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  املقدمة
  

إنّ احلمد اهللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده اهللا 
  :و بعده . اهللا و أشهد أنّ حممدا عبده و رسوله أشهد أال إله إالّ. فال مضل له و من يضلل فال هادي له

الدعوة إىل العقيدة السلفية و  -فإنّ من أعظم ما يقوم به طالب العلم من هذه األزمنة و كل زمان و مكان
  نشرها مبختلف الوسائل املشروعة

  
ف الزمان و املكان و من املعلوم أنّ قضايا العقيدة و مسائلها و الرد على خصومها ال تكاد ختتلف مع اختال

و اإلختالف إنما يكون أحيانا من الشكل أو جتدد بعض . فأصول العقيدة و ما يضادها من البدع واحدة
األنواع لبعض البدع  أو العقائد أو املذاهب الفكرية املعاصرة و تبقى األصول اليت تنبثق منها ترجع إىل 

و الفسفية و البدع الكالمية املعاصرة إما أنها امتداء ملا سبقها البدع القدمية و تقوم عليها فاملذاهذ اإلحلادية 
و إما أنها ترجع يف كثري من تفصيالت عقائدها و مناهجها يف اإلستدالل ملا تقدمها من هذه الطوئف و 

  .اآلراء و املذاهب
  

نا تعاىل يف كتابه و املعلوم أنّ أعظم ما ابتليت به األمة وجود الشرك باهللا تعاىل و قد حضر منه رب و من 
. حذر منه الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم و تنوع هذه التحذير حىت مشل وسائل الشرك و ذرائعه املؤدية إليه

فحمى النيب صلّى اهللا عليه و سلّم جانب التوحيد و سد طرق الشرك و حذر من أنواع الشرك األصغرفضال 
  .عن األكرب

  
و انتشر يف بعض األزمان و البلدان و صاحب وجوده وجود الدعاة و  و مع هذا وقع الشرك من هذه األمة

  .املزينني باألقوال و األفعال و بالكتب و الرسائل و حنوها
  

و املالخضة أنّ حجج هؤالء من الدفاع عن الشرك و اإلستدالل له واحدة متأخروهم يتبعون و يقلدون 
  ات و شبهات السابقني هلم حذو القذة بالقدةمقدميهم و االحقون منهم يعيدون أدلة و حجج و مناقش



و قد هيأ اهللا عز و جل يف زمان من يذب عن عقيدة التوحيد مبينا و شارحا هلا و مبينا ألنواع ما يضادها 
و من هؤالء األعالم اإلمام ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب حيث . من الشرك األكرب و غريه و حمذرا منه

فدعا إىل التوحيد و حذر من الشرك بالسيف و السنان و العلم و البيان . لم و العملمجع يف دعوته بني الع
و عادت راية التوحيد  مرفوعة و أعالم الشرك  - بعون اهللا و توفيقه –فاكتمل األمران و امثر اجلهود 

عقيدة مطموسة و حتولت دعوته إىل مدرسة واسعة هلا أعالمها و دعاا و هلا كتبها و مؤلفاا تشرح 
و  –السلف و توضحها و تدعو إليها و ترد على من خالفها و احنرف عنها و امتد آثر هذه املدرسة السلفية 

  إىل جهات منفرقة من العامل اإلسالمي و غريه شرقا و غربا –احلمد هللا 
  

فهو ميثل خالصة و مناقشات و قواعد لإلمام حممد بن عبد 1"التدمرية"و كتاب كشف الشبهات يشبه 
  تقريبا  –فقد حوى . الوهاب و جواب شبهات املخالفني من باب التوحيد و ما يضاد من الشرك

و ناقشها  –قدمياً و حديثا  –كل ما قاله و احتح به دعاة الشر من األولياء و األضرحة و القبور و غريها  –
ا سليماً و عقال صحيحا واحدة واحدة بأسلوب قوي متني يقطع دابر الشبهة من أساسها ملن رزقه اهللا فهم

  2و حترد عن اتباع اهلوى و التقليد األعمى
  

  .فرأيت أن أمجع ما يشري من كالم العلماء من كتبهم النفيسة يف شرح كتاب كشف الشبهات
من حسنات املؤلف و العلماء الذين شرحوا لنا ذلك : فأسأله أن جيعل ذلك من ميزان حسناتنا و قبل ذلك 

  .ا لنا اجلمع و الترتيب نظرا حلاجة الناس إليه حالياو إمن. الكتاب املفيد
  .و صلّى اهللا على نبينا و على آله و صحبه و سلّم تسليما كثريا

  
  أبو زيد أمحد محداين بن مسلم اإلندونسي: كتبه 
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  :موضوع الكتاب

  

أو توحيد  و قد بني فيه التوحيد الذي أرسلت به الرسل أنزلت به الكتب و هو التوحيد األلوهية -1
فعال مبعىن : إذ اإلله" ال إله إالّ اهللا"العبادة و هو إفراد اهللا بالعبادة كلها و بني أنه معىن كلمة 

  .مفعول أي املألوه و بني خطأ من جعله مبعىن فاعل أي اخلالق الرازق و حنو ذلك
و هو صرف . توبةو بني فيه أيضا الشرك الذي ى اهللا عز و جل عنه و أخرب أنه ال يغفر إالّ بال -2

رمحه  -العبادة لغري اهللا تعاىل سواء كان  ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو حجرا أو طاغوتا و بني 
 .أنّ هذا هو شرك األولني الذين قاتلهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم –اهللا 

فام ففندها و و ذكر يف هذا الكتاب أشهر الشبهة اليت يتعلق ا املشركون و يذكرون يف مصن -3
 .ردها

  
  :أمهية الكتاب و مميزاته

  
قال الشيخ . و هذا الكتاب على صغر حجمه قد حوى علماً مجا فيما يتعلق بتوحيد العبادة و ما يناقضه

كشف ((   - رمحه اهللا  –صنف الشيخ ": )ه1349-1366( –رمحه اهللا  –سليمان بن سحما 
على بطالن ما أورده أعداء اهللا و رسوله صلّى اهللا عليه و  و ذكر األدلة من الكتاب و السنة)) الشبهات

عظم النفع على صغر حجمه جليل  سلّم من الشبهات فادحض حججهم و بني افتهم و كان كتابا
انقمع به أعداء اهللا و انتفع به أولياء اهللا فصار علما يقتدي به املوحدون و سلسيال يرده املهتدون . القدر

فاهللا ما أنفعه من كتاب و ما أوصح حججه من . و به على أعداء اهللا يصولون و من كوثره يشربون
  3".خطاب لكن ملن كان ذا قلب سليم و عقل راجح مستقيم 

فجاء كتاب حجمه صغري لكنه ) "ه1363ت ( –رمحه اهللا  –و قال ناظمه الشيخ حممد الطيب األنصاري 
  4يف علمه غزير
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هذا الكتاب أزال فيه الشيخ " –رئيس القضاء الشرعي باإلمارات سابقا  – الشيخ أمحد بن عبد العزيزو قال 
حممد بن عبد الوهاب الشبهات اليت كانت تعرص للعامة حول التوحيد اخلالص و هو رسالة صغرية لكنها 

  "تشمل على معاىن و حقائق
  

كتاب "فأتبع التأليف  –أي الشيخ حممد بن عبد الوهاب  –و واصل : "ر أمني سعيد  و قال الدكتو
فكان أية من الالغة و حجة يف اإلقناع " كشف الشبهات"يقل عنه فائدة و مساه   بكتاب آخر ال" التوحيد

  5".و قد أراد وضع هذا األخري كشف الشبهات اليت كانت تعرص للناس و بيان وجه احلق فيها
  

أسلوب جدىل مجلة طويلة " كشف الشبهات"و أسلوب كتاب  :"عبد اهللا الصاحل العثيمني. و قال الشيخ د
نوعا ما إذا قورنت بكتابات مؤلفة األخرى و يكثر يف هذه اجلمل استعمال األدوات الشرطية و يف األحيان 

و الكتاب قصرية من حمتواه . توجد أفعال شرط متعددة معطوفة على فعل الشرط األول قبل ذكر جوابه
  6".لكنه من أشهر ردود مؤلفه غلى معارصيه

أورد فيه املؤلف بضع عشر شبهة ألهل الشرك و أجاب عنها ": شيخ حممد بن صاحل العثمني و قال ال
أسأل اهللا تعاىل أن يثيبه ذلك و أن ينفع . بأحسن إجابة مدعمة بالدليل مع سهولة املعىن و وصوح العبارة

  7".بذلك العباد إنه على كل شيء قدير
  

  :تاريخ التأليف
 

ولكن قال . تأليف الشيخ هلذا الكتاب سواء من كالمه أو من كالم غريهو مل يوجد ما يدل على وقت ال
ال تعطى املصادر تارخيا معينا لتأليف الشيخ حممد بن عبد الوهاب هلذا  :"عبد اهللا الصاحل العثيمني . الشيخ د

على هذا الكتاب لكن قارئه يرى أنه ما أثاره اخلصوم من شبه حول آراء مؤلفه يف التوحيد و ما يناقصه، و 
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فإنه مل يؤلف إال بعد ظهور اإلحتماالت أن تأليفه حدث أواخر إما منه يف العينة أو بعد انتقاله إىل 
  8".الدرعية

  
أن  )1/269(اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف التاريخ ( و ذكر الشيخ عبد اهللا بن سعد الرويشد يف كتابه 

روصة االفكار و األفهام ( كما ذكر ابن غنام يف . ه 1158أو  1157الشيخ ألف هذا الكتاب يف الدرعية سنة 
  9.و غريهم )43() ص(و ابن صوبان يف تارخيه  )1() ص(عنوان اد ( و ابن بشر يف  )1/80(

  
  :أمساء الكتاب

  

  :و ورد هلذا الكتاب عدة أمساء نذكرها منها ما يلي 
 )كتاب كشف الشبهات(أوال 

  
عنوان اد ( و ابن بشر يف  ) 2/28(روصة األفكار( بن غنام يف و هذا هو اإلسم املشهور و قد ذكر ا

جمموعة ( كما يف ) ه  1285 – 1192(و الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب )  1/102
و يف )  93: الضياء الشارق ص ( و الشيخ سلمان بن مسحان يف )  416، 4/415الرسائل و املسائل النجدية 

: تاريخ جند ص ( و الشيخ السيد حممد الشكري الوسي يف )  72– 71: األلباب السليمة ص تنبيه ذوي ( 
 و غريهم)  6/257اإلعالم ( و الزركلي يف )  12

  
  

 )كتاب كشف الشبهات و إدحاض الضالالت ( ثانيا 
  

 )كتاب كشف الشبهة املرتاب ( ثالثا 
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التوضيح عن توحيد اخلالق يف ( يف )  ه 1233 – 1200(ذكر الشيخ سلمان بن عبد اهللا  بن عبد الوهاب  
أي من رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه  –و منها  “: حيث قال )  27: جواب أهل العراق ص 

مصددة يف معرفة حقيقه التوحيد و ما هو حق اهللا على العبد و كيفية الشرك ) كشف الشبهة املرتاب  –اهللا 
 116من اآلية: النساء)(نَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء إِ( :الذي قال اهللا تعاىل فيه 

و كيف كان صفة الشرك الذين قاتلهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و أم مقرون بتوحيد الربوبية و ) 
م و يرجوم و يتوكلون عليهم لشفاعتهم هلم زاعمني امنا قصدهم  شيئا يتقربون به إىل اهللا من خلقه يدعو
 .”رصا اهللا و القرب إليه فضرهم ذلك و أفسد عليهم

  
 )كتاب كشف الشبة ( رابعا 

  
كما يف )  1293 – 1225( و ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب 

 10) 3/333: جمموعة الرسائل و املسائل النجدية ((

  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

  :الشرح 
  

  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  )1
ابتدأ املؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اهللا عز و جل فإنه مبدوء بالبسملة و اقتداء برسول اهللا صلّى اهللا 

  11.عليه و سلّم فإنه يبدأ كتبه و رسائله بالبسملة
  

  :و قال الشيخ صاحل بن فوزان 
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الرمحن الرحيم ... أن تبدأ الكتب و الرسائل ببسم : دأ الرسالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم هذه هي السنة ابت
الْحمد  )1(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ (كما ابتدأ اهللا تعاىل ا يف كتابه فأول ما ترون يف املصحف الشريف 

نيالَمالْع بر لَّهو النيب صلّى اهللا عليه و ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( وكذا قبل كل سورة  )2-1:الفاحتة) (ل
انظر صحيح البخاري يف كتاب اجلهاد و زاد املعاد ) ( بسم اهللا الرمحن الرحيم (سلّم كان إذا يبدأ كتبه ب 

إىل أصحابه  و إذا حتدث) ، ذكر هديه صلّى اهللا عليه و سلّم يف مكاتباته إىل امللوك و غريهم  696 -3/688
و احلكمة يف البدء ببسم اهللا الرمحن الرحيم التربك ا ألا كلمة . يبدأ جملسه ببسم اهللا الرمحن الرحيم

  .مباركة فإذا ذكرت يف أول الكتاب الرسالة تكون بركة عليه
  

  .أما الكتب و الرسائل ال تبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم فإا تكون ناقصة ال خري فيها
باهللا أي أستعني و أتربك ببسم اهللا الرمحن الرحيم و اجلار و  احية األخرى بسم اهللا الرمحن الرحيم فيها اإلستعانةو من ن

الرمحن الرحيم ( علم على الذات و ) اهللا ( و ) بسم اهللا الرمحن الرحيم (ارور متعلق مبحذوف تقديره أستعني و أتربك ب 
  12.ضمان الرمحةامسان كرميان من امسائه احلسىن يت) 
  

  : و قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
  

صراط الْعزِيزِ ...  (:لفظ اجلاللة علم البارى و هو اإلسم الذي تتعه مجيع األمساء حىت أنه يف قوله تعاىل 
فظ اجلاللة نقول أن لفظ اجلاللة هو عطف البيان ألالّ أن يكون ل) 2-1:ابراهيم( ...)الْحميد اللَّه الَّذي لَه 

ألنه ال يدل على أحد سوى ) اهللا ( أعرف املعارف لفظ : تابعا تعية النعت للمنعوت و هلذا قال العلماء  
  .اهللا

  .الرمحن اسم من األمساء املختصة باهللا ال يطلق على غريه و معناه املتصف بالرمحة الواسعة
فإذا مجع صار املراد بالرحيم املوصل رمحته إىل  الرحيم اسم يطلق على اهللا و غريه و معناه ذو الرمحة الواصلة

  )21:العنكبوت) (يعذِّب من يشاُء ويرحم من يشاُء وإِلَيه تقْلَبونَ(: من يشاء من عباده كما قال تعاىل 

  13.و املراد بالرمحن الواسع الرمحة
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  معىن كشف الشبهات
  
هي عبارة عن رد الشبهات اليت اثريت حول دعوة : لشبهات قال الشيخ صاحل بن فوزان يف معنا كشف ا 

  .التوحيد اليت قام ا الشيخ و املراد بالكشف إزالة الغطاء عن الشيء
  

و الشبهات مجع شبهة و هي األمر املشتبه املختلف ) 22 اآليةمن : ق( )فَكَشفْنا عنك غطَاَءك (: قال تعاىل 
فإن احلالل بني و ( ؟ و منه قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم  الذي ال يدري هل هو حق أم باطل

احلرام بني و بينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه و عرضه 
رام املشتبهات هنا املراد ا األمور اليت ال يدري هل هي من احلالل أو من احل)  1/19رواه البخاري ) ( 

فالشبهات هنا املراد األمور املشتبهة اليت . لسبب خياذب األدلة فيها و ال يعلمها إال اخلواص من أهل العلم
  .فيها تلبيس و تغظية و متويه على الناس يظنوا حقا و هي ليست حبق و كشفها هو اإليضاح لبطالا

ل حول عبادة القبور و اإلستغاثة ا  و املراد هنا كشف ما كان عند الناس من شبهات يروجها أهل الباط
املفضلة حيث أدخل يف اإلسالم ما ليس منه و ذلك عن  وناليت عمت كثريا من بالد اإلسالم من بعد القر

طريق الشيعة و الصوفية فهم الذين تسببوا يف نشر هذه الشبهات و هذه الشركيات اليت انتشرت يف بالد 
حقا فيقولون إن هوال املوتى عباد صاحلون و هلم مكانة عند اهللا و اإلسالم حبجج واهية و اجلهال يظنون 

حنن أناس مذنبون فهم يتوسلون م و جيعلوم وسائط بينهم و بني اهللا يف غفران الذنوب و يتقربون إليهم 
و لسبب ذلك تغريت عقيدة التوحيد عند كثري من الناس من عهد بعيد بعد املائة الرابعة و مضى القرون 

فضلة حىت قبض اهللا هلذه األمة علماء يكشفون هذه الشبهات و من أبرزهم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية امل
الذي قام و دحض هذه الشبهات و وضح للناس عقيدة التوحيد و كتب يف ذلك الكتب النافعة و بني 

ساطعة و دحض هذه عقيدة السلف الصاحل و سجل يف كتبه مد عما مسائلها باألدلة القاطعة و الرباهني ال
الشبهات مث تاله تالميذه كاإلمام ابن القيم يف كتبه و اإلمام ابن كثري و اإلمام الذهيب و اإلمام املزى و جاء 

بعدهم احلافض ابن رجب احلنبلى رمحه اهللا إىل أن وصل األمر للشيخ اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب 
ها و اجلهاد يف سبيلها حىت استنارت ا هذه البالد و هللا احلمد و فتلقى هذه العقيدة بقوة و قام بالدعوة إلي

امتدت إىل البالد ااورة يف مصر و الشام و العراق و حىت يف بالد فارس عند أهل السنة و امتدت إىل اهلند 
ملباركة و عرفها و إىل املغرب و إىل كثري من البالد و هللا احلمد فمن أراد اهللا له اخلري فإنه تأثر ذه الدعوة ا



اا دعوة حق فاستجاب هلا و أيدها و قامت احلجة على املعاندين و هللا احلمد و املنة و زالت عن البالد 
   14.معامل الشرك و الوثنية و عوائد اجلاهلية

  
  : قال الشيخ عبد العزيز بن حممد بن علي آل عبد اللطيف 

  
و . رفع الشيء عما يواريه و يغطيه: و الكشف لغة )) كشف الشبهات ((اشتهر هذه الرسالة ذا العنوان "

املأخذ امللبس مسيت الشبهة ألا : الشبهة يف العقيدة : اإلتباس و قال الفيومي يف املصباح املنري : الشبهة لغة 
  )1/138(."تشبه احلق 

اموع ( بالباطل الشبهة اليت يضل بعض الناس و هي ما يشتبه فيها احلق : و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ) 8/37الفتاوى 

  
الشبهة إذا كان واضحة البطالن ال عذر لصاحبها فإن اخلوص معه يف ": و قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

  15". ابطاهلا تضيع للزمان و اتعاب للحيوان 
  

مة عما فرسالة كشف الشبهات تعىن بإزاالت االعتراضات و اإلشكاالت يف توحيد اإلهلية فهي أجوبة حمك
  16.قد يشتبه على كثري من الناس يف هذا الباب

   )3( اهللا أن توحيد هو إفراد اهللا بالعادة )2( رمحك )1( اعلم
 

  : قال الشيخ صاحل الفوزان  )1
   

فإذا أردت أتنبه شخصا على شيء مهم من مسائل . هذه الكلمة يبدأ ا يف التنبيه إىل األمور املهمة
و اعلم فعل أمر من العلم يعين تعلم ما يأيت و اهتم به و الق بالك ملا . تنبهاعلم من أجل أي: العلم تقول 

لتعلَموا أَنَّ اللَّه  (: يلقى عليك و ملا يكتب عليك فهذه الكلمة يؤتى ا ألمهية ما يأيت بعدها قال تعاىل 

                                                 
  15 -  13: شرح كشف الشبهات ص  14
  . 4/93مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب   15
  ) 9( عليقات على كشف الشبهات للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف ص   16



 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع)(ال إِ(  )12 من اآلية: الطالق هأَن لَمبِكفَاعذَنل رفغتاسو إِلَّا اللَّه لَه)(من اآلية: حممد 
  17.فهذه كلمة عظيمة تؤتى ا اإلهتمام) 98 من اآلية:  املائدة)(اعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ( )19
  
  )رمحك اهللا (  )2

  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
 

فاملعىن غفر اهللا لك  . ا على املطلوب و تنجو من حمذورك أي أفاض اهللا عليك من رمحته اليت حتصل
ما مضى من ذنوبك و وفقك و عصمك فيما يستقبل منها هذا إذا افردت الرمحة أما إذا قرنت باملغفرة 
فاملغفرة ملا مضى من الذنوب و الرمحة التوفيق للخري و السالمة من الذنوب يف املستقبل و صنيع املؤلف 

  و عنايته باملخاطبيدل على شفقته 
  

  :و قال الشيخ صاحل بن فوزان 
  

هذا دعاء من الشيخ لكل من قرأ هذه الرسالة و هذا من باب التلطف لطالب العلم و حتسني الكالم له من 
  18.أجل أن يقبل على طلب العلم

  
  )التوحيد هو إفراد اهللا بالعبادة ) ( 3
  
  

  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
  

نفي احلكم . د جعل الشيح الشيء واحدا  و هذا ال يتحقق إال بنفي و اثباتحوّد ية مصدر وحّالتوحيد لغ
ما سوى املوحد و اثبات له الن النفي وحده تعطيل و االثبات وحده ال مينع املشاركة فمثال ال يتم لإلنسان 

  .ثبتها هللا وحدهالتوحيد حىت يشهد أن ال إله إال اهللا فينغي اإلهلية عما سوى اهللا و ي
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أي ) التوحيد هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة : ( التوحيد بقوله  –رمحه اهللا  –و يف االصطالح عرف املؤلف 

  .تعبد اهللا وحده و ال تشرك به شيئا بل تفرد وحده بالعبادة حمبة و تعظيما و رغبة و رهبة
  .اإلخالل و اخلالف بني الرسل و أممهمو مراد التوحيد الذي بعثت به الرسل لتحقيقه ألنه الذي حصل 

  :و أنواعه ثالثة ) إفراد اهللا سبحانه مبا خيتص به : ( و هناك تعريف أعم للتوحيد و هو 
  

اللَّه خالق كُلِّ شيٍء (: قال تعاىل ) إفراد اهللا تعاىل باخللق و امللك و التدبري ( و هو  توحيد الربوبية: األول 
: فاطر)(ْ هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ ال إِلَه إِلَّا هو( ) 62من اآلية: الزمر)(وهو علَى 

  )54 من اآلية: ألعراف)(أَال لَه الْخلْق والْأَمر ( )(3ِمن اآلية
  

و صفاته الواردة يف كتابه و سنة رسوله إفراد اهللا سبحانه بأمسائه ( و هو  توحيد األمساء و الصفات: الثاين 
صلّى اهللا عليه و سلّم و ذا باثبات ما أثبته و نفى  و نفاه من غري حتريف و ال تعطيل و من غري تكييف و ال 

  )متثيل 
  

إفراد اهللا تعاىل بالعبادة بأن ال يتخذ اإلنسان مع اهللا أحدا يعبده كما يعبد ( و هو  توحيد األلوهية: الثالث 
  19)أو يتقرب إليه كما يتقرب إىل اهللا اهللا
  
  
  

  : و قال الشيخ صاحل بن فوزان 
  

أن التوحيد ( أي اعلم هذه املسألة العظيمة و اجعلها يف ذاكرتك و اجعلها يف اهتمامك دائما و أبدا  و هي 
ون موحدين ألم  و ليس هو إفراد اهللا بالربوبية فإن هذا أقر به املشركون و مل يكون) هو إفراد اهللا بالعبادة 

مل يفردوا اهللا بالعبادة فإفرادهم بتوحيد ليس هو التوحيد املطلوب و إمنا توحيد الربوبية دليل على توحيد 
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األلوهية و الزم له ممن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد األلوهية و اهللا تعاىل يذكر يف القرآن يف كثري 
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي ( :لى توحيد األلوهية قال اهللا عز و جل من اآليات توحيد الربوبية دليال ع

اًء واَء بِنمالساشاً ورف ضالْأَر لَ لَكُمعي جقُونَ الَّذتت لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُماًء خاِء ممالس نلَ مزأَن
 جرونَفَأَخلَمعت متأَناداً ودأَن لَّهلُوا لعجفَال ت قاً لَكُمرِز اترالثَّم نم هذا هو توحيد  )22- 21:البقرة) (بِه

الربوبية و هو دليل على توحيد األلوهية فأقام تعاىل احلجة عليهم فيما أنكروه من توحيد األلوهية مبا اعترفوا 
  .م بذلكبه من توحيد الربوبية ليلزمه

  
حيث قال هلم كيف تعرفون أنه هو اخلالق الرازق احملي املميت و أنه ال شريك له يف ذلك مث تشركون يف 

إخل فهم غالطون ... أما الذين يقولون إن التوحيد هو اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق  الرازق املميت . عبادته
لرسل و على هذا املنهج الباطل أغلب املتكلمني غلط فاحشا و مل يأتوا بالتوحيد املطلوب الذي دعت إليه ا

و قصد الشيخ ذا التعريف هو الرد على هؤالء الذين . اليت تدرس اآلن يف كثري من املدارس اإلسالمية
أم جعلوا بتوحيد الربوبية : فهذه أول شبهة و هي . ركزوا على توحيد الربوبية و تركوا توحيد األلوهية

أن من أقرد اهللا به فهو املوحد و ألفوا كتبهم فيه و بنوا منهجهم عليه و صرفوا  هو التوحيد املطلوب  و
  20.مهمهم إىل حتقيقه

  
  :و قال الشيخ عبد اهللا بن عايض القحطاين 

  
  :اعلم أن التوحيد الذي أنزلت به الكتب و أرسلت به الرسل نوعان 

خلربي  و التوحيد اإلعتقادي اخلربي و هو و يسمى التوحيد العلم اتوحيد يف املعرفة و اإلثبات : األول  
  .توحيد الربوبية و األمساء و الصفات

  
و يسمى التوحيد العملي و هو توحيد األلوهية أو توحيد يف اإلرادة و القصد و الطلب : النوع الثاين 
  .توحيد العبادة
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 عليه و سلّم يف سنته من غري فاألول أساسه إثبات ما أثبته اهللا لنفسه من كتاب أو أثبته له رسوله صلّى اهللا
  .حتريف و ال تعطيل و من غري تكييف و ال متثيل

  
و التوحيد يف املعرفة و اإلثبات مستلزم يف اإلرادة و القصد و الطلب و التوحيد يف اإلرادة و القصد و 

اه كما قال الطلب متضمن للتوحيد يف املعرفة و اإلثبات و إذا قترنا يف الذكر احتص كل واحد منهما مبعن
  )2:الفاحتة) (الْحمد للَّه رب الْعالَمني( )3:الناس) (قُلْ أَعوذُ بِرب الناس ملك الناسِ إِلَه الناسِ(: تعاىل 

واهللا . و الثاين أساسه إفراد اهللا بالعبادة كلها الظاهرة و الباطنة و هذا التقسيم بتتبع نصوص الكتاب و السنة
  21.اعلم

  :و قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
  

طريق معبد أي مذلل قد وطئه األقدام و : مشتق من التعبد و هو التذلل و اخلضوع يقال ) هو ( العبادة 
  .مسيت و ظائف الشرع على املكلفني عادت ألم يفعلوا خاضعني ذليلني

العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا و يرضاه :  و يف الشرح هلا تعاريف العلماء أحدها ما عرفه شيخ اإلسالم
  .من األقوال و األفعال الظاهرة و الباطنة

  .العبادة ما أمر به شرعا من غري اطراد عريف و ال اقتضاء عقلي: و منها ما عرفه الفقهاء 
  : 22و منها ما عرفها ابن قيم

  
  و عبادة الرمحن غاية حبه   مع ذل عابده مها فطبان

  العبادة دائر   ما دار حىت قامت قطبان و عليها فلك
  23و مداره باألمر أمر رسوله  ال باهلوى و النفس و الشيطان

  
  )و هو دين الرسل الذي أرسلهم به إىل عباده : ( و قوله 
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مراد الشيخ هنا توحيد األلوهية فهو دين الرسل فكلهم أرسلوا ذا : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت (: التوحيد كما قال تعاىل  األصل الذي هو

 )وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون( ) 36من اآلية: النحل)(
و هذا النوع هو الذي ضل فيه املشركون الذين قاتلهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و استباح  )25:االنبياء(

  24.دماءهم و أمواهلم و أرضهم و ديارهم و سىب نساءهم و ذريتهم
  

  :و قال الشيخ صاحل بن فوزان 
  

يي املميت ألم معترفون ذا و امنا هو اخلالق الرازق احمل فالرسل كلهم ما طبلوا من الناس أن يقروا بأن اهللا
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا ( :قال تعاىل . طلبوا األمم بإفراد اهللا بالعبادة 

 36اآليةمن : النحل)(الطَّاغُوت (ذا بل ق م مقرونل ما قال ان يقروا بأن اهللا هو الرب أل) وا اللَّهدباع
وا الطَّاغُوتنِبتاجولٍ إِلَّا ( :و قال تعاىل . أي اتركوا الشرك باهللا عز و جل) وسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمو

وندبا فَاعإِلَّا أَن ال إِلَه هأَن هي إِلَيوحأي ال معبود حبق سواي)  25:االنبياء) (ن.  
به اهللا الرسل عليهم السالم ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية ألن هذا موجود لكنه ال  هذا الذي بعث

يكفي بل بعثهم لتوحيد األلوهية الذي هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة و هو دين الرسل كلهم من أوهلم إىل 
  25.آخرهم

  
  

  :و قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
  

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي ( :لني من أوهلم إىل آخرهم قال تعاىل عرفه بأنه دين مجيع املرس
وندبا فَاعإِلَّا أَن ال إِلَه هأَن هوا الطَّاغُو() 25:االنبياء) (إِلَينِبتاجو وا اللَّهدباع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو ت

: املائدة)(لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً ( :و إن تفرقت شرائعهم كما قال تعاىل )  36من اآلية: النحل)(
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رواه ) ( أمهام و دينهم واحد  26األنبياء إخوة لعالت: ( و قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ) 48من اآلية
احد و الذي بعث به هو عبادة اهللا و الذي بعثوا به هو الذي من فدين مجيع الرسل و) البخاري و مسلم 

  27.أجله خلق اخللق و هو الذي من أجله أرسلت الرسل و أنزلت الكتب
  

  :و قال الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف 
  

) 36من اآلية: النحل)(ه واجتنِبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّ( :و دليله قوله تعاىل 
و الدين مصدر يضاف إىل الفاعل و املفعول فإذا أضيف الدين إىل العبد أو الرسل فالنه العابد املطيع و إذا 

  28) 15/158الفتاوى ( أضيف إىل اهللا فألنه املعبود املطاع 
  

  ... )أرسل إىل قومه ملا غلوا: ( و قوله 
  

يعين أن اهللا أرسل نوحا عليه السالم إىل قومه ملا وقع فيهم الغلو يف :  حممد بن صاحل العثيمني قال الشيخ
باب ما جاء أن سبب كفر بين : ( الصاحلني و قد بوب املؤلف يف كتاب التوحيد على هذه املسألة فقال 

  ).آدم و تركهم دينهم الغلو يف الصاحلني 
  لعمل و الثنا قدحا أو مدحا الغلو هو جماوزة احلد يف التعبد و ا

  : و الغلو ينقسم إىل أربعة أقسام 
  .الغلو يف العقيدة كغلو أهل الكالم يف الصفات حىت أدى م إىل التمثيل أو التعطيل: القسم األول 

و الوسط مذهب أهل السنة و اجلماعة باثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله صلّى اهللا عليه و سلّم من 
  .األمساء و الصفات من غري حتريف و ال تعطيل و من غري تكييف و ال متثيل

الغلو يف العبادات كغلو اخلوارج الذين يرون كفر فاعل الكبرية و غلو املعتزلة حيث قالوا إن : القسم الثاين 
  .اإلميان ذنب فاعل الكبرية مبرتلة بني املرتلتني و هذا التشدد قابله تساهل املرجئة حيث قالوا ال يضر مع

  .و الوسط مذهب أهل السنة و اجلماعة أن فاعل املعصية ناقص اإلميان بقدر املعصية
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الغلو يف املعامالت و هو التشدد بتحرمي كل شيء و قابل هذا التشدد تساهل من قال حبل : القسم الثالث 
  .كل شيء ينمى املال و اإلقتصاد حىت الربا و الغش و غري ذلك 

حنل املعامالت املبنية على العدل و هي ما وافق ما جاء به النصوص من الكتاب و : ال و الوسط أن يق
  .السنة

  .   و هي التسدد يف التمسك بالعادات القدمية و عدم التحول إىل ما خري منها: القسم الرابع الغلو يف العادات 
هو عليه خري من تلقى العادات أما إن كان العادات متساوية يف املصاحل فإن كون اإلنسان يبقى على ما 

  29.الوافدة
الغلو هو جماوزة احلد و الغلو يف الصاحلني هو اعتقاد أم ينفعون أو يضرون : و قال الشيخ صاحل بن فوزان 

  30.من دون اهللا
  

  : و قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
  
ظموهم تعظما غري سائغ هلم بأن عكفوا الغلو جماوزة احلد يف حمبة الصاحلني و تعظميهم فوق ما شرع اهللا ع 

على قبورهم مث صوروا متاثيلهم و إن كانوا ما عابدوهم و إمنا عبدوا الصور ألم مل يأمروهم بعبادام و إن 
و به تعرف مضرة الغلو . كانوا و إن كانوا مل يعبدوا الصور إمنا عبدوا الشيطان يف احلقيقة ألنه الذي أمرهم

الك كل اهلالك فإن الشرك م أقرب إىل النفوس من الشرك باألشجار و األحجار و إذا يف الصاحلني فإنه ه
  .وقع يف القلوب صعب إخراحه منها و هلذا أتت الشريعة يقطع وسائله املوصلة إليه و املقربة منه

روع و لكن و هذا فيه مش. و الوسائل إما قولية أو فعلية و هؤالء غلوا فعال غلوا بكثرة التردد إىل قبورهم
زادوا فيه و غلوا بالعكوف و هو نفسه عبادة و وسيلة إىل عبادة أرباا فلما رأى منهم الشيطان ذلك زين 

من أعظم الوسائل املوصلة إىل الشرك كما  –التصوير و العكوف  –هلم تصويرهم و هاتان الفريعتان 
  31.تقدم

  
  )من الصاحلني ( قوله 
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  : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

  
  32.الصاحل هو الذي قام حبق اهللا و حبق عباد اهللا

  
  ...)ودا و سواعا و يعوق و نسرا ( و قوله 

  
  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

  
كانوا رجاال صاحلني و قد جاء يف صحيح البخاري عن ابن عباس . هذا أصنام يف قوم نوح عليه السالم 

رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم هذه أمساء : ( رضي اهللا عنهما أنه قال 
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا و مسوها بأسائهم ففعلوا و مل تعبد حىت هلك أولئك 

  ) 4920: سورة نوح رقم  –كتاب التفسري / البخاري. ( و نسي العلم عبدت
و ظاهر ) هذه أمسا رجال صاحلني من قوم نوح : ( ضي اهللا عنه و هذا التفسري فيه إسكال حيث يقول ر

. قال نوح رب إم عصوين و اتبعوا ما مل يزده ماله و ولده إال خسارا: القرآن أا قبل نوح قال اهللا تعاىل 
فظاهر )  23-21: نوح ) (و قالوا ال تذرن أهلتكم و ال تذرن ودا و ال سواعا و ال يغوث و يعوق و نسرا 

فسياق اآلية يدل على ذكر ابن عباس إالّ أنه ظاهر . ية أن قوم نوح كانوا يعبدوم و أنه اهم عن ذلكاآل
  .السياق هؤلئك القوم الصاحلني كانوا قبل نوح عليه السالم و اهللا اعلم

   :و قال الشيخ صاحل بن فوزان 
  

فجاء الشيطان إليهم . حزنا شديداهذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ماتوا يف عام واحد فحزن قومهم 
صوروا صورهم و انصبوا على جمالسهم من أجل أن يتذكروا أحواهلم فتنشطوا على العبادة : ( و قال هلم 

حاءهم عن طريق النصيحة و هو يريد هلم اهلالك فخدعهم ذه احليلة و اعتربوا هذه وسيلة صحيحة ألا 
جزئية و مل ينتبهوا ملا يترتب عليها من املفاسد فاإلنسان ال ينظروا تنشط على العبادة و هؤالء نظروا ملصلحة 
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 33مث أهلك قوم نوح بالطوفان. إىل املصلحة اجلزئية و ينسى املضار العظيمة اليت تترتب عليها يف املستقبل
فاندرست هذه األصنام إىل أن جاء عهد الطاغية و ملك من ملك العرب يقال له عمرو بن حلى اخلزعي و 

ن له سلطان على احلجاز و كان يف أول أمر رحال ناسكا على دين قومه و لكن ذهب إىل الشام للعالج كا
فوجد أن أهل الشام يعبدون األصنام فدخل يف فكره هذا الشيء فجاء إىل أهل احلجاز و اجلزيرة فدعاهم 

عليها  34وح و اليت سفىإىل الشرك و جاء الشيطان فارشده إىل مواطن األصنام اليت كانت تعبد عند قوم ن
الرمل بعد الطوفان فحفرها و نقب عنها فاستخرجها و وزعها على أحياء العرب فانتشر من ذلك الوقت و 
  كانت هذه األصنام املوروثة عن قوم نوح هي أكرب األصنام فلهم أصنام كثرية حىت إن كانت حول الكعبة 

  35.الثالثة األخرى هي أكرب أصنامهم املشرفة ثالمثائة و ستون صنماً االت و العزى و مناة
  

  : و قال الشيخ عبد العزيز بن حممد بن آل عبد اللطيف
  
و أصل الشرك يف بن آدم كان من الشرك بالبشر الصاحلني املعظمني : ( و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

كان يف بن آدم و كان فهذا أول الشرك . فأم ملا ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم مث عبدوهم
: الفتاوى . (يف قوم نوح فإنه  أول رسول بعث إىل أهل األرض يدعوهم إىل التوحيد و ينهاهم عن الشرك

14 /393 (36  
  

  )و آخر الرسل حممد صلّى اهللا عليه و سلّم ( و قوله 
  

  : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
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: األحزاب)(با أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني ما كَانَ محمد أَ( :دليل ذلك قوله تعاىل  
  .فال نيب بعد النيب صلّى اهللا عليه و سلّم) 40اآليةمن 

  إن عيسى عليه السالم يرتل آخر الزمان و هو رسول ؟: فإن قيل 
نه حاكم بشريعة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم هذا حق و لكنه ال يرتل على أنه جمدد بل يرتل على أ: فنقول 

ألن الواجب على عيسى و غريه من األنبياء اإلميان مبحمد صلّى اهللا عليه و سلّم و اتباعه و نصره كما قال 
سولٌ مصدق لما معكُم وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم ر( :تعاىل 

فَاشهدوا وأَنا معكُم من  لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَ
ينداهاهللا عليه و سلّم كما صح  و هذا الرسول املصدق ملا معهم هو حممد صلّى  )81:آل عمران) (الش

  .ذلك عن الصحايب اجلليل ابن عباس رضي اهللا عنهما و غريه
  

  :  قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
  

و قال النيب ) 40من اآلية: األحزاب)(ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني  ( :وهو خامت النبيني كما قال تعاىل 
  37) 2286رواه مسلم  رقم ) ( و أنا خامت النبيني ال نيب بعدي : ( لّم صلّى اهللا عليه و س

  
  )هو الذي كسر صور هؤالء الصاحلني : قوله 

  
   :قال الشيخ حممد بن صاحل العثمني 

  
أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كسر صور األصنام و ذلك يوم الفتح حني دخل الكعبة فوجد حوهلا ثالمثائة 

جاَء الْحق وزهق  ( :عل يطعنها عليه الصالة و السالم باحلربة و هو يتلو قوله تعاىل و ستني صنما و ج
سورة اإلسراء  –أخرجه البخاري يف كتاب التفري ) ) ( 81من اآلية: االسراء)(الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاً

  ) 20: كشف الشبهات صشرح ) ( و غريمها  81/  3اجلهاد  3، و رواه مسلم يف كتاب 
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   :قال الشيخ صاحل بن فوزان 
  

صلى اهللا عليه و سلّم هي الوثنيه مث بعث اهللا نبيه حممد صلى اهللا  النيبكانت حال العرب املدينة قبل بعث 
عليه و سلّم مبلة إبراهيم احلنفية السمحة و دعاهم إىل التوحيد مبكة و بقى ثالث عشر سنة يدعوهم إىل 

كر عليهم عبادة األصنام فاستجاب له من أراد اهللا له اهلداية من الصحابه الذين أسلموا معه يف التوحيد و ين
مكة مث أن اهللا أذن هلم باهلجرة إىل احلبشة مث إىل املدينة و هاجر النيب صلى اهللا عليه و سلّم إىل املدينة و 

إىل أن جاء السنة ... ن املشركني اجتمع حوله املهاجرين و األنصار و كون جيوش التوحيد و صاروا يغزو
الثامنة من اهلجرة إىل إىل مكة فاحتا و صارت مكة حتت سلط الرسول صلى اهللا عليه و سلّم و عند ذلك 

كسرها و منها صور هؤالء [ من الصحابه من ) االت و العزى و مناة ( كسر هذه األصنام اليت حول مكة 
  ] رك و هللا احلمد الصاحلني من قوم نوح و انتشر و اندرح الش

و ذلك يوم فتح مكة و طهر اهللا به ) كسر صور هؤالء الصاحلني (  –رمحه اهللا  –و هذا معىن قول الشيخ 
  .حرمه الشريف من هذه األصنام

و امتد التوحيد من بعثة النيب صلى اهللا عليه و سلّم و عهد خلفاء الراشدين و عهد قرون املفصلة كلها خاليا 
  .من الشرك

  
ا انتهت القرون املفصلة انتشر التصوف و التشع و عند ذلك حدث الشرك يف األمة بعبادة القبور و فلم

األضرحة و تقديس األولياء و الصاحلني إىل وقتنا هذا و هذا الشرك موجود يف األمة و لكن يقبض اهللا عز و 
  .من أراد اهللا هدايته جل من يقوم احلجة على العباد من الدعاة املخلصني و يهدي اهللا على أيديهم

و هكذا جيب و ينبغي على طلب العلم و الدعاة أن يهتموا ذا األمر و أن  جيعلوا الدعوة للتوحيد و إنكار 
الشرك و دحص الشبهات من أوليات دعوم و هذا هو الواجب و هذه دعوة الرسل عليهم الصالة و 

ودا فكيف تنكرون األمور أخرى ؟ ال بد أن نبدأ السالم ألن كل أمر يهون دون الشرك فما دام الشرك موح
بإنكار الشرك أوال و خنلص املسلمني من هذه العقائد اجلاهلية و نبني هلم باحلجة و اجلهاد يف سبيل اهللا إذا 

أمكن ذلك حىت تعود احلنفية إىل املسلمني كل حبسب استطاعته و مقدته يف مكان و زمان جيب على الدعاة 
هذا األمر و يهتموا بأمور أخرى و يبذلوا جهودهم فيها و ال يغظوا أعينهم عن واقع الناس أن ال يغفلوا عن 

هذا األمر . الواقعني يف الشرك و عبادة األصرحة و استيالء احلرافيني و طواغيت الصوفية على عقول الناس



أو دعوة غري  ال جيوز السكوت عليه و كل دعوة جته للنهى عنه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غري صاحلة
  .مثمرة

كما أنه جيب أن يعلم أن اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي و ال ينفع إال إذا كان معه اإلقرار بتوحيد األلوهية 
و بتحقيقه قوال و عمال و اعتقادا و إن املشركني الذين بعث فيهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كانوا مقرون 

  38.رارهم به ملا كانوا جاحدين يف التوحيد األلوهيةبتوحيد الربوبية و مل ينفعهم أق
  

   :و قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
  
و هو الذي كسر صور هؤالء الصاحلني املعبودة على عهد نوح عليهم السالم صور ود و سواع و يعوق ( 

قيت من يوم عبدت فإن هذه األصنام ب! فانطر إىل آثر الشرك و عروقه إذا علقت تزول و متحى ؟. و نسر
فالشرك إذا وقع عظم رفعه و شديد فإن . من دون اهللا حىت بعث اهللا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و كسرها

نوحا مع كمال بيانه و نصحه و دعوته إياهم ليال و ارا سرا و جهرا أخذ ألف سنة إال مخسني عاما ما 
من أجله و مع ذلك تلك األصنام اخلمسة ما زالت  أجابه إالّ قليل و مع ذلك أغرق اهللا أهل األرض كلهم

  .حىت بعث النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و كسرها
  

فيفيدك عظيم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله كيف أن أصناما عبدت وقت أول الرسل و ما كسرها 
  39.إال آخرهم

  
  : و قال الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

  
أما ود فكانت . صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد(( ضي اهللا عنهما و عن ابن عباس ر 

يف دومة احلندل و أما سواع فكانت هلذيل و أما يغوث فكانت ملراد مث لبين غطيف باحلرف عند سبأ و أما 
لكوا  يعوق فكانت هلمدان و أما نسر حلمري آلل ذى الكالع أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما ه
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أوحى الشيطان إىل قومهم أن نصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا و مسوها بأمسائهم فلم تعبد حىت 
  .إذا هلك أوالئك و ينسخ العلم عبدت

  
الفتاوى ) ( إن مل يكن بأعياا ما عند قوم نوح و إال فهي نظائرها  –اليت عند العرب  –و هذه األوثان 

  ) 13( 8/668و فتح الباري  204- 264/ 2ة اللهفان و إغاث 363و  14/263
  

: و قد كسر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم صور هؤالء الصاحلني و أصنامهم كما يف حديث ابن مسعود قال 
دخل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مكة يوم الفتح و حول البيت ستون و ثالمثائة نصبا فجعل يطعنها بعود يف 

أخرجه البخاري يف ) ( اء احلق و زهق الباطل جاء احلق و ما يبديء الباطل و ما يعود ج(يده و هو يقول 
  ) 13-12: شرح كشف الشبهات ص) ( 1781) (و مسلم يف اجلهاد ) 4287(املغازى 

  
  ... )اهللا كثريا  42و يتصدقون و يذكرون 41و حيجون 40أرسله إىل أناس يتعبدون( قوله 

  
   :مني قال الشيخ حممد بن صاحل العثي

  
أي أن اهللا بعث حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم إىل قوم يتعبدون اهللا لكنها عبادة باطلة ما أنزل اهللا ا من 

سلطان و يتصدقون و يفعلون كثريا من أمور اخلري لكنها ال تنفعهم ألم كفار و من شرط التقرب  إىل اهللا 
    43.أن يكون املتقرب إىل اهللا مسلما و هؤالء غري مسلمني

  
                                                 

ية كما يف البخاري و مسلممنها النذر و االعتكاف كما فعل عمر يف اجلاهل    40  

  )19من اآلية: التوبة)(أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ(: كما قال تعاىل   41 

اللَّه علَيها افْتراًء رثٌ حجر ال يطْعمها إِلَّا من نشاُء بِزعمهِم وأَنعام حرمت ظُهورها وأَنعام ال يذْكُرونَ اسم وقَالُوا هذه أَنعام وح( املراد م عباد النصارى و كذا النذر    42 
وال تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم ( )3من اآلية: املائدة)(وما ذُبِح علَى النصبِ  ( و كذلك الذبح بأمساء األصنام يف اي مكان) 138:األنعام) (علَيه سيجزِيهِم بِما كَانوا يفْترونَ

هلَيع يباً(و كذلك خيصون ماكلهم و مشارهم و حرثهم و أنعامهم ) 121من اآلية: األنعام)(اللَّهصامِ نعالْأَنو ثرالْح نأَ ما ذَرمم لَّهلُوا لعجذَا  وهو هِممعبِز لَّهذَا لفَقَالُوا ه
س هِمكَائرلُ إِلَى شصي وفَه لَّها كَانَ لمو لُ إِلَى اللَّهصفَال ي هِمكَائرشا كَانَ لا فَمنكَائرشونَلكُمحا ي136:األنعام) (اَء م(  
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  : و قال الشيخ صاحل بن فوزان
  
أي أن املشركني العرب الذين بعث فيهم حممد صلّى اهللا عليه و سلّم يعبدون اهللا و مل تنفعهم العبادة ملا  

كانت خملوطة بالشرك األكرب و ال فرق بني أن يكون املشرك به مع اهللا تعاىل صنما أو عبدا صاحلا أو نبيا 
ال أن يكون قصد املشرك أن معبوده ليس شريكا هللا يف ملكه بل هو جمرد وسيلة إىل مرسال أو ملكا مقربا و 

  :اهللا و مقرب إليه فدل ذلك على أمرين 
  

أن االقرار بتوحيد الربوبية وحده ال يكفي للدخول يف االسالم و يعصم الدم و املال و ال ينجى من : األول 
  .عقاب اهللا

  
  44.دخلها شيء من الشرك أفسدها فال تصح العبادة إال مع اإلخالص أن عبادة اهللا إذا: األمر الثاين 

  
   :قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

  
قل يآ ( قومه قريس و من يلحق م و اال فهو بعث إىل الناس كافة أمحرهم و أسودهم ) أرسله اهللا إىل ( 

  ).أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا 
  

و لكنهم جيعلون بعض ( وحده هو املتفرد باخللق و التدبري و خيلصون يف الرخاء  و هم يعرفون أن اهللا
نريد منهم التقرب إىل اهللا و نريد شفاعتهم عنده مثل املالئكة : املخلوقات وسائط بينهم و بني اهللا يقولون 

ي اختاذهم هذه آفام و ه) هذه آفام و هي اختذهم  ) و عيسى و مرمي و أناس غريهم من الصاحلني 
وسائط بينهم و بني اهللا فعبادام ال تنفعهم إذ جعلوا هللا شريكا يف العبادة و هذا أفسد  مجيع ما هم عليه من 
هذه العادة و صاروا بذلك كفارا مرتدين حالل الدم و املال فهذه هي عقيدة املشركني األولني و هذا دينهم  

ين املشركني و الشياطني فيجتنب فإن من ال يعرف اجلاهلية فأهم شيء معرفة دين املرسلني فيتبع و معرفة د
  .ال يعرف اإلسالم
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فاعرف حقيقة دين املشركني كلمة كلمة و فقرة فقرة  . مؤلف يف مسائل اجلاهلية  –رمحه اهللا  –و للشيخ 

  45.و اعرف تفاصيلهم و يأيت بعضها و بعض تفاصيلها بأدلة معروفة
  

فمشركوا العرب يعبدون مع اهللا آهلة أخرى و العادة ...  :اللطيف  و قال الشيخ عبد العزيز آل عبد
  . املطلوبة هي توحيد العادة و هذا التوحيد شرط يف قبول العادة

  
قال ابن عباس رضي اهللا  )106:يوسف) (وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُونَ(قال اهللا عز و جل 

اهللا و هم : م إذا قيل هلم من خلق السماوات ؟ من خلق األرض ؟ من خلق اجلبل ؟ قالوا من اميا: عنهما 
  ) 14) (  475/ 2تفسري ابن كثري . ( مشركون به و كذا قال جماهد و عطاء و عكرمة و الشعيب و غريهم

لصالة ال تسمى اعلم أن العادة ال تسمى العادة إال مع التوحيد كما أن ا –رمحه اهللا  –و كما قال املصنف 
القوعد األربع ) ( الصالة إال مع طهارة فإذا دخل الشرك يف العادة فسدت كاحلدث إذا دخل يف الطهارة 

  ). 1/199، صن جمموعة التوحيد و انظر مؤلفات الشيخ 254ص 
لكن العبادة من هي أعم من التوحيد عموما مطلفا فكل موحد عابد اهللا تعاىل و ليس كل عبد اهللا موحد 

  ) 401: ادة و توحيدها للشيخ عبد اهللا أيب بطني، صمن جمموعة التوحيد ص برسالة يف تعريف الع(
و هؤالء جعلوا بعض املخلوقات وسائط و شفعاء بينهم و بني اهللا تعاىل هم مشركون بذلك الصنيع كما 

نفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ي(دل عليه قول تعاىل 
فسمى اهللا ) 18:يونس) (أَتنبئُونَ اللَّه بِما ال يعلَم في السماوات وال في الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

  .اختاذ الشفعاء شركا
ئط بني اهللا و بني خلقه كالوسائط اليت تكون بني اململوك و الرعية فهو من أثبت وسا(  قال شيخ اإلسالم

إا متاثيل األنبياء و الصاحلني و إا وسائل : مشرك بل هذا دين املشركني عباد األصنام كانوا يقولون 
  46) 135، 1/134جمموع الفتاوى ( يتقربون إىل اهللا و هو من الشرك الذي أنكره اهللا على النصارى 
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و لكن جيعلون بعض املخلوقات وسائط بينهم و بني اهللا يقولون نريد منهم التقرب إىل اهللا و ( : وله ق
  ... )نريد شفاعتهم عنده مثل املالئكة و عيسى و مرمي و أناس غري من الصاحلني 

  
  :قال الشيخ  حممد بن صاحل العثيمني 

  
م مقرون بأا دون اهللا و إا ال متلك نفعا و ال ضرا أي أم يعبدون هذه األصنام لتقرم إىل اهللا زلفى فه 

و إم شفعاء هلم عند اهللا عز و جل و لكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة  ال تنفع أصحاا ألن اهللا تعاىل يقول 
و ذلك ألن اهللا ال يرضى هلؤالء املشركني شركهم و ال ميكن أن يأذن ) فما تنفعهم شفاعة الشافعني : ( 

هلم ألنه ال شفاعة إال ملن ارتضاه اهللا عز وجل و اهللا ال يرضى لعباده الكفر و ال حيب الفساد  بالشفاعة
تعلق باطل غري نافع بل هذا ال ) هؤالء شفعائنا عند اهللا : ( فتعلق املشركني بآهلتهم يعبدوا و يقولون 

بوسيلة باطلة و هي عبادة هذه يزيدهم من اهللا تعاىل إال بعدا، على أن املشركني يرجون شفاعة أصنامهم 
  47.األصنام و هذا من جهلهم و سفههم أن حياولوا التقرب إىل اهللا تعاىل مبا ال يزيدهم إال بعدا

فبعث اهللا حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم جيدد هلم دين أبيهم إبراهيم عليه السالم و خيربهم أن هذا ( قوله 
يصلح منه شيء لغري اهللا، ال مللك مقرب و ال لنيب مرسل فضال التقرب و االعتقاد حمض حق اهللا تعاىل ال 

  )عن غريمها 
إم ما زالوا على هذا الكفر و هو عبادة  –رمحه اهللا  –يقول املؤلف : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

عليه و سلّم بعث األصنام لتقرم بزعمهم إىل اهللا تعاىل حىت بعث اهللا رسوله و خامت أنبيائه حممدا صلّى اهللا 
إِنه من  (اهللا تعاىل بالتوحيد اخلاص يدعو الناس إىل عبادة اهللا وحده و حيذرهم من الشرك قال اهللا تعاىل 

 )72يةمن اآل: املائدة)(يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ

و يبني هلم أن العبادة حق هللا وحده و أنه ال جيوز صرف شيء منها لغريه سبحانه و تعاىل ال مللك مقرب و 
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ ال تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم (ال لنيب مرسل فضال عن غريمها فقال اهللا تعاىل 

و بِنيم ودعيمقتساطٌ مرذَا صونِي هدباع ـس) (أَنكأنه ) و قوله جيدد هلم دين أبيهم إبراهيم   )61-60:ي
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  )123:النحل) (ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً وما كَانَ من الْمشرِكني(يشري إىل قوله تعاىل 

  
  ) 22-21شرح كشف الشبهات ص ( خالص حقه ) اهللا  حمض حق(   : و قوله

  
  : و قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

  
فإن قريشا و ) دين أبيهم إبراهيم عليه السالم (ما اندرس و اخلولق من ) جيدد هلم ( و هم على تلك احلالة  

ق فيهم بسبب عمرو بن حلى من يليهم ذريته و ورثته و كانوا على هذا الدين احلنيف لكنه اندرس و اخلول
  48.اخلزعي بعد أن استخرج األصنام و فرقها يف العرب و غري عليهم التلبية فتغري بسبب ذلك

 

و إال فهؤالء املشركون يشهدون أن اهللا هو اخلالق وحده ال شريك له و أنه ال يرزق إال هو (   : و قوله
أن مجيع السماوات و من فيهن و األرضني السبع و ال حيي  و ال مييت إال هو و ال يدبر األمر إال هو و 

  )و من فيهن كلهم عبيده و حتت تصريفه و قهره
 

   :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
  

إن هؤالء املشركني الذين بعث فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقرون بأن اهللا  –رمحه اهللا  –يقول 
سموات و األرض و أنه هو الذي خلقهم و أنه هو املدبر لألمور وحده هو اخلالق و أنه هو الذي خلق ال

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض (كما ذكر عنهم يف أيات عديدة من القرآن الكرمي قال اهللا تعاىل 
يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي) ((و قال تعاىل   )9:الزخرفلَئو اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مهأَلْتس ن)(الزخرف :

لكن هذا ال ينفعهم ألن هذا إقرار بالربوبية فقط و ال ينفع اإلقرار . و اآلية يف هذا املعىن كثرية) 87من اآلية
  .بالربوبية حىت يكون معه اإلقرار باأللوهية و عبادة اهللا وحده

                                                 
أول من رأيت عمرو بن حلى اخلزعي جير قصبه يف النار فكان ( قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم : رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  48  

و كانت نزار فقول يف : إىل أن قال  –فكان أول من غري دين إبراهيم و نصب األوثان : ( و يف لفظ عن ابن إسحاق ) و غري دين إبراهيم ( و يف لفظ ) سيب السوائب 
  ) 28- 27 :شرح كشف الشبهات ص( )  48: خمتصر السرية  ص ) ( لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه و ما ملك : إهالهلا 

 
 



  
  يستلزم اإلقرار باأللوهية و أن اإلقرار باأللوهية متضمن اإلقرار بالربوبية  و اعلم أن اإلقرار بالربوبية

  
فهو دليل ملزم أي أن اإلقرار دليل ملزم ملن أقر به أن يقر باأللوهية ألنه إذا كان اهللا وحده هو : أما األول 

  .له وحده ال لغريهاخلالق و هو املدبر لألمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء فالواجب أن تكون العبادة 
  

عز و  –متضمن لألول يعين أن التوحيد األلوهية يتضمن توحيد الربوبية ألنه ال يتأله إال للرب : و الثاين 
  49.الذي يعتقد أنه هو اخلالق وحده و هو املدبر جلميع األمور سبحانه و تعاىل –جل 

  
  : قال الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف

  
إن هذا التوحيد مل ينازع يف أصله أحد من بين . مقرون بتوحيد الربوبية فلم ينازعوا فيه فمشركوا العرب 

حيث يقرون بأن اهللا خالق العباد و خالق  –مثال  –آدم و إمنا قد يتنازعون يف بعض تفاصيله كرتاع القدرية 
جيعلون بعض املخلوقات إن العباد خالقو أفعاهلم و كذالك أهل التنجيم الذين : قدرم و لكنهم يقولون 

  50.مبدعة لبعض األمور فهم مع اإلقرار بالصانع جيعلزن هذه الفاعالت مصنوعة خملوقة
  

املعبدون الدين عبدهم اهللا فذللهم و دبرهم و صرفهم و هذه العبودية الكونية القدرية  –يراد بالعبيد هنا 
إِنْ كُلُّ من في السماوات ( :الرب و الفاجر قال تعاىل املتعلقة بزبوبية اهللا تعاىل يشترك فيها املؤمن و الكافر و 

   51.فاهللا تعاىل هو رم و مليكهم ال خيرجون عن مشئته و قدرته  )93:مرمي) (والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً
  
 
 

  

                                                 
     23-22 :شرح كشف الشبهات ص  49
  2/38و جمموع الفتاوى  181 :الندمورية البن تيمية  ص  50
  .15شرح كشف الشبهات ص ,  47 :عبد الرمحن ألباين ص: العبودية البن تيمية ت   51
  



   ..)سلّم يشهدون ذا اهللا عليه و فإذا أردت الدليل على هؤالء الذين قاتلهم رسول اهللا صلّى ( و قوله 
  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

  
هنا دليل ما قرر أن هؤالء يقرون بتوحيد الربوبية و لكنه أتى به على سبيل  –رمحه اهللا  –ذكر املؤلف  

فاقر قوله ... فإذا أردت الدليل : السؤال و اجلواب ليكون هذا أمكن و أثبت و أمت يف اإلستدالل فقال 
 ) 23 :شرح كشف الشبهات ص) (31من اآلية: يونس)(لْ من يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ قُ(تعاىل 

هذا الرزق الذي تأكلون منه و تشربون و تلبسون و تركبون من الذي : ... قال الشيخ صاحل بن فوزان 
ور و األصرحة كلها ال جاء به هل جاءت به األصنام ؟ محدات و حجاة أم األشجار أو األموات أو القب

) أ من ميلك السمع و األبصار : ( تأيت بأرزقكم فهم يعترفون بأن أصنامهم ال ختلق و ال ترزق قال تعاىل 
السمع احلاسة العظيمة اليت تسمع ا األصوات والبصر الذي تبصر به املرئيات هذه العني اليت جيعل اهللا فيها 

يك ؟ هل خلقه أحد غري اهللا ؟ فهل رأمت أحدا من اخللق أوجد يف هذا البصر و هذا النور من الذي خلقه ف
أحد السمع إذا سلب منه و هل يستطيع أحد أن يرد لالعمى البصر الذي ذهب عنه ؟ لواجتمع أهل األرض 
كلهم على أن جيعلوا يف عينه بصرا ما استطاعوا ال األصنام و ال األطباء و ال احلذاق من العلماء فاملشركون 

قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم (: ون بأن أصنامهم ال تعمل أي شيء من ذلك قال تعاىل معترف
 بِه يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمع متخال يوجد أحد جييب عن هذا السؤال و )46من اآلية: األنعام)(و

  .ع غري اهللا أن يأيت بالسمع و البصرال أحد أن يستطي
هذا من العجائب خيرج احلي من امليت خيرج ) ومن يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي (

خيرج الكافر من املؤمن و خيرج البيضة ) و خيرج امليت من احلي ( الزرع من احلبة و خيرج املؤمن من الكافر 
  )و من يدبر األمر ( لطائر الذي يقدر على هذا هو اهللا سبحانه و تعاىل من ا

هذا عموم يعين كل األمور من املوت و احلياة و املرض و الصحة و الكفر و اإلميان و الفقر و الغىن و الليل 
ن و النهار و العز و الذل و املك يعطي ذلك من يشاء و يأخذه ممن يشاء كل ما جيري يف هذا الكون م

تقلبات و تغريات من الذي يوجد هذه التغريات  و هذه التقلبات ؟ فسيقولون اهللا فقال اهللا لنبيه صلّى اهللا 
ما دام أنكم معترفون أن هذه األمور بيد اهللا و أن أصنامكم ال تفعل شيئا ) فقل أفال تتقون ؟ ( عليه و سلّم 

عبادة ألنكم إن مل تتقوا اهللا فإن اهللا يعذبكم ألنه أقام منها أفال تتقون اهللا عز و جل و توحدونه و تفردونه بال
فَذَلكُم اللَّه (عليكم احلجة و قطع منكم املعذرة فلم يبقى إال العذاب ما دمتم عرفتم احلق و مل تعملوا به 

ني لكم أن العبادة حق هللا تعاىل فال تب)  32:يونس) (ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضاللُ فَأَنى تصرفُونَ



معبود حبق إال اهللا سبحانه و تعاىل فإن مل تعبدوه فإن هذا ضالل فماذا بعد احلق الذي هو التوحيد و إفراد 
  .اهللا تعاىل بالعبادة إال الضالل الذي هو الشرك

ة يقبل احلق إذا تبني له و فليحذر املسلم من هذا و ليقبل احلق إذا تبني له خصوصا يف أمر التوحيد و العقيد
)  84( قُلْ لمنِ الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ (خياف أن يصرف عنه فال يقبله بعد ذلك و قوله تعاىل  

سيقُولُونَ للَّه  )86(لْعظيمِ قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ ا )85) (سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ
 )88(قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري وال يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ   )87( قُلْ أَفَال تتقُونَ

املؤمنون مثل اآليات اليت يف سورة  هذه آيات من سورة )89-84:املؤمنون) (سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ
يونس اليت ساقها املصنف و مثل غريها من اآليات اليت تقرر أن املشركون يعترفون هللا بربوبيته و لكنهم 

  .يعارضون يف توحيد األلوهية
ما )  85-84: املؤمنون ) ( سيقولون هللا )  84( قل ملن األرض و من فيها إن كنتم تعلمون ( قال تعاىل 

األرض و من فيها هللا كيف يعبدون األصنام اليت ال متلك شيئا و تعبدون  القبور امليتة اليت ال حياة يف  دامت
أفال تذكرون أن الذي ميلك األرض و من فيها و هو املستحق للعبادة دون هذه ) أفال تذكرون ( أصحاا ؟ 

  .األصنام اليت تعبدوا
على ما جحدوه فهم يعترفون بتوحيد الربوبية و جيحدون توحيد و هذا إقامة احلجة عليهم مبا يعترفون به 

  52.األلوهية 
 

  )أفال تتقون ( قوله تعاىل 
 

أي إذا كنتم تقرون ذا أفال تتقون اهللا الذي أقررمت له مبام الك و متام : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
ر املخرج احلي من امليت و للميت من احلي املدبر التدبري و أنه وحده  اخلالق  الرازق املالك للسمع و األبصا

جلميع األمور و هذا اإلستفهام للتوبيخ و اإللزام أي أنكم إذا أقررمت بذلك لزمكم أن تتقوا اهللا و تعبدوه 
  53.وحده ال شريك له
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 هذا اآليات الكرميات صرحية يف أن املشركني الذين :قال الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف 
  .قاتلهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و استحل دماءهم يعترفون بالربوبية هللا تعاىل

 

إنك لست تلقى أحدا منهم إال أنبأك أن اهللا ربه و هو الذي خلقه و رزقه و هو (  –رمحه اهللا  –قال قتادة 
  ) 13/87تفسري ابن جرير ) ( مشرك يف عبادته 

 

ست واحدا أحدا اال و هو معرفان له  صانعا و مدبرا و إن مساه بغريه فل(  –رمحه اهللا  –و قال ابن قتيبة 
  .امسه أو عبد شيئا دونه ليقربه من عند نفسه أو وصفه بغري صفته أو أصاف إليه ما تعاىل عنه علوا كبريا

( تأويل خمتلف احلديث ) ( 87:الزخرف) (ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ(قال اهللا تعاىل 
  ) 150ص ) ت حممد األصفر 

 

أفال ختافون عقاب اهللا )  31: يونس ) ( فقل أفال تتقون ( عند قوله تعاىل  –رمحه اهللا  –و قال ابن جرير 
تفسري ابن جرير ) ( على شرككم و عبادتكم معه من ال يرزقكم شيئا و ال ميلك لكم ضرا و ال نفعا 

11/114 (  
 

تأسيس ) أفال تتقون الشرك يف األلوهية إذا أقررمت بالربوبية (  –رمحه اهللا  –و قال الشيخ عبد اهللا أبو بطني 
  ) 25: التقديس ص 

  
كما نلخظ من خالل هذه اآليات مسلكا من مسالك القرآن الكرمي يف تقرير األلوهية و هو اإلستدالل 

ن املشركون يسلمون بتوحيد الربوبية و ينازعون يف توحيد اإلهلية بتوحيد الربوبية على توحيد اإلهلية إذا كا
  )أن امع عليه يدل على املختلف فيه (  –رمحه اهللا  –كما قال املصنف 

  
ن البعض أن ال يعين بتقرير توحيد الربوبية و حتقيقه حيث كان املشركون مقرون به و ليس األمر ظو رمبا 

التأصيل  فإن توحيد الربوبية دليل توحيد األلوهية و هو مستلزم لتوحيد كذالك بل ينبغي أن يعطى حقه من 
  . األلوهية



فأما توحيد الربوبية فهو األصل و ال : و قد نبه املؤلف يف أحدى رسائله على أمهية توحيد الربوبية يف فقال 
سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن  ولَئن(يفلط يف اإلهلية إال من مل يعطه حقه كما قال تعاىل فيمن أفر مبسألة منه 

 و مما يوضح لك األمر أن التوكل من نتائجه و التوكل من أعلى مقامات) 87:الزخرف) (اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

الدين و درجات املؤمنني و قد تصدر اإلنابة و التوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية كما قال  
  )8من اآلية: الزمر)(إذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منِيباً  و(  : تعاىل

  
و أما عبادته سبحانه و تعاىل باإلخالص دائما يف الرخاء و الشدة  فال يعرفوا و هي نتيجة اإلهلية و كذا 

يم و التوكل اإلميان باهللا و اليوم األخر و اإلميان بالكتب و الرسل و غري ذلك و أما الصرب و الرصا و التسل
و اإلنابة و التفويض و احملبة و اخلوف و الرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية و كذالك األلوهية هو أشهر 

  54) 2/307تاريخ ابن غنام ) ( نتائج توحيد الربوبية و هذا و أمثاله ال يعرف إالّ بالتفكر و فهم العبادة 
    

سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ قُلْ من رب  فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ و قوله تعاىل قُلْ لمنِ الْأَرض ومن( قوله 
قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري  السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تتقُونَ

و غري ذلك من )  89 -84: املؤمنون ) (يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَوال 
  ...اآليات 

  
و هذه اآليات مما يدل على أن املشركني بعث فيهم النيب صلّى اهللا :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

د الربوبية فإم يقرون بأن األرض و من فيها هللا ال شريك له و يقرون بأن اهللا هو عليه و سلّم يقرون بتوحي
الذي خلق السموات و األرض و أنه رب العرش العظيم و يقرون بأن بيده ملكوت كل شيء و أنه هو 

توبيحهم الذي جمري و ال جيار عليه كل هذا ملزم هلم بأن يعبدوا اهللا وحده و يفردوه بالعبادة، و هلذا جاء 
  .بصيغة اإلستفهام يف ختام كل آية من اآلية الثالث

  
و اآليات الدالة على أن املشركني الذين بعث فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقرون بتوحيد الربوبية 

  55.كثرية
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صلّى اهللا ذا و مل يدخلهم يف التوحيد الذي دعاهم إليه رسول اهللا  )2(مقرون  )1(فإذا حتققت أم( قوله 
: ( و عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه املشركون يف زماننا  )3(عليه و سلّم 

  4)اإلعتقاد
  

   :الشيخ ابن العثيمني قال 
  
  .أي الذي بعث فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم من املشركني) 1
  
  .ده هو اخلالق املالك املدبر جلميع األموريعين توحيد الربوبية و هو اعتقاد أن اهللا وح) 2
  
أي أن اإلميان بأن اهللا هو اخلالق املدبر جلميع األمور مل يدخلهم يف توحيد العبادة الذي دعاهم إليه النيب ) 3

  .صلّى اهللا عليه و سلّم و مل يعصمهم دماءهم و أمواهلم
 

مشركون  –رمحه اهللا  –ه كما قال الشيخ أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسمي) 4
تبني لك أن هذا الذي أقروا به ال يكفي يف التوحيد بل و ال يكفي يف اإلسالم كله فإنه ) االعتقاد ( زماننا 

من مل يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس مبسلم حىت و لو أقر بتوحيد الربوبية هلذا قاتل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
م يقرون بتوحيد الربوبيةاملشركني أ.  

  
و هم يقولون إن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت لكن إذا قيل هلم ...  :الشيخ صاحل بن فوزان قال 

أي إذا قيل هلم اعبدوا اهللا و ال ) أ جعل األهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب ( قولوا ال إله إال اهللا قالوا 
وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال (ل قوم نوح من قيل تشركوا به شيئا قالوا كما قا

و يقولون هذا دين آبائنا و أجدادنا حىت إن أبا طالب عند الوفاة ...  )23:نوح) (يغوثَ ويعوق ونسراً
هو على ملة عبد : ( أىب أن يقوهلا و قال ) هللا ال إله إال ا( طالب منه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أن يقول 

( من حديث امليب حزن رضي اهللا عنه كتاب التفسري  18  ، 6/17رواه البخاري يف صحيحه ) (املطلب 
هذا هو حمل الرتاع بني الرسل و . و ملة عبد املطلب عبادة األصنام)  6-8/5و انظر الفتح ) سورة القصص 

اعبدوا اهللا و ال تشركوا به شيئا و لكن املشركون أبوا إال البقاء على : مم بني األمم فالرسل يقولون لأل



أما توحيد الربوبية فهو حمل امجاع عند . عبادة األصنام فاخلصومة بني الرسل و بني األمم هي توحيد األلوهية
ع من أجله اجلهاد يف اجلميع مل خيالفوا فيه و إمنا خالفوا يف توحيد األلوهية فهو حمل الرتاع و هو الذي  شر

( و يف رواية ) أمرت أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ( سبيل اهللا يقول الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم 
، كتاب اإلعتصام باب االقناء 141-9/140رواه البخاري يف صحيحه ) ( إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا 

  56)من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ... م بسنن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّ
و ( يف إحدى رسائله  –رمحه اهللا  –يقول املصنف : ... قال الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف 

اعلم أن املشركني الذين قاتلهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم صفة إشراكهم أم يدعون اهللا و يدعون 
هؤالء شفعاؤنا عند اهللا و هم يقرون بأن اهللا : ثل عيسى و أمه و املالئكة يقولون معه األصنام و الصاحلني م

فإذا عرفت هذا و عرفت أن دعوم الصاحلني و تعلقهم عليهم أم ... سبحانه هو النافع الضار  املدبر 
هللا و يكون الدين ما نريد إال الشفاعة و أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قاتلهم ليخلصوا الدعوة : يقولون 
باختصار و انظر تفسري  3981،399) رسالة يف توحيد العبادة صمن مؤلفات الشيخ ... ) (كله هللا 

  ) 367، 366/ 1) صمن مؤلفات الشيخ (كلمة التوحيد للمصنف 
و عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه املشركون يف زماننا ( و يف قول املصنف 

داللة ظاهرة على حكمته يف الدعوة و فهمه للواقع و خماطبه للناس مبا يعرفون و هذا الفهم ) عتقاد اال( 
و إمنا يعىن بإالله ما يعىن املشركون يف ( يتأكد و يتكرر يف عدة مواضع يف رسائله منها قوله يف هذه الرسالة 

و الرقى هي اليت ) : ( الرقى و التمائم  باب ما جاء يف( و قوله يف كتاب التوحيد ) السيد ( زماننا بلفظ 
  )تسمى العزائم 

 1/363مؤلفات الشيخ ) ( فاعلم أن هذه األلوهية هي اليت تسميها العامة يف زماننا السر و الوالية ( و قوله 
(  

) ( و أما الفخر باألحساب فاألحساب الذي يذكر مناقب اآلباء السالفني اليت نسميها باملراجل ( و قوله 
  57) 3/54فات الشيخ مؤل

فيقولون فالن فيه ) الذي يسميه املشركون يف زماننا اإلعتقاد : ( قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
   58.عقيدة يعىن يصلح أن يعتقد فيه انه ينفع إذا ادعوا يف شخص اإلعتقاد يعىن االدعاء فيه األلوهية

                                                 
  31-30: شرح كشف الشبهات للشيخ صاحل بن فوزان ص  56
  20: تعليقات على كشف الشبهات للشيخ عبد العزيز ص   57
  

  32: ب كشف الشبهات للشيخ حممد بن إبراهيم ص شرح كتا 58       



مث منهم من يدعو املالئكة ألجل صالحهم قرم من اهللا  كما كانوا يدعون اهللا سبحانه ليال و ارا( قوله 
  )عيسى : الالت أو نبيا مثل : ليشفعوا هلم أو يدعون رجال صاحلا مثل 

  
يعىن أن هؤالء املشركني يف عبادة اهللا كانوا يدعون اهللا تعاىل إذ  :الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قال 

و يزعمون أن من قرب من اهللا  –عز و جل  –قرم من اهللا اصطر و إىل ذلك و منهم من يدعون املالئكة ل
  .سبحانه و تعاىل أنه مستحق للعبادة و هذا من جهلهم فإن العبادة حق اهللا وحده ال يشركه فيها أحد
و أن منهم من يدعو الالت، و الالت بالتشديد اسم فاعل من اللت و أصله رجل كان يلت السويق 

يطعمه احلجاج فلما مات عكفوا على قربه مث عبدوه و أن منهم يعبد  للحجاج أي جيعل فيد السمن و
األولياء لقرم من اهللا تعاىل و كل هذا من تريني الشيطان هلم أعماهلم اليت ضلوا ا عن الصراط املستقيم 

م في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعماالً  الَّذين ضلَّ سعيه(قال اهللا تعاىل 
ي ملَه يمقفَال ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر وا بِآياتكَفَر ينالَّذ كعا اُولَئنونَ صِسنحناًيزو ةاميالْق مو (

  59).105-103:الكهف(
  

و هذا أمر ثان من شأن املشركني كما ... ) كما يدعون اهللا ليال و ارا  ( :الشيخ صاحل بن فوزان قال 
أم يعترفون بتوحيد الربوبية فهم أيضا يعبدون اهللا و يدعونه و حيجون إىل البيت و يعتمرون و يتصدقون و 

ينفعهم شيئا  يعبدون اهللا بأنواع العبادة لكنهم خيلطوا بالشرك حبيث يعبدون اهللا و يعبدون غريه و هذا ال
واعبدوا اللَّه وال (ألن الشرك يبطل عبادم فالعبادة ال تنفع إال مع اإلخالص و هلذا يقول اهللا جل وعال 

واحد  قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه(و قال تعاىل ) 36من اآلية: النساء)(تشرِكُوا بِه شيئاً 
ما اقتصر على  )110:الكهف) (فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداً

  .قوله فليعمل عمال صاحلا
. ال تنفع بل ال بد أن جيتنب الشرك فإذا كان مل جيتنب الشرك و لو كان يعمل أعمال كثرية فإا تبطل و

فاملشركون كان عندهم عبادات اهللا عز و جل و هي من بقايا دين إبراهيم و لكن ملا جاء عمرو بن حلى 
اخلزعي غري دينهم و أدخل فيه الشرك لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم عندهم و هم مشركون فهم يدعون 
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يتركون دعاء األصنام ألا ال تنفع يف اهللا خصوصا إذا وقعوا يف الشدة فهم خيلصون الدعاء هللا عز و جل و 
وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلَّا (هذا املوقف و ال تنجدهم يف وقت الشدة ذا فقال سبحانه

وإِذَا غَشيهم موج (و قال تعلى  )67:االسراء) (إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الْأنسانُ كَفُوراً
دحجا يمو دصقْتم مهنفَم رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعارٍ  كَالظُّلَلِ دتا إِلَّا كُلُّ خنبِآيات

  . )32:لقمان) (كَفُورٍ
  

فالذين يدعون اإلسالم اآلن و يصلون و يصومون و حيجون . طلةفالعبادات إذا خالطها شرك تكون با
لكنهم يدعون احلسني و البدوى و عبد القادر اجليالين هؤالء مثل املشركون األولني، فاملشركون يعبدون 

اهللا عز و جل و لكنهم يدعون الالت و العزى و مناة الثالثة األخرى و ال يقولون إن هذه أرباب بل يقولون 
بنا إىل اهللا زلفى نريد منها الزلفى عند اهللا و التقرب إىل اهللا و هي وسائط و شفعاء بيننا و بني اهللا و هذه تقر

هؤالء يقولون احلسن و احلسني و عبد القادر و البدوى إمنا هم شفعاء لنا عند اهللا و ال يقولون إم خيلقون 
و يقول . جل و إمنا هؤالء وسائط و شفعاءو يرزقون و يتصرفون يف شيء من األمور و إمنا هذا هللا عز و

بعض الناس هؤالء مسلمون فنقول و ملاذا ال يكون كفار قريش مسلمني أيضا ؟ و ليس القائل عنده فهم 
للتوحيد و ال بصرية ألنه ما فهم التوحيد و الواجب على اإلنسان أن يعرف هذا األمر ألنه مهم عبدا و هذه 

فة أن نعرف أحوال العامل و احلكومات و السياسات هذه ثقافة ال تنفع و هي الثقافة الصحيحة ليست الثقا
الثقافة اليت تنفع هي معرفة التوحيد الصحيح و معرفة ما يضاده من الشرك أو ينقصه من البدع و . ال تضر

احملدثات هذه هي الثقافة الصحيحة و هذا هو املطلوب من املسلم و على طالب العلم أن يعرف التوحيد و 
ما ذا ينفع العلم الكثري من غري حتقيق و من غري بصرية ؟ ال ينفع شيئا و ال . أن يدعو إليه هذا هو املطلوب

يفيد صاحبه شيئا إذا مل يكن مبنيا على حتقيق و توحيد و عبادة هللا و معرفة للحق و الباطل فإنه ال ينفع 
 60.صاحبه إذا كان جمرد اطالع أو جمرد ثقافة عامة

  
( يف تفسريه )  774-701(  –رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن كثري  :عبد اهللا بن عايض القحطاين  الشيخقال  
بيضاء منقوشة و عليها بيت بالطائف له أستار و سدنة و حوله فناء  5ز كانت الالت صخرة ) :  4/271
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) بعد قريش  عظيم عند أهل الطائف و هم ثقيف ومن تبعهم يفتخرون ا على من عداهم من أحياء العرب
  61.و قد هدمها املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه بأمر رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم

  
 2و دعاهم إىل إخالص  1و عرفت أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قاتلهم على هذا الشرك( قوله 

لَه دعوةُ الْحق والَّذين ( و كما قال تعاىل) فال تدعوا مع اهللا أحدا ( العبادة هللا وحده كما قال تعاىل 
  3) 14من اآلية: الرعد)(يدعونَ من دونِه ال يستجِيبونَ لَهم بِشيٍء

  
 : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال  )1(

  
أي الشرك يف العبادة حيث كانوا يعبدون غري اهللا معه و ليس املراد الشرك يف الربوبية ألن املشركني  

فيهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كانوا يؤمنون بأن اهللا وحده هو الرب  و أنه جميب دعوة  الذين بعث
املضطر و أنه هو الذي يكشف السوء إىل غري ذلك مما ذكر اهللا عنهم من إقرارهم بربوبية اهللا تعاىل 

 وحده

  . )ول إىل دار كرامتهأن يقصد املرء بعبادته التقرب إىل اهللا تعاىل و الوص: ( إخالص هو معناه ) 2(
ومن أَضلُّ ممن يدعو (يعىن أن هذه األصنام اليت يدعوا من دون اهللا ال يستجيب هلم بشيء كما قال ) 3(

الن رشإِذَا حلُونَ وغَاف هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسال ي نم اللَّه وند نماًء  اسدأَع موا لَهكَان
رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَان6-5:االحقاف) (و(   

  
  :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
هللا مع الشرك به مل ينفعهم ألن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مل يقبله منهم بل  مهدبعتنَّ أي عرفت أَ

و هذه اآلية متنع عبادة املالئكة و متنع عبادة الرسل و . ة ما سواهدعاهم إىل إفراد اهللا بالعبادة و ترك عباد
متنع عبادة الصاحلني ففيها إبطال عبادة غري اهللا تعاىل كائنا ما كان و لو كان أصحاا ال يعتقدون فيهم أم 

م عند اهللا خيلقون و يرزقون و إمنا يقولون إن هؤالء صاحلون فيتخذوم وسائط بينهم و بني اهللا و شفعاء هل
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ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ (عز و جل يقربوم إىل اهللا زلفى كما قال تعاىل 
 اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤم إىل اهللا ) 18من اآلية: يونس)(ه و يف زماننا احلاضر يقولون هؤالء وسائل نتوسل

  62.ز وجل و هذا كله دين اجلاهلية و هو باطل ألنه عبادة لغري اهللا عز و جلع
  

قيل املراد باملساجد ) و أن املساجد هللا ( كما قال تعاىل ...  :الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ قال 
و ال يعبد  األعضاء للسجود و قيل املراد ا املبنية للصلوات و الكل حق و املساجد بنيت ليوحد اهللا فيها

هذا عموم داخل فيه ) فال تدعوا مع اهللا أحدا ( فيها سواه و األعضاء خلقت ليعبد فيها و ال يعبد ا سواه 
  63.نكرة ال حجر و ال شجر و ال نيب و ال وىل) أحدا(مجيع املخاطبني من األنبياء و سائر املكلفني و 

و عرفت أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ( و قوله : قال الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف 
( و دليله قوله صلّى اهللا عليه و سلّم ) ال يستجيبون هلم بشيء ( إىل قوله تعاىل ... قاتلهم على هذا الشرك 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة 
أخرجه ) ( وا ذلك عصموا مين دماءهم و أمواهلم إال حبق اإلسالم و حسام على اهللا تعاىل فإذا فعل

  )22(و مسلم يف كتاب اإلميان ) 25(البخاري يف كتاب اإلميان 
 )18:ناجلـ) (وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تدعو مع اللَّه أَحداً(عند قول اهللا تعاىل  –رمحه اهللا  –و قال قتادة 

. ( كانت اليهود و النصارى إذا دخلوا كنائسهم و بيعهم أشركوا باهللا فأمر اهللا نبيه أن يوحد اهللا وحده
  )29/117أخرجه الطربي 

  
تعليقات على كشف الشبهات (  64محلة مسائل مستنبطة من هذه األية الكرمية –رمحه اهللا  –و للمصنف 

  )21: ص 
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  :فيها عشر درجات) : و أن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا ( الوهاب عند قول اهللا تعاىل قال الشيخ حممد بن عبد 64

  .تصديق القلب أن دعوة غري اهللا باطلة و قد خالف فيها من خالف) األوىل ( 
  أا منكر جيب فيها البغص و قد خالف من خالف ) الثانية ( 
  تحة للمقت و املفارقه و قد خالف فيها من خالفأا من الكبائر و العظائم املس) الثالثة ( 
  أن هذا هو الشرك الذي ال يغفره و قد خالف فيها من خالف) الرابعة ( 
  أن املسلم إذا اعتقده أو دان به كفر و قد خالف فيها من خالف) اخلامسة ( 
  و أين يرتل القلب هذه الدرجة و يصدقه ا ؟ و قد خالف فيها من خالفأن املسلم الصادق إذا تكلم هازال أو خائفا أو طامعا كفر بذلك لعلمه ) السادسة ( 
  أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عدواة األب و اإلبن و غري ذلك) السابعة ( 



  
  ) لهفائدة يف بيان معىن الرب و اإل( 
  

: اهللا عز وجل يف القرآن ذكر الرب يف مواضع و ذكر اإلله يف مواضع، خذ مثال سورة الناس يقول تعاىل 
فما )  3- 1: الناس ) ( 3(إله الناس ) 2(ملك الناس ) 1(قل أعوذ برب الناس ( بسم اهللا الرمحن الرحيم 

فال بد . الكالم مكررا أو أما مبعنيني الفرق بني رب الناس و إله الناس ؟ هل هنا مبعىن واحد ؟ إذا يكون
قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ (من معرفة الفرق بينهما و كثريا ما يأيت ذكر الرب كقوله تعاىل 

لَّهقُولُونَ لييمِ سظما ؟ فالرب فتكرر لفظ الرب و تكرر لفظ اإلله فما معىن كل منه) 87- 86: املؤمنون ) (الْع
معناه املرىب خللقه بنعمه و مغذيهم برزقه تربية جسمية باألرزاق و الطعام و تربية قلبية روحية بالوحي و 

العلم النافع و إرسال الرسل و من معاىن الرب أنه مالك للسموات و األرض فرب الشيء مالكه و املتصرف 
ا يفسدها فاهللا تعاىل هو الذي يصلح هذا الكون و فيه ومن معاىن الرب املصلح الذي األشياء و يدفع عنها م

  .ينطمه على مقتض إراداته و حكمته سبحانه و تعاىل
 

أما اإلله معناه املعبود من أله يأله مبعىن عبد يعبد فإله معناه معبود و ليس معناه الرب و إمنا معناه املبود و 
به عباده املؤمنون و خيافونه و يرجونه و يتقربون اإلهليه هي العبادة والوله و احلب ألنه سبحانه و تعاىل حي

هذا هو معىن اإلله فتبني الفرق بني معىن الرب و اإلله و أما لسيا مبعىن واحد و من قال إما مبعىن . إليه
واحد و قد غلط و العلماء يقولقون إذا ذكرا مجيعا صار الرب له معىن و اإلله له معىن، و إذا ذكر واحد 

ىن األخر أما إذا ذكر مجيعا مثل ما يف سورة الناس فإنه يكون للرب معىن و لإلله معىن أخر كما ذخل فيه مع
 )60:التوبة) (إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ(يف لفظ الفقري و املسكني إذا ذكرا مجيعا كما يف قوله تعاىل 

ذي ال حيد شيئا و أما املسكني فهو الذي جيد بعض الكفاية صار للفقري معىن و للمسكني معىن فالفقري هو ال
فاملسكني أحسن حاال من الفقري و مثل لفظ اإلسالم و اإلميان إذا ذكر اإلسالم و اإلميان صار اإلسالم معناه 

: أخربين عن اإلسالم قال : قال : ( األعمال الظاهرة و اإلميان معناه األعمال الباطنة كما يف حديث جربيل 
                                                                                                                                                     

  التروكو اإلله هو املألوه و التأله عمل من األعمال و كونه منفيا عن غري اهللا ترك من ) ال إله إال اهللا ( أن هذا معىن ) الثامنة ( 
  القتال على ذلك حىت ال تكون فتنة و يكون الدين كله هللا ) التاسعة ( 

ذا الدرجات إذا أن الداعى لغري اهللا ال تقبل منه اجلزية كما تقبل من اليهود و ال تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود ألنه أغلظ كفرا و كل درجة من ه) العاشرة ( 
 ) 261- 260جمموعة رسائل يف التوحيد و اإلميان ) ( ك و اهللا أعلم عملت ا ختلف عنك بعص من كان مع

  
 



أن تشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و تقيم الصالة و تؤيت الزكاة و تصوم رمضان و : إلسالم ا
أن تؤمن باهللا : أخربين عن اإلميان قال : قال ( فسره باألركان الظاهرة ) حتج البيت إن استطعت إليه سبيال 

رواه اإلمام مسلم يف صحيحه، )  ( ه و شره و مالئكته و كتبه و رسله و اليوم األخر و تؤمن بالقدر خري
باب بيان اإلميان و اإلسالم و اإلحسان و وجوب اإلميان باثبات قدر اهللا تعاىل و  38-1/36كتاب اإلميان 

بيان الدليل على احلربى ممن ال يؤمن بالقدر و إغالظ القول معه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
   ( 

  
اطنة و هو إميان القلب هذا إذا ذكرا مجيعا صار لكل واحد منهما معىن و إذا ذكر فسره باألعمال الب 

و من هنا نعرف الفرق أيضا بني توحيد الربوبية و توحيد األلوهية فتوحيد . أحدمها وحده دخل فيه األخر
 سبحانه و تعاىل و الربوبية هو اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق و الرازق احمليي و املميت أي اإلعتراف بأفعال اهللا

فهناك . هذا معىن توحيد األلوهية. توحيد األلوهية معناه إفراد اهللا بأعمال العباد اليت يتقربون ا إليه مما شرع
فرق بني توحيد الربوبية و توحيد األلوهية و ما دمنا قد عرفنا معىن توحيد الربوبية و توحيد األلوهية نأتى 

فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فإم كانوا مقرون بالنوع األول الذي إىل حالة املشركني الذين بعث 
هو توحيد الربوبية و مل يدخلهم يف اإلسالم بل أعتربهم الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم كفارا مشركني و 

طلب منهم أن  قاتلهم و هم يقرون بتوحيد الربوبية، فهم أقروا بتوحيد الربوبية و جحدوا توحيد األلوهية ملا
) 5:ص) (أَجعلَ الْآلهةَ إِلَهاً واحداً إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب(: يفردوا اهللا بالعبادة و يتركوا عبادة األصنام قالوا 

ألنه قال هلم قولوا ال إله إال اهللا فهم فهموا معىن ال إله إال اهللا  و هو أنه ال يعبد إال وحده ال شريك له و 
ام و هلم معبودات كثرية ال يريدون تركها و اإلقتصار على عبادة اهللا و هذا ال يرصيهم و هلذا هم هلم أصن

طلب منا أ نعبد اهللا وحده و نترك عبادة االت و العزى و املناة و ) أ جعل األهلة إهلا واحدا ( أنكروا و قالوا 
ملة آبائهم فهذا ) امللة األخرة  ما مسعنا ذا يف( هبل و غريها من األصنام هذا شيء ال يعقل عندهم 

حىت فرعون . احتجاح مبا عليه آباؤهم احلجة امللعونة اليت احتجت ا األمم من قبل إذا دعوا إىل عبادة اهللا
فهم ملا فهموا معىن ال إله إال اهللا استعربوا هذا و استنكروه ) 51:طـه) (قَالَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى(يقول 

 إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم ال إِلَه إِلَّا اللَّه يستكْبِرونَ(برفصه و يف اآلية األخرى يقول سبحانه و تعاىل و تواصوا 

وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُو آلا لَتقُولُونَ أَإِني36-35: الصافات ) (و  (  



. يقطع اجلدال فإن فيه ردا على غلط يف معىن ال إله إال اهللا و و هذا يبني منعى ال إله إال اهللا متاما و يوضحه 
فعلماء الكالم يف مقررام  و عقائدهم يقولون ال إله إال اهللا معناها ال خالق و ال رازق و ال قادر على 

  .االختراع إال اهللا هذا معىن اإلله عندهم
  

اإلله هو القادر على اإلختراع و  قال أن منهمو احلاذق (  –رمحه اهللا تعاىل  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
هذا غلط و جهل كبري باللغة و بالشرع املطهر إذ معىن اإلله املعبود الذي تأهله القلوب و ختصع له و تقرب 

فهم مل )  13/103حبقيق حممد بن عودة السعودي و جمموع الفتاوى . 186، 185الدمورية ص ) ( إليه 
يقولون ال إله إال اهللا و يكثرون و هلم أوراد يف الليل و النهار يرددوا و مع هذا يفهموا معىن اإلله و لذلك 

يعبدون القبور و األصرحة و يستغيثون بغري اهللا عز و جل فلم يفهموا معىن ال إله إال اهللا و أا تطلب منهم 
جار فإذا قالوها لدمهم ترك عبادة القبور و األضرحة و عبادة ما سوى اهللا من األصنام و األشجار و األح

ترك هذه األمور و االتناقضوا، و املشركون األولون توقفوا و مل يقولوها ألم قالوها لزمهم ترك عبادة 
ال خري يف رجل جهال : األوثان أما هؤالء قالوها و عبدوا غري اهللا فاألولون أحذق منهم و هلذا يقول الشيخ 

  65. املشركني أعلم منه مبعىن ال إله إال اهللا
  

كله هللا  2كله هللا و الذبح  1و حتققت أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قاتلهم ليكون الدعاء ( قوله 
  )كله باهللا و مجيع أنواع العبادة كله هللا  4 كله هللا و االستغاثة 3و النذر

  
  : الدعاء على نوعني : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ) 1(
  

ن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه و خوفا من عقابه و هذا ال يصح لغري اهللا و صرفه لغري اهللا األول دعاء عبادة بأ
إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ  (شرك أكرب خمرج عن امللة و عليه يقع الوعيد يف قوله تعاىل 

رِيناخد منه60 من اآلية: غافر)(ج(  
  

  :دعاء املسألة و هو دعاء الطلب أي طلب احلاجات و ينقسم إىل ثالثة أقسام :  النوع الثاين
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دعاء اهللا سبحانه و تعاىل مبا ال يقدر عليه إال هو و هو عبادة اهللا تعاىل ألنه يتضمن اإلفتقار : القسم األول 
 –عز و جل  –ا غري اهللا إىل اهللا تعاىل و اللجوء إليه و اعتقاد أنه قادر كرمي واسع الفضل و الرمحة فمن دع

  بشيء ال يقدر عليه إال اهللا فهو مشرك كافر سواء كان املدعو حيا أو ميتا 
  

  دعاء احلي مبا يقدر عليه مثل يا فالن اسقين فال شيء فيه: القسم الثاين 
  

ثل هذا دعاء امليت أو الغائب مبثل هذا فإنه شرك ألن امليت أو الغائب ال ميكن أن يقوم مب: القسم الثالث 
  فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا يف الكون فيكون بذالك مشركا 

  
  :و يقع على وجوه ) إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خمصوص : ( الذبح ) 2(
  

أن يقصد به تعظيم املذبوح له و التذلل له و التقرب إليه فهذا عبادة ال يكون إال هللا تعاىل على : األول 
قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي (لذي شرعه اهللا تعاىل و صرفه لغري اهللا شرك أكرب لقوله تعاىل الوجه ا

نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو لَه رِيك163-162: األنعام)(ال ش (  
  

ستحبابا لقوله صلّى يقصد به إكرام الضيف أو وليمة لعر و حنو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو ا: الثاين 
باب من كان / األدب / البخاري ) ( من كان يؤمن باهللا و اليوم اآلخر فاليكرم ضيفه ( اهللا عليه و سلّم  

و قوله لعبد ) باب احلث على إكرام اجلار و الضيف / كتاب اإلميان / يؤمن باهللا و اليوم اآلخر و مسلم 
  ) كتاب البيوع / البخاري  ) (أومل و لو بشاة ( الرمحن بن عوف حني تزوج 

  
أن يقصد به التمتع باألكل أو االجتار به و حنو ذلك فهذا من قسم مباح فاألصل فيه اإلباحة لقوله : الثالث 
م فَمنها ركُوبهم ومنها أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ وذَلَّلْناها لَه(تعاىل 

 و قد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسبما يكون وسيلة له )72-71:يـس) (يأْكُلُونَ

  
النذر يطلق على العبادات املفروفضة عموما و يطلق على النذر خاص و هو إلزام اإلنسان نفسه بشيء ) 3( 

  )23:اإلسراء () و قضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه (  تعاىل هللا تعاىل و املراد به هنا األول فالعبادات كلها هللا



  
  :اإلستغاثة طلب الغوث و اإلنقاذ من الشدة و اهلالك و هو أقسام ) 4(
  

  اإلستغاثة باهللا و هذا من أفضل األعمال و أكملها هو داب: األول 
غيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني إِذْ تست(الرسل عليهم الصالة و السالم و أتباعهم و دليله قوله تعاىل 

نيفدرم كَةالئالْم نم بِأَلْف كُمدم9:األنفال) (م(   
  

اإلستغاثة باألموات أو باألحياء غري حاضرين القادرين عن االغاثة فهذا شرك ألنه ال يفعله إال من : الثاين 
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا (هلم حظا من الربوبية قال اهللا تعاىل  يعتقد أن هلؤالء تصرفا خفيا يف الكون فيحعل

  )62:النمل) (دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليالً ما تذَكَّرونَ

  
هذا جائز كاإلستغاثة م قال اهللا تعاىل يف قصة اإلستغاثة باألحياء العاملني القادرين على اإلغاثة ف: الثالث 

: القصص)(فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه  (موسى عليه السالم 
  )15 من اآلية

  
أن يستغيث مبشلول على دفع عدو  اإلستغاثة حبي غري قادر من غري أن يعتقد أن له قوة خفية مثل: الرابع 
  66فهذا لغو و سخرية باملستغاث به و هو عاجز أن له قوة خفية ينقذ ا من الشدة. صائل

  
أي ال يكون بعص ذلك هللا و بعضه للبدوى و بعضه هللا و بعضه للحسني ال :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 

هللا و سائر العبادات كلها هللا و هذا هو الدين بد أن يكون الدعاء كله هللا و الذبح كله هللا و النذر كله 
أما أن تكون العبادة مشتركة بني اهللا و بني القبور و األصرحة و األولياء و الصاحلني فهذا ليس . الصحيح

هو التوحيد بل هو دين املشركني و إن كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية و يصوم و يصلى و حيج و 
  67يعتمر إىل غري ذلك
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فأما دليل على أن الدعاء جيب صرفه هللا تعاىل وحده ال :  شيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيفالقال 
 (و قوله تعاىل  )213:الشعراء) (فَال تدع مع اللَّه إِلَهاً آخر فَتكُونَ من الْمعذَّبِني(شريك له فقوله تعاىل 

دباعو قزالر اللَّه دنوا عغتفَاب من مات و ( و قال النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ) 17من اآلية: العنكبوت)(وه
  ) )4497(ح  8/176كتاب التفسري / البخاري ) ( هو يدعو من دون اهللا دخل النار 

و من أعظام االعتداء و العدوان و الذل و اهلوان أن يدعو غري اهللا فإن ذلك (  –رمحه اهللا  –يقول ابن تيمية 
  ) 95: الرد على البكرى ص ) ( رك و اهللا ال يغفر أن يشرك به و إن الشرك لظلم عظيم من الش

  
يوفُونَ بِالنذْرِ (أما النذر فهو عبادة باعتبار الوفاء به حيث أن اهللا مدح على املوفني به فقال سبحانه 

  )7:االنسان) (ويخافُونَ يوماً كَانَ شره مستطرياً

  
يأخذ منه أن الوفاء بالنذر قربة للثنا على فاعله لكن ( عن هذه اآلية  –رمحه اهللا  –ظ ابن حجر يقول احلاف

  ) 11/703فتح الباري ) ( ذلك خمصوص بنذر الطاعة 
  

من نذر أن يطيع اهللا فليطعه و من نذر أن ( و قد أمر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بالوفاء بالنذر بالطاعة فقال 
  )6696(ح  11/581كتاب األميان و النذور / البخاري ) ( يه يعصيه فال يعص

  
البخاري كتاب ) ( إنه ال يرد شيئا : ( أما النذر ابتداء فقد ى النيب صلّى اهللا عليه و سلّم عن النذر و قال 

  ) )1639(و مسلم كتاب النذر ح ) 6693( ح  11/576األميان و النذور 
  

قُلْ إِنَّ صالتي (عبادة و قربة هللا تعاىل وحده ال شريك له قال تعاىل فهو  –و هو النسك  –و أما الذبح 
نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكال ش نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسن162:األنعام) (و -

  )2:الكوثر) (فَصلِّ لربك وانحر(و قال سبحانه ) 163

  
الفرق بني اإلستغاثة و : أما اإلستغاثة فهي طلب الغوث و يقال يف النصرة و أغاثه إذا نصره و قال بعضهم 

: ألنفال)(إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم (الدعاء أن اإلستغاثة ال تكون إال من املكروب كما قال تعاىل 
  من اإلستغاثة ألنه يكون من املكروب و غريه و الدعاء أعم ) 9من اآلية



  
اإلستعاذة و اإلستجارة و اإلستعانة من نوع الدعاء أو الطلب (  –رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  68) 15/227جمموع الفتاوى ( و هي ألفاظ متقربة 
  

دهم املالئكة أو األنبياء أو و عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية مل يدخلهم يف اإلسالم و أن قص ( قوله
األولياء يريدون شفاعتهم و التقرب إىل اهللا بذلك هو الذي أحل دماءهم و أمواهلم عرفت حينئذ 

  )التوحيد الذي دعت إليه الرسل و أىب عن اإلقرار به املشركون 
  

  :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
  

كانوا يقرون  –فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم أن التوحيد الذي بعث  –رمحه اهللا  –قرر املؤلف 
بتوحيد الربوبية و مع هذا استباح النيب صلّى اهللا عليه و سلّم دماءهم و أمواهلم على أم يعبدون املالئكة و 

والَّذين  (غريهم مما يعبدون من األولياء و الصاحلني يريدون بذلك أن يقربوهم إىل اهللا كما قال تعاىل 
فهم مقرون بأن اهللا و ) 3من اآلية: الزمر)(تخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىا

  .املقصود ولكنهم يقصدون املالئكة و غريهم ليقرم إىل اهللا و مع ذلك مل يدخلهم يف التوحيد
  

  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 
  
أم مل يقولوا أن املالئكة و األنبياء و األولياء الذين يعبدوم خيلقون و يرزقون و حييون و مييتون ما أي  

ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال (قالوا هذا و إمنا اختذوهم شفعاء و وسائط بينهم و بني اهللا كما قال تعاىل 
قُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضياللَّه دنا عناؤفَعالِء شما أرادوا منهم إال الشفاعة و ) 18من اآلية: يونس)(ؤ

اهللا عظيم ما ميكن أن نصل إليه بدعائنا لكن نتخذ من يوصل إليه : زعموا أن هذا تعظيم هللا يقولون 
دنيا الذين يتوسط حاجاتنا من عباده الصاحلني من املالئكة و الرسل و الصاحلني و قاسوا اهللا على ملوك ال

: عندهم أصحاب احلاجات باملقربني عندهم فهم مل يعتقدوا فيهم أم خيلقون و يرزقون كما يقول اجلهال 
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إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا خيلق مع اهللا أو يرزق مع اهللا هذا ما قاله أحد من عقالء بين آدم، إمنا قصدهم 
يقولون حنن عباد ) 3من اآلية: الزمر( )إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى ما نعبدهم(الشفاعة و يف اآلية األخرى 

ضعفاء و اهللا جل و عال شأنه عظيم ال نتوصل إليه فهؤالء يقربونا إىل اهللا زلفى شبهوا اهللا مبلوك الدنيا هذا 
دوا فيهم الشرك يف األلوهية فإذا هو أصل الكفر فدل على أم مل يعتقدوا فيهم الشرك يف الربوبية و إمنا اعتق

سألت  أي واحد اآلن يذبح للقبور أو ينذر هلا ما الذي محلك على هذا ؟ فإم يقولون كلهم بلسان واحد 
و اهللا ما اعتقدنا  أم خيلقون و يرزقون و أم ميلكون شيئا من السماوات و األرض إمنا اعتقدنا أم : 

و مع هذا مساهم اهللا . اهللا حاجاتنا و يبلغونه حاجاتنا هذا قصدناوسائط ألم صاحلون يوصلون إىل 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم (مشركني و أمر نبيه جبهادهم كما قال تعاىل 

إِنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَ
يمحر م خيلقون و يرزقون و يدبرون مع اهللا و إمنا قصدنا ) 5:التوبة) (غَفُورم يقولون ال نعتقد أمع أ

 يصل إليه شيء من أمورنا إال اختاذهم وسائط و حنن نذبح هلم و ننذر هلم و نتوصل م ألن اهللا ال
بواسطتهم فهم يوصلونه إىل اهللا و يكونون وسائط يقربوننا إىل اهللا زلفى و شفعاء عند اهللا، هذه شبهتهم 

  69.فتشات أقواهلم و أفعاهلم) تشات قلوم ( قدميا و هذه شبهة عباد القبور اليوم 
  

  :الشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف قال 
  
و أىب عن اإلقرار به املشركون : إىل قوله ... و عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية (  –رمحه اهللا  –قوله  و 

و لكن الذي كفّرهم و أحل دماءهم و ( قد أكد املصنف على هذا املعىن يف غري موضع و من ذلك قوله ) 
ن ال يدعى و ال يرجى إال اهللا وحده ال أمواهلم أم مل يشهدوا هللا بتوحيد األلوهية و توحيد األلوهية هو أ

شريك له و ال يستغاث بغريه و ال يذبح لغريه و ال ينذر لغريه و ال مللك مقرب وال نيب مرسل فمن استغاث 
، 1/365مؤلفات الشيخ ) ( بغريه فقد كفر و ذبح لغريه فقد كفر و من نذر لغريه فقد كفر و أشباه ذلك 

366 (70  
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فإن اإلله عندهم هو الذي يقصد ) ال إله إال اهللا ( و هذا التوحيد هو معىن قولك (  –رمحه اهللا  –قوله 
ألجل هذه األمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قربا أو جنيا مل يريدون أن اإلله هو اخلالق  

ىن املشركون يف الرازق املدبر فإم يعلمون أن ذلك هللا وحده كما قدمت لك و إمنا يعنون باإلله ما يع
ال إله إال (    هي  و   فأتاهم النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يدوهم إىل كلمة التوحيد) السيد ( زماننا بلفظ 

  )اهللا 
  

  :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
  

عبود حق إال أي ال م) ال إله إال اهللا ( أي أن التوحيد الذي دعا إليه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم هو معىن ... 
و ليس معناه ال خالق أو ال رازق أو ال  –عز و جل  –اهللا فهم يعلمون أن معناها ال معبود حق إال اهللا 

مدبر إال اهللا أو ال قادر على اإلختراع إال كما يقولون كثري من املتكلمني فإن هذا املعىن ال ينكره املشركون 
أَجعلَ الْآلهةَ إِلَهاً واحداً ( بود حق إال اهللا كما قال تعاىل عنهم أي ال مع) ال إله إال اهللا ( و ال يردون معىن 

ٌء ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم طَلَقانو ابجٌء عيذَا لَشذَا إِنَّ ها بِهنعما سم ادر
   )7-5: ص) (نْ هذَا إِلَّا اختالقفي الْملَّة الْآخرة إِ

  
بيان أن املشركني  –رمحه اهللا  –يريد ) و هي ال إله إال اهللا ... إىل ... إمنا يعنون (  –رمحه اهللا  –و قوله 

ال يريدون يقول ال إله إال اهللا أي ال مدبر و ال خالق إال اهللا ألم يعرفون أن ذلك حق و إمنا ينكرون 
إننا : د حق إال اهللا و هذا الذي بدأ به املؤلف و أعاد و إمنا قاله للتأكيد و الرد على من يقول معناها ال معبو

  71.ال نعبد املالئكة أو غريهم إال من أجل أن يقربونا إىل اهللا زلفى و لسنا نعتقد أم خيلقون أو يرزقون
  

  :  الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
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النفي و : ولك ال إله إال اهللا مطابقة و هي اليت وصعت له واشتملت على ركنني هذا التوحيد هو معىن ق... 
اإلثبات نفي األلوهية عن كل ما سوى اهللا و إثباا هللا وحده و معناها ال معبود حق إال اهللا وحده كل 

  . معبود سوى اهللا فعبادته و تأهله أبطل الباطل و أصل الضالل
  
هو الذي ... ( ش و غريهم الذين بعث فيهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أي عند قري) و اإلله عندهم ( 

و هي طلب الشفاعة و التقرب إىل اهللا ) ألجل هذه األمور ( بالذبح و النذر و الدعاء و حنو ذلك ) يقصد 
م يقولون هذا يكذبه القرآن بل حاء القرآن بأ. يرزق حقيقة ؟ ال –إذ قالوا إله أنه ) مل يريدوا أن اإلله ( 

تعم يف آخر الزمان يعتقدون أنه . يصلحون و ينفع إذا اعتقد فيه و أنه يتصرف بالشفاعة عند رب اجلميع
كما تقدم ذلك بأدلة من ) يفيص عليه من بركته هو اخلالق الرازق املدبر فإم يعلمون أن ذلك هللا وحده 

و إمنا يعنون باإلله ما يعىن املشركون يف ( اآلية و حنوها ) قل من يرزقكم من السماء و األرض ( الكتاب 
إذا قالوا هذا سيد يعىن إله و إن مل يستشعروا هذا اللفظ لكن املعىن أنه يصلح ألن ) السيد ( زماننا بلفظ 

يوسط بني أحد من اخللق و بني اهللا و أن اإلعتقاد فيه ينفع إذا تشبث به و طلب منه أن يطلب هلم من اهللا 
ن هذا ويل و هذا معتقد لنا مبعىن أن املعتقد فيه ينفعه و جييبه، و أنه يصلح لإللتجاء إليه حوائجهم  يعنون أ

  .فيقربون إليه ليقرم إىل اهللا يعىن أم وسائط
  
اليت فيها ابطال مجيع ) فاتلهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يدعوهم إىل كلمة التوحيد و هي ال إله إال اهللا ( 

ى غري اهللا بشيء من أنواع العبادة املفردة رب العاملني باأللوهية استحقاقا و عمال و فهما ما يتعلقون به عل
  72.لذلك

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
قرر الشيخ ) : إىل قوله كما قدمت لك ) ... ال إله إال اهللا ( و هذا التوحيد هو معىن قولك : ( و قوله  

فإن اإلله هو املقصود املعتمد عليه و هذا أمر هني : ( ة فقال يف إحدى رسائله معىن اإلله يف أكثر من رسال
  ) 2/40الدرر السنية ) ( عند من ال يعرف كبري عظيم عند من يعرفه 
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   تاريخ ابن غنام) ( و اإلله من التأله و هو القصد جللب النفع و دفع املضرة ( و قال يف موصع آخر 
2/299 (  
  

اعلم أن معىن ال إله إال اهللا نفي و إثبات ال إله : ( ىن كلمة التوحيد و معىن اإلله فقال كما بني املصنف مع
و . اآلهلة و الطواغيت و األنداد و األرباب: املنفى . نفي إال اهللا إثبات تنفى أربعة أنواع و تثبت أربعة أنواع

  )باختصار  2/63الدرر ) ( اهللا  فالقصد كونك ما تقصد إال. القصد و احملب و اخلوف و الرجاء: املثبت 
كبري عظيم ... إىل ... فإن اإلله هو القصد : ( ملعىن اإلله حيث قال  –رمحه اهللا  –و ما أعظم فقه الشيخ 

  )عند من يعرفه 
  

فإن اهللا تعاىل وحده هو املستحق أن يكون هو املقصود املدعو املطلوب كما أنه سبحانه هو املعتمد عليه 
انظر الفتاوى البن تيمية (  )5:الفاحتة) (إِياك نعبد وإِياك نستعني(طلوب و هذا معىن قوله تعاىل املعني على امل

1/22(  
  

فالعبد جمبول على أن يقصد شيئا و يريده و يستعني بشيء و يعتمد عليه يف حتصيل مراده و هذا أمر الزم يف 
فكل إنسان له قصد و إرادة و ال بد له من شيء يعتمد حق كل إنسان و لذا أصدق األمساء حارث و مهام 

  ) 1/34الفتاوى البن تيمية . ( عليه
  

  و إذا تدبر اإلنسان حال نفسه و حال مجيع الناس وجدهم ال ( قد بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله 
و هو إهلها و ال بد من ينفكون عن هذين األمرين و ال بد للنفس من شيء تطمئن إليه و تنهى إليه و حمبتها 

يل مطلوا هو مستعاا سواء كان ذلك هو اهللا أو غريه و إذا فقد يكون نشيء تثق به و تعتمد عليه يف 
عاما و هو الكفر كمن غري اهللا مطلقا و سأل غري اهللا مطلقا مثل عباد الشمس و القرب و غري ذلك الذين 

  .يطلبون منهم احلاخات و يفزون إليهم يف النوائب
  

و قد يكون خاصا يف املسلمني مثل من غلب عليه حب املال أو حب الشخص أو حب الرياسة حىت عبد 
  ) 1/35 جمموع الفتاوى) ( ذلك 

  



و أوضح الشيخ هذه العبادة يف " ... ال إله إال اهللا"إىل قوله ... إمنا يعنون باإلله (  –رمحه اهللا  -و قوله 
إن اإلله الذي فيه السر فمعلوم أن اللغات ختتلف فاملعبود عند العرب :  و أما قويل: ( مؤلفاته األخرى فقال 
و العرب األولون يسمون األلوهية ما ) الذي فيه السر ( و ) الشيخ ( و ) السيد ( و اإلله مسون عوامنا 

و  ألن السر عندهم هو القدرة على النفع و الضر و كونه يصلح أن يدعى و يرجى) السر ( يسميها عوامنا 
  )  1/17و انظر تاريخ ابن غنام  2/106تاريخ ابن غنام . ( خياف و يتوكل عليه

  
السر و الوالية و اإلله : فاعلم أن هذه األلوهية هي اليت تسميها العامة يف زماننا : ( و قال يف موضع آخر 

مة السيد و أشباه الشيخ و يسمونه عا) يعىن الصوفية ( معناه الذي فيه السر و هو الذي يسمونه الفقراء 
و ذلك إم يظنون أن اهللا جعل خلواص اخللق مرتلة يرصى أن اإلنسان يلتجيء إليهم و يرجوهم و . ذلك

  ) 2/264تاريخ ابن غنا ) ( يستغيث م و جيعلهم واسطة بينه و بني اهللا 
  

فهو مشرك ) ويل ( أو ) فيه سر ( أو ) هذا سيد ( و املقصود أن الشيخ قرر أن من عبد شيئا و تأهله قائال 
منهاج التأسيس للشيخ عبد ) ( فالعبادة باحلقائق و األمساء ال تغري من احلقائق شيئا و احلكم يدور مع علته 

  )242: اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ص 
  

 إمنا قال( هذه املسألة يقوله   - رمحهم اهللا  –و حيلى الشيخ العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 
  إن املشركني األولني يقصدون من لفظ اإلله ما يقصده أهل زماننا بلفظ ) حممد بن عبد الوهاب ( الشيخ 

و هذا صحيح فإن السيد عند أكثر املشركني يف هذه األزمان هو الذي يدعى و يستغاث به يف ) السيد ( 
بة و بعضهم يطلق على ذلك الشدائد و يرجى للنوازل و حيلف بامسه و ينحر له على وجه التعظيم و القر

اإلسم الويل كما هو يف اصطالح كثري من أهل مصر و بعضهم يسمى هذا املعىن السر فيقول فالن فيه سر و 
: منهاج التأسيس ص) ( من أهل السر و هذا مشهور معروف و االصطالحات حتدث و اللغات ختلتلف 

: ات بتعليق الشيخ عبد العزيز بن مانع ص، و كشف الشبه 3/308و جمموعة الرسائل التحدية  343، 242
7 (73  
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و املراد من هذه الكلمة معناها ال جمرد لفظها و الكفار اجلهال يعلمون أن مراد (  –رمحه اهللا  –و قوله 
النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ذه الكلمة هو إفراد اهللا تعاىل بتعلق به و الكفر مبا يعبد من دون اهللا و 

  لشيء  أ جعل األهلة إهلا واحدا إن هذا ( قالوا ) ال إله إال اهللا ( نه ملا قال هلم قولوا الرباءة منه فإ
  ) 5 :ص (  1)عجاب 

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
  ).ال إله إال اهللا ( أي قول ) من هذه الكلمة : ( قوله  

ه إال اهللا ال معبود حق إال اهللا و أن أن معىن ال إل –رمحه اهللا  –هذه اجلملة كاليت قبلها يبني فيها  )1
املشرين  قد فهموا هذا منها و علموا أنه ليس املراد ا جمرد لفظها و أن املراد ا ال معبود حق إال اهللا و 

  74هلذا أنكروه مع أم ال ينكرون أن اهللا وحده هو اخلالق الرازق
  

  :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
  

: إله إال اهللا و هلذا ملا قال هلم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قولوا ال إله إال اهللا قالوا أي الكفار يعرفون معىن ال 
)ابجٌء عيذَا لَشداً إِنَّ هاحةَ إِلَهاً وهلَ الْآلعأَج) (ا : (و ملا قال هلم قولوا ال إله إال اهللا قالوا  )5:صأَإِن

نجرٍ ماعشا لنتهارِكُو آللَتون نيلسرالْم قدصو قاَء بِالْحلْ جفهم فهموا معىن ال إله )  37-36:الصافات) (ب
إال اهللا  و أبوا أن يعترفوا به ألنه يلزمهم بترك عبادة األصنام و هم ال يريدون هذا و إمنا يريدون البقاء على 

وا على عبادة األصنام ألن يف ذلك تناقضا و هو و مل جيرؤوا أن يقولوا ال إله إال اهللا و يبق. عبادة األصنام
يأنفون من التناقض يف حني أن كثريا من املنسبني إىل اإلسالم اليوم ال يأنفون من هذه التناقض فهم يقولون 
ال إله إال اهللا حبروفها و لكنهم خيالفوا و يعبدون غري اهللا من القبور و األصرحة و الصاحلني و األشجار و 

  .غري ذلك فهم ال يفهمون ال إله إال اهللا األحجار و
  . فال يكفي التلفط بال إله إال اهللا دون علم مبعناها و عمل مبقتضاها
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بل ال بد من العلم مبعناها أوال مث العمل مبقتضاها ألنه ال ميكن أن يعمل مبقتضاها و هو جيل معناها و هلذا 
) 19من اآلية: حممد)(ا اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِلَّ(: يقول جل وعلى 

  75فبدا بالعلم قبل القول و العمل مبقتضاها على الوجه الصحيح
  

  : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
  

ا نشأت عليه و ألفته فالتوحيد هو احلق و هو النور و لكن عقوهلم فسدت و أفسد مزاجها الشرك أل
 فصارت ال تستنكره فصاروا كاملريص الذي إذا أتى بالشيء احللو قال هذا املر لفساد مزاجه و مل تنسأ   

  76.على التوحيد فاستنكربه
  

إىل ... و املراد من هذه الكلمة معناها : (  - رمحه اهللا  –قوله :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  )جاب لشيء ع... ( ... 

  
يقرر الشيخ وجوب فهم ال إله إال اهللا و حتقيقها قوال و عمال و القيام بلزومها و مقتضياا كما بني ذلك يف 

و هم حتت الكفار يف  - و ليس املراد قوهلا بللسان مع اجلهل مبعناها فإن املنافقني يقولوا : ( إحدى رسائله 
دقون و لكن املراد قوهلا مع معرفتها بالقلب و حمبتها و مع كوم يصلون و يتص –الدرك األسفل من النار 

من قال ال إله إال اهللا (   سلّم  و  حمبة أهلها و بغص ما خالفها و معاداا كما قال النيب صلّى اهللا عليه 
ال إله : من قال : ( يف حديث آخر ) صادقا من قلبه ( و يف رواية ) خالصا من قلبه ( و يف رواية ) خملصا 

إىل غري ذلك من األحاديث الداله على جهاله أكثر الناس ذه الشهادة )  اهللا و كفر مبا يعبد من دون اهللا إال
  77) 2/64و  2/362تاريخ ابن عنام ( 
  

فالعجب ممن يدعي اإلسالم و هو ال يعرف  1فإذا أن جهال الكفار يعرفون ذلك  ( –رمحه اهللا  –قوله 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ حبروفها من غري اعتقاد  2ال الكفار من تفيسر هذه الكلمة ما عرفه جه
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فال ) ال خيلق و ال يرزق و ال يدبر األمر إال اهللا ( القلب لشيء من املعاىن و احلاذق منهم يظن أن معناها 
  ) ال إله إال اهللا( خري يف رجل جهال الكفار أعلم منه مبعىن 

   
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال ) 1
  
  أي يعرفون أن معىن ال إله إال اهللا ال معبود حق إال اهللا  
  
ال إله إال (  أن يبني أن من الناس من يدعى اإلسالم و يعرفون معىن كلمة  –رمحه اهللا  –يريد املؤلف ) 2

  حيث يظنون أن املقصود هو التلفظ حبروفها دون معرفة معناها و اعتقاده ) اهللا 
  اد ا توحيد الربوبية أي ال خالق إال اهللا و ال رازق إال اهللاو من الناس من يظن أن املر

إخرح التقني الصادق عن ذات األشياء و إدخال اليقني الصادق عن ( و من الناس من يفسها بأن املراد ا 
و خترج  –عز و جل  - ذات اهللا و هذا التفسري باظل مل يعرفه السلف الصاحل و ليس املراد به أ تتقني باهللا 

لترون اجلحيم مث ( اليقني من غريه و خترج اليقني من غريه ألن هذا ال ميكن فإن القيقن ثابت يف غري اهللا 
  و تيقن األشياء الواقعة احلسية املعلومة ال يناىف التوحيد) لتروا عني اليقني 

ن هناك أشياء و هذا التعريف ال يصح على ظاهره أل" ال معبود إال اهللا " و من الناس من يفسرها بأنه 
  عبدت من دون اهللا تعاىل 

  
فيكون هؤالء أجهل من اجلهال الذين بعث فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فإم يعرفون من معناها 

   78ال يعرفه هؤالء
  

فصار هذا املدعى لإلسالم يظن أن املراد ذه الكلمة هو النطق حبروفها : ...  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
  79 اعتقاد ملعناها فصار يردد معها دعاء املوتى و املقبورين ليال و ارا من غري
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  : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
  
يظن أن معناها ال خيلق و ال يرزق إال اهللا و ال يدبر األمر إال اهللا يعىن أا دلت على توحيد الربوبية و  "

بوبية بالتظمن لكن معناها الذي وصعت له مطابقة أن يكون اهللا معلوم أن ال إله إال اهللا دلت على توحيد الر
  ".وحده هو املعبود دون كل من سواه 

  
هذا رجل سوء ال خري فيه هذا أقل ما يقال ) فال خري يف رجل جهال الكفار أعلم منه مبعىن ال إله إال اهللا ( 

إذا كان . أعظم بل ال خري فيه حبال فيه فاملصنف اقتصر و اقتصد على أدىن ما يقال فيه و إال فهو يستحق
أبو جهل فرعون هذه األمة أضرابه أعلم منه مبعناها فال جهل فوق جهل من جهل معىن هذه الكلمة اليت هو 

  ) 39-38شرح كشف الشبهات ( أصل دين اإلسالم و قاعدته و أساسه 
  

  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  
  ) ال إله إال اهللا : وله و احلاذق منهم إىل ق( و قوله  

حيث ظنوا  –و من تبعهم من املرجئة كاألشاعرة و حنوهم  –و هذا احلاذق هو ما عليه أهل الكالم و النطر 
أن توحيد املطلوب هو أن اهللا تعاىل واحد يف أفعاله ال شريك له و أن صانع العامل واحد و أن معىن اإلهلية 

جيعلون توحيد الربوبية هو الغاية  –وف ادعياء التحقيق و املعرفة القدرة على االختراع و كذلك أهل التص
  ) 1/228و الدرء (  187- 179:التدمورية ص( ال غاية و راءها 

  
 –عندهم  –و ملا حصر أهل الكالم و التصوف التوحيد يف ربوبية اهللا تعاىل و أفعاله ففي املقابل فإن الشرك 

 –مثال  – تعاىل و من مث من ذبح لغري اهللا تعاىل أو استغاث باألموات هو اعتقاد التدبري و الربوبية لغري اهللا
  80فال يعد مشركا عندهم ما دام أنه ال يعتقد يف األومات تدبريا أو اجيادا 
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و  –و هذا املفهوم الفاسد للتوحيد و يضاده كان سببا رئسا يف طهور الشرك و انتشاره يف بالد املسلمني 
  81.اهللا املستعان 

  
و عرفت الشرك باهللا الذي قال اهللا فيه  1و إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب : ( رمحه اهللا  –له و قو
و عرفت دين اهللا  2)48من اآلية: النساء)(إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء (

و عرفت ما أصبح  3الذي ال يقبل اهللا من أحد دينا سواهالذي أرسل به الرسل من أوهلم إىل آخرهم 
  ) :غالب الناس فيه من اجلهل ذا أفادك بفائدتني 

  
  :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
  82)ال معبود حبق إال اهللا ( أ عرفت معرفة معىن ال إله إال اهللا احلقيقي و أن معناها  )1(
  

ما ذكرت لك من الفرق بني توحيد الربوبية و توحيد األلوهية أي إذا عرفت :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
و عرفت أن املشركني أقروا باألول و جحدوا الثاين فلم يدخلهم يف اإلسالم و قتلوا و استحلت دماءهم و 

أمواهلم إذا عرفت هذه األمور معرفة قلب ال معرفة لسان فقط كأن حيفظ اإلنسان هذا املعىن و يؤديه يف 
ينجح فيه يف قلبه و يفهمه متاما فهذا ال يكفى فالعلم هم علم القلب و علم البصرية ال علم  اإلمتحان و
  83.اللسان فقط

  
يعىن معرفة حقيقة واصلة إىل سويداء القلب ليست جمرد :  الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخو قال 

  84دعوى باللسان فإن جمرد دعوى اللسان من غري معرفة القلب ليست معرفة
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  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
  
يف هذه اآلية هل تشمل كل الشرك أم أا خاصة بالشرك  –رمحهم اهللا تعاىل  –اختلف أهل العلم ) 2(

  فمنهم من قال تشمل كل شرك و لو كان أصغر كاحللف بغري اهللا فإن اهللا ال يغفر : األكرب 
  ي ال يغفره اهللاإا خاصة بالشرك األكرب فهو الذ: و منهم من قال 

يف (  85اختلف كالمه فمرة قال بالقول األول فمرة قال بالقول الثاين –رمحه اهللا  –و شيخ اإلسالم  
واألصغر مثل الرياء ، و استدل بقول : قسم الفسق و الكفر مث فسم الشرك ، قال  ،524و  7/329الفتاوى 
من : الكهف)(لْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداًفَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَ (:اهللا تعاىل 

  )أي املرآة األعمال الصاحلة ) 110اآلية
  
وما أرسلناك من قلبك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال ( و هو عبادة اهللا وحده كما قال تعاىل ) 3(

  )و من يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه : ( اهللا فيه  هذا هو اإلسالم الذي قال) اهللا فاعبدون 
أي الشرك يف ) ملن يشاء ... إىل ... إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ( قوله تعاىل : قال الشيخ صاحل بن فوزان 

العبادة ال الشرك الذي هو اعتقاد أن أحدا خيلق و يرزق و يدبر مع اهللا بل الشرك الذي حذر اهللا منه هو 
  تقاد أن أحدا يستحق العبادة أو شيئا من العبادة مع اهللا اع
  

فالشرك هو دعوة غري اهللا معه أو صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللا هذا الشرك الذي حرمه اهللا و حرم 
على صاحبه اجلنة و أخرب أن مأواه النار و هو الشرك الذي حيبط مجيع األعمال و هو الشرك يف األلوهية و 

أنه كما جتب معرفة التوحيد جتب معرفة  –رمحه اهللا  –شرك يف الربوبية و هذا تنبيه من الشيخ ليس ال
  .الشرك

  
دين الرسل هو اإلسالم و هو االستالم هللا بالتوحيد و االنقياد له بالطاعة و اخللوص من الشرك و أهله هذا 

لظاهر دون الباطن أو اإلنتساب إليه و أما اإلنتساب إىل اإلسالم يف ا. هو دين الرسل و هذا هو اإلسالم
بالتسمى فقط دون التزام ألحكامه أو اإلنتساب إليه مع ارتكاب ما يناقضه من الشرك و الوثنيات أو 
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اإلنتساب إليه مع اجلهل حبقيقته أو اإلنتساب إليه دون املواالة ألوليائه و معاداة ألعدائه فليس هذا هو 
ا هو اإلسالم اصطالحي مصطنع ال يغىن و ال ينفع عند اهللا سبحانه و اإلسالم الذي جاءت به الرسل و إمن

  86.تعاىل و ليس هو دين الرسل
  

إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب و (  –رمحه اهللا  –و قوله : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 
  ) :عرفت الشرك باهللا 

  
مصداق كالمي لكم مرات عديدة أن : ( ه يؤكد الشيخ على ضروره معرفة القلب و فهمه و من ذلك قول

  ) 2/274تاريخ ابن غنام ) ( الفهم الذي يقع يف القلب غري فهم اللسان 
  

على معرفة الشرك و التحذير منه و النهي عنه فالنهى عن الشرك يستلزم الكفر  –رمحه اهللا  –يؤكد الشيخ 
  :بالطواغيت كما حرره املصنف بقوله 

  
فليس هذا تكرارا بل هذان أصالن ) ال إله إال اهللا (لسالم بنيه عن الشرك و أمرهم بو أما ى نوح عليه ا( 

مستقالن كبريان و إن كانا متالزمني فالنهى عن السرك يستلزم الكفر بالطاغوت و ال إله إال اهللا اإلميان باهللا 
  )ذا و يكثر الكالم ال أعبد إال اهللا و أن أشهد بكذا و أقر بك( و الواقع أن كثريا من الناس يقول 

ما علي من الناس أعلم حباهلم و : ما تقول يف فال و فالن إذا عبد و عبِد من دون اهللا ؟ قال : فإذا قيل له 
يظن بباطنه أن ذلك ال جيب عليه فمن أحسن اإلقتران أن اهللا فرق بني اإلميان باهللا و الكفر بالطاغوت و 

  ) 2/275ريخ ابن غنام تا) (البداءة بالكفر على اإلميان باهللا 
  

و يوصى الشيخ أتباعه بتحقيق شهادة أن ال إله إال اهللا و القيام بركنيها من الكفر بالطاغوت و إثبات اإلهلية 
شهادة ال إله إال اهللا و : فاهللا يا إخواىن متسكوا بأصل دينكم و أوله و آخره و أشه و رأسه : وحده فيقول 

أهلها و اجعلوهم إخوانكم و لو كانوا بعيدين و اكفروا بالطوغيت و  اعرفوا معناها و أحبوها و أحبوا
ما : ما على منهم أو قال : عادوهم و أبغصوهم و ابغضوا من أحبهم و جادل عنهم أو مل يكفّرهم و قال 
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كلفىن اهللا م فقد كذب على اهللا و افترى فقد كلف اهللا م و فرص عليهم الكفر م و الرباءة منهم و لو 
  ) 2/266تاريخ ابن غنام ) ( انوا إخوام و أوالدهم ك
  

  :و يعىن الشيخ مبعرفة اجلاهلية و يؤكد على أهنية معرفتها فقول خماطبا أحد مراسيله 
اعلم يا أخي ال علمت مكروها ، فاعلم أن هذه الكلمة تضاد التوحيد و ذلك أن التوحيد ال : قولك ( 

: ية هي املكروه فمن مل يعلم املكروه مل يعلم احلق فمعىن هذه الكلمة يعرفه إال من عرف اجلاهلية و اجلاهل
اعلم ال علمت خريا و من مل يعلم املكروه لني مل يعلم احملبوب و باجلملة فهي كلمة عامية و ال ينبغي ألهل 

  87)2/73تاريخ ابن غنام ) ( العلم أن يقندوا باجلهل 
  

  : حيصل ذلك من وجهني : أفادك فائدتان : "  -رمحه اهللا  –يف قوله  الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قال
هذا فضل ) ال إله إال اهللا (أن اهللا فتح عليك حىت عرفت املعىن الصحيح هلذه الكلمة العظيمة : الوجه األول 

 و قل بفضل اهللا( العظيم من اهللا و رمحة و الفرح مبثل هذا مما أمر اهللا به و دليله ما ذكر املؤلف رمحه اهللا 
و فرح العبد مبا أنعم اهللا عليه من العلم و العبادة من األمور ) برحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون 

  88.فرح عند فطره و فرح عند لقاء ربه: للصائم فرحتان : " احملمودة كما جاء يف احلديث 
  

قل بفضل اهللا و رمحته فذلك ( اىل األوىل الفرح بفضل اهللا و رمحته كما قال اهللا تع:  -رمحه اهللا  –و قال 
   89و أفادك أيضا اخلوف العظيم) فليفرحوا هو خري مما جيمعون 

  
أي أن تقع يف مثل ما وقع فيه هؤالء من ) اخلوف العظيم ( ... يف قوله  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  اجلهل مبعناها و اخلطر العظيم يف ذلك 
  

أنك تفرح بفضل اهللا حيث من عليك مبعرفة احلق من الباظل : ئدة األوىل الفا:  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
قل بفضل اهللا و رمحته و بذلك فاليفرحوا هو : ( فإا نعمة عظيمة حرم منها الكثري من اخللق قال تعاىل 
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مة و فرح شكر و اعتراف بالنع) فاليفرحوا ( و فضل اهللا هو اإلسالم و رمحته هي القرآن ) خري مما جيمعون 
الفرح بفضل اهللا مشروع ألنه شكر هللا تعاىل على نعمة التوحيد و معرفة الشرك و هذه النعمة إذا وقعت هلا 

 (فإنه قد مجع لك اخلري كله و الفرح بالنعمة مشروع أما الفرح املنهي عنه فهو الفرح بالدنيا كما قال تعاىل 

فالفرح بالدنيا و حطامها و )26من اآلية: الرعد)(الدنيا في الْآخرة إِلَّا متاع وفَرِحوا بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ
مذموم أما الفرح بالدين و ) كل حزب مبا لديهم فرحون ( الفرح بالباطل كما قال تعاىل يف أهل الباطل 

  الفرح بالعلم النافع مشروع ألنه اهللا أمر به
  
ت التوحيد الصحيح و عرفت الشرك القبيح فإن ذلك يفيدك اخلوف أن تقع أنك إذا عرف:  الفائدة الثانيةو 

فيما وقع فيه كثري من الناس باملخالفة هلذا األصل و الوقوع يف الشرك و أنت ال تدرى فال تأمن على نفسك 
راهبم من الفتنة فال يغتر بعملك أو بفهمك و لكن قل ال حول و ال قوة إال باهللا و اسأل اهللا الثبات فإن إب

واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام رب إِنهن  (: اخلليل الذي أعطاه اهللا من العلم و اليقني ما مل يعط غريه يقول 
فإبراهيم مل يأمن على نفسه الفتنة مع علمه و يقينه و هو الذي ) 36-35: ابراهيم)(أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ 

صنام بيده و ألقي يف النار بسبب ذلك، و مع ذلك خياف على نفسه من الفتنة فال تغتر بعملك و كسر األ
تأمن على نفسك من الفتنة و لكن كن دائما على احلضر من الفتنة بأن ال تزل بك القدم و تغتر بشيء 

ل و البدائيه و يكون سببا هلالكك و ضاللك فإن بعض املرورين اليوم يقول إن الناس جتوزوا مرحلة اجله
صاروا مثقفني راعني ال يتصور أن يعودوا و الوثنية أو حنوا من هذا الكالم الفارغ ومل يفطن لعبادة األصرحة 

  90.اليت تنشر يف كثري من البالد اإلسالمية و مل ينظر فيما وصل إليه كثري من الناس من اجلهل بالتوحيد
إحدمها ) : األوىل الفرح بفضل و برمحته : (  - رمحه اهللا  –قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف قوله 

معرفتك دين املرسلني و اعتقاده و العمل به و معرفتك دين املشركني و حمانبته و الكفر به كون اهللا علمك 
و تعطم النعمة إذا كانت خمتصة بالقليل دون الكثري كما . دين املرسلني و دلك سبيلهم و عرفك طريقهم

: الفرح مذموم كما قال تعاىل ) قل بفضل اهللا و برمحته فبذلك فاليفرحوا هو خري مما جيمعون : ( قال تعاىل 
، لكن يف الدين ممدوح و حمبوب و واجب كما دلت عليه )  76: القصص ) ( إن اهللا ال حيب الفرحني ( 

ع ألحد، و لو اجتمعت هذه اآلية هو خري مما فرح الناس به و هو الدنيا لواجتمعت ألحد مع أا ال جتتم
فأفاد أن الفرح بفضل اهللا و . فهي للزوال و االضمحالل و ما كا هللا مقصود به وجه اهللا فهو باق ال يزول

                                                 
    53-51: شرح كشف الشبهات ص 90



هذه هي فائدة الثانية يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظم ) أفادك أيضا اخلوف العظيم ( و .  برمحته واجب
و ختاف على نفسك من زوال هذه النعمة و ذهاب هذا اخلوف نفسك و دنيك فتفرح بالدين و العمل به 

النور و هي معرفتك دين املرسلني و أتباعه و معرفتك دين املشركني و اجتنابه مع أن أكثر الناس يف غاية 
  91.اجلهل به

  
فضل اهللا : فسر ابن عباس و قتادة و احلسن هذه اآلية قالوا :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  ) 2/73 تاريخ ابن غنام( و رمحته القرآن اإلسالم 
  

فجعلوا رمحته أخص من فضله فإن فصله اخلاص على : قا على هذا التفسري لمع –رمحه اهللا  –قال ابن القيم 
أهل اإلسالم و رمحته بتعليم كتابه لبعض دون بعض فجعلهم مسلمني بفضله و أنزل إليهم كتابه برمحته قال 

) ناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ للْمؤمنِنييا أَيها ال(: تعاىل 
و ال شيء أحق أن يفرح العبد من فضل اهللا و رمحته اليت تصمن املوعظة و شفاء الصدور من ) 57:يونس(

  .أدوائها باهلدى و الرمحة
  

ع الناس من أعراض الدنيا و زينتها أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به و من فدلك خري من كل ما جيم
فرح به فقد فرح بأجل مفروح ال ما جيمع أهل الدنيا منها فإنه ليس مبوضع الفرح ألنه عرص لآلفات و 

 و  274،  266،  3/106باختصار و اننظر  157،  3/156مدارج السالكني " ) ( وشيك الزوال و وخم العاقبة
   92) 16/49انطر الفتاوى البن تيمية 

  
فإنك إذا عرفت أن اإلنسان يكفر بكلمة خيرجها من لسانه و قد يقوهلا و هو ( :  - رمحه اهللا  –قوله 

  )جاهل فال يعذر باجلهل 
  

  :  - رمحه اهللا  –تعليقنا على هذه اجلملة من كالم املؤلف :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
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لشيح ال يرى العذر باجلهل اللهم إال أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع باحلق ال أظن ا: أوال 
فال يلتفت إليه و ال يتعلم فهذا ال يعذر باجلهل و إمنا ال أظن ذلك من ألن له كالماً آخر يدل على يعذر 

  :أجاب عما يقاتل عليه ؟ و عما يكفر الرجل به ؟ ف –رمحه اهللا تعاىل  –باجلهل فقد سئل 
أركان اإلسالم اخلمسة أوهلا الشهدتان ، مث األركان األربعة فاألربعة إذا أقر ا و تركها اونا فنحن إن 

قاتلناه على فعلها فال نكفر بتركها و العلماء اختلفوا يف كفر التارك هلا كسال من غري ججود و ال نكفر إال 
أعداؤنا : نكفره بعد التعريف إذا عرف و أنكر فنقول : الشهادتان و أيضا : أمجع عليه العلماء كلهم و هو 

  .معنا على أنواع
  

من عرف أن التوحيد دين اهللا و رسوله الذي أطهرنا للناس و أقر أيضا أن هذه اإلعتقادات : النوع األول 
هللا أنه الشرك باهللا الذي بعث اهللا رسوله صلّى ا: يف احلجر و الشجر و البشر الذي هو دين غالب الناس 

عليه و سلّم ينهى عنه و يقاتل أهله ليكون الدين كله هللا و مع ذلك مل يلتفت إىل التوحيد و ال تعلمه و ال 
دخل فيه و ال ترك الشرك فهو كافر نقاتله بكفره ألنه عرف دين الرسول و ال من دخل فيه ميدح الشرك و 

  .ال يزينه للناس
  

ب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به و تبني مدح من عبد من عرف ذلك و لكن تبني يف س: النوع الثاين 
يوسف و األشقر و عبد أبا على و اخلضر من أهل الكويت و فضلهم على من وحد اهللا و ترك الشرك فهذا 

من : البقرة)(رِينافَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَاف(أعظم من األول و فيه قوله تعاىل 
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ (و هو ممن قال اهللا فيه ) 89اآلية

  )12:التوبة) (إِنهم ال أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

  
حيد و أحبه و اتبعه و عرف الشرك و تركه و لكن يكره من دخل يف من عرف التو: النوع الثالث  

ذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه (: التوحيد و حيب من بقي على الشرك فهذا أيضا كافر فيه قوله تعاىل 
مالَهمطَ أَعب9:حممد) (فَأَح (  

  
يصرحون بعدواة أهل التوحيد و اتباع أهل الشرك و  من سلم من هذا كله و لكن أهل بلده: النوع الرابع 

ساعني يف قتاهلم و يتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده و جياهد مباله و نفسه 



فهذا أيضا كافر فإم لو يأمرونه بترك صوم رمضان و ال ميكنه الصيام إال بفراقهم فعل و موافقتهم على 
سه و ماله و لو أم يأمرونه بتزوج إمرأة أبيه و ال ميكن ذلك إال بفراقهم فعل مع إم اجلهاد معهم بنف

يريدون بذلك فطع دين اهللا و رسوله أكرب من ذلك بكثري كثري فهذا أيضا كافر و هو ممن قال اهللا فيه 
) مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يرِيدي رِينونَ آخجِدتبِيناً (: قوله إىل) سلْطَاناً م91من اآلية: النساء) (س (

   .فهذا الذي نقول
  

و أما الكذب و البهتان فمثل قوهلم إنا نكفر بالعموم و نوجب اهلجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه و 
 إنا نكفر من مل يكفر و من مل يقاتل و مثل هذا أضعاف أصعافه فكل هذا من الكذب و البهتان الذي

  . يصدون به الناس عن دين اهللا و رسوله
  

ال نكفر من عبد الصنام الذي على قرب عبد القادر و الصنم الذي على قرب أمحد البدوى و : و إذا كنا 
أمثاهلما ألجل جهلهم و عدم من ينبههم فكيف نكفر من مل يشرك باهللا إذا مل يهاجر إلينا أو مل يكفر و 

  )  16:النور ) ( يم سبحانك هذا تان عظ( يقاتل ؟ 
  

بل نكفر تلك األنواع األربعة ألجل حمادم باهللا و رسوله فرحم اهللا امراء أ نظر نفسه و عرف أنه مالق اهللا 
  .الذي عنده اجلنة و النار و صلّى اهللا على حممد و آله و صحبه و سلّم

  :تتمة *
اإلجتهادية و رعا يكون اختالفا لفظيا يف اإلختالف يف مسألة العذر باجلهل كغريه من اإلختالفات الفقهية 

بعض األحيان من أجل تطبيق احلكم على شخص املعني أي أن اجلميع متفقون على أن هذا القول كفر، أو 
هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر و لكن هل يصد احلكم على هذا الشخص املعني لقيام املقتضى يف حقه و 

بعض املقتضيات أو وجود بعض املوانع و ذلك أن اجلهل باملكفر على نوعني انتفاء املانع أو ال ينطبق لفوات 
:  

أن يكون من شخص يدين بغري اإلسالم أو ال يدين بشيء و مل يكن خيطر بباله أن دينا خيالف ما : األول 
ل الراجح و القو –تعاىل  –هو عليه فهذا جتري عليه أحكام الظاهر يف الدنيا و أما يف األخرة فأمره إىل اهللا 

و اهللا أعلم مبا كانوا عاملمني لكننا نعلم أنه لن يدخل النار  –تعاىل  –أنه ميتحن يف األخرة مبا يشاء اهللا 
  )  49: الكهف ) ( و ال يظلم ربك أحدا (  –تعاىل  –األبذنب لقوله 



سالم فال ميكن أن يعطى و إمنا قلنا جيرى عليه األحكام الطاهرة يف النيا و هي أحكام الكفر ألنه ال يدين باإل
رمحه اهللا  –حكمه و إمنا قلنا بأن الراجح أنه ميتحن يف األخرة ألنه جاء يف ذلك آثر كثرية ذكرها ابن القيم 

عند كالمه على املذهب الثامن يف أطفال املشركني حتت الكالم على الطبقة " طريق اهلحرتني " يف كتابه  –
  الرابعة عشرة 

  
ون من شخص يدين بإلسالم و لكنه عاش على هذا املكفر و ال خيطر بباله أنه خمالف إن يك: النوع الثاين 

لإلسالم و ال نبه أحد على ذلك فهذا جيرى عليه أحكام اإلسالم ظاهرا أما يف األخرة فأمره إىل اهللا عز و 
) ( رسوال  و ما كنا معذبني حىت نبعث: ( جل و قد دل الكتاب و السنة و أقوال أهل العلم قوله تعاىل 

وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسوالً يتلُو علَيهِم آياتنا وما كُنا (: و قوله )  15: اإلسراء 
لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه  رسالً مبشرِين ومنذرِين(و قوله ) 59:القصص) (مهلكي الْقُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَ

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللَّه من (و قوله  )165:النساء) (حجةٌ بعد الرسلِ
ما كَانَ اللَّه ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتى و( و قوله تعلى ) 4من اآلية: ابراهيم)(يشاُء ويهدي من يشاء

وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ( و قوله تعلى ) 115من اآلية: التوبة)(يبين لَهم ما يتقُونَ 
أَو تقُولُوا لَو أَنا  الْكتاب علَى طَائفَتينِ من قَبلنا وإِنْ كُنا عن دراستهِم لَغافلنيترحمونَ أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ 

إىل ) 157-155: األنعام)(أُنزِلَ علَينا الْكتاب لَكُنا أَهدى منهم فَقَد جاَءكُم بينةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ 
  .غري ذلك من اآليات الدالة على أن احلجة ال تقوم إال بعد العلم و البيان

أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال  –رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة  1/134و أما السنة ففي صحيح املسلم 
 نصراىن مث يهودى و ال –يعىن أمة الدعوة  –و الذي نفسي حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة : ( 

  )ميوت و مل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار 
فإن كان ممن ال يعرف الوجوب كحديث اإلسالم و (  8/131فقال يف املغىن : و أما كالم أهل العلم 

 و قال شيخ اإلسالم ابن) الناشيء بغري دار اإلسالم أو بادية بعيدة عن األمصار و أهل العلم مل حيكم بكفره 
من أعظم الناس يا  –إين دائما و جالسين يعلم ذلك مين : ( جمموع ابن قاسم  3/229تيمية يف الفتاوى 

عن أ ينسب معني إىل التكفري و تفسيق و معصية إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالة اليت من 
قد غفر هلذه األمة  –تعاىل  – خالفها كان كافرا تارة و فاسقا أخرى ، و عاصيا أخرى و أىن أقرر أن اهللا

خطأها و ذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلريية القولية و املسائل العملية و ما زال السلف يتنازعون يف كثري من 
و كنت أبني  –إىل أقال  –هذه املسائل و مل يشهد أحد منهم على أحد ال يكفر و ال يفسق و ال مبعصية 



ن االطالق القول بتكفري من يقول كذا و كذا فهو أيضا حق لكن جيب أن ما نقول عن السلف و األئمة م
و التكفري هو من الوعيد فإنه و أن كان القول تكذيبا ملا قاله : إىل أن قال  –تفريق بني االطال و التعني 

الرسول صلذى اهللا عليه و سلّم لكن الرجل قد يكون حديث عهدى اإلسالم أنشأ ببادية بعيدة و مثل هذا 
يكفر جبحود ما جيحده حىت تقو عليه احلجة و قد يكون الرجل مل يسمع تلك النصوص أو مسها و مل  ال

  ه.أ) ينبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها و إن كان خمطئا 
و أما التكفري فأنا أكفر من عرف دين : ( من درر السنة  1/56و قال شيخ اإلسالم بن عبد الوهاب يف 

و الكذب (  66 :يف ص) مث بعد ما عرفه سبه و ي الناس عنه و عادى من فعله فهذا الذي أكفره الرسول 
و البهتان فقوهلم إنا نكفر بالعموم و توجب اهلجرة إلينا على من قدر على  إظهار دينه فكل هذا من 

ن عبد الصنم الذي على الكذب و البهتان الذي يصدون به الناس عن دين اهللا و رسوله و إذا كنا ال نكفّر م
قرب عبد القادر و الصنم الذي على قرب أمحد البدوى و أمثاهلا ألجل جهلهم و عدم من ينبههم فكيف نكفر 

  ه.ا) من مل يشرك باهللا إذا مل يهاجر إلينا أو مل يكفر و يقاتل 
  

و لطفه و  –ىل تعا –و إذا مان مقتضى نصوص الكتاب و السنة و كالم أهل العلم فهو مقتضى حكمة اهللا 
من احلقوق و لو  –تعاىل  –رافته فلن يعذب أحدا حىت يعذر إليه و العقول االتستقل مبعرفة ما جيب هللا 

  .كانت تستقل بذلك مل تتوقف احلجة على إرسال الرسل 
  

فاألصل فيمن ينتسب لإلسالم بقاء إسالمه حىت يتحقق زوال ذلك عنه مبقتضى الدليل الشرعي و ال جيوز 
  :هل يف تكفريه ألن يف ذلك حمذورين عظيمني التسا

  
  يف احلكم و على احملكوم عليه يف الوصف الذي نزه به –تعاىل  –اقتراء الكذب على اهللا : أحدمها 

فهو كمن حرم ما أحل اهللا ألن  –تعاىل  –أما األو فواضح حيث حكم بالكفر على من مل يكفره اهللا 
  ه كاحلكم بالتحرمي أو عدمهاحلكم بالتكفري أو عدمه إىل اهللا وحد

  
إنه كافر مع أنه برىء من ذلك و حري به أن يعود : و أما الثاىن فألنه وصف املسلم بوصف املضاد فقال 

وصف الكفر ملا ثبت يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلّى اهللا عليه و سلم 
و ) إن كان كما قال و إال رجعت عليه : ( و يف رواية ) مها إذا كفر الرجل أخاه قفد باء ا أحد: ( قال 



و من دعا رجال بالكفر أو : ( أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال  –رضي اهللا عنه  - له من حديث أيب ذر 
) إن كان كما قال ( يعىن رجع عليه و قوله يف حديث ابن عمر ) قال عدو اهللا و ليس كذلك إال حار عليه 

يعىن يف حكم اهللا و هذا هو ) و ليس كذلك : ( كذا قوله يف حديث أيب ذر  –تعاىل  –حكم اهللا  يعىن يف
احملذور الثاىن أعىن عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه و هو حمذور عظيم يوشك أن يقع به ألن 

امعا بني اإلعجاب الغالب أن من يسرع بوصف املسلم بالكفر كان معحبا بعمله حمتقرا لغريه فيكون ج
يف النار كما جاء يف احلديث  –تعاىل  –بعلمه الذي قد يؤدى إىل حبوطه و بني الكفر املوجب لعذاب اهللا 

قال اهللا عز و جل الكربياء ردائي و العظمة  –رضي اهللا عنه  –الذي أخرجه أمحد و أبو داود عن أيب هريرة 
/ كتاب اللباس / و أبو داود  376 ص 2أخرجه أمحد ج (  )إزاري فمن نازعين واحدا منهما قذفته يف النار 

  93)باب الرباءة من الكرب / كتاب الزهد / باب ما جاء يف الكرب و ابن ماجه 
  

  : فالواجب قبل احلكم بالتكفري أن ينظر يف أمرين 
  

  داللة الكتاب و السنة على أن هذا مكفر لئال يفترى على اهللا الكذب: األمر األول 
  

  .انطباق احلكم على الشخص املعني حبيث تتم شروط التكفري يف حقه و تنتفي املوانع :الثاىن 
ومن يشاققِ الرسولَ من ( : - تعاىل  –و من أهم الشروط أن يكون عاملا مبخالفته اليت أوجبت كفره لقوله 

  )115:النساء) (ني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصرياًبعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِ
 .فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون املشاقه للرسول من بعد أن يتبني اهلدى له

  
و لكن هل يشترط أن يكون عاملا مبا يترتب على خمالفته من كفر أو غريه أو يكفي أن يكون عاملا باملخالفة 

  ن كان جاهال مبا يترتب عليها ؟ و أ
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أي جمرد علمه باملخالفة كاف يف احلكم مبا تقتضيه ألن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أوجب : الثاىن : اجلواب 
الكفارة على اامع يف ار رمضان لعلمه باملخالفة مع جهله بالكفارة و ألن الزاىن احملص العامل بتحرمي الزنا 

  هال مبا يترتب على زناه و رمبا و لو كان عاملا ما زنا يرجم و إن كان جا
  

من كَفَر بِاللَّه من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه ( :و من املوانع من التكفري أن يكره على املكفر لقوله تعاىل 
  )106:النحل) (فَعلَيهِم غَضب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيممطْمئن بِالْأميان ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً 

  
و من املوانع أن يغلق عليه فكره و قصده حبيث ال يدرى ما يقول لشدة فرح أو حزن أو عضب أو خوف 

عمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً ْ ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما ت(و حنو ذلك، لقوله تعاىل 
أن النيب صلّى  –عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  2104و يف صحيح مسلم ) 5من اآلية: األحزاب)(رحيماً

هللا أسد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرص فالة : اهللا عليه و سلّم قال 
طعامه و شرابه فأيس منها فاتى شجرة فاصطجع يف طلها قد أيس من راحلته فبينما هو فانفلتت منه و عليها 

اللهم أنت عبدي و أنا ربك أخطأ من : كذلك إذا ا قائمة عنده فأخذ حبطامها مث قيل من شدة الفرح 
  شدة الفرح

  
يعتمد اإلمث و املخالفة  و من املوانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل بالكفر حبيث يظن أنه على حق ألن هذا مل

: األحزاب)(ْ ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم (: فيكون داخال يف قوله تعاىل 
و إن استحل قتل املعصومني و أخذ أمواهلم بغري شبهة و ال تأويل : (  8/131قال يف املغىن ) 5من اآلية
و أن كان بتأويل كاخلوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء مل حيكموا بكفرهم  –يعىن يكون كافرا  – فكذلك

و قد عرف : ( إىل أن قال ) مع استحالهلم دماء املسلمني و أمواهلم و فعلهم ذلك متقربني به إىل اهللا تعاىل 
و أمواهلم و اعتقادهم من مذهب اخلوارج تكفري كثري من الصحابة و من بعدهم و استحالل دماءهم 

التقرب بقتلهم إىل رم و مع هذا مل حيكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم و كذلك خيرج يف كل حمرم استحل 
و بدع اخلوارج إمنا : ( جمموع ابن القاسم  13/30و يف فتاوى يشخ اإلسالم ابن تيمية ) بتأويل مثل هذا 

عن أنس بن مالك رضي اهللا  2104صحيح مسلم هي من سوء فهمهم للقرآن مل يقصدون معارضته و يف 
هللا أسد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على : أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قال  –عنه 

راحلته بأرص فالة فانفلتت منه و عليها طعامه و شرابه فأيس منها فاتى شجرة فاصطجع يف طلها قد أيس 



اللهم أنت عبدي و : ذا ا قائمة عنده فأخذ حبطامها مث قيل من شدة الفرح من راحلته فبينما هو كذلك إ
  أنا ربك أخطأ من شدة الفرح

  
و من املوانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل بالكفر حبيث يظن أنه على حق ألن هذا مل يعتمد اإلمث و املخالفة 

: األحزاب)(فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم  ْ ولَيس علَيكُم جناح(: فيكون داخال يف قوله تعاىل 
و إن استحل قتل املعصومني و أخذ أمواهلم بغري شبهة و ال تأويل : (  8/131قال يف املغىن ) 5من اآلية
بكفرهم و أن كان بتأويل كاخلوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء مل حيكموا  –يعىن يكون كافرا  –فكذلك 

و قد عرف : ( إىل أن قال ) مع استحالهلم دماء املسلمني و أمواهلم و فعلهم ذلك متقربني به إىل اهللا تعاىل 
من مذهب اخلوارج تكفري كثري من الصحابة و من بعدهم و استحالل دماءهم و أمواهلم و اعتقادهم 

هم و كذلك خيرج يف كل حمرم استحل التقرب بقتلهم إىل رم و مع هذا مل حيكم الفقهاء بكفرهم لتأويل
و بدع اخلوارج إمنا : ( جمموع ابن القاسم  13/30و يف فتاوى يشخ اإلسالم ابن تيمية ) بتأويل مثل هذا 

هي من سوء فهمهم للقرآن مل يقصدون معارضته مكن فهموه ما مل يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفري 
ارج خالفوا السنة اليت أمر القرآن باتباعها و كفروا املؤمنني فإن اخلو( منه  210: و يف ص) أرباب الذنوب 

و صاروا يتبعون املتشابه من القرآن فيتأولونه على غري تأويله من غري معرفة ... الذين أمر القرآن مبواالم 
و ) ن منهم مبعناه و ال رسوخ يف العلم و ال اتباع للسنة و ال مراجعة جلماعة املسلمني الذين يفهمون القرآ

فإن األئمة متفقون على ذم اخلوارج و تضليلهم و أمنا تنازعوا يف : ( من اموع املذكور  28/518قال أيضا 
أنه مل يكن يف الصحابة من يكفرهم ال على بن أيب (  7/217لكنه ذكر يف ) تكفريهم على قولني مسهورين 

املعتدين كما ذكرت اآلثار عنهم بذلك يف  طالب و ال غريه بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظاملني
و اخلوارج املارقون الذين أمر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بقتاهلم : ( قال  3/282و يف ) غري هذا املوضع 

قاتلهم أمري املؤمنني على بن أيب طالب أحد اخللفاء الراشدين و اتفق على قتاهلم أئمة الدين من الصحابة و 
دهم و مل يكفرهم على بن أيب طالب و سعد بن أيب وقاص و غريمها من الصحابة بل التابعني و من بع

جعلهم من املسلمني مع قتاهلم و مل تقاتلهم على حىت سفكوا الدم احلرام و أغاروا على أموال املسلمني 
ان هؤالء ظلمهم و بغيهم ال ألم كفار و هلذا مل يسب حرميهم و مل يغنم أمواهلم و إذا ك 94فقاتلهم لدفع

الذين ثبت ضالهلم بالنص و اإلمجاع مل يكفروا مع أمر اهللا و رسوله صلّى اهللا عليه و سلّم بقتاهلم فكيف 
                                                 

 يبني أباطيل أهل الزيغ و كذلك اجلرح على من يستحق  فليس بالشدة من  94

 



بالطوائف املختلفني الذين استبه عليهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فال حيل ألحد من هذه 
انت فيها بدعة حمققة فكيف إذا كانت املكفرة الطوائف أن يكفر اآلخرى و ال يستحل دمها و ماهلا و أن ك

إىل أن ) هلا مبتدعة أيضا و قد تكون بدعة هؤالء أغلط و الغالب أم مجيعا جهال حبقائق ما خيتلفون فيه 
و قد اختلف : (  288: إىل أن قال يف ص) و إذا املسلم متوال يف القتال أو التكفري مل يكفر بذلك : ( قال 

 و رسوله هل يقبت حكمه يف حق العبيد قبل البالغ على ثالثة أقوال يف مذهب أمحد العلماء و حطاب اهللا
( و قوله ) و ما كنا معذبني حىت نبعث رسوال : (  -تعاىل  –و غريه و صحيح ما دل عليه القرآن يف قوله 

 صلّى اهللا و يف الصحيحني عن النيب) رسال مبشرين و منذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 
البخاري ) (ما أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين و منذرين : ( عليه و سلّم 

  ) و مسلم 
  

و احلاصل أن اجلاهل معذور مبا يقوله أو يفعله مما يكون كفرا كما يكون معذورا مبا يقوله أو يفعله مما 
  95و اإلعتبار و أقوال أهل العلم يكون فسقا و ذلك باألدلة من الكتاب و السنة

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
و لذا عقد املؤلف ) أن اإلنسان يكفر بكلمة خيرجها من لسانه ... : إىل قوله ... أفادك أيضا : ( و قوله  

على ، فساق النصوص الدالة )باب اخلوف من الشرك : ( بابا يف كتاب التوحيد بعنوان  –رمحه اهللا  –
: إبراهيم ) ( واجنبين و بين أن نعبد األصنام : ( اخلوف من الشرك و وسائله و من ذلك اخلليل عليه السالم 

  )و من يأمن البالء بعد إبراهيم: ( قال إبراهيم التيمى )  35
  

لئن و لقد أوحي إليك و إىل الذين من قبلك : ( عند قوله تعاىل  –رمحه اهللا  –و من مسائل ساقها املؤلف 
شدة احلاجة  إىل التعليم التوحيد فإذا كان األنبياء : ( فقال )  65: الزمر ) ( أشركت ليحبطن عملك 

حيتاجون إىل ذلك و حيرصون عليه فكيف بغريهم ففيها رد على اجلهال الذين يعتقدون أم عرفوه فال 
  96)4/435 مؤلفات الشيخ) ( حيتاجون إىل تعلمه 
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  )و جاهل فال يعذر باجلهل قد يقوهلا و ه( : و قوله 
  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال  
  

إن الشخص ال يعذر باجلهل إذا كان مفّرطا و مقصرا يف التعلم فكل جهل : و جواب آخر أن يقال ... 
  ميكن للمكلف دفعه ال يكون حجة للجاهل

  
  97.ليه احلجةو أما من كان عاجزا فلم يقصر أو يفرط فإنه يعذر باجلهل حىت تقوم ع

  
و قد يقوهلا و هو يظن أا تقربه إىل اهللا كما شظن املشركون خصوصا إن أهلمك (  –رمحه اهللا  –و قوله 

) اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة : ( اهللا تعاىل ما قص عن قوم موسى مع صالحهم و علمهم أم أتوه قائلني 
  )لهفحينئذ يعظم خوفك و حرصك على ما خيلصك من هذا و أمثا

  
  :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
حينما حذر الشيخ من أمرين أحدمها خوف اإلنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤالء يف معىن التوحيد 

أن الواجب على اإلنسان أن يكون على  –رمحه اهللا  –أنه هو إفراد اهللا تعاىل باخللق و الرزق و التدبري بني 
وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ (: القوم الذين قالوا ملوسى  اخلوف دائما مث يدكر حال

م فيه إِنَّ هؤالِء متبر ما ه علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ
فبني هلم أن سؤاهلم أن جيعل هلم آهلة من اجلهل فهذا يؤدي إىل   )138:اإلسراء ( )وباطلٌ ما  كَانوا يعملُونَ

أي ) ال إله إال اهللا ( خوف اإلنسان على نفسه من أن يتيه من الضالالت  و اجلهالت حيث يظن أن معىن 
و حذر منه وقع فيه  –رمحه اهللا  –و هذا الذي قال الشيخ  –ىل تعا –ال خالق و ال رازق و ال مدبر إال اهللا 

أي ال خمترع و ال قادر على ) ال إله إال اهللا ( عامة املتكلمني الذين تكلموا يف التوحيد حيث قالوا معىن 
 اإلختراع إال اهللا ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسري باطل مل يفهمه أحد من املسلمني و ال غري املسلمني
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حىت املشركون الذين بعث فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كانوا يعرفون معىن هذه الكلمة أكثر مما 
  98.يعرفها هؤالء املتكلمني

  
  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
فانظر كيف خفي عليهم هذا األمر مما يدل على خطورة اجلهل بالتوحيد و عدم معرفة حقيقة الشرك ...  

اإلنسان قد يقول الكلمة اليت تقتضى الكفر و اخلروج من الدين و هو ال يدرى و ال خيلصك مما يسبب أن 
من هذا و أمثاله إال العلم النافع الذي به تعرف التوحيد من الشرك و حتذر به من القول أو الفعل اللذين 

مة الكفر أو أن من قال كل: يوقعاك يف الشرك من حيث ال تدرى و هذا يدل على بطالن قول من قال 
إن اجلهل يعذر مطلقا و لو كان : عمل الكفر ال يكفر حىت يعتقد بلقلبه ما يقول و يفعل و من يقول 

  99.بامكانه أن يسأل و يتعلم و هي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إىل العلم و احلديث
  

جعل له أعداء كما  و اعلم أنه سبحانه من حكمته مل يبعث نبيا ذا التوحيد إال( :  - رمحه اهللا  –قوله 
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف (: قال اهللا تعاىل 
  )112من اآلية: األنعام)(الْقَولِ غُروراً

  
  :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قال
  

عز و جل أنه مل يبعث نبيا إال  –ة عل فائدة عظيمة حيث بني أن من حكمة اهللا نبه املؤلف يف هذه اجلمل
جعل له أعداء من اإلنس و اجلن و ذلك أن وحود العدو مبحص احلق و يبينه فإنه كلما وحد املعارض 
ما  قويت حجة األخر و هذا الذي جعله اهللا لألنبياء جعله أيضا ألتباعهم فكل أتباع األنبياء حيصل هلم متل

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى (: حيصل لألنبياء قال اهللا تعاىل 
الْمجرِمني  وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً من( : و قال ) 112من اآلية: األنعام)(بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً 
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فإن هؤالء ارمني يعتدون على الرسل و أتباعهم و على ما جاء  )31:الفرقان) (وكَفَى بِربك هادياً ونصرياً
  العدوان: التشكيك و الثاىن : األول : به بأمرين 

  
  .نبياءملن أراد أن يضله أعداء األ) و كفى بربك هاديا : (  - تعاىل –أما التشكيك فقال اهللا 

فعلينا أن ال نيأس لكثرة . فاهللا يهدى الرسل و أتباعهم و ينصرهم على أعدائهم و لو كانوا من أقوى األعداء
  األعداء وقوه من يقاوم احلق فإن احلق كما قال ابن القيم 

  
 تحن فال تعجب فهذي سنة الرمحن فال جيوز لنا أن نيأس بل علينا أن نطيل النفس و أناحلق منصور و ومم

فاألمل الذافع قوي للمضى يف الدعوة و السعى يف احناجها كما أن اليأس . ننتظر و ستكون العاقبة للمتقني
  سبب للفشل و التأخري يف الدعوة

  
حبكمته مل يبعث نبيا ذا  –تعاىل  –و اعلم أن اهللا (  –رمحه اهللا  –يف قوله  الشيخ صاحل بن فوزانقال 

فَلَما (: ألعداء التوحيد علوم كثرية و كتب و حجج كما قال تعاىل  و قد يكون... إىل ... التوحيد 
  ) 83من اآلية: غافر)(جاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ 

  :حكمة اهللا يف هذا تتلخص يف أمرين 
  

اء من املشركني كما يف اآلية اليت ذكرها املؤلف و أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إال جعل له أعد: األمر األول 
و  )31:الفرقان) (وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً من الْمجرِمني وكَفَى بِربك هادياً ونصرياً(: كما يف اآلية 

إذا بعث األنبياء يدعون إىل  .هللا يف ذلك احلكمة من أن يتبني الصادق من الكاذب و يتبني املطيع من العاصي
اهلدى صار هناك دعاة للضالل من أجل أن ميتحن الناس أيهم يتبع األنبياء و أيهم يتبع دعاة الضالل و لو ال 

ذلك لكان الناس كلهم يتبعون األنبياء و لو يف الظاهر و ال يتميز الصادق يف اتباعه من املنافق ألن األنبياء 
بعهم املنافق الكاذب و الذي مييز هذا من هذا هو اإلبتالء و اإلمتحان فالشدائد يتبعهم املؤمن الصادق و يت

ليميز (هي الذي تبني الصادقني من املنافقني فاهللا جعل أعداء لألنبياء حلكمة من أجل اإلبتالء و اإلمتحان 
هذه هي احلكمة بأن اهللا ) 37من اآلية: ألنفال)( اللَّه الْخبِيثَ من الطَّيبِ ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ

جعل لكل نيب عدوا شياطني اإلنس و اجلن و الشيطان هو املراد العاصي فكل من مترد عن طاعة اهللا فإنه 
الشيطان سواء كان من اجلن أو من اإلنس حىت الدواب املتمردة تسمى شيطانا و هو من شاط الشيء إذا 



 (يكون من عامل اجلن و يكون من عامل اإلنس و قوله تعاىل  100فالشيطان اشتد أو من شطن إذا ابتعد

الزخرف يف األصل الذهب و زخرف ) 112من اآلية: األنعام)(يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ 
ذا من فالقول هو الباطل املغلف بشيء من احلق و ه. القول هو القول املموه املزور ألجل أن يغر الناس

أعظم الفتنة ألن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد لكن إذا غطي بشيء من احلق فإنه يقبله كثري من الناس 
اهللا قادر على منعهم من ) و لو شاء ربك ما فعلوه ( و ينحدعون ذه الزخرفة فهو باطل يف صورة احلق 

ان مع األنبياء فكيف بغريهم من الدعاة إىل ذلك لكنه شاء إن يفعلوه من أجل اإلبتالء و اإلمتحان و إذا ك
فأتباع األنبياء أيضا يكون هلم أعداء من دعاة الباطل يف زمان و يف كل مكان هذا . اهللا و علماء التوحيد

  .امستمر يف اخللق وجود دعاة احلق و إىل جانبهم دعاة الباطل يف زمان و مكان
  

عندهم علوم و عندهم كتب و عندهم حجج جيادلون ا  هو العجيب أن دعاة الباطل يكون: األمر الثاىن 
احلقائق البينة و ) بالبينات ( يعىن الكفار )  83: غافر ) ( فلما جائتهم رسلهم : أهل احلق كما قال تعاىل 

الذي توارثهم عن أجدادهم و آبائهم و الذي هو عبارة عن ) فرحوا مبا عندهم من العلم ( العلم النافع 
جهم اليت توارثها  و هذا وقع اآلن فكم يف الساحة من كتب أهل الباطل ككتب اجلهمية كتبهم و عن حج

و كتب املعتزلة و كتب األشاعرة و كتب الشيعة كم يف الساحة من كتب هؤالء ؟ و عندهم حجج مركبة 
العلم  مريفة تغر اإلنسان الذي ليس عنده مثكن من العلم فعلم الكالم و علم املنطق اعتمدوه و جعلوه هو

  101.الصحيح الذي يفيد اليقني
  

يعظم خوفك و حرصك على خيلصك من (  –رمحه اهللا  –يف قوله  الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
و من أسباب اخللوص من هذا الدعاء و العضال التفتسيس عن مبادئه و وسائله و ذرائعه ): هذا و أمثاله 

كان أصحاب رسول ( يقول  –فة ابن اليمن رضي اهللا عنه خشية أن تقع فيه و أنت ال تشعر و كان حدي
البخاري يف عالمة ) ( اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يسألونه عن اخلري و كنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين 

و من أسباب ختلص من هذا الشرك اإلبتهال إىل اهللا و سؤله التثبيت و كثريا ما ) النبوة و أبو داود يف الفنت 
اللهم يا مقلب القلوب و األبصار ثبت قليب على : ( رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يدعو ذا الدعاء  كان
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رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً واجنبنِي وبنِي أَنْ  (: كما ابتهل اخلليل عليه السالم إىل اهللا ) الترمذي ) ( دينك 
امنالْأَص دبعن  إِن باسِ رالن نرياً مكَث لَلْنأَض نمن أمن اهللا عن دينه ( و يف احلديث ) 36-35:ابراهيم)(ه

  .)ة عني سلبه إياه فطر
  

إال قيصر له أعداء قصدهم اإلغواء و الصدق عن دين اهللا، هذا الصراط ) إال جعل له أعداء : ( و قوله 
رار ليكمل ألخيار مراتب اجلهاد و إال لو شاء ملا جعل املستقيم و هذه حكمة بالغة إبتالء األخياء باألش

سنة البالغة أن يسلط ) ذلك و لو يشاء اهللا النتصر منهم و لكن ليبلوا بعضكم ببعض ( لألشرار من السلطة 
األشرار على األخيار سلط األشرار على الرسل فما دوم و ليس هوانا باألنبياء عليهم السالم و أتباعهم و 

األخيار باجلهاد فيعظم الدرجة و يعظم األجر و ينالوا املراتب العلية ألن اجلنة غالية ال تنال إال  لكن ليقوم
و اعلم أن أتباعهم كذلك من صدق اهللا يف أتباعه للرسل كانوا أعظم . بالصرب على املصائب و املشاق

( اء مث بني العدو فقال يشمل  مجيع األنبي) و كذلك جعلنا لكل نيب عدوا : ( أعدائه كما قال تعاىل 
يعىن من هؤال و هؤالء و شياطني هم الذين فيهم مترد و علو قال بعضهم أنه بدأ ) شياطني اإلنس و اجلن 

بشياطني اإلنس ألم أعظم يف هذا املقام من شياطني اجلن ألن شياطني اإلنس يأتى يف صورة ناصح حمب 
يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول : ( ى احلق فقال لني اجلانب و اللسان مث  بني الذي به يصدفون عل

  فتبني لك أن تعرف القول بالعبارة له تأثري و أن احلق قد يعرص له من جيعله يف صورة الباطل كما ) غرورا 
  

  : قال الشاعر 
  

  يف زخرف القول حتسني لباطله    و احلق قد يعتريه سوء تعبري
  ئت قلت هذا ىفء الزنابري تقول هذا جماج النحل متدحه       و أن ش

  مدحا و دما و ما جاوزت و صفها و احلق قد يعتريه سوء تعبري 
  

و الزخرف الكالم املزين كما يزين الشيء بالزخرف و هو الذهب و هو  –رمحه اهللا  –قال ابن القيم 
ليه أفئدة و لتصغى إ( الغرور ألنه يغر السامع و الشبهات املعارضة للوحي هي كالم زخرف يغر السامع 

( فانظر إىل إصنعاء املستجيبني هلؤالء و رضاهم بدلك و اقترافهم املترتب عليه ) الذين ال يؤمنون باآلخرة 
  ) 1041: الصواعق ص



و لكنه جعلهم ابتالء و امتحانا ليتبني ااهد من القاعد و الصابر من غري ) و لو شاء ربك ما فعلوه ( 
  و هذا وعيد شديد و ديد و تغليظ )  112: األنعام ) ( م و ما يفترون فذره( الصابر و اد من املخلد 

لكنها عند ) و حجج ( يرجعون إليها ) و كتب ( لغوية ) و قد يكون ألعداء التوحيد علوم كثرية ( 
تى إِذَا جاَءه لَم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماًء ح (التحقيق مثل السراب عند املناظرة تبني أا ال شيء 

. عند احلاجة إليها  ومن تلك حجج ما تقدم و منها ما يأتى اجلواب عنه) 39من اآلية: النور( )يجِده شيئاً 
ترهات باطلة ال  –أحالم  –أما علمهم إما منامة . و العلم هو املورث عن األنبياء عليهم الصالة و السالم 

فسه لكن ال يفهمونه و هو يف احلقيقة ال يدل على باطلهم بل هو رد أصل هلا و منها شيء صحيح يف ن
فَلَما جاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا (: عليهم و الدليل أن عندهم علوم كثرية و كتبا و حججا قوله تعاىل 

   102)83:غافر) (ئُونَبِما عندهم من الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِ
  

  : الشيخ عبد العزيز بن على آل عبد اللطيفقال 
  

 )112:األنعام) (وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً(و لشيخ اإلسالم ابن كالم حسن يف بيان معىن قوله تعاىل 
وحي بعضهم إىل بعض فأخرب أن مجيع األنبياء هلم أعداء و هم شياطني اإلنس و اجلن ي: ( اآلية حيث قال 

القول املزخرف و هو املزين احملسن يغرون به و الغرور التلبيس و التمويه و هذا شأن كل كالم و كل عمال 
  ) 18/56جمموع الفتاوى ... ) ( خيالف ما جاءت به الرسل 

  
سلني و من أعظام أسباب ظهور اإلميان و الدين و بيان حقيقه أنباء املرم: (  - و يقول يف موضع آخر 

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني الْأنسِ :(هل اإلفك املبني كما قال تعاىل ظهور املعارضني هلم من أ
و ذلك أن احلق إذا جحد و ) 112من اآلية: األنعام( )والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً

  .ات عما يظهره من أدلة احلق و براهينه الواضحة و فساد ما عارضها من احلجج الداحضةعورض بالشبه
فالقرآن ملا كذب املشركون و اجتهدوا على إبطاله بكل طريق كان ذلك مما دل ذوي األلباب على عجزهم 

عارضته عن املعرضة مع شدة اإلجتهاد و قوة األسباب و لو اتبعوه من غري معارضة مل يظهر عجزهم عن م
اليت ا يتم الدليل و كذا سائر أعداء األنبياء من ارمني شياطني اإلنش و اجلن الذين يوحي بعضهم إىل 
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بعضهم زخرف القول غرورا إذا أظهروا من حججهم ما حيتجون به على دينهم املخالف لدين الرسل كان 
كله بالبيان و احلجة و الربهان مث  ذلك من أسباب ظهور اإلميان الذي وعد اهللا تعاىل بظهور على الدين

  103)باختصار  15-13/ 1احلواب الصحيح ) ( بالسيف و السنان 
  

إذا عرفت أن الطريق إىل اهللا ال بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة و علم و (  –رمحه اهللا  –قوله 
الذين قال إمامهم لربك  حجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين اهللا ما يصري لك سالحال تقاتل به هؤالء

خلْفهِم  قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن( –عز و جل  –
رِيناكش مهأَكْثَر جِدال تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نع17-16:ف عراألا) (و(   

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
إذا عرفت هذا أي أن هلؤالء األعداء كتبا و علوما و حججا يلبسون ا فعليك أن تستعد هلم و اإلستعداد  

  :هلم يكون أمرين 
  

به  بأن ا يكون لديك من احلجج الشرعية العقلية ما تدفع –رمحه اهللا  –ما أشار إليه املؤلف : أحدمها 
  .حجج هؤالء و باطلهم

  
يف كتابه  –رمحه اهللا  –أن تعرف ما عندهم من الباطل حىت ترد عليهم به و هلذا قال شيخ اإلسالم : الثاىن 

إنه ما من إنسان يأيت حبجة حيتج ا على الباطل إال كانت حجة عليه و : ( درء التعارض النقل و العقل 
  )ليست حجة له 

  
فإن احلجة الصحيحة إذا احتج ا املبطل على باطله فإا تكون حجة  –رمحه اهللا  –و هذا األمر كما قال 

  :عليه و ليست حجة له فعلى من أراد أن جيادل هؤالء يتأكد يالحظ هذين األمرين 
  أن يفهم ما عندهم من العلم حىت يرد عليهم به : األول 
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  104.على هؤالءأن يفهم احلجج الشرعية و العقلية اليت يرد ا : الثاىن 
  

  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 
  
. أما أدلة القرآن و السنة فهي حجج ظنية بزعمهم ال تفيد اليقني و هذا من متام الفتنة و التزييف على الناس 

ألن الواقع الصحيح هو العكس و هو أن أدلة القرآن تفيد اليقني و أدلة املنطق و اجلدل تفيد الشك و احلرية 
  بذلك كرباؤهم عند املوت أو عند توبتهم و رجوعهم عن علم الكالم و االصطراب كما

إن كان هؤالء عندهم فصاحة و عندهم حجج و عندهم كتب فال يليق بك أن تقابلهم و أنت أعزل بل 
صلّى اهللا عليه و سلّم ما تبطل به حجج هؤالء  –جيب عليك أن تتعلم من كتاب اهللا و سنة رسول اهللا 

أي ) صراطك املستقيم ( أي لبىن آدم ) ألقعدن هلم ( أمامهم و مقدمهم  لربك عز وجل  الذين قالوا إبليس
مث ألتينهم من بني أيدهم و من خلفهم و عن أميام و عن مشائلهم و ال جتد أكثرهم ( الطريق املوصل إليك 

صحاب الكتب تعهد اخلبيث أنه سحاول إصالل بىن آدم و كذلك اتباعه من شياطني اإلنس من أ) شاكرين 
  105.الضالة و األفكار املنحرفة يقومون بعمل إبليس يف ضالل الناس

  
  : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 

  
فإذا الطريق الذي هي صفته مقعود عليه و مرصود عليه بأنواع الصدوف و أنواع القيود و أنواع السالح و  

  !اع  فكيف يأمن اإلنسان و ال خياف ؟أنواع احلجج و البينات و أنواع الكيد و املكر و اخلد
فمعلوم أن املقيض له أعداء ال . و مما تقدم تعرف العبد عن صفة التعب و اهلوينا بل األمر جد كل اجلد

و كم أهلك يف الطريق  الذي شياطني . يكون عفلة عنهم و ليس مقصدهم سف الدم فقط ال بل الدين
ة على القلب و حنو ذلك حيسبون أنه آمن و ال خافوا من اإلنس و اجلن مراصدين مع جعل هلم من السلط

  106.خمافه و ال علموا من الشرع طرقه و خماوفه
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
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ألقعدن ( يف بيان معىن قوله تعاىل  –رمحه اهللا  –فمما يزيد هذه العبارة وضوحا ما سطر الشيخ املصنف  

و منها و هي من : ( ريره للفوئد املستبطة من قصة آدم مع إبليس فقال اثناء تق) هلم صراطك املستقيم 
ألقعدن هلم صراطك : ( أعظمها وعرفة الطرق اليت يأتينا منها عدو اهللا كما ذكر اهللا عنه يف القصة أنه قال 

الفائدة  و امنا تعرف عظم هذه) املستقيم مث آلتينهم من بني أيدهم و من خلفهم و عن أميام و عن مشائلهم 
  .مبعرفة من معاىن هذا الكالم

  
و : و القدير ألقعدن هلم على صراطك قال ابن القيم ) على ( ذف انتصب صراط حب: قال مجهور املفسرين 

  الزمنه و ألرصدنه و حنو ذلك : الظاهر أن الفعل مصمر فإن القاعد على الشرك مالزم له فكأنه قال 
يعىن اآلخرة و ) و من خلفهم ( يعىن الدنيا و اآلخرة )  أيديهم من بني( دينك الواضح : قال ابن عباس 

الباطل ) و عن مشائلهم ( أشبه عليهم أمر دنيهم و عنه أيضا من قبل احلسنات وقوله ) و عن أميام ( الدنيا 
  .السيئات حيثهم عليها و زينها يف أعينهم: أرغبه فيه قال احلسن 

  
ن آدم من كل وجه إال أنه مل يأتك من فوقك و مل يستطيع أن حيول بينك أتاك الشيطان يا اب: ( قال قتادة 

و بني رمحة اهللا و هو يوافق قول من ذكر هذه األوجه للمبالغة يف التوكيد أي انصرف هلم يف االضالل من 
  107) 88، 4/87مؤلفات الشيخ ... ) ( مجيع جهام 

  
كَيد  إِنَّ(و أصغيت إىل حججه و بيناته فال ختف و ال  و لكن إذا أقبلت على اهللا: (  -رمحه اهللا  –و قوله 

 )76من اآلية: النساء)(ضعيفاًالشيطَان كَانَ 

  
   :الشيخ ابن العثيمني قال 
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و عرف احلق بأن ال خياف  من حجج  –تعاىل  –أن يشجع من أقبل على اهللا  –رمحه اهللا  –يريد املؤلف 
كَيد الشيطَان كَانَ  إِنَّ(ن كيد الشيطان و قد قال اهللا تعاىل  أهل الباطل ألا حجة واهية و هي م

 )76من اآلية: النساء)(ضعيفاً

  
  :و يف ذلك يقول القائل 

  
  108حجج افت كالرجاج حتاهلا     حقا و كل كاسر و مكسور

  
  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
فهم مهما كان عندهم من القوة ) طان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشي: ( كما قال تعاىل  

الكالمية و اجلدل و الرباعة يف املنطق و الفصاحة إال أم ليسوا على حق و أنت على حق ما دمت متمسكا 
) إن كيد الشيطان كان ضعيفا ( بالكتاب و السنة و فهمت الكتاب و السنة فاطمئن فإم لن يضروك أبدا 

  وع إىل الكتاب و السنة فإنك بذلك ال ختاف مهما كان معهم من احلجج و لكن هذا حيتاج إىل الرج
  :الكتب ألا سراب كما قال الشاعر 

  
  ) 4/28الفتاوى ( حجج افت كالرجاج ختاهلا    حقا و كل كاسر و مكسور 

  
ي فالسراب يزول كذلك هذه احلجج إذا طلعت عليها مشس القرآن و بينات القرآن زال هذا الضباب الذ

بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما ( -تعاىل  –معهم و هذه سنة اهللا 
  )18:االنبياء) (تصفُونَ

  
  109.ا كانقذئف احلق تدمر الباطل مه )48:سـبأ) (قُلْ إِنَّ ربي يقْذف بِالْحق علَّام الْغيوبِ(
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  :  الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
  
بقلبك و قالبك و علم منك اللجأ إليه و التربىء  و التخلى من احلول و القوة ) و لكن إذا أقبلت على اهللا ( 

) فال ختف و ال حتزن ( من الكتاب و السنة ) إىل حجج اهللا و بيناته ( كل اإلصغاء ) أضغيت ( إال به و 
فعندك ما حيضك من هذا فاخلوف عليك عندما تعرض عن . القاعدين على الصراط املستقيم من األعداء

حجج اهللا و بيناته، اخلوف و احلزن عليك من جهة نفسك أن ال تتقبل و ال تصغى و أما إن جلأت إليه فال 
جزبه  و إن كان قسمه و حظه من األلف تسعمائة و تسعني فليس كثرة) إن كيد الشيطان كان ضعيفا ( 

من قوة كيده بل كيده ضعيف و لكن أكثر اخللق أطاعوه و تولّوه و مكنوه من أنفسهم فلما جعلوا له 
سلطانا كان له عليهم سلطان و إال كل عباد اهللا ليس له عليهم سلطان و لو أم مل جيعلوا له عليهم سلطانا 

إيثار العاجل على اآلجل أعطوه ذلك  ملا كان له عليهم سلطان فهم الذين أعطوه القياد ألجل الشهوات و
إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا (: فصاروا إىل حيزه من جانب فصارت قوة نسبية كما قال تعاىل 

م بِه مه ينالَّذو هنلَّووتي ينلَى الَّذع هلْطَانا سمكَّلُونَ إِنوتي هِمبلَى رعرِكُونَوفمن  )100-99:النحل) (ش
استوىل عليه الشيطان يف شيء فهو الذي واله على نفسفه و إذا أطاعه يف شيء انتظر منه شيئا آخر و هكذا 

  110.حىت يوصله إىل اهلالك و العياذ باهللا
  

  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  

  :اخلصوم حيتاج إىل أمرين مهيمني يقرر أن جهاد املبتدعة و الرد على –رمحه اهللا  –فالشيخ 
  اإلقبال على اهللا تعاىل و التعلق به عز و جل و التوكل عليه: أحدمها 
  بذل األسباب من التفقه و التعلم و اعداد العدة : و اآلخر 

احرص على ما ينفع و استعن باهللا و ال ( و لعل هذا التقرير مستفاد من قول النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
فعلى املسلم أن حيرص على ما ينفعه من علم نافع أعمال ) )  2664(أخرجه مسلم كتاب القدر ) (  تعجز

صاحل و أن جيتهد يف حتصيله مع الصدق اللجأ إىل اهللا و اإلستعانة به على نيلها  فال يتكل على حوله و 
  .قوته
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 وإِنَّ(: شركني كما قال تعاىل و العامى املوحد يغلب ألفا من علماء هؤالء امل: (  - رمحه اهللا  –قوله 
 ما لَهندنونَجبال111)173:الصافات) (الْغ 

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
و العامى من املوحدين يغلب ألفا من علماء هؤالء املشركني و استدل بقوله  –رمحه اهللا  –قال الشيخ  

العامى املوحدين يعىن من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثالثة يغلب ألفا ) الْغالبونَجندنا لَهم  وإِنَّ( :تعاىل 
توحيدا ناقصا ليس هو توحيدا يف  –عز و جل  –علماء املشركني ألن علماء هؤالء املشركني يوحدون اهللا 

ينفعهم هذا  احلقيقة بدليل أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قاتل املشركني الذين يوحدون ذا التوحيد و مل
توحيد : التوحيد و مل تعصم به دماؤهم و أمواهلم، و العامى من املوحدين يقر بأنواع التوحيد الثالثة 

  .الربوبية و األلوهية و األمساء و الصفات فيكون خريا من هؤالء
  

  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 
  
ن علماء املشركني ذلك ألن العامي عنده هذا من العجائب أن العامى غري املتعلم من املوحدين يغلب ألفا م 

أما العامل املشرك فليس . الفطرة السليمة اليت مل تتلوث بالشكوك و االوهام و قواعد املنطق و علم الكالم
عنده فطرة سليمة و ال علم صحيح و صاحب الفطرة السليمة يغلب على الدي ليس عنده فطرة و ال علم 

  :أقسام إذا فالناس ثالثة . ألن علمه جهل
  

من عنده علم صحيح و فطرة سليمة و هذا أعلى الطبقات و هذا هو الذي أقبل على ربه و : القسم األول 
  .أصغى إىل حججه و بيناته فصار عنده علم صحيح و فطرة سليمة

  
  .من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة و هو العامى من املوحدين: القسم الثاىن 
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عنده فطرة سليمة و ال علم صحيح و إمنا عنده سراب ال حقيقه له فهذا يهزم أمام من ليس : القسم الثالث 
العامى فكيف أمام العامل الذي علم صحيح و فطرة سليمة ؟ فهذا يدلك على أن تعلم العلم النافع يكون 

  112.سالحا للمؤمن أمام أعداء اهللا و رسوله
  

  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  
و مما ستأنس به يف تفرير هذا املعىن ما قال الشيخ العالمة  )إىل من علماء املشركني ... العامى  و( و قوله  

و قد استدل بعض من يدعى العلم على : ( عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب 
قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء  وال تحسبن الَّذين(:مسألة تتصرف األولياء و أم يدعون بقوله تعاىل 

 –بفتح الياء  –ن كانت القراءة يرزقون إ: ( قال بعض عوام الناس  )169:آل عمران) (عند ربهِم يرزقُونَ
 56: حمفة الطالب و اجلليس يف كشف شبه داود بن جرجيس ص) ( و إال فاآلية حجة عليك  تجهفذلك م

  113) 85 :ر تأسيس تقديس للشيخ عبد اهللا أيب بطني صو انظ
  

  و جند اهللا هم الغالبون باحلجة و اللسان كما أم هم الغالبون بالسيف و( :  - رمحه اهللا  –قوله 
   )السنان 

  
  : الشيخ ابن العثيمنيقال 

  
 و رسوله جياهدون الناس إىل أن جند اهللا و هم عباده املؤمنني الذين ينصرون اهللا –رمحه اهللا  –أشار الشيخ  

  :بأمرين 
  

  .احلجة و البيان و هذا بالنسبة للمنافقني الذين ال يظهرون عداوة املسلمني: األول 
من جياهد بالسيف و السنان و هم املظهرون للعداوة و هم الكفار اخللص املعلنون بكفرهم و يف : الثاىن 

) جاهد الْكُفَّار والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصري يا أَيها النبِي(: هذا و قبله يقول تعاىل 
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  )73:التوبة(

  
و اجلهاد باحلجة و البيان يكون للكفار اخللص املعلنني لكفرهم أوال مث جياهدون بالسيف و السنان ثانيا و ال 

  .ليهمجياهدون بالسيف إال بعد قيام احلجة ع
  

و الواجب على األمة اإلسالمية أن تقاتل كل سالح يصوب حنو اإلسالم مبا يناسبه فالذين حياربون اإلسالم 
و . باألفكار  و األقوال جيب أن يبني بطالن ما هم عليه باألدلة النظرية العقلية إصافة إىل األدلة الشرعية

يدافعوا بل أن يهامجوا إذا أمكن باألسلحة جيب أن الذين حياربون اإلسالم من الناحية اإلقتصادية جيب أن 
  114.يقاوموا مبا يناسب تلك األسلحة

  
  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
أضاف اجلند إليه تعاىل و جند اهللا هم )  173: الصافات ) ( و إن جندنا هلم الغالبون : ( قال تعاىل  

أُولَئك حزب اللَّه أَال إِنَّ حزب اللَّه هم  (قوله تعاىل املؤمنون يقال هلم جند اهللا و يقال هلم حزب اهللا كما يف 
  )22من اآلية: اادلة( )الْمفْلحونَ

  
و اجلند مجع جندى و هو املقاتل و املدافع عن دين اهللا أضافهم إىل نفسه تشريفا هلم و جعل هلم الغلبة 

  .باحلجة و السالح
  

سان يعىن بالعلم و املعرفة و جمادله أهل الباطل فما تقابل أهل حق و أهل جند اهللا هم الغالبون باحلجة و الل
فهم الغالبون . باطل يف خصومة إال تغلب أهل احلق على أهل الباطل يف اخلصومات و املناطرات دائما و أبدا

ن و الكفار فإنه باحلجة مع املبطلني كما أم الغالبون بالسيف و السنان يف املعارك إذا تقابل اجلندان املسلمو
ينصر املسلمون على الكفار إذا توفرت شروط النصر فيهم بأن أعدوا العدة و توكلوا على اهللا و اعتصموا 
باهللا و أطاعوا اهللا و رسوله فإن حصل فيهم خلل حلقت م اهلزمية كما حصل للصحابة يف وقعة أحد ملا 
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ا من اجلبل الذي قال هلم ال ترتلوا منه سواء انتصرنا أ عصوا الرماة أمر الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم و نزلو
أخرجه البخارى يف كتاب اجلهاد و السري باب ( هزمنا فلما خالفوا  و نزلوا من اجلبل حلت اهلزمية باملؤمنني 

  115... )ما يكره من التنازع و االختالف يف احلرب و عقوبة من عصى أمامه 
  

  : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
  
فهذه اآلية أفادت حصر الغلبة يف جند اهللا و هو يقتضى بعموم الغلب يف مجيع ) و إن جندنا هلم الغالبون (  

النواحي و ال تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر يف زماننا فإنه بسبب إضاعته واال دين رب العاملني حمفوظ 
الباطل بعض األحيان فإنه متحيص و رفعة و غرور  مؤمن حبفط من يقوم به و ال تظن أنه يرد عليه إدالة أهل

  116.ألهل الباطل
  

  )و إمنا اخلوف على املوحد الذي يسلك الطريق و ليس معه سالح ( :  -رمحه اهللا  –و قوله 
  

  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
  
سالح ألنه ليس علم أي أن اخلوف من أعداء األنبياء إمنا هو على املوحد الذي يسلك الطريق و ليس معه  

يستلح به فيخشى أن جيادله أحد من هؤالء املشركني فتصيع فيهلك فال بد أن يكون عند اإلنسان علم يدفع 
إبطال دليل : اثبات دليل قوله و الثاىن : األول : به الشبهات و يفحم به احلصم ألن اادل حيتاج إىل أمرين 

  .خصمه
  

و عليه من احلق و ما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دحض و ال سبيل إىل ذلك إال مبعرفة ما ه
  117.حجته
  :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
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هذا الواقع فاملوحد الذي يسلك الطريق يواجه الكفار و يقول أنا أدعو إىل اهللا و ليس عنده علم لو يقف 

ى طلبة العلم و على أمامه واحد من عوامهم و يلقى عليه شبهة ما استطاع اجلواب فهذا مما يوجب عل
الدعاة إىل اهللا خصوصا أن يتفقهوا يف دين اهللا و أن يتعلموا حجج اهللا و براهينه و أن يطلعوا على ما عند 

إنك تأتى : ( احلصو و يكونوا على معرفة به و النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ملا أرسل معاذا إىل اليمن قال له 
من أجل أن يستعد ألن أمامه أهل كتاب و )  2/125ى يف صحيحه رواه البخار) ( قوما من أهل الكتاب 

أهل علم و عندهم شبهات و عندهم تليس فال بد أن يكون معاذ رضي اهللا عنه على استعداد من أجل أن 
فليكن أول ما تدعوهم  إليه شهادة أن ال إله إال اهللا  و أن حممدا : ( يقوم الدعوة و يرد الباطل قم قال له 

فهذا مما يؤكد على املوحدين عموما و على طلبة العلم خصوصا و على الدعاة إىل اهللا بصفة )  رسول اهللا
أخص أن يتعلموا ما يدفعوا به الباطل و ينصرون به احلق و إال فإم سينهزمون أمام أي شبهة تعرض هلم و 

هل و هذا أشد و ال يتاعرض املشكلة إذا عجز الداعية إىل إن جييب على شبه امللبس أمام الناس أو أجاب جب
ألن العامى املوحد و إن ) و العامي من املوحدين يغلب ألفا من علماء املشركني : ( هذا من قول الشيخ 

كان كذلك فعليه اخلوف من شرهم و أخذ اخلذر منهم يتعلم العلم النافع و قد اشتسكل بعص اإلخوان 
إمنا ( مع قوله ) ين يغلب ألفا من علماء املشركني و العامى من املوحد( هذه العبادة و هي قول الشيخ 

 –و اجلواب عن هذا اإلشكال أن الشيخ ) اخلوف على املوحد الذي يسلك الطريق و ليس معه سالح 
يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر ا الباطل أما علماء الضالل فطرهم فاسدة و  -رمحه اهللا 

  .فطرة السليمة من حيث اجلملة ال من حيث التفاصيلحججهم واهية فالعامى يغلبهم بال
فالعامى املوحد أحسن حاال من علماء الكالم و املنطق فكتاب اهللا ال ترك شيئا حنتاج إليه من أمور ديننا إال 
و بينه لنا لكن حيتاج منا إىل تفقه و تعلم و لو كان عندك سالح و لكن ال تعرف تشغيله فإنه ال يدفع عنك 

  118.ذالك القرآن ال ينفع إذا مهجورا و كان اإلقبال على غريه من العلومالعدو و ك
تبياناً لكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى  (و قد من اهللا علينا بكتابه الذي جعله : (  - رمحه اهللا  –قوله 

نيملسلْم89من اآلية: النحل( )ل(  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
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) ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ حميد(من اهللا علينا بكتاب العزيز  
و جعله تعاىل تبيانا أي مبينا لكل شيء حيتاجه الناس يف معاشهم و معادهم مث إن تبيان القرآن   )42:فصلت(

  :لألشياء ينقسم إىل القسمني 
  

و )  3: املائدة ) ( حرمت عليكم امليتة و الدم و حلم اخلرتير ( أن يبني الشيء بعينه مثل قوله تعاىل : ل األو
أُخت حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالتكُم وبنات الْأَخِ وبنات الْ(: قوله تعاىل 

هأُموجي حي فاللَّات كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللَّات كُمات نم ورِكُم
أَبنائكُم الَّذين من أَصالبِكُم نِسائكُم اللَّاتي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِن فَال جناح علَيكُم وحالئلُ 

الن نم اتنصحالْميماً وحكَانَ غَفُوراً ر إِنَّ اللَّه لَفس ا قَدنِ إِلَّا ميتالْأُخ نيوا بعمجأَنْ تو لَكَتا ماِء إِلَّا مس
  ) 24- 23:النساء( )وراَء ذَلكُم  أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما

  
) و أنزل اهللا عليك الكتاب و احلكمة : ( أن يكون التبيان باإلشارة إىل موضع البيان مثل قوله تعاىل : الثاىن 

م إِنْ كُنت الذِّكْرِأَهلَ  فَاسأَلوا (: فأشار اهللا تعاىل إىل احلكمة هي السنة فإا تبني القرآن و كذلك قوله تعاىل 
  )  7: و أيضا األنبياء ) 43من اآلية: النحل( )ال تعلَمونَ

  
فهذا يبني أننا نرجع يف كل شيء إىل أهله الذين هم أهل الذكر به و هلذا يذكر أن بعص أهل العلم أتاه 

أين بيان كيف : رجل من النصارى يريد الطعن يف القرآن الكرمي و كان يف مطعم فقال له هذا النصراىن 
: ضع لنا كيف تصنع الطعام ؟ فوضعه فقال : هذا الطعام ؟ فدعا الرجل صاحب املطعم و قال له  يصنع

: يقول  –ىعز و جل  –إن اهللا : فتعجب النصراين و قال كيف ذلك ؟ فقال . هكذا جاء يف القرآن
شياء بأن نسأل أهل الذكر ا أي أهل فبني لنا مفتاح العلم باأل )إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ الذِّكْرِأَهلَ  فَاسأَلوا(

   119.العلم به و هذا من بيان القرآن بال شك فاالحالة على من حيصل م العلم هي فتح للعلم

  
قال بعض املفسرين هذه اآلية عامة يف كل حجة يأتى ا أهل الباطل إىل يوم ( :  - رمحه اهللا  –قوله 

  ) كتابه جوابا لكالم احتج به املشركون يف زماننا علينا القيامة و أنا أذكر لك أشياء مما ذكر اهللا يف
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مستدال على أن الرجل املوحد ستكون له  –رمحه اهللا  –قال املؤلف : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
وال يأْتونك بِمثَلٍ (: حجة أبلغ و أبني من حجة غري املوحد مهما بلغ من الفصاحة و البيان كما قال تعاىل 

أي ال يأتونك مبثل جيادلونك به و يلبسون احلق بالباطل إال   )33:الفرقان) (إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسرياً
جئناك باحلق و أحسن تفسريا و هلذا جتد يف القرآن كثريا ما جييب اهللا تعاىل عن أسئلة هؤالء املشركني و 

  .سيكون بينا لكل أحدللناس احلق و  –عز و جل  –غريهم ليبني 
  

أنه ال ينبغي لإلنسان أن يدخل يف جمادلة أحد إال بعد أن يعرف : ولكن هاهنا أمر جيب التفطن له و هو 
حجته و يكون مستعدا لدحرها و اجلواب عنها ألنه إذا دخل يف غري معرفة صارت العاقبة عليه إال أن يشاء 

رمحه اهللا  –مع العدو إال بسالح و شجاعة مث ذكر املؤلف  اهللا كما أن اإلنسان ال يدخل يف ميدان املعركة
و  –رمحه اهللا  –أنه سيذكر يف كتابه هذا كل حجة أتى ا املشركون ليحتجوا ا على شيخ اإلسالم  –

  120.يكشف هذه  الشبهات ألا يف احلقيقة ليست حججا لكنها تسبيه و تلبيس
  

  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 
  
: و يقول )  89: النحل ) ( تبيانا لكل شيء : ( وفة ألن اهللا جلو عال يقول عن القرآن هذه قاعدة معر 
فال يوجد شبهة يف الدنيا أو باطل يف  )33:الفرقان) (وال يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسرياً(

د عليه لكن ال يتبني هذا إال مبعرفة القرآن و التفقه فيه و الدنيا يدىل به الكافر أو ملحد إال يف القرآن ما ير
دراسته حق الدراسة حىت يعرف ما فيه من الكنوز و ما فيه من السالح و ما فيه من الذخرية اليت تقاوم ا 

أما . أعداءنا فنقبل على كتاب اهللا حفطا و تفهما و تالوة و تدبرا و عمال حىت نكون مسلحني ذا السالح
وجود القرآن عندنا من غري أن نعتين به و ندرسه فال يكفي و أهل الكتاب ضلوا و كفروا و عندهم  جمرد

  .التورة و اإلجنيل ملا تركوا تعلمهما و العمل ما
  

لكن ال بد من دراسة القرآن على صوء السنة النبوية و تفسري السلف الصاحل ال على ضوء دراسات املعاصرة 
اجلهل أو ما يسمونه باألعجاز العلمي  فليس هذا خاصا بالرسول صلّى اهللا عليه و  املبنية على التخرص أو
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سلّم و أهل زمانه مع القرآن بل هذا عام لكل أمته إىل أن تقوم الساعة لكن حيتاج إىل عناية بالقرآن و 
  121.دراسة للقرآن كما ينبغي ألن فيه بيان احلق و الرد على أهل الباطل

  
حيث ضرب للناس يف هذا القرآن من كل مثل و املثل هو : ...  يز آل عبد اللطيفالشيخ عبد العزقال 

و / 11تفسري ابن جرير ( القياس فال يأيت أهل الشرك مبثل أو سؤال أو اعتراص إال و يف القرآن يبطل ذلك 
  ) 1/38و شرح الطحاوية  2/46جمموع الفتاوى لنب تيمية 

  
أصحاب األهواء إال يف القرآن ما يرد عليهم و لكنها ال تدى له  ما أحد من:  - رمحه اهللا  –قال مسروق 

  ) 69 :اهلروى يف ذم الكالم ص) ( 
  

اخلالل يف ) ( ما ابتدع يف اإلسالم بدعة إال و يف كتاب اهللا ما يكذبه :  -رمحه اهللا  –قال اإلمام الشعيب 
  )سنده صحيح  1/547السنة 

  
الدرء ) ( آن قد دل على مجيع املعاىن اليت تنازع فيها دقيقها و جليلها فالقر: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

5/56 (122  
  

فهو األمر : جممل ز مفصل أما امل : جواب أهل الباطل من طريقني : فنقول ( :  - رمحه اهللا  –قوله 
الْكتاب منه آيات  هو الَّذي أَنزلَ علَيك(: العظيم و الفائدة الكبرية ملن عقلها و ذلك قوله تعاىل 

به منه ابتغاَء الْفتنة محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشا
لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو إِلَّا اللَّه أْوِيلَه7من اآلية: عمران آل)(ت(  

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
  .أحدمها جممل عام صاحل لكل شبهة: أنه سيجيب على هذه الشبهات جبوابني  –رمحه اهللا  –بني املؤلف  
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مفصل هكذا ينغي ألهل العلم يف باب املناظرة و اادلة أن يأتوا جبواب جممل حىت يشمل ما حيتمل : الثاىن 
الر كتاب أُحكمت  (:امللبسون املشبهون و يأتى جبواب مفصل لكل مسألة بعينها قال اهللا تعاىل  أن يورده

أن هؤالء الذين :  - رمحه اهللا  –فذكر يف اجلواب امل  )1:هود) (آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ
هو  (:ذلك عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف قوله تعاىل يتبعون املتشابه هم الذين يف قلوم زيغ كما صح 

ا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنغٌ الَّذيز ي قُلُوبِهِمف ين
و مسلم كتاب العلم  8/209يف فتح البارى تفسري أل عمران  كما) ( 7من اآلية: آل عمران... )(فَيتبِعونَ 

  ) 4/198و سنن أيب داود كتاب السنة  2053
  

و هلذا جتد أهل الزيغ و العياذ باهللا يأتون باآليات املتشاات ليلبسوا ا على باطلهم فيقولون مثال قال اهللا 
بن األزراق مع ابن عباس رضي اهللا كذا و قال يف موضع كذا فكيف يكون و هذا مثل ما حصل لنافع ا

عنهما يف مناظرته اليت ذكرها السيوطى يف االتقان و رمبا يكون غريه ذكرها و هي مفيدة ننقلها لتعرف 
  123.كيف لبس أهل الباطب احلق

  
  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
منه آيات ( القرآن  يعىن) هو الذي أنزل عليك الكتاب : ( هذا هو الرد امل على الشبهات قال تعاىل 

  .احملكم هو الذي ال حيتاج يف بيانه إىل غريه) حمكمات هن أم الكتاب 
  

هن ( يعىن بينات و اضحات يف معانيها ال حتتاج إىل غريها ) حمكمات ( فالقرآن منه ىية على هذا الشكل 
حيتاج إىل غريه فريد إىل املتشابه هو الذي ) و أخر متشاات ( أم الشيء هو األصل يرجع إليه ) أم الكتاب 

. احملكم و من املتشابه احملتمل ملعاىن متعددة و حيتاج إىل غريه من بيان املراد منه و منه املطلق و منه املنسوخ
فأما الذين يف قلوم زيغ : ( و قد ذكر تعاىل موقف الناس من هذين القسمني احملكم و املتشابه فقال 

آليات غري الواضحات أو اآليات احملتملة و يستدلون ا على ما يريدون يأخذون ا) فيتبعون ما تشابه منه 
مع أا حمتملة ليست نصا فيما يقولون لكن يريدون التلبيس على الناس و يقولون حنن استدللنا بالقرآن 
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( ون فيأخذون اآليات اليت ال يتضح معناها بنفسها أو اآليات احملتملة لعدة معان فيستدلون ا على ما يريد
التأويل يطلق على معنيني كما قال شيخ اإلسالم ) ابتغاء تأويله ( أي التشكيك و الصلل أو ) ابتغاء الفتنة 

و ما بعدها حتقيق الدكتور حممد بن  809 :التدمورية ص( يف رسالته التدمورية  –رمحه اهللا  –ابن تيمية 
  )عودة السعدي 

  
و لذلك جتد ابن جرير الطربى يف . ا هو املعروف عند املتقدمنيأن املراد به التفسري و هذ: املعىن األول 

و ما يعلم ( القول يف تأويل قوله تعاىل أي يف تفسريه فإن كان هذا هو املقصود يف اآلية : تفسريه يقول 
و ما يعلم تأويله إال اهللا و ( فإنه يعطف الراسخون يف العلم على لفظ اجلاللة هكذا ) تأويله إال اهللا 

يعىن و الراسخون يف اهللم يعلمون تأويله و هو التفسري و ذلك برده إىل احملكم الذي ) سخون يف العلم الرا
 .يبني املراد منه

  
فتفسري القرآن على هذا الوجه ال يعلمه تأويله إال اهللا و أهل العلم املختصون و أما العوام و اجلهال فال 

ال يردون إىل احملكم و يقطعون بعض القرآن عن بعض  يعلمون تفسريه و أهل الزيغ يأخذون املتشابه و
  .فيأخذون بعض اآليات و يتركون بعض اآلخر

  
للتأويل هو احلقيقة اليت يؤول إليها الشيء و ما يصري إليه يف املستقبل مثل حقائق ما يف : أما املعىن الثاىن 

حقائقها إال اهللا تعاىل ألا من علم اجلنة من أعناب و خنيل و فواكه و لنب و مخر و عسل و أسياء ال يعلم 
الغيب و كذلك كيف أمساء اهللا و صفاته ال يعلمها إال اهللا تعاىل فالتأويل على هذا املعىن ما يؤول إليه الشيء 
يف املستقبل فإذا أريد هذا املعىن يعني الوقف يف اآلية على لفظ اجلاللة ألنه ال يعلم تأويله على هذا الوجه إال 

  124.هو سبحانه
  

  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
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منا قال عنه ) فهو األمر العظيم و الفائدة الكبرية ملن عقلها (  -ابتداء –هذا اجلواب امل قال عنه املؤلف  
فهو جواب سديد و حجة ظاهرة حتاه كل  –رمحه اهللا  –و صدق ) و هذا جواب سديد : ( يف آخره 

فإقرار مسركي العرب بتوحيد الربوبية و أن كفرهم بسبب . يف هذا اجلوابشبة و قد ساق املؤلف مثال 
اختاذهم وسائط بينهم و بني اهللا يسألوم و يدعوم بعد أمرا حمكما بينا ظاهرا ال استباه فيه و ال لتباس و 

ة لذلك أما احتجاح املبتدع لباطله ببعض النصوص السرعية فهو أمر مستبه و مشكل ال يعلم معناه بالنسب
  .و ال يترك احملكم الواضح و يتبع املتشابه إال أهل الزيغ –املوحد 

  
مع يقيننا أن أدلة احلق ال تتناقض مسعية كانت أو عقلية فالنصوص الشرعية بصد بعضه بعضا فما كان 

و هي  متساا فريد إىل ما كان حمكما بل خبزم أن أهل البدع ال يكادون حيتجون حبجة مسعية و ال عقلية إال
  ) 514،  6/254جمموع الفتاوى البن تيمية ( عند التأمل حجة عليهم ال هلم 

  
أنا ألتزم أنه ال حيتج مبطل بآية أو حديث صحيح على : (  - رمحه اهللا  –كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ) 108 :حادى األرواح البن القيم ص) ( باطله إال و يف ذلك الدليل ما يدل على يفيض قوله 
  

و ميكن أن نسألك  هذا اجلواب امل املهم يف مسائل متعددة أثناء الرد على اخلصوم سواء كانوا من 
على )  9:احلجر ) ( إنا حنن نزال الذكر و إنا له حلافظون : ( املبتدعة الكفرة فلو احتج نصراين بقوله تعاىل 

ال شريك له يف ربوبيته و إهليته يعد أمرا حمكما فإن االعتقاد بأن اهللا هو اإلله الواحد األحد ف. تعدد اآلهلة
قُلْ هو (: معلوما من الدين بالضرورة حيث دلت عليه النصوص متواترة الثبوت ظاهرة الداللة كقوله تعاىل 

دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو دلي لَم دمالص اللَّه دأَح إِلَّا (: و قوله تعاىل )  اللَّه ال إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو
يمحالر نمحالر و(: و قوله تعاىل   )163:البقرة) (ه داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيذُوا إِلَهختال ت قَالَ اللَّهو

  ...و غري ها كثري) 51من اآلية: النحل)(
  

) إنا حنن نزلنا : ( املتشابه احملتمل مع أن صيغة اجلمع يف مثل قوله تعاىل فال ندعو هذا احملكم اجللى لذلك 
حتتمل الواحد العظم و حتتمل الواحد الذي له شركاء فما كان حمامال ألكثر من معىن يرد إىل ما ال حيتمل 

    )163:البقرة) (من الرحيموإِلَهكُم إِلَه واحد ال إِلَه إِلَّا هو الرح( :إال معىن واحدا كقوله تعاىل 



فذلك متشابه حيتاج إىل . لو احتج حارحي أو معتزيل بنص شرعي على ختليد عصاة املوحدين: و مثال آخر 
بيان ال يعارض ما كان معلوما من الدين بالصرورة و ثابتا بنصوص قطيعة ظاهرة و هو أن عصاة املوحدين 

  .م فال خيلد فيهامآهلم إىل اجلنة و من ذخل منهم نار جهن
  

هم خمتلفون يف ( بقوله  –رمحه اهللا  –فأهل الزيغ يتبعون املتشابه إبتغاء الفتنة كما وصفهم أمحد بن حنبل 
الكتاب خمالفون للكتاب حمموعون على مفارقة الكتاب يقولون على اهللا و يف اهللا و يف كتاب اهللا بغري علم 

من ) ( ل الناس مبا يشبهون عليهم فنعوذ باهللا من فنت املضلني يتكلمون باملتشابه من الكالم و خيدعون جها
  125)من عقائد السلف ض(  52 :الرد على الزنادقة و اجلهمية ص( مقدمة كتابه 

  
إذا رأيتم الذين : ( و قد صح عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم أنه قال ( :  - رمحه اهللا  –قوله 

  )مسى اهللا فاحذروهم يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
  

  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
  
ذا احلديث على أن الرجل الذي يتبع املتشابه من القرآن أو من السنة و صار يلبس  –رمحه اهللا  –استدل  

اآلية مث أمر النيب ) فأما الذين يف قلوم زيغ ( به على باطله فهؤالء هم الذين مساهم اهللا و وصفهم بقوله 
صلّى اهللا عليه و سلّم باحلذر منهم فقال احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل اهللا باتباع هذا املتشابه و 

احذروا طريقهم أيضا فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم و التحذير منهم أيضا مث صرب املؤلف هلم 
) ه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَأَال إِنَّ أَولياَء اللَّ( :مثال بأن يقول لك املشرك أليس اهللا يقول 

أو ليس لألولياء جاه عند اهللا تعاىل ؟ أو ليس الشفاعة ثابتة بالقرآن و السنة ؟ و ما أشبه ذلك  )62:يونس(
نعم كل هذا حق ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك ؤالء األولياء أو ؤالء الرسل : من هذه األشياء فقل 

و دعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة ال حيتج ا إال  –الذين عندهم شفاعة عند اهللا  أو هلؤالء
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و لو أنك )فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه : ( مبطل و ما أنت إال من الذين قال اهللا فيهم 
  126.رددت هذا املتشابه إىل احملكم لعلمت أن هذا ال دليل لك فيه

  
  : احل بن فوزانالشيخ صقال 

  
إذا رأيتم : ( أنه قال  127صح عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف احلديث الذي رواه البخاري و مسلم 

أي من القرآن و السنة و يأخذون بالنصوص املة و يتركون النصوص ) الذين يتبعون ما تشابه منه 
) ( لذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما ا: ( يف هذه اآلية ) فأولئك الذين مسى اهللا ( املفصلة 

أي احذروا أصحاب هذه الطريقة ال يلبسون عليكم أمر دينكم فهذا فيه التحذير من علماء ) فاحذروهم 
ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ  (علينا أمر ديننا فهؤالء من الذين الضالل و من املبتدعة لئال يلبسوا 

يضِوي الْأَرونَ ف128)27من اآلية: البقرة)(فِْسد  
حذر منهم . ال يزيغون بكم عن سبيل احلق كما زاغوا عن احلق: قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

ألن خمالطتهم و مساع كالمهم الداء العضال و مرض القلوب و ال يتكل اإلنسان على ما معه من احلق بل 
فإن السلف كان هذا شأم و يستدلون باحلديث و هذا . بهم و لو معه من احلقيبعد عن أهل الزيغ و جبان

حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم لئال يدخل القلب شبهه يعسر التخلص فإن أهل الباطل ال يألون جهد أن 
  .تكونوا مثلهم يف زيغ القلوب و هم أضر على الناس من أهل املعاصى الشهوانية

  
و ما ذكرته لك من أن اهللا تعاىل ذكر أن املشركني يقرون بالربوبية و أن كفرهم : (  -رمحه اهللا  –و قوله 

هذا أمر )  18:يونس ) ( هؤالء شفعاؤنا عند اهللا ( بتعلقهم  على املالئكة و األنبياء و األولياء مع قوهلم 
  حمكم بني ال يقدر أحد يغري مهناه

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
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كيف نرد املتشابه إىل احملكم أن املشركني كانوا مقرين بتوحيد الربوبية و يؤمنون بدلك  –ه اهللا رمح –ذكر 
إميانا ال شك فيه عندهم لكنهم يعبدون املالئكة  و غريهم و يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا و مع هذا 

نص حمكم الشتباه فيه دال على  كانوا مشركني استباح النيب صلّى اهللا عليه و سلّم دماءهم و أمواهلم و هذا
أن اهللا ال شريك له يف ألوهيته و يف عبادته كما أنه ال شريك له يف ربوبيته و ملكه و أن من أشرك باهللا يف 

  129.ألوهيته فهو مشرك و إن وحده يف الربوبية
  

أَال إِنَّ (:  و مثال ذلك إذا قال لك بعض املشركني: (  - رمحه اهللا  –يف قوله  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
أو إن الشفاعة حق و أن أولياء هلم جاه عند اهللا   )62:يونس) (أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ

أو ذكر كالما لنيب صلّى اهللا عليه و سلّم يستدل به على شيء من باطله و أنت ال تفهم معىن الكالم الذي 
اهللا ذكر يف كتابه أن الذين يف قلوم زيغ يتركون احملكم و يتبعون املتشابه و ما إن : ذكره فجوابه بقولك 

ذكرته لك من أن اهللا تعاىل أن املشركني يقرون بالربوبية و أن كفرهم بتعلقهم على املالئكة و األنبياء و 
ري معناه و ما ذكرت يل هذا أمر حمكم بني ال يقدر أحد أن يغ) هؤالء شفعاؤنا عند اهللا ( األولياء مع قوهلم 

أيها املشرك يف القرآن أو كالم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال أعرف معناه و لكن أقطع أن كالم اهللا ال 
يتناقض و أن كالم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال خيالف كالم اهللا عز و جل و هذا جواب سديد ال يفهمه 

وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ ( :قال تعاىل  إال من وفقه اهللا فال تستهن به فإنه كما
  )35:فصلت) (عظيمٍ

  
أي إذا قال لك واحد من علماء املشركني الذين يتعلقون باألولياء و يطلبون منهم املدد و يستغيثون م كما 

أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم : لون إن اهللا يقول هو احلال الواقع االن عند عباد القبور و يقو
  )62:يونس) (يحزنونَ

  
و هؤالء أولياء و النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أخرب أن الصاحلني يشفعون و أن األولياء يشفعون و أن الرسول 

 :ا ذكر اهللا ال بد هلا من شرطني يشفعون فاجلواب أن الشفاعة حق ال شك فشه و لكنها كم

  اإلذن للشافغ أن يشفع
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  و أن يكون املشفوع فيه من أهل التوحيد
  

و ال شك أن اهللا تعاىل وعد األوليا أم ال خوف عليهم و ال هم حيزنون، و لكن من األولياء ؟ هل األولياء 
على قبورهم قباب ؟ ليس  طائفة خمصوصة من الناس عليهم عمائم و لباس خاص ؟ أو األولياء من بين

) الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ(: كذلك ليس كذلك ألن اهللا بينهم بعد هذه اآلية مباشرة حيث قال 
ويل هللا ليست الوالية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينني هلم لباس خاص   فكل مؤمن يقي) 63:يونس(

فات، األولياء كل مؤمن تقى فإنه ويل هللا بنص هذه اآلية و و هلم مسات خاصة أو على قبورهم قباب و زخر
الوالية ختتلف باختالف اإلميان و التقوى منهم من هو ويل كامل الوالية و منهم من عو ويل دون ذلك 

حبسب إميانه و حبسب تقواه فليست الوالية خاصة مبا تزعمون من هؤالء األشخاص أو هؤالء املقبورين و 
رواه مسلم ) ( رب أشعث مدفوع باألبواب لو أقسم على اهللا ال بره : ( عليه و سلّم يقول النيب صلّى اهللا 

من )  2622(  138يف صحيحه كتاب الرب و الصله و اآلدب باب فضل الضعفاء و اخلاملني حديث رقم 
  )حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  
  فقد يكون الوىل غري معروف و ال له مكانة  عند الناس

ناحية و من ناحية الثانية لو ثبت أنه وىل هللا عز و جل فإن هذا ال يعطيه شيئا من الربوبية و ال شيئا  هذا من
من حق اهللا ألنه عبد اهللا حمتاج إىل ربه عز و جل ال ميلك من األمر شيئا ال خيلق و ال يرزق فليس معناه أنه 

إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ (: و نطلب منه ألن اهللا قال إذا كان وليا أننا نتعلق به و نرتل حاجاتنا به و نستغيث به 
ال من األولياء و ال غريهم فاهللا ال يرضى ) 48من اآلية: النساء)(يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

أم ميلكون  )62:يونس) (وال هم يحزنونَ أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم(: فليس معىن قوله تعاىل . ذا
. كما يزعمون القبوريون... شيئا من الربوبية و أم ينفعون و يضرون و أم يعطون الشفاعة و أم و أم 

فمن تعلق باألولياء و طلب منهم الشفاعة و هم أموات أو طلب منهم اإلغاثة و هم أموات أو طلب منهم 
ويعبدونَ من دون اللَّه ما (: يف قبورهم فإنه مثل املشركني األولني الذين قال اهللا فيهم  قضاء احلاجات و هم

 اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضم ) 18من اآلية: يونس)(ال يهم يقولون ال نعتقد أ
جنعلهم وسائط بيننا و بني اهللا ألم أولياء و حنن مقصرون و حنن  خيلقون و يرزقون و إمنا من أجل أن

سبحان اهللا و ( مذنبون فهؤالء بصالحهم و جاههم و مكانتهم عند اهللا يشفعون لنا و اهللا رد عليهم فقال 
اتخذُوا من  أَال للَّه الدين الْخالص والَّذين( فسمى هذا شركا و قال يف اآلية أخرى) تعاىل عما يشركون 



يريدون الوسائط فقط عند اهللا تعاىل و ) 3من اآلية: الزمر)(دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
عنهم  إال فإم معترفون أن اهللا هو اخلالق الرازق احملي و املميت فيعترفون بتوحيد الربوبية متاما كما ذكر اهللا

يا سيدي : و إمنا قصدوا بفعلهم هذا وسائط هؤالء الصاحلني عند اهللا فنذروا هلم و ذحبوا هلم و استغاثوا م 
اشفع يل عند اهللا افعل كذا هذا الذي يقولونه عند القبور بل هذا خيتلف عما قاله املشركون من قبل الذين 

حكم عليهم ) 3من اآلية: الزمر( )ي من هو كَاذب كَفَّارإِنَّ اللَّه ال يهد (: رد عليهم جل و عال بقوله 
 :سورة يونس نزه نفسه عن ذلك فقال و يف . بالكذب و حكم عليهم بالكفر فعملهم هذا كفر و كذب

  مساه شركا) 18من اآلية: يونس)(سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ(
  

رمهم و حنبهم و نقتدى م يف األعمال الصاحلة لكن ليس هلم فاألولياء عباد صاحلون هلم قدرهم و حنت
شركه مع اهللا سبحانه و تعاىل هم مثلنا حيتاجون إىل اهللا عز و جل فقراء إىل اهللا عز و جل مبا فيهم من 
بس األنبياء و الرسل مبا فيهم من املالئكة عليهم السالم كلهم فقراء إىل اهللا سبحانه و تعاىل فهذا مما يزيل الل

ألن هؤالء يأخذون بعض القرآن و يستدلون به و يتركون البعض اآلخر يأخذون اآلية اليت ميدح األولياء و 
تثين عليهم و يتركون األخرى اليت تبني أم ال يعبدون من دون اهللا عز و جل و أن من طلب منهم شيئا و 

ذكر سبحانه و تعاىل فلتكن عند  هم أموات فإنه مشرك كافر يتركون هذه اآليات و هذا من الزيغ الذي
هذه القاعدة أن اإلنسان مهما بلغ من الصالح و الكرامة و املرتلة عند اهللا فإنه ليس له من الربوبية شيء و 
إنه ال يدعى مع اهللا و إنه ال يكون له شيء من العبادة و هو ال يرضى بذلك و ينهون عنه أشد النهي إمنا 

أما أولياء اهللا فحاشهم من هذا ال يرصون . ون الناس إىل عبادة أنفسهميرضى بذلك الطواغيت الذين يدع
  .به و إمنا يرضى به أولياء الشيطان هذا معىن قول الشيخ رمحه اهللا

  
فيحب ) لكن أقطع أن كالم اهللا ال يتناقض و أن كالم الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم ال خيالف كالم اهللا ( 

فسري بعضها ببعض حىت يتصح املطلوب و هذا كما قال الشيخ جواب رد النصوص بعضها إىل بعض و ت
  130.سديد جتب العناية به ألنه مبين على على كتاب اهللا فمن وفق فهو ذو حظ عظيم
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يعىن قول ... ) و هذا جواب سديد : (  –رمحه اهللا  –يف قوله  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
ض و أن كالم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال خيالف كالم اهللا و أن اإلنسان خلصمه أن كالم اهللا ال يتناق

الواجب رد املتشابه إىل احملكم فهذا أجاب جبواب سديد ساد حملله ال ميكن ألحد أن يناضقه أو يرد عليه ما 
السمعى و العقلى و ما كان كذلك فإنه جواب ال ميكن ألي :ينقضه ألنه كالم حمكم مبين على الدليلني 

  .بطل أن ينقضهم
  

إىل آخره يعىن أن هذا اجلواب ال يفهمه إال من فقه اهللا فكشف عنه فتنة الشبهات ) و لكن ال يفهمه ( قوله 
أي ما ) 35من اآلية: فصلت)(وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا (: و فتنة الشهوات مث استدل لذلك بقوله تعاىل 

  131.يوفق للدفع باليت هس أحسن
  

و أما اجلواب املفصل فإن أعداء اهللا هلم اعتراصات كثريه على دين الرسل ( :  - رمحه اهللا  –قوله 
يصدون ا الناس عنه منها قوهلم حنن ال نشرك باهللا بل نشهد أنه ال خيلق و ال يرزق و ال ينفع و ال يضر 

نفسه نفعا و ال ضرا فضال عن إال اهللا وحده ال شريك له و أن حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم ال ميلك ل
  )عبد القادر أو غريه

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

  
اجلواب األول كان جممال يرد به اإلنسان على كل شبهة مث هناك جواب مفصل أي مميز بعضه عن ...  

  .بعض حبيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها
  

ون هلم جاه عند اهللا و أطلب من اهللا م فجاوبه مبا و لكن أنا مذنب و الصاحل( :  - رمحه اهللا  –قوله 
تقدم  و هو أن الذين قاتلهم الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم مقرون مبا ذكرت و مقرون بأن أوثام ال 

  ).يهم ما ذكر اهللا يف كتابه و وضحهتدبر شيئا و إمنا أرادوا اجلاه و الشفاعة و أقرأ عل
  : منيالشيخ حممد بن صاحل العثيقال 
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هذا بقية كالم املشبه فأجبه بأن ما ذكرت هو ما كان عليه املشركون الذين قاتلهم النيب صلّى اهللا عليه ...  

  .و سلّم و استباح دماءهم و نساءهم و أمواهلم  و مل يغنهم هذا التوحيد شيئا
  

حيد األلوهية فإنه جل و يريد بذلك أن تقرأ عليهم ما ذكر اهللا يف كتابه يف تو) … و اقرأ عليهم ( قوله 
وما أَرسلْنا (: عال أبدأ فيه و أعاد و كرر من أجل تثبيته يف قلوب الناس و إقامة احلجة عليهم فقال تعلى 

وندبا فَاعإِلَّا أَن ال إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نلَقْ(و قال ) 25:االنبياء) (ما خمو سنالْأو الْجِن ت
وندبعي( :و قال  )56:الذريات) (إِلَّا ل ال إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ والئالْمو وإِلَّا ه ال إِلَه هأَن اللَّه هِدش

يمكالْح زِيزالْع و( :و قال  )18:آل عمران) (إِلَّا هإِلَه كُمإِلَهو يمحالر نمحالر وإِلَّا ه ال إِلَه داحو (
إىل غري ذلك من اآليات كثرية الدالة على ) 56من اآلية: العنكبوت)(فَإِياي فَاعبدون ( :و قال  )163:البقرة(

  .يف عبادته و أن ال أحد سواه فإذا اقتنع –عز و جل  –وجوب التوحيد 
 

وجحدوا بِها واستيقَنتها (:  يقتنع فهو مكابر معاند يصدق عليه قوله تعاىل املطلوب و إن مل بذلك فهذا هو
ينفِْسدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُراً فَانلُوعظُلْماً و مهفُس132)14:النمل) (أَن  

  
علون الصاحلني مثل هؤالء اآليات نزلت  فيمن يعبد األصنام كيف جي: فإن قال : (  -رمحه اهللا  -قوله  

  .)األصنام ؟ أم جيعلون األنبياء أصناما ؟ فجاوبه مبا تقدم
  

  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 
  
يعىن أهل الشرك هذه اآليات نزلت يف املشركني الذين يعبد األصنام و هؤالء األولياء ليسوا ) هؤالء ( 

  .بأصنام
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جعل معبوده وثنا فأي فرق بني من عبد األصنام و عبد األولياء فجاوبه مبا تقدم أي بأن كل من عبد غري اهللا 
  133.و األنبياء ؟ إذ أن اجلميع ال يغىن شيئا عن عابديه

  
  : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 

  
تنقصوهم و هضمهم و يف : من شأن أهل الباطل و أسباهم نستهم من نزل الصاحلني منازهلم أن يقولوا ... 

و أهل  احلق نزلوهم منازهلم احلق االئفة . اقصون املتفصون للرسل و أرادوا أن يعطوا باطالاحلقيقة هم الن
م و ما جاءوا به و ال زادوا و ما نقصوا أعطوه حقهم الواجب و نزهوهم عما ال يصلح هلم من 

  134.الباطل
  

األنبياء كما كانوا  بأن الكفار يدعون الصاحلني و املالئكة و:  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  .يدعون األصنام و األحجار

  
أ فيصري هؤالء الذين : فإذا قلت : ( يقول العالمة حممد بن إمساعيل الصنعاىن جوابا عن هذه الشبهة 

يعتقدون يف القبور و األولياء و الفسقة و اخللعاء مشركني كالدين يعتقدون يف األصنام ؟ قلت نعم قد 
)  ك و ساووهم يف ذلك بل زادوا يف اإلعتقاد و اإلستعباد فال فرق بينهم حصل منهم ما حصل من أولئ

  ) 23: تطهري اإلعتقاد ص(
  

الشرك أن يفعل لغري : ( يف الرد على هذه الشبهة  –رمحه اهللا  –و مما قاله العالمة حممد بن على الشوكاىن 
أو  –كالصنم و الوثن  –ليه اجلاهلية اهللا شيئا حيتص به سبحانه سواء اطلق على ذلك الغري ما كان تطلقه ع

  ) 18: الدرر النصيب ص) ( كالوىل و القرب و املشهد  –اطلق عليه امسا أخر 
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هؤالء اآليات نزلت على من عمل علمهم فهذا من أعظم الضالل و أشنع : و إن أراد اخلصم بقولته 
  .الفساد

  
إذا قال هلم . ه اجلهال الضالل لرد كالم اهللا فهذا ترس قد أعد: ( كما قال الشيخ املصنف عن هذا املسلك 

  )...نزلت يف اليهود نزلت يف النصارى نزلت يف فالن : قال اهللا كذا قالوا : أحد 
معلوم أن القرآن نزل بأساب فإن كان ال يستدل به إال يف تلك : و جواب هذه الشبهة الفاسدة أن يقال 

ما زال العلماء من عصر الصحابه و من بعدهم يستدلون األسباب بطل استدالله و هذا خروج من الدين و 
  ) 2/285تاريخ ابن غنام ) ( باآليات  اليت نزلت يف اليهود و غري على من يعمل ا 

  
إن : أما قول من يقول : ( عن خطر مقولة اخلصو فقل  –رمحه اهللا  –و حيدث الشيخ عبد اهللا بن بطني 

ني فال تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم مع أن هذا قول اآليات اليت نزلت حبكم املشركني األول
مايقوله إال ثورمرتكس يف اجلهل فهل يقول إن احلدود املذكورة يف القرآن و السنة ألناس كانوا اتقرضوا ؟ 

أ فيقول هذا إن . فال حيد الزاىن اليوم و تقطع يد السارق و حنو ذلك مع أن هذا قول يستحي من ذكره
 ) 237/  8الدرر السنية ) ( الصالة و الزكاة و سائر شرئع اإلسالم انقرضوا و بطل حكم القرآن املخاطبني ب

أن هذه املقولة من األساب املانعة :  -رمحهم اهللا  - كما بني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 
ما حكى اهللا عن املشركني و و من األسباب املانعة عن فهم القرآن أم ظنوا أن : ( عن فهم القرآن  فقال 

  .ما حكم عليهم و وصفهم به جاص بقوم مضوا و أناس سلوا و انقرضوا مل يعقبوا وارثا
و رمبا مسع بعضهم قول من يقول من املسرين هذه نزلت يف عباد األصنام هذه يف النصارى فظن الغر أن 

حتول بني العبد و بني فهم القرآن و  ذلك حمتص م و أن احلكم ال يتعدأهم و هذا من أكرب األسباب اليت
 140: ، مصباح الضالل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ص 44: دالئل الرسوخ ص) ( السنة 

  :و صيانة اإلنسان عن وسوسة دحالن للسهسواىن ص 195: و كشف غياهب الظالم البن مسحان ص
487 (135  
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منهم من يدعو األصنام و منهم من يدعو األولياء الذين قال فاذكر له أن الكفار : (  - رمحه اهللا  –قوله 
و يدعون ) 57من اآلية: االسراء)(أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب (: اهللا فيهم 

يم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ ما الْمِسيح ابن مر(: عيسى بن مرمي و أمه و قد قال اهللا تعاىل 
لْ أَتعبدونَ من دون وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُالن الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ قُ

  )76-75:املائدة) (عاً واللَّه هو السميع الْعليماللَّه ما ال يملك لَكُم ضراً وال نفْ
  
يعىن فاذكر له أن هؤالء املشركني منهم من يدعو األصنام لطلب :  الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال  

الشفاعة كما أنت كذلك موافق هلم يف املقصود و منهم من يعبد األولياء كما أنت كذلك موافق هلم يف 
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ (: املعبود و دليل أم يدعون األولياء قوله تعاىل املقصود و 
بأَقْر مهو كذلك يعبدون األنبياء كعباد النصارى املسيح ابن مرمي و كذا يعبدون )57من اآلية: االسراء)(أَي

) 40:سـبأ) (يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْمالئكَة أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ ويوم(املالئكة كقوله تعاىل 
  :فتبني بذلك اجلواب عن تبيسه بكون املشركني يعبدون األصنام و هو يعبد األولياء و الصاحلني من وجهني 

  .من يعبد األولياء و الصاحلني أنه ال صحة لتلبيسه ألن من أولئك املشركني: الوجه األول 
  

لو قدرنا أن أولئك املشركني ال يعبدون إال األصنام فال فرق بينه و بينهم ألن الكل عبد من : الوجه الثاىن 
  136.ال يغىن عنه شيئا

  
فمعبودام متنوعة ليست األصنام وحدها من دليل تنوعها هذه :   الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخقال 
فإا نزلت يف أناس يعبدون اجلن و بقى اإلنس على عبادم و قيل نزلت فيمن )  52: اإلسراء : ( اآلية 

يعبد العزير و املسيح كما هو قول أكثر املفسرين و ال منافة بيت القولني فإا نزلت فيمن يدعو مدعوا و 
إن من : يف الرد عليهم  ذلك املدعو صاحل يف نفسه يرجو رمحة الرب و خياف عقابه و كان اهللا تعاىل قال

تدعونه عبيدي كما أنكم عبيدي يرجون رمحيت و خيافون عذايب فينبغى أن تفعلوا مثل ما تفعل تلك اإلهلية 
هذا هو املوصل هلم و الوسيلة و . بعبادته وحده و رجائه وحده و خوفه وحده: فصار عبيده بثالثة أشياء 
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وهم فهذه اآلية من مجلة األدلة على أن من معبودام السبب املوصل العبادة سواه من األولياء و حن
  137.األولياء

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
و مراد املؤلف من إيراد هذه اآليات أن يبني أن من الكفار من يدعو األنبياء و األولياء و هم كفار بذلك 

افر و كذا من قصد األنبياء و األولياء و كما أم كفار بعبادة األصنام فال فرق من قصد األصنام و هو ك
  .من فرق بينهما يف احلكم فقد فرق بني املتماثلني

  
رد على ) 57من اآلية: االسراء)(أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب(: ففي قوله تعاىل 

و القول الفصل  1/208فتح ايد ( باهللا شيئا الشرك عبادة األصنام أنا أشرك : من يدعو صاحلا و يقول 
و خطاب بن بليهد  55، 54: و اهلديه السنة ص  59،  58و  71:و تأسيس التقديس ص 83:النفيس ص

  ) 7: ص
  

ذكر املفسرون يف تفسريها أن مجاعة كانوا يعتقدون يف : ( و مما قاله الشيخ املصنف يف معىن هذه اآلية 
هؤالء عبيدي كما أنتم عبيدي يرجون رمحيت كما أنتم : ( ى عليه السالم و عزيز فقال اهللا تعاىل عيس

  )ترجون رمحيت و خيافون عذايب كما أنتم ختافون عذايب 
  

فيا عباد اهللا يفكروا يف كالم ربكم تبارك و تعاىل إذا كان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا صلّى اهللا 
أن دنيهم الذي كفرهم به هو اإلعتقاد يف الصاحلني و ذكر أم اعتقدوا فيهم و دعوهم و عليه و سلّم 

  ) 2/338تاريخ ابن غنام ) ( ندبوهم ألجل أم يقربوهم إىل اهللا زلفى هل بعد هذا البيان بيان ؟ 
 تعاىل عن دعائهم و فهذه اآلية الكرمية تتناول كل من دعا ميتا أو غائبا من األنبياء و الصاحلني حيث ى اهللا

  ) 15/226جمموع الفتاوى البن تيمية ) ( بني أم ال ميلك كشف الضر عن الداعني و ال حتويله 
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: ( عموم هذه اآلية و أشباهها بقوله  –رمحهم اهللا  –و يقرر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 
اب إىل املباهلة و أمر بقتاهلم حىت و هل وقعت اخلصومة و جرد الشيف و دعى من دعي من أهل الكت

يسلموا أ يطوا اجلزية إال ألجل عبادة األنبياء و الصاحلني و دعائهم و هل صورت األصنام و عبدت إال 
  باعتبار من هي على صورته و متتاله من األنبياء و املالئكة و الصاحلني 

: فاطر)(تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْمريٍوالَّذين  (و اآليات اليت يعرب فيها باملوصول وصلته كقوله  
وال تدع من دون اللَّه ما ال ينفَعك وال يضرك فَإِنْ فَعلْت (: و حنوها من اآليات كقوله تعاىل ) 13من اآلية

نيمالظَّال نإِذاً م ك106:يونس) (فَإِن( )ينوا الَّذعقُلِ اد  كُمنع رالض فكُونَ كَشلمفَال ي ونِهد نم متمعز
 )57- 56:االسراء)(وال تحوِيالً أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ

  
ا إنسيا أو فهذه املوصوالت يف كالم اهللا و كالم رسوله واقع على كل مدعو و معبود نبيا أو ملكا أو صاحل

جنيا حجرا أو شجرا متناولة لذلك بأصل الوضع فإن الصلة كاشفة مبية للمراد و هي واقعة على كل مدعو 
  ) 89- 88: حيفة الطالب و اجلليس ص) ( من غري ختصيص 

  
الئكَة أَهؤالِء ويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْم(: و مما كتب شيخ اإلسالم يف بيان عموم قوله تعاىل  

كل من عبد غري اهللا فإمنا يعبد الشيطان و إن يظن أنه يعبد املالئكة و : ( قوله ) 40من اآلية: سـبأ)(
و هلذا اتتمثل الشياطني ملن يعبد املالئكة و األنبياء و ... ) ويوم يحشرهم جميعاً: األنبياء ، قال تعاىل 

أن الذي حاطبهم ملك أو نيب أو ويل و إمنا هو الشيطان جعل نفسه ملكا من  الصاحلني و خياطبوم فيظنون
  .املالئكة

  
و كذلك الذين يدعون املخلوقني من األنبياء و األولياء قد يتمثل ألحدهم من خياطبه فيظنه النيب أو الصاحل 

قني من النصارى و من و هذا كثري جيري ملن يدعو املخلو... الذي دعاه و منا هو الشيطان نصور يف صورته 
   138) 14/283جمموع الفتاوى ) ( املنتسبني إىل اإلسالم 

                                                 
 53- 51: تعليقات على كشف الشبهات ص 138



فإن قال ) : ( و يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : ( إىل قوله تعاىل ... الكفار يريدون : فإن قال : ( قوله 
تعاىل و الصاحلني املشرك الكفار يريدون منهم أي يريدون أن ينفعوهم أو يضروهم و أنا ال أريد إال من اهللا 

  .ليكونوا شفعاء –عز و جل  –ليس هلم من األمر شيء و أنا ال أعتقد فيهم و لكن أتقرب م إىل اهللا 
و كذلك املشركون الذين بعث فيهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم هم ال يعبدون األصنام : فقل له 

ما نعبدهم إال : (  اهللا زلفى كما قال تعاىل إلعتقادهم أا تنفع و تضر و لكنهم يعبدوم لتقرم إىل
فتكون حاله كحال هؤالء املشركني ) و يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : ( و قال ) ليقربون إىل اهللا زلفى 

  ) 64: شرح كشف الشبهات البن عثيمني ص) ( سواء بسواء 
أنه ال يريد إال من اهللا و عبادته و  لكن أقصدهم أرجو من اهللا شفاعتهم  يناقص دعواه: كما أقول املشرك 

  .رجائه
  

ال ريب أن اختاد الشفعاء و : (  - رمحه اهللا  –و كما قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن عبد الوهاب 
و اإلستشفاع باألموات يتضمن ... التوجه إليهم بالقلب و اللسان ينايف إسالم القلب و الوحه هللا وحده 

ري اهللا و إنزال احلوائج به من دون اهللا و رجائه و الرغبة إليه و اإلقبال عليه سؤال غ: أنوعا من العبادة 
القول الفصل النفيس ) ( بالقلب و الوجه و اجلوارح و اللسان و هذا هو الشرك الذي ال يغفره اهللا  

  139) 90، 86:ص
  

أن اهللا وضحها لنا يف و اعلم أن هذه الشبهة الثالث هي أكرب عندهم فإذا عرفت : (  - رمحه اهللا  –قوله 
  )كتابه و فهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها 

  
  : الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيقال 

   
  ) أننا ال نعبد األصنام إمنا نعبد األولياء : ( قوهلم : الشبهة األوىل 
  )أننا ما قصدناهم و إمنا قصدنا اهللا تعاىل يف العبادة : ( قوهلم : الشبهة الثانية 
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أننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا فإن النفع و الضر بيد اهللا عز و جل و لكن : ( قوهلم : شبهة الثالثة ال
  140)ليقربونا إىل اهللا زلفى فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك يعىن حنن ال نشرك باهللا تعاىل 

  :قال الشيخ صاحل بن فوزان 
اهللا و أن حممدا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و نعلم أم يقولون حنن نشهد أن ال إله إال : الشبهة األوىل 

أنه ال ينفع و ال يضر إال اهللا تعاىل و أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال ميلك نفعا و ال ضرا فضال عن عبد 
القادر لكن هؤالء هلم جاه عند اهللا فنطلب من اهللا م يعىن جنعلهم وسائط بينهم و بني اهللا ملا هلم من 

  .الفضل
أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أا ختلق و ترزق فاجلواب سهل جدا من كتاب بأن تقول إن املشركني مع 

ويعبدونَ من دون اللَّه ما (و تنفع و تضر و إمنا اختادها  وسائط بينهم و بني اهللا و هذا واضح يف قوله تعاىل 
ولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما ال يعلَم في السماوات وال في ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُ

  )18:يونس) (الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ
  

ون أم ال ينفعون و ال نزه نفسه عن فعلهم و مساه شركا مع أم يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا و يغتقد
فاآليات تدل على أن املشركني معترفون بأنه ال خيلق و ال يرزق . يضرون و إمنا قصدهم التعلق باجلاه فقط

و أن أصنامهم و معبودام ال ختلق و ال ترزق و ال تدبر مع اهللا و إمنا اختذوها  و ال يدبر األمر إال اهللا تعاىل 
  .وسائط و ال فرق بينكم و بينهم

  
و إذا كنت مذنبا فلماذا ال تستغفر اهللا و تطلب من اهللا و اهللا جل و عال أمرك باإلستغفار و وعدك بالتوبة 
و أن يقبل منك و يغفر ذنوبك و مل يقل إذا أذنبت فاذهب إىل قرب الوىل الفالين أو العبد الصاحل الفالتى و 

  .توسل به واجعله واسطة بيين و بينك
  

ء إذا كان هلم جاه عند اهللا فإن جاههم هلم صالحهم هلم و أنت ليس لك إال عملك و هؤال: و يقول أيضا 
تلْك أُمةٌ قَد (صالح الصاحلني هلم و جاههم عند اهللا هلم ما عالقتك بعمل فالن و صالح فالن كل له عمله 

ا كَانمأَلونَ عسال تو متبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتلُونَخمعفجاههم و صالحهم  )134:البقرة) (وا ي
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يوم ال تملك نفْس لنفْسٍ شيئاً والْأَمر (هلم و ال ينفعك إذا كنت مذنبا حىت والدك أقرب الناس أن ينفعك 
لَّهل ذئموي) (ةٌ( )19:االنفطارينهر تبا كَسفْسٍ بِمكُلُّ ن) (38:املدثر( ) شاخو نع دالزِي وجماً ال يوا يو

يوم يفر الْمرُء من أَخيه و أُمه و أَبِيه و ( )33من اآلية: لقمان)(ولَده وال مولُود هو جازٍ عن والده شيئاً 
 هنِيب و هتباح36-34:عبس) (ص(   

  
ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء ( :إذا قرأت عليه قوله تعاىل : الشبهة الثانية 

 اللَّه دنا عناؤفَع18من اآلية: يونس)(ش( )  ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبعا ناَء ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو
هذه اآلية : و بينت له أن املشركني ما أرادوا ممن عبدوهم إال الشفاعة و قال لك ) 3من اآلية: زمرال)(زلْفَى

نزلت يف الذين يعبدون األصنام و أنا لست أعبد األصنام و إمنا أتوسل إليه بالصاحلني فكيف جتعل الصاحلني 
  أصناما ؟

  
نهم من يعبد األصنام و منهم من يعبد و اجلواب عن هذا واضح جدا و هو أن اهللا ذكر أن املشركني م

األولياء و الصاحلني و سوى اهللا بينهم يف احلكم و مل يفرق بينهم و أنت فرقت بينهم يف ظنك أن عبادة 
األصنام ال جتوز و أن عبادة الصاحلني جتوز إذا كانت يقصد التوسط و الدليل على هذا أن اهللا ذكر أنواعا 

لصاحلني و منهم من يعبد املالئكة و املالئكة من أصلح الصاحلني قال اهللا من املشركني فمنهم من يعبد ا
قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من  ويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْمالئكَة أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ(تعاىل 

  )41-40:سـبأ) (الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَدونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ 

  
أ ( يف يوم القيامة اهللا جل و عال سأل املالئكة و هو أعلم سبحانه و تعاىل لكن ألجل إبطال حجة هؤالء 

فدل على أن منهم من يعبد املالئكة لكن املالئكة تتربأ منهم يوم القيامة و ) هؤالء إياكم كانوا يعبدون 
) سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن (حنن ما أمرناهم بدلك و ال رضينا بدلك تقول 

ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك (يعىن الشياطني هي اليت أمرم بعبادة املالئكة ال تأمر إال بعبادة اهللا 
زِيهجن نيمزِي الظَّالجن ككَذَل منهفدل على أن منهم من يعبد املالئكة و املالئكة أصلح  )29:االنبياء) (ج

و  )27:االنبياء) (بلْ عباد مكْرمون ال يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ (: الصاحلني كما قال تعاىل 
  . الصاحلني كاملسيح ابن مرمي و أمه منهم من يعبد األولياء و



و إذا أبطل التوسل باملالئكة و األنبياء و دعاؤهم من دون اهللا بطل التوسل بغريهم من الصاحلني و دعاؤهم 
هم إِلَّا ليقَربونا أَال للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبد(: من دون اهللا كما قال تعاىل 

 )3:الزمر) (اذب كَفَّارإِلَى اللَّه زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ اللَّه ال يهدي من هو كَ
  .و غري ذلك ألن الواجب إخالص العبادة هللا عز و جل جبميع أنواعها من الدعاء و الذبح و النذر

  .فمن ذبع لغري اهللا و دعا غري اهللا كان مشركا خارجا من الدين

   
إذا سلّم بأن الدعاء لغري اهللا شر و لكنه قال أنا ال أدعو النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و غريه و : لشبهة الثالثة ا

و هل تنكر شفاعة النيب صلّى  هذا الذي أفعله ليس دعاء و إمنا هو طلب لشفاعة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم
اهللا عليه و سلّم فإنك حينئذ تدخل معه يف خصومة أخرى و شبهة أخرى و هي أنه مسى دعاء النيب صلّى 

اهللا عليه و سلّم و اإلستغاثة به طلبا للشفاعة و مل يسمه دعاء و يقول إن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أعطى 
  .يت أعطيهاالشفاعة و أنا أطلب منه الشفاعة ال

  
أنا ال أنكر الشفاعة و أقر أن شفاعة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم حق و أنه شافع مشفع أنا ال : فتقول له 

أنكر هذا و لكن الشفاعة ال تطلب من النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و هو ميت و إمنا تطلب من اهللا ألن 
من : الزمر)(لَّه الشفَاعةُ جميعاً لَه ملْك السماوات والْأَرضِ قُلْ ل( :الشفاعة ملك هللا عز و جل قال اهللا تعاىل 

فجميع أنواع الشفاعة ملك هللا و ما دامت ملكا هللا فإا ال تطلب إال ممن ميلكها و هو اهللا ) 44اآلية
إال بإذن اهللا و إمنا سبحانه و تعاىل و النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ال ميلك الشفاعة و ال أحد ميلك الشفاعة 

و أيضا الشفاعة ال تنفع كل أحد و إمنا تنفع أهل التوحيد و أنت لست من أهل . هي ملك هللا عز و جل
  :التوحيد ألنك تدعو غري اهللا فالشفاعة هلا شرطان 

  
  .أن تطلب من اهللا تعاىل و ال تطلب من غريه و ال بد أن يأذن فيها: الشرط األول 

  
  يكون املشفوع فيه من أهل التوحيد ال من من أهل الشرك و الكفر و الدليل على الشرط أن : الشرط الثاىن 

  
و هو ال يرضى إال عن أهل ) 28من اآلية: االنبياء)(وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى (: األول قوله تعاىل 

ال املالئكة ) 255من اآلية: البقرة)(ه إِلَّا بِإِذْنِهمن ذَا الَّذي يشفَع عند ( :التوحيد و دليل الشرط الثاين قوله 



وكَم من ملَك في (و ال الرسل و ال األولياء و ال الصاحلون و ال أحد يشفع عند اهللا إال بعد أن يأذن اهللا 
نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب نئاً إِلَّا ميش مهتفَاعنِي شغال ت اتاومى السضرياُء وش26:النجم) (ي(  

ال تطلبها . اللهم شفع يفّ نبيك: فال تطلب الشفاعة من املخلوق امليت و إمنا تطلب الشفاعة من اهللا فتقول 
من األموات و هذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي كفر اهللا به املشركني فإن املشركني حينما جلأوا 

 :لى املالئكة و إىل األنبياء يطلبون منهم الشفاعة كفرهم اهللا بذلك فقال تعاىل إىل األولياء و الصاحلني و غ
أَتنبئُونَ اللَّه بِما ال ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ (

اومي السف لَمعرِكُونَيشا يمالَى ععتو هانحبضِ سي الْأَرال فو فهذا الذي تقوله هو الذي  )18:يونس) (ات
  141.كفر اهللا به املشركني و هو عبادة األولياء و الصاحلني طلبا لشفاعتهم

  
  ) س بعبادةأنا ال أعبد إال اهللا و هذا اإللتجاء إليهم و دعائهم لي: فإن قال : (  - رمحه اهللا  –قوله 

  
إن اهللا فرض عليك إخالص العبادة له وحده فإن قال نعم : و جواا أن تقول :  الشيخ ابن العثيمنيقال 

فاسأله مامعىن إخالص عبادة هللا ؟ فإما أن يعرف ذلك و إما أن ال يعرف فإن كان ال يعرف فبني له ذلك 
  .ليعلم أن دعاءه للصاحلني و تعلقه م عبادة

  
  : احل بن فوزانالشيخ صقال 

  
ألن من التجأ . اإلجتاء إىل اهللا عبادة و اإللتجاء إىل غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا شرك: فإنك تقوله ... 

إىل غري اهللا يف الشدائد فقد أشرك مع اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل ألنه هو الذي جييب املضطر غذا 
ال ملجأ و : لجأ تعاىل و لذا جلأ إليه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم حيث يقول دعاه و يكشف الشوء و إليه امل

عن الرباء بن عازب رضي اهللا  7/147رواه البخاري يف صحيحه ) ( ال منجا و ال ملتجا منك إال إليك 
  )عنه 
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تدرج مع إزاء هذه الشبهة مسلك ال –رمحه اهللا  –سلك املصنف : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 
اخلصم و اإلنتقال مما هو متفق عليه مع اخلصم إىل هو خمتلف فيه و جعل امع عليه دليال على املختلف فيه 

  .ظهور حجة املصنف و قوة إلزامه –من خالل هذا املسلك  –و تبني 
إللتجاء إىل و هذا ا: ( تتمة كالمه حيث قال  –بالكلية  –ينقضه ) أنا ال أعبد إال اهللا : ( و قول املشرك 

فاإللتجاء من معاىن اإلستعاذة و اإلستعاذة من العبادات اليت أمر اهللا تعاىل ) الصاحلني و دعاؤهم ليس بعبادة 
ا فال تكون إال باهللا فاإلستعاذة هي اإلعصام و التحرز و اإللتجاء إىل اهللا وحده و اإللتصاق حبانبه من شر 

  ) 195: فتح ايد ص( كل ذى شر 
  

السؤال و الطلب و هو من أجل العبادات و أعظمها فتحريد العبادة هللا وحده إميان و توحيد و : عاء و الد
دعاء غريه كفر و تنديد بل إن الدعاء جيمع أنواعا كثرة من العبادة كإسالم الوجه ملن يدعوه و الرغبة إليه و 

هات املستعينني بغري اهللا ألمحد بن عيس الرد على شب... ( و االطراح و التذلل   اإلعتماد عليه و اخلضوع له
  ) 47: ص
  

مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقزل : و يدل على ذلك حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال 
تكْبِرونَ عن وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يس( :مث قرأ ) إن الدعاء هو العبادة : ( على املنرب 

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبو )  1479( و أبو داود ح  4/267أخرجه أمحد (   )60:غافر) (ع
) :  1/49( و قال ابن حجر يف الفتح  333: و صححه النووى يف األذكار ص )  3372( الترمذى ح 

  142)إسناده جيد ( 
  

تقر أن اهللا فرض عليك العبادة هللا و هو حقه عليه فإذا قال نعم فقل له  فقل له أنت: (   - رمحه اهللا  - قوله 
بني يل هذا الذي فرض عليك و هو إخالص العبادة هللا وحده و هو حقه عليك فإن كان ال يعرف العبادة : 

) ال يحب الْمعتدين ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه( :قال اهللا تعاىل : و ال أنواعها فبينها له بقولك 
  )فإذا علمته ذا فقل له هل علمت هذا عبادة هللا فال بد أن يقول نعم و الدعاء مخ العبادة  )55:ألعراف(
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ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه ( :أي بني له أنواع العبادة فقل له إن اهللا يقول : ... قال الشيخ ابن العثيمني 
ال ييندتعالْم بو الدعاء عبادة و إذا كان عبادة فإن الدعاء غري اهللا إشراكا باهللا  )55:ألعراف) (ح 

  143.و على هذا فالذي يستحق أن يدعى و يعبد و يرجى هو اهللا وحده ال شريك له –عز و جل  - 
ة و دعوت اهللا ليال و ارا فقل له إذا أقررت أنه عباد: (  -رمحه اهللا  –قال الشيخ صاحل بن فوزان يف قوله 

نعم : خوفا و طمعا مث دعوت يف تلك احلاجة نبيا أو غريه هل أشركت يف عبادة اهللا غريه ؟ فال بد أن يقول 
و قل له هل العبادة واجه أو مستحبة ؟ فال بد . أي تسأله عن معىن العبادة و ما الفرق بينها و بني اإللتجاء) 

: و حتم على العباد و أا حق اهللا على العباد، فإذا اعترف ذا فقل له  أن يعترف أن العبادة أمر واجب
فسر يل العبادة ما معناها و بني يل ما أنواعها و دامت أنك اعترفت أن العبادة هللا و أا واجبة على العبد 

هله و ال فإنه جيب عليك أن يعرف معناها و أن تعرف أنواعها و إال فكيف يوجب اهللا عليك شيئا و أنت جت
تعرفه فإنه ال يعرف العبادة و ال يعرف أنواعها و هذه آفة اجلل و من هنا يتعني  على العباد أن يتعلموا ما 

أوجب اهللا عليهم و ما فرض اهللا عليهم حىت يؤدوه على وجهه الصحيح و يتجنبوا ما خيل به و ما يبطله أما 
ني يعبدون اهللا على جهل و ضالل و اهللا أمرك أ أن تعبد اهللا على جهل فإن هذه  طريق النصارى الضال

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم وال  اهدنا الصراطَ الْمستقيم(تسأل أن جينبك فتقول 
الِّنيمعرفة بالعبادة و إمنا فالضالون هم الذين يعبدوا اهللا على غري علم و على غري  ) 7- 6:الفاحتة) (الض 

يعبدوا اهللا بالعادات و التقاليد و ما وجدوا عليه آباءهم و أجدادهم دون أن يرجعوا إىل ما جاءت به الرسل 
و اإللتجاء هو طلب احلماية من أمر حموف ال يدفه إال اهللا فهو . و نزلت به الكتب و هذا هو سبب الضالل

 جيار عليه و يعيذ من استعاذ به فمن إلتجأ إىل ميت فقد عبده من دون نوع من أنواع العبادة و اهللا جيري و ال
ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه ال يحب ( :اهللا و كذلك من أعظم العبادة الدعاء حيث قال اهللا تعاىل 

يندتع144.هذا شرك و أنت بالتجائك إىل غري اهللا قد دعوت غري اهللا و) 55:ألعراف) (الْم  
  

بني يل هذا الذي فرض عليك و هو :  - رمحه اهللا  –يف قوله  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
و اإلخالص هو إفراد اهللا تعاىل بالقصد يف الطاعة و قال بعضهم ) : إخالص العبادة هللا و هو حقه عليه 

  ) 92،  2/91مدارج الساكني ( بصفية العمل عن كل شوب 
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أن يقرر وجوب إفراد اهللا تعاىل بالعبادة و التجرد من الشرك و أن تلبس  –رمحه اهللا  –صنف و مقصود امل
) ( العبادة هو التوحيد : بالشرك مل يكن حمققا لعبادة اهللا تعاىل وحده و لذا قال املصنف يف كتاب التوحيد 

  ) 1/109فتح ايد 
و العملية و هو الذبح،  –و هو الدعاء  -القولية  بآكد أنواعها  –و عرف املصنف العبادة يف هذا املقام 

و العبادة  ) 55:ألعراف) (ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً( :فالدعاء عبادة حيث أمر اهللا به يف مثل قوله تعاىل 
رساله  تعريف ( ما أمر به شرعا من اطراد عريف و ال اقضاء عقلى  –كما عرفها طائفة من أهل العلم 

  ) 400: ص) صمن جمموعة التوحيد ( بادة أليب بطني الع
  

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تدعو مع اللَّه (: فإذا كان الدعاء عبادة فيجب صرفه هللا تعاىل وحده لقوله تعاىل 
 : مؤلفات الشيخ و قوله تعاىل) (و أحد كلمة تصدق على كل ما دعى مع اهللا تعاىل  )18:اجلـن) (أَحداً

)  وهدباعو قزالر اللَّه دنوا عغتكُونَ ( : و قوله ) 17من اآلية: العنكبوت)(فَابفَت رإِلَهاً آخ اللَّه عم عدفَال ت
ذَّبِنيعالْم ن213:الشعراء) (م(  

  
لبخارى ، كتاب أخرجه ا) ( من مات و هو يدعو هللا ندا دخل النار : ( و قال صلّى اهللا عليه و سلّم 

  ) 4497( ح )  8/176( التفسري 
  

و من أعظم االعتداء و العدوان و الذل و اهلوان أن يدعو غري اهللا : ( و لذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فإن ذلك من الشرك و اهللا ال يغفر أن يشرك به و إن الشرك لظلم عظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 

  ) 95: الرد على البكرى ص) ( بعبادته أحدا  عمال صاحلا و ال يشرك
فمن عبد اهللا ليال و ارا مث دعا نبيا أو وليا عند قربه فقد : ( و قرر الشيخ هذا املعىن يف رسالة أخرى فقال 

  145) 2/190تاريخ ابن غنام ) ( اختذ اليهني اثنني 
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و أطعت اهللا و حنرت   )2:الكوثر) (ك وانحرفَصلِّ لرب( :فإذا عملت بقوله تعاىل : (  - رمحه اهللا  –قوله 
فإذا حنرت ملخلوق نيب أو جين أو لغريمها هل أشركت يف : فقل له . هللا هل هذا عبادة فال بد أن يقول نعم

  )هذه العبادة غري اهللا ؟ فال بد أن يقول نعم 
  

العمر يكون مشركا مع أنه و إذا كان من دعا غري اهللا و لو كان مرة يف :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 
يدعوا اهللا يف الليل و النهار فكيف بالذي يلهج دائما بذلك و يقول يا حسني و يا بدوى و يا عبد القادر و 

  .يا فالن فيصد منه الشرك كثريا
  

فإذا كان من ذبح لغري اهللا أو صلى لغري اهللا يكون مشركا فكيف مبن يلجأ إىل غري اهللا  يف كشف الشدائد 
كون مشركا ؟ بلى ألن الباب واحدا و أنواع العبادات كلها باا واحد و ال جيوز أن خيلص هللا يف أال ي

  146.بعضها و يشرك باهللا يف بعض اآلخر
  

  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  

دة فالذبح إن قصد به التوجه و التقرب إىل اهللا وحده فهو من العبادات و يسمى نسكا ألن النسك هو العبا
قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني ال شرِيك لَه وبِذَلك (: و القربة كما قال تعاىل 

نيملسلُ الْما أَوأَنو تر163-162:األنعام) (أُم(    
  

   )2:الكوثر) (بك وانحرفَصلِّ لر(و قد استدل املؤلف على هذه العبادة بقوله تعاىل 
أمر اهللا أن جيمع هاتني العبادتني : و لشيخ اإلسالم كالم مجيل يف معىن هذه اآلية الكرمية حيث قال 

العظيمتني و مها الصالة و النسك الدالتان على القرب و التواضع و االفتقار و حسن الظن و قوة اليقني و 
أمره و فضله عكس أهل الكرب و النفرة و أهل الغىن عن اهللا الذين ال  طمأنينة القلب إىل اهللا و إىل عدته و

حاجة يف صالم إىل رم و الذين ال ينحرون له خوفا من الفقر و تركا إلعانته الفقراء و إعطائهم و سوء 
مماتي للَّه رب قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي و( :الظن منهم برم و هلذا مجع بينهما يف قوله تعاىل 
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 نيالَمو النسك هو الذبيحة إبتغاء وجهه و هي أجل العبادات املالية و جيتمع للعبد )  162:األنعام) ( الْع
يف حنره من إيثار اهللا و حسن الظن به و قوة اليقني و الوثوق مبا يف يد اهللا أمر عجيب إذا قارن ذلك اإلميان 

  .و اإلخالص
 صلّى اهللا عليه و سلّم أمر ربه فكان كثري الصالة لربه كثري حىت حير بيده يف حجة الوداع و قد امتثل النيب

  ) 532،  531/ 16جمموع الفتاوى ) ( ثالثا و ستني بدنة و كان ينحر يف األعياد و غريها 
يقول املؤلف فإذا تقرر أن الذبح من العبادات اليت جيب صرفها هللا وحده فمن ذبح لغري اهللا فقد أشرك و لذا 

  147) 2/54الدرر السنية ) ( فمن ذبح لغري اهللا من جين أو قرب فكما لو سجد له (  –يف إحدى رسالته  –
املشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون املالئكة و : و قل له أيضا : (  - رمحه اهللا  –قوله 

و هل كانت عبادم إياهم إال يف الدعاء و : فقل له . الصاحلني و االت و غري ذلك ؟ فال بد أن يقول نعم
الذبح و اإللتجاء و حنو ذلك و إال فهم مقرون أم عبيده و حتىت قهره و أن اهللا هو الذي يدبر األمر و لكن 

  .)دعوهم و التجؤوا إليهم للجاه و الشفاعة و هذا ظاهر جدا 
  
و هو جواب كاف واف و أردفه ذا اجلواب تقدم اجلواب األول : قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  

 –كما هو شأنه رمحه اهللا يذكر جوابا وافيا مث يزيده اجلواب و اجلوابني و الثالثة  –الثاين عن شبهته السابقة 
  148.أنا ال أعبد إال اهللا و هذا اإللتجاء إليهم و دعاؤهم ليس بعبادة: و هي قوله 

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
هذا كالم ظاهر فمن دعا الصاحلني و التجأ إليهم فهو مشرك من جنس مشركي العرب الذين يعبدون 

  .املالئكة و الصاحلني و يدعوم و يذحبون هلم
  

أي خاضعون و منقادون لربوبيته و ) و إال فهم مقرون أم عبيده و حتىت قهره ( و مراد املؤلف بقوله 
  149.كما سيق إيراده –تدبريه 
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ال أنكرها و ال : أ تنكر شفاعة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و تربأ منها ؟ فقل : (  - رمحه اهللا  – قوله
: أتربأ منها بل صلّى اهللا عليه و سلّم الشافع املشفع و أرجو شفاعته و لكن الشفاعة كلها هللا كما قال تعاىل 

من ذَا الَّذي  ( :و ال تكون إال بعد إذن اهللا كما قال تعاىل ) 44من اآلية: الزمر)(قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً (
 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشو ال يشفع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف أحد إال بعد أن ) 255من اآلية: البقرة)(ي

و هو سبحانه ال   )28من اآلية: النبياءا)(ْ وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى( : يأذن اهللا فيه كما قال تعاىل 
) 85من اآلية: آل عمران)(ومن يبتغِ غَير الْأسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه(: يرضى إال التوحيد كما قال تعاىل 

أن  فإذا كانت الشفاعة كلها هللا و ال تكون إال من بعد إذن اهللا و ال يأذن اهللا إال ألهل التوحيد  تبني لك
  . )اللهم ال خمر مىن شفاعته اللهم سفه يف، و أمال هذا: الشفاعة كلها هللا و أطلبه منه فأقول 

شفاعة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ألهل الكبائر ال ينكرها إال أهل الباطل و : قال الشيخ صاحل بن فوزان 
ول عقيدم اإلقرار بشفاعة النيب صلّى الفرق الضالة كاخلوارج و املعتزلة أما أهل السنة و اجلماعة فإن أص

اهللا عليه و سلّم و شفاعة األولياء و الصاحلني و لكنها ال تطلب منهم و هم أموات و إمنا تطلب من اهللا ألن 
أحدا ال يشفع عند اهللا إال من بعد إذنه و ال بد أن يكون املشفوع فيه ممن يرضى اهللا عنه من أهل التوحيد و 

ليه و سلّم و هو أعظم الشفعاء يوم القيامة إذا تقدم له أهل احملشر و طلبوا منه أن يشفع هلم النيب صلّى اهللا ع
 عند اهللا يف فصل القضاء بينهم فإنه ال يشفع ابتداء و إمنا يستأذن ربه و يطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيحر

حممد ارفع رأسك وسل تعط و يا : ساجدا بني يدي ربه و يدعوه و ينصرع إليه و يستمر حىت يقال له 
و لكن كيف تطلب الشفاعة ؟ )  186– 1/184و مسلم  106،  4/105رواه البخاري ( اشفع تشفع 

اللهم ال حترمين شفاعة نبيك اللهم شفعه يفَّ و : الشفاعة تطلب من اهللا و ال تطلب من املخلوق فنقول 
لب منه شيء و ال شفاعة و ال غريها ألن طلب أمثال هذا و النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بعد موته ال تط

  150.األشياء من األموات شرك أكرب
  

  : الشيخ حممد بن إبراهيم أهل الشيخقال 
  

هذا شأن أعداء اهللا القبوريني إذا أنكر عليهم الباطل قالوا هذا إنكار للحق و إذا  أنكر عليهم دعاء غري ... 
باطل املشهني أهل الشرك املباهتة و إلباسهم أهل احلق الشبة اهللا قالوا هذا إنكار للشفاعة من شأن أهل ال
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الباطلة إذا أنكر عليهم دعاء غري اهللا و شركيام و ضالالم أحذوا يف الطعن على التوحيد قالوا إنكم 
خالفوا طريقة الرسل و الزموهم  –و ليس كذلك  –تنكرون الشفاعة و أنتم تنقصون األولياء و الصاحلني 

  151.راضني بذلك و هذا عكس ما دعوهم إليه أن يكونوا
  

يظن اخلصم أن هذه الشبهة الزما ألهل التوحيد يتجويزه دعاء :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
الرسل صلّى اهللا عليه و سلّم و طلب الشفاعة منه فإثبات الشفاعة للرسل و غريه من الشفعاء عند أولئك 

  تعين سؤاهلم و دعاءهم –اخلصوم 
  

على من ألصق م فرية إنكار شفاعة الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم  –و انصار دعوته  –و قد رد املؤلف 
يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم فنقول سبحانك هذا تان عظيم بل نشهد : ( فقال 

 نحملمود نسأل اهللا رب العرش العظيم أأن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم الشافع املشفع صاحب املقام ا
و مؤلفات الشيخ  287- 286: دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ ص) ( يشفعه فينا و أن حيشرنا حتىت لوائه 

  ) 323:ص 94و حملة البحوث العلمية  107، 42: و اهلدية السنية ص  5/113،  5/47
  .املشفّع أن تقبل شفاعتهفالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم الشافع أى صاحب الشفاعة و 

  
وال (قوله تعاىل : ( وقد أجاد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقريره أن الشفاعة كلها هللا تعاىل فكان مما قاله 

ممن يدعو من  –هذا عام مطلق فإن أحدا ) 86من اآلية: الزخرف)(يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ 
) ( لشفاعة حبال ولكن اهللا إذا أذن هلم شفعوا من من غري أن يكون ذلك مملوكا هلم ال ميلك ا –دونه 

  ) 397/ 14جمموع الفتاوى 
  

فال ميلك خملوق الشفاعة حنال وال يتصور أن يكون بىن فمن دونه مالكا هلا بل هذا ممتنع : ( و قال أيضا 
عوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه ال يملكُونَ قُلِ اد(كما ميتنع أن يكون خالقا و ربا وهذا كما قال تعاىل 

فنفى  )22:سـبأ) (مثْقَالَ ذَرة في السماوات وال في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِريٍ
فنفى نفى الشفاعة ) 23من اآلية: سـبأ)(إِلَّا لمن أَذنَ لَه  وال تنفَع الشفَاعةُ عنده( : امللك مطلقا مث قال 
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( إال ملن استثناه مل يثبت أن خملوقا ميلك الشفاعة بل هو سبحانه له امللك وله احلمد ال شريك له يف امللك 
  ) 406/ 14جمموع الفتاوى 

  
أخرب تعاىل أن الشفاعة مجيعها  قد(  - يف بيان أن الشفاعة ملك هللا وحده –و يقول الشيخ أمحد بن عيسى 

له فمن طلبها من غري اهللا فقد طلبها ممن ال ميلكها وال يسمع و ال يستجيب و يف غري الوقت الذي تقع فيه 
فطلبها ممن هي له يف دار العمل عبادة من مجلة . و ال قدرة له عليها إال برضاه ممن هي له و اذنه فيها و قبوله

 )  45: الرد على شبهات املستعينني بغري اهللا ص. ) ( لب لغريه شرك عظيمالعبادات و صرفها ذلك الط

قُلْ للَّه الشفَاعةُ (: و قوله تعاىل : ( و يقرر الشيخ عبد الرمحن بن حسن أن الشفاعة كلها هللا تعاىل قائال 
لب ممن ميلكها دون أي هو مالكها و ليس ملن تطلب منه شيء منها و إمنا تط) 44من اآلية: الزمر)(جميعاً

  ) 1/354فتح ايد ) ( كل ما سواه ألن ذلك عبادة و تأله ال يصلح إال هللا 
  

و مما قرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف شأن السفاعة و أا ال تطلب إال من اهللا تعاىل 
اء يف الشفاعة رمحة للمشفوع و حقيقتها أن اهللا إذا أراد رمحة عبده جناته أذن ملن ش: ( وحده حيث قال 

إذنه تعاىل للشافع، و لكن القيد و سره صرف : فيه و كرامة للشافع و قيدت الشفاعة املثبتة بقيود منها 
الوجوه إىل اهللا و إسالمها له و عدم التعلف على غريه ألجل الشفاعة و لذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد 

  152) 93: حمفة الطالب و اجلليس ص) (  ...و ما يدل على وجوب عبادة اهللا وحده 
  

. النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أعطي الشفاعة و أنا أطلبه مما أعطاه اهللا تعاىل: فإن قال (  –رمحه اهللا  - قوله 
فإن ) 18:اجلـن) (فَال تدعو مع اللَّه أَحداً (: أن اهللا أعطاه الشفاعة و اك عن هذا فقال تعاىل : فجواب 
و أيضا فإن ) 18:اجلـن) (فَال تدعو مع اللَّه أَحداً ( : دعو اهللا أن يشفع نبيه فيك أطعه يف قوله كنت ت

الشفاعة أعطيها غري النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فصح أن املالئكة يشفعون و األفراط يشفعون و األولياء 
هذا رجعت إىل عبادة الصاحلني اليت : ن قلت إن اهللا أعطاهم الشفاعة و اطلبها منهم فإ: شيفعون ، أ تقول 

  )ال يطل قولك أعطاه اهللا الشفاعة و أنا أطلبه مما أعطاه اهللا : ذكرها اهللا يف كتابه و إن قلت 
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  : الشيخ ابن العثيمنيقال 
  
  :فاجلواب من ثالثة وجوه  

من : اجلـن)(مع اللَّه أَحداًفَال تدعو  (أن اهللا أعطاه الشفاعة و اك أن تشرك به يف دعائه : األول 
  )18اآلية

  
أن اهللا أعطاه الشفاعة و لكن صلّى اهللا عليه و سلّم ال يشفع إال بإذن اهللا و ال يشفع إال ملن ارتضاه : الثاىن 

وال يشفَعونَ إِلَّا  (اهللا و من كان مشركا فإن اهللا ال يرضيه فال يأذن يشفع له كما قال تعاىل أوال يشفعون 
ى لضتنِ ار28من اآلية: االنبياء)(م(  

مث إن هذا املشرك املشبه ليس يريد من رسول اهللا ... أن اهللا أعطي الشفاعة غري حممد صلّى اهللا عليه و سلّم 
اللهم شفع يفّ نبيك حممدا رسول اهللا صلّى : ( صلّى اهللا عليه و سلّم أن يشفع له و لو كان يريد ذلك لقال 

و لكنه يدعو رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم مباشرة و دعا غري اهللا شرك أكرب   خمرج ) م اهللا عليه و سلّ
  من امللة فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع اهللا غريه أن يشفع له أحدا عند اهللا ؟

عنه سنده حديث أيب سعيد اخلدرى رضي اهللا ) إن املالئكة يشفعون و األولياء يشفعون : ( و قال املؤلف 
شفعت املالئكة و شفع النبيون و : ( عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم الذي رواه مسلم مطوال و فيه يقول اهللا 

  )شفع املؤمنون 
األفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ و سنده حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 

أخرجه البخارى و له عنه و عن أيب سعيد ) فيلج النار إال خملة القسم  ال ميوت ملسلم ثالثة و الولد: ( قال 
  153)مل يبلغوا احلنث ( من حديث آخر 

  
  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
أي ليس من الزم إعطاء النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و غري الشفاعة جواز طلبها منهم و هم أموات بدليل  

نده إال بإذنه و رضاه عن املشفوع فيه و ألن طلب الشفاعة من أن اهللا سبحانه نفى أن يشفع أحد ع
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األموات شرك و اهللا قد حرم الشرك و أحبط عمل صاحبه و حرم عليه اجلنة و قد أنكر سبحانه على الذين 
يدعون غريه و يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا و نزه نفسه عن ذلك و مساه شركا و أيضا إعطاء اهللا 

ا بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم فهل كل من أعطى الشفاعة تطلب منه من دون اهللا كما الشفاعة ليس خاص
  154)18من اآلية: يونس)(ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه (كان املشركون األولون يفعلون ذلك 

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
إختاذهم للشفعاء شركا و نزه نفسه عنه ألنه ال يشفع عنده أحد إال بإذنه فجعل اهللا : ( قال األمري الصنعاىن  

) ( فكيف يثبتون  شفعاء هلم مل يأذن اهللا هلم يف الشفاعة و ال هم أهل هلا و ال يغنون عنهم من اهللا شيئا 
  ) 8: تطهري اإلعتقاد ص

  
عليه و سلّم بعد وفاته و لذا قال  كما ال يوجد دليل على دعواهم بتجويز طلب الشفاعة من النيب صلّى اهللا

القائل أنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب اهللا أو من : (  -يف إحد رسائله  –الشيخ 
  ) 5/48مؤلفات الشيخ ) ( سنة الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم أو من إجتماع األمة و احلق أحق أن يتبع 

و ليس قوهلم إنه أعطي الشفاعة مبعىن ملكها : ( الرمحن بن حسن بقوله  قد قرر الشيخ عبد اللطيف بن عبد
و حازها كسائر العطايا و االمالك اليت يعطاها البشر و أيضا فإن اهللا يعطى رسله و أولياءه ما ال عني رأت 

غب و ال أذن مسعت و ال حطر على قلب بشر أ فيقال أن اهللا أعطاهم ذلك و ملكهم إياه فيطلب منهم و ير
إليهم فيه فإن كان ذلك مشروعا و سائغا فالشفاعة قيدت بقيود مل تقيد ا هذه العطايا و املواهب السنية و 

 ( : و قد قال تعاىل ) 44من اآلية: الزمر)(قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً لَه ملْك السماوات والْأَرضِ(قد قال تعاىل 

ونَ إِلَّا لفَعشال يى وضتنِ ارإِلَّا  ( :و قال تعاىل ) 28من اآلية: االنبياء)(م هدنع فَعشي يذَا الَّذ نم
155) 255: مصباح الظالم ص) ( 255من اآلية: البقرة)(بِإِذْنِه  

  

                                                 
 87-86: شرح كشف الشبهات ص 154

 
 61- 60: تعليقات على كشف الشبهات ص 155

 



. فإن قال أنا ال أشرك باهللا حاشا و كال و لكن اإللتجاء إىل الصاحلني ليس بشرك: (  - رمحه اهللا  –قوله 
إذا كنت تقر أن اهللا حرم الشرك أعظم من حترمي الزنا و تقر أن اهللا ال يغفره فما هذا األمر الذي : له  فقل

كيف تربىء نفسك من الشرك و أنت ال تعرفه ؟ : فقل له . حرمه اهللا و ذكر أنه ال يغفره ؟ فإنه ال يدرى
 تعرفه ؟ أ تظن أن اهللا حيرمه و ال يبينه أم كيف حيرم اهللا عليك هذا و يذكر أنه ال يغفره و ال تسأل عنه و ال

  لنا ؟
  

ما معىن عبادة األصنام ؟ أ تظن أم : فقل له . الشرك عبادة األصنام و حنن ال نعبد األصنام: فإن قال 
  يعتقدون أن تلك األخشاب  و األحجار ختلق و ترزق و تدبر أمر من دعاها ؟فهذا يكذبه القرآن 

أو حجرا أو بنيه على قرب أو غريه يدعون ذلك و يذحبون له و يقولون إنه  هو من قصد خشبة: و إن قال 
  .يقربنا إىل اهللا زلفى و يدفع اهللا عنا بربكته أو يعطينا بربكته

فهذا أقر أن فعلهم هذا هو . فقل صدقت و هذا هو فعلكم عند األحجار و األبنية اليت على قبور و غريها
  .عبادة األصنام فهو املطلوب

  
ال أيضا قولك الشرك عبادة األصنام هل مرادك أن الشرك خمصوص ذا و أن اإلعتماد على الصاحلني و و يق

دعاءهم ال يدخل يف ذلك ؟ فهذا يرده ما ذكر اهللا يف كتابه من كفر من تعلق على املالئكة أو عيسى أو 
  الصاحلني فهو الشرك املذكور يف القرآن و هذا هو املطلوب 

هو عبادة : فإن قال ! و ما الشرك باهللا ؟ فسره يل : فقل له . نه إذا قال أنا ال أشرك باهللاأ: و سر املسألة 
ما معىن عبادة اهللا : فإن قال أنا ال أعبد إال اهللا فقل ! و ما معىن عبادة األصنام ؟ فسره يل : فقل . األصنام 

  ه فكيف يدعى شيئا و هو ال يعرفه ؟ و إن مل يعرف. فإن فسرها مبا بينه القرآن فهو املطلوب! ؟ فسره يل 
و إن فسره بغري معناه بينت له اآليات الواصحات يف معىن الشرك باهللا و عبادة األوثان و أنه الذي يفعلونه 

  يف هذه الزمان بعينه
  

و أن عبادة اهللا وحده ال شريك له هي اليت ينكرون علينا و يصبحون فيه كما صاح اخوام حيث قال 
   )5:ص) (لْآلهةَ إِلَهاً واحداً إِنَّ هذَا لَشيٌء عجابأَجعلَ ا(

  إىل ليس بشرك ... إذا قال هذا املشرك أنا ال أشرك باهللا : قال الشيخ ابن العثيمني 



أن يقال أ لست تقر أن اهللا حرم الشرك أعظم من حترمي الزىن و أن اهللا ال يغفره فما هذا الشرك ؟ : فجوابه 
يدرى و ال جييب بصواب ما دام يعتقد ما دام طلب الشفاعة من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و  فإنه سوف ال

ِ إِنَّ الشرك لَظُلْم (: سلّم ليس بشرك فهو دليل على أنه ال يعرف الشرك الذي عظمه اهللا و قال فيه 
يمظ13من اآلية: لقمان)(ع (  

  
برأ نفسه من الشرك يلجوئه إىل الصاحلني فجوابه من  إحل يعىن إذا) فقل كيف تربىء نفسك ( و قوله 
  :وجهني 

  
كيف تربىء نفسك من الشرك و أنت ال تعرف ؟ و هل احلكم على الشيء  إال بعد : إن يقال : األول 

تصوره فحكمك براءة نفسك من الشرك الذي حرمه اهللا تعاىل أعظم من حترمي قتل النفس و الزىن و أوجب 
  عليه اجلنة ؟ أ تظن أن اهللا حرمه على عباده و مل يبني هلم ؟ حاساه من ذلك  لفاعله النار و حرم

  :الشرك عبادة األصنام و حنن ال نعبد األصنام فأجبه جبوابني : و إذ قال لك املشبه 
ما هي عبادة األصنام ؟ أ تظن أ من عبدها يعتقد أا ختلق و ترزق و تدبر األمر من دعاها ؟ : قل : األول 
إن قال عبادة األصنام أن يقصد خشبته أ حجرا أو بنية على قرب أو غريه . عم ذلك فقد كذبه القرآنفإن ز

صدقت و هذا هو فعلك سواء بسواء و : قلنا . يدعون ذلك و يذحبون له و يقولون إنه يقربنا إىل اهللا زلفى
  .عليه فتكون مشركا باقرارك على نفسك و هذا هو املطلوب

و أن اإلعتماد على ) بعبادة األصنام ( هل مرادك أن الشرك خمصوص ذا : أن يقال : و اجلواب الثاىن 
فال بد أن يقر لك بأن من أشرك يف عبادة . الصاحلني و دعاء الصاحلني ال يدخل يف ذلك و هذا يرده القرآن

  أحد من الصاحلني فهو الشرك املذكور يف القرآن و هذا هو املطلوب
يعىن لبها أنه إذا قال أنا ال أشرك باهللا فاسأله ما معىن الشرك ؟ فإن قال هو عبادة ) و سر املسألة ( و قوله 
  .فاسأله ما معىن عبادة األصنام ؟ مث حادله على ما سبق بيانه. األصنام

ما معىن عبادة اهللا وحده و حينئذ ال خيلو من : و إذا ادعى هذا املشرك أنه ال يعبد إال اهللا وحده فاسأله 
 :الت ثالث حا

  
أن يفسرها مبا دل عليه القرآن فهذا هو املكلوب و املقبول و به يتبني أنه مل حيقق عبادة اهللا وحده : األوىل 

  .حيث أشرك به



كيف تدعى شيئا و أنت ال تعرفه ؟ أم كيف حتكم به لنفسك و احلكم : أنه ال يعرف معناها فيقال : الثانية 
  على الشي فرع عن تصوره ؟

  
ن يفسر عبادة بغري معناها و حينئذ يبني له خطؤه ببيان املعىن الشرعى للشرك و عبادة األوثان و أنه أ: الثالثة 

  .الذي يفعلونه بعينه و يدعون أم موحدون غري مشركني
و يبني له أيضا أن عبادة اهللا وحده هي اليت ينكروا علينا و يصرخون ا علينا كما فعل ذلك أسالفهم 

أَجعلَ الْآلهةَ إِلَهاً واحداً إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب وانطَلَق الْملَأُ (: ل صلّى اهللا عليه و سلّم حني قالوا للرسو
رالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم ادرٌء ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن مهنذَا إِمإِنْ ه ةالقتلَّا اخ (

)156)7- 5:ص  
  

كما : و قد عرف العلماء الشرك تعرفا جامعا و شامال ألنواعه :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
 يف التعريفات 

  
و أصل الشرك أن تعدل باهللا تعاىل خملوقاته يف بعض ما يستحقه وحده فإنه : ( قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

اإلستقامة ) ( املخلوقات يف مجيع األمور فمن عبد غريه أو توكل عليه فهو مشرك  مل يعدل باهللا شيئا من
1/44 (  
  

الشرك قد عرفه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم : ( و يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 
: ( م ؟ قال يا رسول اهللا أي الذنب أعظ: بتعريف جامع كما يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال 

) 141(ح ) 1/90(و مسلم ) 4477(ح ) 8/163(أخرجه البخارى ) ( أن جتعل هللا ندا و هو خلقك 
) ( الشبيه و املثل فمن صرف شيئا من العبادات لغري اهللا فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد و ينافيه : و الند 

  )2/153الدرر السنية 
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إن حد الشرك األكرب و : ( ك بتعريف جامع مانع فقال و عرف الشيخ عبد الرمحن السعدي هذا الشر
تفسريه الذي جيمع أنواعه و أفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغري اهللا تعاىل فلكل اعتقاد 
أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه هللا وحده توحيد و إميان و إخالص و صرفه لغري اهللا 

و احلق  43: القول السديد ص) ( فر فعليك ذا الضابط للشرك األكرب الذي ال يشذ عنه شيء شرك و ك
  157) 59: الواصح املبني ص

  
املالئكة بنات اهللا : إم ال يكفرون بدعاء املالئكة و إمنا يكفرون ملا قالوا : فإن قال : (  - رمحه اهللا  –قوله 

  .ريهابن اهللا و ال غ   فإنا مل نقل عبد القادر
  

قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم (: أن نسبة الولد إىل كفر مستقل قال اهللا تعاىل : فاجلواب 
دكُفُواً أَح لَه كُن4- 1:االخالص) (ي(  

  
لو مل جيحد السورة و و األحد الذي ال نظري له و الصمد املقصود يف احلوائج فمن جحد هذا فقد كفر و 

ففرق بني النوعني و ) 91من اآلية: املؤمنون)(ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه(: قال اهللا تعاىل 
ني وبنات وجعلُوا للَّه شركَاَء الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِ( : جعل كال منهما كفرا مستقال و قال تعاىل 

  .ففرق بني كفرين) 100من اآلية: األنعام)(بِغيرِ علْمٍ 
  

أن الذين كفروا بدعاء االت مع كونه رجال صاحلا مل جيعلوه ابن اهللا و الذين : و الدليل على هذا أيضا 
  .كفروا بعبادة اجلن مل جيعلوهم كذلك

  
أن املسلم إذا زعم أن هللا ) باب حكم املرتد (  و كذلك أيضا العلماء يف مجيع املذاهب األربعة يذكرون يف

  .ولدا فهو مرتد و يفرقون بني النوعني و هذا يف غاية الوصوح
هذا هو احلق و لكن : فقل  )62:يونس) (أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ(: و إن قال 
  .ال يعبدون
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م مع اهللا و شركهم معه و اال فالواجب عليك حبهم و اتباعهم و اإلقرار بكرمام و و حنن مل ننكر إال عباه
ال جيحد كرامات األولياء إال أهل البدع و الضالل و دين وسط بني طرفني و هدى بني ضاللتني و حق بني 

  )باطلني 
  

أجاب ) املالئكة  إم ال يكفرون بدعاء : فإن قال ( قوله :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  :عن هذه الشبهة من أربعة أوجه  –رمحه اهللا  –املؤلف 

  
  .إىل آخر السورة) قل هو اهللا أحد : ( قال تعاىل . أن نسبة الولد إىل اهللا كفر مستقل: الوجه األول 

عهودة و نفى الوالدة امل) و مل يكن له صاحبة : ( قوله تعاىل (  –رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
) ( نفى للوالدة العقلية و هي التولد ألن خلق كل شيء يناىف تولدها عنه ) و خلق كل شيء : ( قوله 

  ) 2/442جمموع الفتاوى 
يشمين ابن آدم و ما ينبغى له ذلك و يكذبين ابن آدم و ما ينبغى له ذلك فأما : ( و يف احلديث يقول تعاىل  

) ( نا األحد الصمد الذي مل يلد و مل يولد و مل يكن له كفوا أحد شتمه إياي فقوله إين اختذت ولدا و أ
  )3193(ح ) 6/287(أخرجه البخارى 

  
 :نسبة الولد إىل اهللا و اختاذ شركاء مع اهللا تعاىل كما يف قوله تعاىل :أن اهللا فرق بني الكفرين : الوجه الثاىن 

)م هعا كَانَ ممو لَدو نم ذَ اللَّهخا اتمإِلَه 91من اآلية: املؤمنون)(ن(  
 .أن الذين كفروا بدعاء الالت مع كونه رجال صاحلا مل جيعلوه ابن اهللا: الوجه الثالث 

أن العلماء يف مجيع املذاهب األربعة يذكرون يف حكم املرتد أن املسلم إذا زعم أن هللا ولدا : الوجه الرابع 
  .و هذا ظاهر ال خفاء فيه – السابقني –فهو مرتد و يفرقون بني النوعني 

جتويز دعاء  )62:يونس) (أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ(فإن احتج املولف ذه اآلية 
فإن اهللا تعاىل أكرم أولياءه . و الدليل حق و صواب و لكن استدالله يف غاية الفساد. الصاحلني و سواهلم

أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ الَّذين آمنوا : ( احلياة الصيبة حيث قال تعاىل  باألمن و
  )63- 62:يونس) (وكَانوا يتقُونَ

م و ذلك بسبب اعام و تقواهم و متام عبوديتهم هللا تعاىل وحده ال شريك له و من مث تعني حبهم و تقديره



و اإلقرار بكرامتهم الثابتة هلم دون غلو أو إفراط فال يعبدون مع اهللا تعاىل و هذا هو املسلك الوسط و 
  .العدل بني طريف اإلفراط و التفريط و اجلفاء و الغلو

و أما الصاحلون فهم على صالحهم و لكن نقول ليس هلم شيء يف : ( كما قال املؤلف يف إحدى رسائله 
مؤلفات الشيخ (  )18:اجلـن) (وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تدعو مع اللَّه أَحداً(: تعاىل الدعوة قال اهللا 

5/101 (  
  :و الناس يف معاملة الصاحلني ثالثة أقسام : (  -رمحه اهللا  –قال العالمة السعدي 

  و التوقري و التبجيل أهل اجلفاء الذين يهضموم حقوقهم ال يقومون حبقهم من احلب و املواالة هلم
  و أهل الغلو الذين يرفعون فوق مرتلتهم اليت أنزهلم اهللا ا 

  
و أهل احلق الذين حيبوم و يواليهم و يقومون حبقوقهم احلقيقة و لكنهم يربءون من الغلو فيهم و ادعاء 

  ) 77،  76القول السديد ) ( عصمتهم 
  

كاملعتزلة و من تبعهم فقد كذّب أكثر املعتزلة ) : ل البدع و جيحد كرامات األولياء إال أه( و قول الشيخ 
  ) 67،  5: النبوات البن تيمية ص( ال خترق العادة إال لنيب : بالكرامات و قالوا 

مع أن كرامات األولياء من معجزات األنبياء و آيام فهي ال تعارض معجزات األنبياء فإمنا وقعت الكراما 
و مدارج السالكني  282،  121،  10،  4: النبوات البن تيمية ص( نبياء لألولياء بسبب اتباعهم لأل

2/505 (  
  

و مما حيسن التبيه إليه ان الكرامة ليست من لوازم علو املرتلة فقد يعطى ضعيف اإلميان الكرامة لتقوية إميانه و 
  ) 11/283جمموع الفتاوى ( سد حاجته 

  
ليست الكرامة من لوازم املرتلة و علة الدرجة مشى : سن يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن ح

قوم فوق البحار و مات عطشا من هو أفضل منهم و أقوى إميانا و قد كثرت يف القرن الثاىن و الثالث و يف 
  158) 72: حمفة الطالب و اجلليس ص( القرن األول من هو أفضل و أحل ممن وقعت له هذه اخلوارق  
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هو الشرك ) كبري اإلعتقاد ( فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه املشركون يف زماننا  : ( - رمحه اهللا  –قوله 
الذي يف القرآن و قاتل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم الناس عليه فاعلم أن الشرك األولني أخف من شرك 

األوثان مع اهللا إال  أن األولني ال يشركون و ال يدعون املالئكة و األولياء و: أحدمها : أهل زماننا بأمرين 
وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من (: يف الرخاء و أما الشدة فيخلصون هللا الدعاء كما قال اهللا تعاىل 

  )67:االسراء) (تدعونَ إِلَّا إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الْأنسانُ كَفُوراً

ني بلْ إِياه قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّه أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّه تدعونَ إِنْ كُنتم صادق(: قوله  و
  )41-40:األنعام) (تدعونَ فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شاَء وتنسونَ ما تشرِكُونَ

) تمتع بِكُفْرِك قَليالً إِنك من أَصحابِ النارِ( إىل قوله  ) وإِذَا مس الْأنسانَ ضر دعا ربه منِيباً إِلَيه (: قوله  و
  )8:الزمر(

  
  )32من اآلية: لقمان)(نوإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخلصني لَه الدي(: و قوله تعاىل 

يف مطلع هذه  –كقوله ) كبري اإلعتقاد ( إىل ... قوله فإذا عرفت : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 
و عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه املشركون يف زماننا  اإلعتقاد ( الرسالة  

(  
 :ولني بأمرين فشرك املتأخرين أعظم و أشنع من شرك األ

أن مشركي زماننا يشركون يف الرخاء و الشدة و أما املشركون األولون فيشركون يف الرخاء و : أحدمها 
واعلم ( خيلصون يف الشدة كما دلت ذلك األدلة اليت ساقها املصنف كما قال الشيخ املصنف يف أحد كتبه 

 صلّى اهللا عليه و سلّم بأم يدعون األولياء و أن املشركني يف زماننا قد زادوا على الكفار يف زمان النيب
و  2/99تاريخ ابن غنام ) ( الصاحلني يف الرخاء و الشدة و يطلبون منهم تفريج القربات و قضاء احلاجات 

  ) 55- 50: منهاج التأسيس ص
  

عددة و و غريهم أمثلة مت –رمحهم اهللا  –و قد أورد حسني بن مهدى النعمى و حسني بن غنام و الصنعاىن 
معارج األلباب للنعمى ( مظاهر متنوعة ملشركني هذا الزمان و ما وقعوا فيه من الشرك يف الرخاء و الشدة 

و رحلة الصديق إىل بيت العتيق  21: و تطهري اإلعتقاد ص 19-1/11تاريخ ابن غنام  187-181: ص
  ) 171: ص



أشجارا أو أحجارا خاضعة مطيعة هللا تعاىل و أما  أن األولني يدعون مع اهللا أناسا صاحلني أو: و األمر الثاىن 
  .مشركو هذا الزمان فيدعون مع اهللا تعاىل أناسا حيكون عنهم أعطم الفسق و الفساد

و من ذلك ما يفعل بعض أهل جند عند قبة أيب طالب و هم يعلمون انه حاكم متعد غاصب حيث كان 
اعطى ما أراد انصرف و إال عاداهم و حارم  حيرج إىل بلدان جند و يضع عليهم خراجا من املال فإن
 ) 1/13تاريخ ابن غنام ( فصاروا يأتون قربه و يستغيثون به عند حلول املصائب 

كما حرى ألهل : ( و حكى الشيخ عبد الرمحن بن حسن ما عليه بعض املصربني حتاه أمحد البدوى فقال 
له أصل و ال فضل و ال علم و ال عبادة و مع  مصر و غريهم فإن أعظم اهلهم أمحد البدوى و هو ال يعرف

قرة ) ( هذا فصار أعظم التهم مع أنه ال يعر إال أنه دجل مسجد يوم اجلمة فبال فيه مث خرج و مل يصل 
  ) 114: عيون املوحدين ص

  
و قد حدثين خليل الرشيدي : ( يف هذا املقام  –و قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 

: ال يدق و تد يف القاهرة إال بأذن أمحد البدوى قال : األزهر أن بعض أعيان املدرسني هناك قال باجلامع 
: حىب يف سيدى أمحدوى اقتضى هذا و حكى أن رجال سأل اآلخر : فقال . هذا ال يكون إال هللا: فقلت له 

ل عرفات إال إين مل أرهم مل أر أكثر منه إال يف حبا: كيف رأيت اجلمع عند زيارة الشيخ الفالىن ؟ فقال 
، معارج األلباب حلسن النعمى  33: منهاج التأسيس ص... ) ( سجدوا هللا قط و ال صلوا مدة ثالثة أيام 

  159) 177: ص
فمن فهم هذه املسألة اليت وضحها اهللا يف كتابه و هي أن املشركني الذين قاتلهم : (  –رمحه اهللا  –قوله 

عون اهللا و يدعون غريه يف الرخاء أما يف الضراء و الشدة فال يدعون إال النيب صاّى اهللا عليه و سلّم يد
اهللا وحده ال شريك له و ينسون سادم تبني له الفرق بني شرك أهل زماننا و شرك األولني و لكن اين 

  )من يفهم فليه هذه املسألة فهما رسخا و اهللا املستعان 
  

  : الشيخ ابن العثيمنيقال 
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هم قلبه أكثر الناس يف غفلة عن هذا و أكثر الناس يلبس عليهم احلق الباطل فيظنون الباطل و لكن اين من يف
  160.حقا كما يظنون احلق باطال

  
أن األولني يدعون مع اهللا أناسا مقربني عند اهللا إما أنبياء و إما أولياء و : األمر الثاىن : (  - رمحه اهللا  –قوله 

ارا مطيعة ليست عاصية و أهل زماننا يدعون أناسا من أفسق الناس و إما مالئكة أو يدعون أشجارا أو أحج
  )الذين يدعوم هم الذين حيكون عنهم الفجور من الزنا و السرقة و ترك الصالة  و غري ذلك 

و أما املشركون املتأخرون فيدعون فجرة اخللق و أشد كفرا و فسقا ممن : قال الشيخ صاحل بن فوزان 
و سقوط التكاليف عنهم من مالحدة الصوفية الذين يستحلون احملرمات و يتركون  يزعمزن هلم الكرمات

الواجبات كالبدوى و احلالج و ابن عريب و أضرام من أئمة املالحدة فيدعوم و هم يشادم يفعلون 
  161الفوحش و يتركون الفرائض و يزعمون أن هذا من كرمام و فضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف

فيما يشاهد فسقه و ... و الذي يعتقد يف الصاحل إىل : و قوله : خ عبد العزيز آل عبد اللطيف قال الشي
  و كذا فإن دواعى الفتنة بالصاحلني و الغلو فيهم أظهر و أقرب منها يف غريهم) فساده و لشهد به 

أولئك األولياء بل زاد مشركون زماننا على أسالفهم بأمر ثالث و هو أن مشركي هذا الزمان يعتقدون يف 
أم يدبرون الكون و يتصرفون يف قضته و بسطه فجمعوا بني الشرك يف الربوبية و اإلهلية مع أ مشركي 

  .العرب كانوا يعتقدون أن النفع و الضر بيد اهللا تعاىل وحده فأثبتوا الربوبية هللا تعاىل وحده
ا فيه من الشرك يف الربوبية و و قد كشف حسني بن مهدى النعمى حال مشركي هذا الزمان و ما وقعو

و من ذلك أن حيا ... و حاصل معتقدهم أن للوىل اليد الطوىل يف امللك و املكوت : ( اهلية و كان مما قاله 
  ...يف حفظك يا فالن يعنون ساكن مشهدهم : من أهل البدوى إذا أرسلوا أنعامهم للمرعى قالوا 

  ق الولد الذي ختلقه مطهوريا خال: و منهم من خياطب الوىل بزعمه فيقول 
) ( و اهللا أما الوىل فإنه حيي املوتى أما الوىل فالن فإنه حي ال ميوت : ( و لقد جتاسر بعض العامة فقال 

  162) 179،  173،  170: معارج األلباب ص
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و الذي يعتقد يف الصاحل أو الذي ال يعصى مثل احلشب و احلجر أهون ممن يعتقد : (  - رمحه اهللا  –قوله 
  فيمن يشاهد فسقه و فساده و بشهد به

و إذا حتققت أن الذين قاتلهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم أصح عقوال و أخف شركا من هؤالء فاعلم 
  :أن هلؤالء شبهة يوردوا على ما ذكرنا و هي من أعظم شبههم فأصغ مسعك جلواا و هي 

دون أن ال إله إال اهللا و يكذبون الرسول صلّى اهللا عليه و إن الذين نزل فيهم القرآن ال يشه: أم يقولون 
سلّم و ينكرون البعث و يكذبون القرآن و جيعلون سحرا و حنن نشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول 

  اهللا و نصدق القرآن و نؤمن بالبعث و نصلى و نصوم فكيف جتعلوننا مثل أولئك
أن الرجل إذا صدق الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم يف شيء و كذبه يف  أنه ال خالف بني العلماء: فاجلواب 

شيء أنه كافر مل يدخله يف اإلسالم و كذا إذا آمن ببعض القرآن و جحد بعضه ؟ كمن أقر بالتوحيد و 
جحد وجوب الصالة أو أقر بالتوحيد و الصالة و جحد وجوب الزكاة أو أقر ذا كله و جحد بالصوم أو 

له و جحد احلج و ملا مل ينقد يف أناس يف زمن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم للحج أنزل اهللا يف أقر ذا ك
آل )(منيوللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ الْعالَ (حقهم 
  )97من اآلية: عمران
إن العلماء أمجعوا على من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم و : لشيخ ابن العثيمني قال ا

إِنَّ الَّذين (: كذب به فهو كمن كذب باجلميع و من كفر بنيب من األنبياء ؟ كمن كفر باجلميع لقوله تعاىل 
وا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُ

 (: و قوله تعاىل يف بين إسرائيل ) 151- 150:النساء)(يتخذُوا بين ذَلك سبِيالً أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً 

وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في الْحياة الدنيا ويوم أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ 
  163)85من اآلية: البقرة)(الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ

  
عما اعترضوا به من هذه الفروق اليت زعموا أا ) فاجلواب : (  آل الشيخ الشيخ حممد بن إبراهيمقال 

) أن ( فإنه إمجاع أن هذه الفروق ال يؤثر . تؤثر أن الفروق منقسمة إىل قسمني فرق يؤثر و فرق ال يؤثر
كذبه ال خالف بني العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف شيء و ( خمففة 

باإلمجاع يعىن أنه ليس مبسلم و ال عنده من اإلسالم شعرة فإذ ) يف شيء أنه كافر مل يدخله يف اإلسالم 
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كذبه يف واحد و صدق يف األلوف من الصالة و الصدقة و حنو ذلك فهو قاض على تلك األلوف فإذا كان 
فريضة جاء ا النيب صلّى من صدقه يف شيء و كذبه يف شيء فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم 

اهللا عليه و سلّم عمد إىل زيدة الرسالة و جعل لفاطر األرض و و السموات شريكا يف العبادة فصرفه له 
  .الدعاء الذي هو مخ العبادة و حالصها إ أن يدعو غريه وحده أ جيعله شريكا له

  
 طمس على قلوم الشرك و امتزت فإذا كانت تلك الفروق و ال تؤثر فكيف بالتوحيد ؟ لكن و العياذ باهللا

به فإن أهل هذه الشبهة من أهل اجلهالت و الضالالت فإن صاحب النظر املصنف إذا نظر إىل هذه الشبه 
و لو حرف واحد أنكره و جحده ) و كذا إذا آمن بالقرآن و جحد بعضه ( لقيهم مفاليس من العلم باملرة 

عليه و سلّم فهو كفر ظاهر أي كفر فوق كفر تكذيب اهللا و أو جحد شيئا مما ثبت عن النيب صلّى اهللا 
( فرعا من فروع الشريعة معلوم أن الرسول جاء به ) و جحد ( لفظا و معىن ) كمن أقر بالتوحيد ( رسوله 

أو أقر ( الذي جيحد الصلوات اخلمس كافر باإلمجاع و لو أنه يفعلها و جاء بالتوحيد ) وجوب الصالة 
و لو كان يؤديها فهو كافر بامجاع األمة لتكذيبه اهللا و رسوله ) ة و جحد وجوب الزكاة بالتوحيد و الصال

إىل البيت و إن كان حيج فهو كافر باإلمجاع لتكذيبه اهللا و رسوله و رده ) أو أقر ذا كله و جحد باحلج ( 
  .امجاع األمة

  
الصالة اونا فاختيار أمحد و  فأما ترك. حمالف اجلاحد) كفر دون كفر ( و كذلك منع الزكاة خبال 

 حكمى و اسحا بن راهويه كفر باإلمجاع

  
أي جحد بعث هذه األجسام بعد بالئها و اعادة أرواحها إليها يوم ) و من كفر ذا كله و جحد البعث ( 

 يشترط و ال. و مل ينفعه اإلقرار مبا أقر به) و حل دمه و ماله ( بإمجاع أهل العلم ) كفر باإلمجاع ( القيامة 
كفر كلى و كفر : أن ال يكون كفرا إال إذا كفر جبميع ذلك كله بل هو كفر نوعى فإن الكفر كفران 

  164.من كفر ببعض فكمن كفر بالكل ال فرق. نوعى و ال فرق بينهما
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) : مل يدخله يف اإلسالم : إىل قوله ... فاجلواب ( عند قوله :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
اىن الذي يقر بنبوة حممد صلّى اهللا عليه و سلّم و لكن يدعى أنه رسول اهللا إىل العرب خاصة و ينكر كالنصر

  .أن يكون رسوال إىل الناس كافة فهذا النصراىن كافر بذلك اإلنكار
  

أن الشخص يكفر بلتلبسه بأحد نواقض اإلسالم  –يقرر جوابا عن هذه الشبهة  –رمحه اهللا  –فاملؤلف 
  .ط التكفري أن يكفر أو يكذب جبميع ما أنزل اهللا على نبيه صلّى اهللا عليه و سلّمفليس من شر

ال يشترط يف التكفري أن : ( جوابا عن هذه الشبهة  –يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 
ب ذلك و لو يكفر املكلف جبميع ما جاء به الرسول بل يكفى يف الكفر و الردة و العياذ باهللا أن يأيت مبوج

يف بعض األصول و هذا ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب من أراد الوقوف على جرئيات و فروع يف الكفر 
و الردة فعليه مبا صنف يف ذلك كاإلعالم البن حجر اهليتمى و ما عقده الفقهاء من أهل مذهب يف باب 

  ) 47: منهاج التأسيس ص) ( حكم املرتد 
  

: البقرة)(ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه(: ا عند قوله تعاىل و قال املصنف يف مسائل ذكره
أنه بني أن ملة إبراهيم هي اإلسالم و منه تعظيم البيت و حجه و مع إقرار علماء أهل ) : ( 130من اآلية

و من رغب عن سنيت (  عليه و سلّم الكتاب لذلك يرغبون عنه و هذه مسألة مهمة يدل عليه قوله صلّى اهللا
مؤلفات الشيخ ) ( فإذا عرفت ملته فالواجب اإلتباع ال جمرد اإلقرار مع الرغوب عنها ... ) فليس مين 

4/35 (165  
كما قال تعاىل . و من أقر ذا كله و جحد البعث كفر باإلمجاع و حل دمه و ماله: (  - رمحه اهللا  –قوله 

 بِبعضٍ فُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُرإِنَّ الَّذين يكْ(: 
ع رِينلْكَافا لندتأَعقّاً وونَ حرالْكَاف مه كبِيالً أُولَئس كذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديهِيناًوالنساء ) (ذَاباً م :

150 -151(   
  

فإذا كان اهللا قد صرح يف كتابه من آمن ببعض و كفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة و هذه هي 
  .اليت ذكرها بعض أهل األحساء يف كتابه الذي ارسل إلينا
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و جحد وجوب  و يقال ايضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم يف كل شيء
الصالة انه كافر حالل الدم و املال باإلمجاع و كذلك إذا أقر بكل شيء إال البعث و كذلك لو جحد 

  .وجوب صوم رمضان و صدق بذلك كله و ال ختتلف املذاهب فيه و قد نطق به القرآن كما قدمنا
و أعظم من الصالة و الزكاة و فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء ا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و ه

الصوم و احلج فكيف جحد اإلنسان شيئا من هذه األمور كفر و لو عمل بكل ما جاء به الرسول صلّى اهللا 
عليه و سلّم ؟ و إذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسول كلهم ال يكفر ؟ سبحان اهللا ما أعجب هذا 

  !اجلهل 
  

و مل جيىء إعداد : (  - رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  ) 52: الصارم املسلول ص) ( العذاب املهني يف القرآن الكرمي إال يف حق الكفار 

  
لعله يقصد ببعض األحساء ) و هذه هي اليت ذكرها بعض أهل األحساء يف كتابه الذي أرسله إلينا : ( قوله 

كتب هلذا الرجل رساله جوابا عما وقع فيه من االشتباه و األشكال حيث يفهم  أمحد بن عبد الكرمي فقد: 
من هذه الرسالة أن أمحد بن عبد الكرمي تلبس ذه الشبهة فزعم أن من أظهر اإلسالم ال يكفر و ال يقتل و 

ئع إن وقع يف ناقض من نواقض اإلسالم فأجاب الشيخ عن هذه الشبهة و أورد األدلة الشرعية و الوقا
- 5/212مؤلفات الشيخ ( التارخيية اليت تقرر أن من أظهر الشرك أو الكفر فهو كافر حالل الدم و املال 

224 (  
فالصالة و الصيام و ) : كما قدمنا : إىل قوله ... إذا كنت أن من صدق الرسول : و يقال أيضا : ( و قوله 

انظر ) ( ر حكما معلوما من الدين بالصرورة حنومها من الواجبات املتواترة فمن جحدها فقد كفر ألنه أنك
  ) 12/202، فتح البارى  12/497و جمموع الفتاوى  1/205صحيح مسلم بالنووى 

  
و قد أمجع العلماء على تكفري من أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة و حكى اإلمجاع غري واحد من 

  ) 255- 252: نواقض اإلميان القولية و العملية ص( أهل العلم 



و إن كان جاحد الصالة أو الصيام كافرا و إن صلى و صام و عمل بكل ما جاء به الرسول صلّى اهللا عليه 
و سلّم فإن جاحد التوحيد أعظم كفرا فمن أعجب العجب أن يكون جاحد الصالة أو الصيام كافرا 

  166.عندهم و ال يكون جاحد التوحيد كافرا
هؤالء أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قاتلوا بين حنيفة و  :و يقال أيضا : (  - رمحه اهللا  –قوله 

قد أسلموا مع النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و هم يشهدون أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا صلّى اهللا 
  عليه و سلّم و يؤذنون و يصلون

  نيب: أم يقولون مسيلمة : فإن قال 
ن من رفع رجال إىل رتبة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كفر و حل دمه و ماله و فقل هذا هو املطلوب إذا كا

مل تنفعه الشهدتان و ال الصالة فكيف مبن رفع مشسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إىل مرتبة جبار 
) ال يعلَمونَكَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين (السموات و األرض ؟ سبحان اهللا ما اعظم شأنه 

  )59:الروم(

ليتفطن : (  -رمحه اهللا  –قال الشيخ املصنف :  -رمحه اهللا  –قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف  
و هي أن بىن حنيفة أشهر أهل الردة و هم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة و : العاقل لقصة واحدة منها 

يشهدون أن ال إله إال اهللا و أن حممدا  –مع هذا  –فرا و هم هم عند الناس أقبح أهل الردة و أعظم ك
) ( رسول اهللا يؤذنون و يصلون و مع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أمرهم بذلك 

  ) 3/41مؤلفات الشيخ 
األوثان و شتموا  فإذا عرفت أن العلماء أمجعوا أن الذين كفروا و رجعوا إىل عبادة: ( و قال يف موضع آخر 

... ) الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم هم و من أقر بنبوة مسيلمة يف حال واحدة و لو ثبت على اإلسالم كله 
  ) 1/361مؤلفات الشيخ ( 
  

و مراد املؤلف إراد قصة الردة ظاهرة ففيها رد على تلبس علماء السوء يف زمانه حيث زعموا أن من قال ال 
  .م و إن أظهر الكفر بقوله أو عملهإله إال اهللا فهو مسل

  

                                                 
 89- 87: تعليقات على كشف الشبهات ص 166

 



 –فمن رفع رجال ) : الذين ال يعلمون : إىل قوله ... أن مسيلمة نيب : إم يقولون : فإن قال : ( قوله 
  .إىل رتبة النيب فهو كافر حالل الدم و املال و إن صلى و صام و زعم أنه مسلم –كمسيلمة الكذاب 

إىل مرتبة جبار السموات و األرض ؟ فال شك أن هذا أعظم  –كائنا من كان  –فكيف مبن رفع خملوقا 
  .كفرا و أظهر ردة

وال يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْمالئكَةَ والنبِيني أَرباباً أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم (: قال تعاىل : قال املؤلف 
ه اآلية فإذا كان الصحابة لو يفعلوا مع الرسول كفروا بعد إسالمهم فنأمل هذ) 80:آل عمران) (مسلمونَ

  ) 4/16مؤلفات الشيخ ) ( مبن فعلها يف تاج و أمثاله ؟   فكيف
و أما يوسف و مشسان فهذه أمساء أناس طواغيت فأما تاج فهو من أهل اخلرج تصرف إليه النذور و يدعى 

النذور و قد كان ... هل الدرعية من بلده اخلرج لتحصيل ماله و يعتقد فيه النفع و الضر و كان يأتى إىل أ
خيافه كثري من الناس الذين يعتقدون فيه و لو أعوان و حاشية ال يتعرض هلم مبكروه بل يدعى فيهم الدعاوى 

  .الكاذبة و تنسب إليهم احلكايات القبيحة
  

يبعد عن العارض و له أوالد يعتقد فيهم و و أما مشسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رمحه اهللا أنه ال 
أما يوسف و قد كان على على قربه وثن يعتقد فيه و يظهر أن قربه يف الكويت أو األحساء كما يفهم من 

و يدل ذلك قول املصنف و تبني يف مدح من عبد يوسف و األشقر و من ) ( بعض رسائل الشيخ رمحه اهللا 
  ) 2/271، تاريخ ابن غنام عبد أبا على و اخلضر من أهل الكويت

و منهم حممد بن مشسان و كذا يوسف يف عدة مواضع و حكم  –و قد ذكر املؤلف مشسان و أوالده 
عليهم بأم كفرة طواغيت حيث كانوا يأمرون الناس أن ينذروا هلم و يدعون الناس إىل عبادم من دون 

فتاوى ) ( خ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا اهللا كما أن أوالد مشسان قد ألصقوا مفتريات كثرية بالشي
  167) 135، 1/134الشيخ حممد بن إبراهيم 

  
و يقال أيضا الذين حرقهم على بن أيب طالب بالنار كلهم يدعون اإلسالم و هم (:  - رمحه اهللا  - قوله 

 أصحاب على رضي اهللا عنه و يتعلمون العلم من الصحابة و لكن اعتقدوا يف على مثل اإلعتقاد يف
يوسف و مشسان و أمثاهلما فكيف أمجع الصحابة على قتلهم و كفرهم ؟ أ تظنون أن الصحابة يكفرون 
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املسلمني ؟ أم أ تظنون أن اإلعتقاد يف تاج و أمثاله ال يضر  و اإلعتقاد يف على بن أيب طالب رضي اهللا 
  عنه يكفر ؟

زمان بىن العباس كلهم يشهدون أن ال بنو عبيد القداح الذين ملكوا املغرب و مصر يف : و يقال أيضا 
إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يدعون اإلسالم و يصلون اجلمعة و اجلماعة فلما أظهروا خمالفة 

الشريعة يف أشياء دون ما حنن فيه أمجع العلماء على كفرهم و قتاهلم و أن بالدهم بالد حرب و غزاهم 
  )بلدان املسلمني  املسلمون حىت استنقذوا ما بأيديهم من

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
حتدث املؤلف عن هؤالء الغالة يف مواضع متعددة من رسائله و نقل إمجاع الصحابة على كفر من ادعى  

،  2/198تاريخ ابن غنام ( ألوهية على بن أيب طالب رضي اهللا عنه و قتلهم حيث حرق على و هم أحياء 
247  ،276 (  

  
قصة أصحاب على بن أيب طالب ملا اعتقدوا فيه اإلهلية اليت يعقد اليوم يف أناس من أكفر : ( ل املؤلف يقو

بىن آدم و أفسقهم فدعاهم إىل التوبة فأبوا فخد هلم األخاد يد و مالها حطبا و أضرم فيها النار و قذهم فيها 
  )و هم أحياء 

 

واعلم امنا جناية هؤالء إمنا هي : القرآن إىل أن قال  هذا و هم يقومون اليل و يصومون النهار و يقرؤون
على األلوهية و ما علمنا فيهم جناية على النبوة و الذين قبلهم على النبوة و ما علمنا هلم جناية على األهلية 

، تاريخ ابن  3/47مؤلفات الشيخ ) ( و هذا يبني لك شيئا من معىن الشهادتني اللذين مها أصل اإلسالم 
  ) 247،  2/198غنام 

  
بالفاطميني فالعبيديون نسبة إىل عبيد اهللا املهدى مؤسس  –كذبا  –و العبيديون هم الذين يسمون أنفسهم 

دولتهم يف املغرب و مصر و والد اخللفاء العبيديني و نسبهم املؤلف إىل القداح أحد مؤسس الباطية و امسه 
  ميمون بن ديصان و يعرف بالقداح

  اطية الذين ظهر مذهبهم التشيع و الرفض و باطنه الكفر احملضو العبيديون من الب



و لقبوا بالباطنية لقوهلم أن الناس يعلمون علم الظاهر و اإلمام يعلم علم الباطن و حرفوا معاىن القرآن و 
جعلوا هذه التعريفات هي علم الباطن و قصدهم بذلك هدم عقيدة التوحيد و إبطال الشرائع و اخلروج عن 

  .الدينأحكام 
  

و باجلملة فعلم الباطن الذي يدعون مضمونه الكفر باهللا و مالئكته و كتبه : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ) 35/135جمموع الفتاوى ) ( و رسله و اليوم اآلخر بل هو جامع لكل كفر 

  
ولون بقدم العامل و و الذي يصح عندي من دين الباطنية أم دهرية زنادقة يق: ( و قال عبد القاهر البغددي 

  ) 294: الفرق بني الفرق ص) ( ينكرون الرسل و الشرائع كلها مليلها إىل استباحة كل ما مييل إليه الطبع 
و املنقول عنهم اإلباحة املطلقة و استباحة احملظورات و استحالهلا و إنكار : ( و قال أبو حامد الغراىل عنهم 

  ) 36: فضائح الباطنية ص) ( الشرائع 
  

عنهم أم يشهدون الشهادتني و يصلون الصلوات فلعه باعتبار أم  –رمحه اهللا  –و ما ذكر املؤلف 
يتظاهرون بذلك لكن حقيقتهم أم أعظم كفرا من اليهود و النصارى فأي كفر أعظم من نفض التوحيد و 

  !القول بقدم العامل و الطعن يف النبوات و إبطال الشرائع و استحالل احملرمات 
و يف كالم املؤلف عنهم يف كتابه خمتصر سرية الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم ما يدل على ذلك و هو أكثر 

و أظهروا شرائع اإلسالم و إقامة اجلمعة و اجلماعة و نصبوا القضاة و : ( دقة و تفثيال حيث قال عنهم 
فاقهم و شدة كفرهم فأمجع أهل املفتني لكن أظهروا الشرك و خمالفة الشريعة و ظهر منهم ما يدل على ن

  168) 247،  2/198، تاريخ ابن غنام  3/47مؤلفات الشيخ ( )العلم أم كفار و أن دارهم دار حرب 
إذا كان األولون مل يكفروا إال أم مجعوا بني الشرك و تكذيب : و يقال أيضا : (  - رمحه اهللا  - قوله 

باب : ( معىن الباب الذي ذكر العلماء يف كل مذهب الرسول و القرآن و إنكار البعث و غري ذلك فما 
و هو مسلم الذي يكفر بعد إسالمه مث ذكروا أنواعا كثرية كل نوع منها يكفر و حيل دم ) حكم املرتد 

الرجل و ماله حىت أم ذكر أشياء يسرية عند فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها 
  .على وجه املزح و اللعب
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يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسالمهِم (: الذين قال اهللا فيهم : و يقال أيضا 
أما مسعت اهللا كفرهم بكلمة مع كوم يف زمن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و ) 74من اآلية: التوبة)(

قُلْ أَبِاللَّه وآياته  ( :و كذلك الذين قال اهللا فيهم . يزكون و حيجون و يوحدونجياهدون معه و يصلون و 
 انِكُمإِمي دعب متكَفَر وا قَدرذتعزِئُون ال تهتست متكُن هولسرفهؤالء الذين صرح اهللا )  66-65:التوبة)(و

صلّى اهللا عليه و سلّم يف غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أم فيهم أم كفروا بعد إميام و هم مع رسول اهللا 
تكفرون من املسلمني أناسا يشهدون ان ال إله إال : قالوها على وجه املزح فتأمل هذه الشبهة و هي قوهلم 

  )اهللا و يصلون و يصومون مث تأمل جواا فإنه من أنفع ما يف هذه األوراق 
اصغ مسعك جلواا فإا : عند هذه الشبهة خاصا قال  –رمحه اهللا  – فالشيخ: قال الشيخ صاحل بن فوزان 

  :من أعظم شبههم مث رد الشيخ على هذه الشبهة من سبعة وجوه مهمة 
  

  :الوجه األول 
  

أنه من آمن ببعض األحكام الشرعية و كفر ببعضها اآلخر فهو كافر باجلميع و هؤالء أنكروا التوحيد الذي 
إفراد اهللا بالعبادة فهؤالء مل يفردوا اهللا بالعبادة و إمنا أشركوا معه غريه من األولياء و جاءت به الرسل و هو 

الصاحلني فاإلسالم ال يقبل التجزئة و ال التفرقة و أعظم اإلسالم التوحيد و هو دعوة مجيع الرسل و هؤالء 
الن و يذبح لفالن ألنه وىل و جحدوا أعظم شيء و هو التوحيد العبادة و قالوا ال بأس أن ينذر اإلنسان لف

  .الوىل ينفع و يضر مما هو مثل فعل املشركون األولني
  :الوجه الثاىن 
وقائع يف التاريخ اإلسالمي يدل على أن العلماء يف كل زمان يكفرون من آمن  –رمحه اهللا  –ذكر الشيخ 

شهادتني و يصلون و منها أن الصحابة و من بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بال. ببعض و كفر ببعض
  : يصومون و حيجون قاتلوهم و استحلوا دماءهم و أمواهلم و ذلك كما يلى 

بنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول اهللا و الذين جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النيب صلّى اهللا : أوال 
  .عليه و سلّم

  



عليا هو اهللا مع أم يشهدون أن ال إله إال  يف عهد على رضي اهللا عنه كفروا الغالة الذين قالوا أن: و ثانيا 
اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يصلون و يصومون و هم يف جند على رضي اهللا عنه مع أم يشهدون أن ال 

  .إله إال اهللا و لكنه حرقهم ملا اعتقدوا أن شخصا له حق يف األلوهية كفرهم و خرقهم بالنار
  

ة العباديني و هم طائفة الشيعة اإلمساعيلية ألم ينتسبون إىل إمساعيل بن يف عهد العباسيني ظهرت فرق: ثالثا 
حممد بن جعفر و لذلك مسوا باإلمساعيلية و مسوا الفاطمية ألم يزعمون أم من ذرية فاطمة و لذلك يقال 

ادعى  الفاطميون و يف احلقيقة أم من اليهود أظهروا اإلسالم و لكن ظهر منهم كفريات و يف النهاية
  .حكامهم األلوهية مثل احلاكم العبيدى

  
فالصحابة بىن حنيفة و هم يشهدون أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يصومون و حيجون لكن ملا 
ادعوا أن مسيلمة نيب كفرهم ألن من اعتقد يف شخص بعد حممد صلّى اهللا عليه و سلّم أنه نيب فقد كفر و 

فإذا . ذلك حكم املسلمون اليوم بكفر القادنية الذين يدعون نبوة أمحد القادياىنإن كان يصلى و يصوم و ل
كان من رفع رجال إىل مرتبة النيب كفر فكيف ال يكفر من رفع رجال إىل مرتبة رب العاملني و صرف له 

ا و أنواعا من العبادة كالذبح و النذر و الدعاء و اإلستغاثة و غري ذلك ؟ و قول الشيخ كمن رفع تاج
مشسان و يوسف و هم الناس يف زمانه يف الرياض غال فيهم الناس حبجة أم أولياء و هلم شعوذات و 

  .خوارق و هم على طريقة احلالج و ابن عرىب
  

  :الوجه الثالث 
  

عفدوا بابا يف كتب الفقه مسوه باب الردة و ذكروا فيه نوقض اإلسالم و ذكروا  –رمحهم اهللا  –أن العلماء 
د تكون صغرية يف أعني الناس و لكن حكموا أن من فعلها أو اعتقدها يكفر مع أنه يصلى و يصوم أشياء ق

 و يعبد اهللا و مل حيصروا حصول الردة فيما ذكرمت

  
  :الوجه الرابع 

  



 يحلفُونَ بِاللَّه(: أن اهللا حكم بكفر أناس لقوهلم كلمة تكلموا ا أبطلت إسالمهم و إميام كما قال تعاىل 
 هِمالمإِس دعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ ومقَالُوا كَل لَقَدا قَالُوا وم مع   )74من اآلية: التوبة)(مفكفرهم بكلمة مع كو

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يصلون و جياهدون
  

  : الوجه اخلامس 
  

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما (:  شأم أن اهللا كفرهم بسبب كالم قالوه على وجه املزاح و اللعب و أنزل يف
  التوبة) (ال تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ

  .مع أم يصلون و يصومون و جياهدون) 66- 65:
  . وجوه فيها إبطال هذه الشبهة و يف احلقيقة أا من أعظم الشبه و لكن جواا واضح و هللا احلمدفهذه ال

  
  : الوجه السادس 

  
إن قوهلم إن الذين نزل فيهم القرآن ال يشهدون أن ال إله إال اهللا و يكذبون الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم و 

حنن نشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و  ينكرون البعث و يكذبون القرآن و جيعلون سحرا و
  نصدق بالقرآن و نؤمن بالبعث و نصلى و نصوم فكيف جتعلوننا  مثل أولئك ؟

جياب عنه أن الرجل إذا صدق اهللا يف شيء و كذبه يف شيء فهو كافر مرتد عن اإلسالم كمن آمن ببعض 
أن ال إله إال   و جحد وجوب احلج و إن كان يشهدالقرآن و جحد بعضه و كمن أقر بالتوحيد و الصالة 

  .اهللا و أن حممدا رسول اهللا
  

  :الوجه السبع 
  

أن من جحد وجوب احلج و إن كان يشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يصلى و يصوم قال 
وللَّه علَى الناسِ حج  (: إىل قوله ) وهدى للْعالَمني إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً(: تعاىل 

نيالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيالً وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيفدلت اآلية على ) 97- 96:آل عمران)(الْب



 فكيف مبن جحد التوحيد و أجاز عبادة أن من جحد وجوب احلج كفر و إن كان يشهد أن ال إله إال اهللا
  169القبور ؟

  
  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

  
و ) : على وجه املزح و اللعب : إىل قوله ... حىت أم ذكروا أشياء يسرية عند من فعلها : ( و قوله 

أو مبجرد كلمة مزح  – ال يلقى ال هلا بال –ان الكفر قد يكون بكلمة عابرة  –رمحه اهللا  –مقصود املؤلف 
إن الرجل : و استهزاء كما يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال 

و ابن )  2314( أخرجه الترمذى ح ) ( ليتكلم بالكلمة ال يلقى ا بأسا يهوى سبعني خريفا يف النار 
  ) 6478( و أصله يف البخارى ك الرقاق ح )  4018( ماجة 

و إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أ تبلغ : ( و عن بالل بن احلارات رضي اهللا عنه مرفوعا 
و  3/469و أمحد ) 5(أخرجه مالك ك الكالم ح ) ( ما بلغت فيكتب اهللا عليه ا سخطه إىل يوم القيامة 

  )و غريهم )  2319( الترمذى ح 
  

أي قد يكون الكفر قوال بلسان و لو ادعى أن القلب غري ) انه دون قلبه مثل كلمة يذكرها بلس: ( و قوله 
  معتقد ذا الكفر القوىل

  
مل يعتقد قليب على : و لو قال املسيح هو اهللا و جحد أمر اإلسالم و قال : (  - رمحه اهللا  –يقول أبو ثور 

  ) 4/849لسنة لاللكائى أصول اإلعتقاد أهل ا) ( شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك و ليس مبؤمن 
و إن سب اهللا و سب رسوله كفر ظاهرا و باطنا سواء : (  - رمحه اهللا  –و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان مستحال أو كان ذاهال عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء و سائر 
  ) 512: املسلول ص الصارم) ( أهل السنة القائلني بأن اإلميان قول و عمل 

) ( إن من تكلم بكلمة الكفال هازال أو العبا كفر عند الكل و ال عرية باعتقاده : ( و قال ابن جييم احلنفى 
  ) 5/134البحر الرائق 
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عد إِسالمهِم يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا ب(: الذين قال اهللا فيهم : ( و قوله 
مل خيتلف  أهل العلم بأن يف القرآن : ( و مما يقرر ذلك ما قاله ابن حزم ) ... ) 74من اآلية: التوبة)(

ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد : ( التسمية بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعاىل 
 هِمالم13/498احمللى ) ( الكفر يكون كامال  فصح أن) ... إِس ( 

  
قد استدل العلماء : ( عن وصف اإلستهزاء املكفر فأجاب بقوله  –رمحه اهللا  –و قد سئل الشيخ املؤلف 

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض (: عليها بقوله تعاىل يف بعض املسلمني املهاجرين يف غزوة تبوك 
و ذكر اخللف و السلف أن معناها إىل يوم القيامة فيمن استهزأ باهللا أو ) 65من اآلية: التوبة)(عب ونلْ

ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أ رعب بطونا و ال أكذب ألسنا و : القرآن أو الرسول و صفة كالمهم أم قالوا 
ما نقل الكالم عوف بن مالك أتى ال أجنب عند اللقاء يعنون بذلك رسول اهللا و العلماء من أصحابه فل

القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يعفل املسافرون فرتل الوحي أن هذا كفر بعد اإلميان و لو كان 
،  316،  2/314تاريخ ابن غنام ) ( على وجه املزح و الذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جادا ال العبا 

317 ( 

  
:  - رمحه اهللا  –يقول الشيخ حممد بن مانع ) : هذه األوراق :  - إىل قوله  –هة فتأمل هذه الشب: ( و قوله 

و ذلك أن شبهتهم من أقوى الس تلبيسا و أشد تلبيسا فإن من شهد أن ال إله إال اهللا و صلى و صام ( 
العبادة عظم اطالق الكفر عليه عند اجلاهل و مل أنه هدم هذه األعمال بشركه و دعوته غري اهللا فلم تنفعه 

كشف ) ( ألن من مل يأت بالتوحيد اخلالص مل يعبد اهللا فلهذا صار هذا اجلواب من أنواع األجوبة 
  ) 29: الشبهات مع تعليقات ابن مانع ص

  
عن هذه الشبهة يف عدة مواضع و فرر أن من أشرك باهللا تعاىل فهو  –رمحه اهللا  –و قد أجاب املؤلف 

أنه مسلم و من تقرير أنه جاء يف كتاب التوحيد حيث عقد بابا كافر مرتد و إن صلى و صام و زعم 
  .و بني فيه ما يدل على وقوع الشرك يف هذه األمة) باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان ( بعنوان 

مقصود هذه الترمجة احلذر : ( تعليقا على عنوان الباب  –رمحه اهللا  –يقول العالمة عبد الرمحن السعدى 
ال إله إال : شرك و اخلوف منه و أنه أمر واقع يف هذه األمة ال حمالة و الرد على من زعم أن من قال من ال



اهللا و تسمى باإلسالم أنه يبقى على إسالمه و لو فعل ما ينافيه من اإلستغاثة بأهل القبور و دعاؤهم و مسى 
  .بذلك توسال ال عبادة فإن هذا باطل

  
بد من دون اهللا و ال فرق بني األشجار و األحجار و األبنية و ال بني األنبياء فإن الوثن اسم جامع لكل ما ع

و الصاحلني يف هذا املوضع و هو العبادة فإا حق اهللا وحده فمن دعا غري اهللا أو عبده فقد اختذه وثنا و 
حد و كافر و خرج بذلك من الدين و مل ينفعه انتسابه إىل اإلسالم فكم إنتسب إىل اإلسالم من مشرك و مل

: القول السديد ص) ( منافق و العربة بروح الدين و حقيقته ال مبجرد األسامى و األلفاظ اليت ال حقيقة هلا 
71 -73 (170  

  
و من الدليل على ذلك أيضا ما حكى اهللا تعاىل عن بىن إسرائيل مع علمهم و ( :  -رمحه اهللا  –و قوله 

اجعل لنا ذات : ( و قول أناس من الصحابة ) ا كما هلم أهلة اجعل لنا إهل: ( صالحهم أم قالوا ملوسى 
و ) اجعل لنا إهلا : ( فحلف النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أن هذا مثل قول بىن إسرائيل ملوسى  171)أنواط 

إن بىن إسرائيل مل يكفرون بذلك و : لكن للمشركني شبهة يدلون ا عند هذه القصة و هي أم يقولون 
  .مل يكفروا) اجعل لنا ذات أنواط ( قالوا للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم  كذلك الذين

  
إن بىن إسرائيل مل يفعلوا و كذلك الذين سألوا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مل يفعلوا و : فاجلواب أن تقول 

اهللا عليه و ال خالف أن بىن إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا و كذلك ال خالف أن الذين اهم النيب صلّى 
  . )سلّم لو مل يطيعوه و اختذوا ذات أنواط بعد يه لكفروا و هذا هو املطلوب

  
و أن النبيني الكرميني أنكرا ما طلب قومهما و اعترباه شركا خيرجهم من : ...  الشيخ صاحل بن فوزانقال 

شيخ اعتراضا على هذا اإلستدالل امللة لو فعلوه مع أم يؤمنون بالنبيني الكرميني و جياهدون معهما مث ارد ال
و هو أن بىن إسرائيل الذين طلبوا من موسى أن جيعل هلم إهلا مل يكفروا و كذلك الذين طلبوا من حممد 

صلّى اهللا عليه و سلّم أن جيعل هلم ذات أنواط مل يكفروا و أجاب عن هذا اإلعتراض بأن الفريقني مل ينفذا 
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كلهم من حديث أىب  4/325و البداية و النهاية البن كثري )  21952- 21950-21947(ح  5/218د و أمح)  2181( ح  334-6/343رواه الترمذى (  171
  )وافد الليثى رضي اهللا عنه 



يا عن ذلك و بني هلما أنه كفر جيتنبوه و انتهوا عنه و حمل الشاهد من  ما قاال و لو فعال لكفرا و لكن ملا
القصتني أن من فعل الشرك كفر و إن كان يشهد أن ال إله إال اهللا و يؤمن باألنبياء و يعمل األعمال 

  172.الصاحلة
  

يقول أو يفعل أي على أن اإلنسان قد : قال الشيخ ابن العثيمني :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  ) 89: شرح كشف الشبهات ص) ( ما هو كفر من حيث ال يشعر 

فشبه النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مقالتهم : ( و قد بني الشيخ عبد الرمحن بن حسن وجه الشبه املقالتني فقال 
الف اللفظان هذه عقالة  بىن إسرائيل حيامع أن كال طلب أن جيعل له ما يأله و يعبده من دون اهللا و ان اخت

  ) 1/261فتح ايد ) ( فاملعىن واحد فتغيري اإلسم ال يغري احلقيقة 
  

فال يكفرون لقرب  –كما جاء يف أول احلديث  –أن القوم كانوا حدثاء عهد بكفر : و جواب آخر 
،  28جمموع الفتاوى ) ( عهدهم باإلسالم و يعذرون جبهلهم حىت تبلغهم الرسالة و تقوم عليهم احلجة 

  ) 8/244و الدرر السنية  3/11و مؤلفات الشيخ  501
  

هذا يدل على من نكلم : قلنا . فالنيب مل يكفرهم بذلك: فإن قيل : ( و هلذا قال الشيخ عبد اهللا أبو بطني 
بكلمة كفر جاهال مبعناها مث نبه فتنبه أنه ال يكفر و ال شك أن هؤالء لو اختذوا ذات أنواط بعد انكار النيب 

و هو : و قد يقال  66،  65: و تأسيس التقديس ص 35: اإلنتصار ص) (  عليه و سلّم لكفروا صلّى اهللا
أن سؤاهلم شرك أصغر و لو كان أكرب صاروا مرتدين و ألمرهم بتجديد إسالمهم و قد : جواب ثالث 

ألم مل  إن الشرك فيه أكرب و أصغر: ( أشار املؤلف إىل هذا اجلواب يف مسائل كتاب التوحيد حيث قال 
  173)يرتدوا ذا 

قد يقع يف أنواع من الشرك ال  –بل العامل  –و لكن هذه القصة تقيد أن املسلم : (  - رمحه اهللا  –قوله 
أن هذا من أكرب اجلهل و ) التوحيد فهمناه ( يدرى عنها فتفيد التعلم و التحرز و معرفة أن قول اجلاهل 

  .مكايد الشيطان
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تهد إذا تكلم بكالم كفر و هو ال يدرى فنبه على ذلك فتاب من ساعته ال يكفر و تفيد أيضا أن املسلم ا
  .كما فعل بنو إسرائيل و الذين سألوا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم

و تفيد أيضا أنه  لو مل يكفر فإنه يغلظ عليه الكالم تغليظا شديدا كما فعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
  .سلّم

  
احلذر من الشرك و أنه قد يدب على : األوىل : هذه القصة فيها فوائد :  بن فوزانالشيخ صاحل قال 

اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ) ( اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة ( املسلمني عن طريق التقليد و التشبه بالكفار 
و من ذلك . كففي ذلك التحذير من حماراة الكفار و التحذير من الفنت اليت تنجم عن ذل) ذات أنواط 

عبادة القبور اليت أحثوها و فتنوا ا و صاروا يدعون الناس إليها و اخلليل عليه السالم الذي كسر األصنام 
من : ابراهيم)(واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام ( :بيده و أوذى و ألقى يف النار بسبب إنكار الشرك يقول 

الصالة و السالم من الفتنة و خاف على ذريته من الفتنة إذا كيف يقول  خاف على نفسه عليه) 35اآلية
إن التحيد تعلمه يف مخس دقائق و املهم عنده البحث يف أمور السياسة و الكالم يف احلكم و فقه : اجلاهل 

  .الواقع كما يقولون و معناه رصد الوقائع الدولية و حتليالا و االنشغال ا عن التفقه يف الدين
ال داعى هلذه الكثافة يف : و منهم من ينتقد مقررات التوحيد يف املدارس و املعاهد و الكليات و يقول 

... مقررات التوحيد الناس املسلمون و اوالد فطرة و بإمكان الطال أن يتعلموا التوحيد من الببئة االحتماعية 
سألة يف التوحيد ما أجابك جبواب و لو سألت واحدا من هؤالء عن أبسط م... إخل هذا يام الفارغ 

  .صحيح أعىن الذين يقولون هذه املقالة
  

و هي فائدة عظيمة أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل و هو ال يدرى مث نبه و تاب من : و الفائدة الثانية 
عليه  ساعته فإنه ال يكفر بدليل قصة بىن إسرائيل مع موسى عليه السالم و بعض الصحابة مع النيب صلّى اهللا

  :و سلّم فهو ال يكفر بذلك لكن دين الشرطني 
  

  أن يكون هذا الكالم عن جهل و مل يعتمد: الشرط األول 
  

  أن يتوب من ساعته و يترك هذا الشيء إذا تبني له أنه كفر: الشرط الثاىن 



إسرائيل مل فهذا ال يضره الكالم الذي قاله و هذا جواب عن شبهتهم اليت سقت و هي أم يقولون إن بىن 
يكفروا و أصحاب حممد صلّى اهللا عليه و سلّم مل يكفروا ذه الكلمة تقول هلم إم مل يكفروا ألم قالوها  

عن جهل و انتهوا و تركوها و تابوا إىل اهللا عز و جل أما أنتم تنهون بالليل و النهار و تصرون على دعاء 
  لكم تكربا و عنادا القبور و الصاحلني و ال تصغوا أمساعكم ملا قال 

  
قفيد هذه القصة أن من مل يكفر بكلمة الكفر إذا قاهلا جهال فإنه ال يساهل معه بل يغلظ : و الفائدة الثالثة 

عليه يف اإلنكار كما غلظ موسىعليه السالم على قومه و كما غلظ حممد صلّى اهللا عليه و سلّم على 
  174.و التحذير الجتناب ذلك و احلذر منهأصحابه الذين قالوا هذه املقالة من باب الزجر 

و ليس ألحد أن يكفر أحدا من : ( يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 
  ) 23/348جمموع الفتاوى ) ( املسلمني و إن أخطأ و غلظ حىت تقام عليه احلجة و تبني له احلجة 

  )فغلظ األمر ذه الثالث : ( قال املؤلف يف مسائل كتاب التوحيد 
فأنكر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم جمرد مشاتهم للكفار يف اختاذ شجرة : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يعكفون عليها معلقني عليها سالحهم فكيف مبا هو أعظم من ذلك من مشاتهم املشركني أو هو الشرك 
  ) 2/244إقتضاء الصراط املستقيم ) ( بعينه 

و للمشركني شبهة أخرى يقولون أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أنكر على أسامة : (  - رمحه اهللا  –وله ق
و كذلك )  5/88رواه البخارى ) ( أ قتلت بعد ما قال ال إله إال اهللا : ( قتل من قال ال إله إال اهللا و قال 

- 8/140رواه البخارى ) ( لوا ال إله إال اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت يقو: ( قوله صلّى اهللا عليه و سلّم 
  .و أحاديث أخرى يف الكف عمن قاهلا) 141

  
معلوم أن رسول : و مراد هؤالء اجلهلة أن من قاهلا ال يكفر و ال يقتل و لو فعل ما فعل فيقال هلالء اجلهال 

 و أصحاب النيب صلّى اهللا عليه و اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قاتل اليهود و سباهم و هم يقولون ال إله إال اهللا
سلّم قاتلوا بىن حنيفة و هم يشهدون أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يصلون و يدعون اإلسالم و 
كذلك الذين حرقهم على بن أيب طالب و هؤالء اجلهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر و قتل و لو قال ال 
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جحد شيئا من الفروع و تنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل و  إله إال اهللا فكيف ال تنفعه إذا
  رأسه ؟

  
فأما حديث أسامة فإنه قتل رجال ادعى اإلسالم بسبب انه ظن أنه ما ادعاه إال خوفا على دمه و ماله و 

ا أَيها ي(: الرجل إذا أظهر اإلسالم وجب الكف عنه حىت يتبني منه ما خيالف ذلك و أنزل اهللا يف ذلك 
  )94من اآلية: النساء)(الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا 

  
أي فتثبتوا فاآلية تدل على أنه جيب الكف عنه و التثبت فإن تبني منه بعد ذلك ما خيالف اإلسالم قتل لقوله 

  .معىن و لو كان ال يقتل إذا قاهلا مل يكن للتثبت) فتبينوا ( 
  

أن من أظهر اإلسالم و التوحيد وجب الكف عنه إال أن : و كذلك احلديث اآلخر و أمثاله معناه ما ذكرناه 
أقتلته بعد ما قال ال : تبني منه ما يناقض ذلك و الدليل على هذا أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال 

أينما : ( هو الذي قال يف اخلوارج ) ولوا ال إله إال اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت يق: ( و قال ) إله إال اهللا 
مع كوم من أكثر الناس عبادة و ليال و تسبيحا حىت ) لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 

ة أن الصحابة حيقرون أنفسهم عندهم و هم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم ال إله إال اهللا و كثرة العباد
  )رواه البخارى و مسلم ) ( و ال ادعاء اإلسالم ملا ظهر منهم خمالفة الشريعة 

  
على أن من تلفظ ذه ... ) أي أمرت أن أقاتل الناس ( قالوا هذا الدليل : قال الشيخ صاحل بن فوزان 

عبادات الكلمة ال يقتل و لو فعل ما فعل من أنواع الشرك يف العبادة مع األموات و األصرحة و صرف ال
هذا حاصل شبهتهم و هي شبهة خطرية إذا مسعها اجلاهل و رمبا . لغري اهللا ما دام أنه يقول ال إله إال اهللا

تروج عليه ال سيما أم طلوها بصالء خادع و هو اإلستدالل باآلحاديث الصحيحة لكن يف غري موضعها و 
  :قد أجاب الشيخ عن هذه الشبهة بستة أجوبة جمملها 

  
أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قاتل أناسا يقولون ال إله إال اهللا فقاتل اليهود و هم يقولون ال : ألول اجلواب ا

إله إال اهللا و قاتل الصحابة بىن حنيفة و هم يقولون ال إله إال اهللا ملا ظهر منهم ما يناىف هذه الكلمة و مل 
  .ينفعهم هذه الكلمة و مل تكن مانعة من قتلهم



يف بيان تناقض هؤالء ألم يقولون من أنكر الصالة و الزكاة و احلج أو أنكر البعث و : الثاىن و اجلواب 
 .النشور يكفر عندهم أما من أنكر التوحيد فإنه ال يكفر عندهم

  
أن معىن حديث أسامة بن زيد ليس كما فهموا أن من قال ال إله إال اهللا يكون مسلما و : و اجلواب الثالث 

عل من الشر و الكفر و أن معناه أن من قال ال إله إال اهللا وجب الكف عنه حىت يظهر منه ما لو فعل ما ف
  .خيالف مدلول هذه الكلمة من كفر أو شرك

  
فأمر اهللا بالتبني ) 6من اآلية: احلجرات)(إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا (: أن اهللا تعاىل قال : و اجلواب الرابع 

  .فما فائدة التثبت إذا كان ال يقتل إذا قاهلا و لو فعل ما فعل. تثبت بشأن من قال ال إله إال اهللايعىن ال
أن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أمر بقتل اخلوارج و هم من أشد الناس عبادة و خوفا من : و اجلواب اخلامس 

فعلوا أشياء  تتناىف مع اإلسالم و هم اهللا و ورعا بل هم تتلمذوا على الصحابة و مع هذا أمر بقتلهم ملا 
  .يقولون ال إله إال اهللا و هم أشد الناس عبادة و تالوة للقرآن

  
قصة بىن مصطلق و هم قبيلة دخلوا يف اإلسالم و أرسل إليهم النيب صلّى اهللا عليه و : و اجلواب السادس 

صلّى اهللا عليه و سلّم و قال إم منعوا سلّم املصدق جلباية الزكاة و لكن مل يذهب إليهم بل رجع إىل النيب 
علَى ... إىل قوله ... يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق (الزكاة فهم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فأنزل اهللا 

نيمادن ملْتا فَع6:احلجرات) (م(  

  
و هم يقولون ال إله إال اهللا ملاذا ؟ ملا بلغه ام منعوا الزكاة  فالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم هم بغزوهم و قتاهلم

  175.فمنع الزكاة تتناىف مع قول ال إله إال اهللا هذا ملخص أجوبة الشيخ رمحه اهللا عن هذه الشبهة اخلطرية
و قد ذكر اإلمام الشافعى أن يف اليهود و النصارى من ينطق : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 

و من كان على دين اليهودية و النصرانية فهؤالء يدعون دين موسى و : (  - رمحه اهللا  –توحيد فقال بال
عيسى صلوات اهللا و سالمه عليهما و قد بدلوا منه و قد أخذ عليهم فيهما اإلميان مبحمد صلّى اهللا عليه و 

إن فيهم من : هللا قبله فقد قيل يل سلّم فكفروا بترك اإلميان به و اتباع دينه مع ما كفروا من الكذب على ا
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هو مقيم على دينه يشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا عبده و رسوله مل يكون هذا مستكمل اإلقرار باإلميان 
و إن دين حممد حق أو فرض و أبرأ مما خالف دين حممد صلّى اهللا عليه و سلّم أو دين اإلسالم : حىت يقول 

  ) 6/236األم ... ) ( إلقرار باإلميان فإذا رجع عنه استيب فإن تاب و إال قتل فإذا قال هذا فقد استكمل ا
جيب الكف عنه حىت ... ) : أي أن الرجل إذا أظهر اإلسالم وجب الكف ( و قد نبه ابن حجر هلذا املعىن 

  ) 12/196فتح البارى ) ( خيتربه أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل 
  

فاتأنوا يف قتل من أشكل عليكم أمره و مل ... ) فتبينوا : ( قوله تعاىل : (  - رمحه اهللا  –بن جرير فقد قال ا
تعلموا حقيقة إسالمه و ال كفر و ال تعجلوا فقتلوا من التس  عليكم أمره و ال تقدموا على قتل أحد إال 

و ابن كثري  225- 5/222ر تفسري ابن جري) ( على قتل أحد علمتوه يقينا حربا لكم و هللا و لرسوله 
1/150 (  
  

سالم عليكم تكلف الكلمة فإن قاهلا حيقق رشادة و أىب تبني عناده و : و هذا الذي قال : ( و قال القرطىب 
تفسري القرطىب ) ( أي األمر املشكل أو تثبتوا و ال تعجلوا و املعنينان سواء ) فتبينوا ( قتل و هذا معىن قوله 

5/339 (  
  

و يف اآلية دليل على أن من أظهر شيئا من عالمات اإلسالم مل حيل دمه حىت : ( ابن حجر  و قال احلافظ
) ( حيترب أمره ألن حتية السالم حتية املسلمني و كانت حتيتهم يف اجلاهلية خبالف ذلك فكانت هذه عالمة 

  ) 8/259فتح البارى 
  

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : ( ه و سلّم باحليث اآلخر قوله صلّى اهللا علي –رمحه اهللا  –يقصد املؤلف 
و ما جاء يف معنان، فمفهوم احلديث أن من أظهر اإلسالم وجب الكف عنه غلى أن يتبني ) ال إله إال اهللا 

منه ما يناقض أو خيالف ذلك بدليل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم حث على قتال اخلوارج مع كوم من 
الوة للقرآن فلم تنفعهم ال إله إال اهللا و ال كثرة العبادة ملا ظهر منهم خمالفة الشريعة و أكثر الناس عبادة و ت

  ) 276،  2/198تاريخ ابن غنام . ( املروق من الدين كتكفري عصاة املوحدين و استحالل دمائهم
و السنة  و باجلملة فالكتاب: ( عن هذه الشبهة بقوله  –رمحه اهللا  –و قد أجاب الشيخ محد بن معمر 

  يدالن على أن القتال ممدود إىل الشهادتني و الصالة و الزكاة و قد أمجع العلماء على ذلك



أمرت أن أقاتل الناس حىت يقول ال إله إال اهللا : ( و أما حديث أيب هريرة عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
(  عليكم و لو مل يكن إال قوله فهذا ال إشكال فيه حنمد اهللا و لسن لكم فيه من حجة بل هو حجة) … 

  .لكان كافيا يف إبطال قولكم فإن الصالة و الزكاة من أعظم حقوق ال إله إال اهللا) إال حبقها 
  

إذا قال الكافر ال إله إال اهللا فقد شرع يف العاصم لدمه فيجب الكف : (  - رمحهم اهللا  –و قد قال علماؤنا 
لت و يكون النيب صلّى اهللا عليه و سلّم قد قال كل حديث يف عنه فإن متم ذلك حتققت العصمة و إال بط

ليعلم املسلمون أن الكافر احملارب إذا قاهلا ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : ( وقت فقال 
  .كف عنه و صار دمه و ماله معصوما

  
أمرت : دود إىل الشهادتني و العبادتني فقال مث بني النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف احلديث اآلخر أن القتال مم

فبني ) أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة 
أن متام العصمة و كماهلا إمنا حيصل بذلك و لئال تقع الشبهة بأن جمرد اإلقرار يعصم على الدوام كما وقعت 

 310،  10/209الدرر السنية ) ( بة حىت حالهم أبو بكر الصديق مث وافقوه رضي اهللا عنه لبعض الصحا
 ،316 (  
  

على وجوب اإلميان جبميع النصوص الثابتة عن رسول  –يف تنايا اجلواب عن هذه الشبهة  –يؤكد املؤلف 
أ : ( نه صلّى اهللا عليه و سلّم قال اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و عدم التفريق بينها يف اإلميان و التسليم فكما أ

) أينما لقيتموهم فاقتلوهم : ( و أمثاله فهو القائل أيضا على اخلوارج ) ال إله إال اهللا : قتلته بعد ما قال 
فالواجب أن نؤمن جبميع النصوص الصحيحة خالفا ملسلك الزائعني الذين يؤمن ببعض الكتاب و يكفر 

  176.ببعض
  

كذلك ما ذكرنا من قتال اليهود و قتال الصحابة بىن حنيفة و كذلك أراد صلّى اهللا ( :  - رمحه اهللا  –قوله 
يا أَيها الَّذين آمنوا (: عليه و سلّم أن يغزو بىن املصطلق ملا أخربه رجل أم منعوا الزكاة حىت أنزل اهللا تعاىل 

و كان  )6:احلجرات) (قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم نادمني إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا
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 .الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف اآلحاديث ما ذكرناه

ستغيثون بآدم مث نوح مث و هلم شبهة أخرى و هي ما ذكر النيب صلّى اهللا عليه و سلّم أن الناس يوم القيامة ي
بإبراهيم مث مبوسى مث بعيسى فكلهم يعتذر حىت ينتهوا إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قالوا هذا يدل 

  .على أن اإلستغاثة بغري اهللا ليست شركا
  

قال سبحان من طبع على قلوم فإن اإلستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه ال ننكرها كما : فاجلواب أن نقول 
و كما يستغيث ) 15من اآلية: القصص)(فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه (: يف قصة موسى 

اإلنسان بأصحابه يف احلرب و غريها من األشياء اليت يقدر عليها املخلوق و حنن أنكرنا استغاثة العبادة اليت 
  .يبتهم يف األشياء اليت ال يقدر عليها إال اهللايفعلوا عند قبور األولياء أو يف غ

  
إذا ثبت ذلك فاإلستغاثة باألنبياء يوم القيامة يراد منها أن يدعوا اهللا أن حياسب الناس حىت يستريح أهل اجلنة 
من كرب املوقف و هذا جائز يف الدنيا و اآلخرة أن تأتى عند رجل صاحل حىت جيالسك و يسمع كالمك و 

كما كان أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يسألونه عن ذلك يف حياته و ) دع اهللا يل ا: ( تقول له 
أما بعد موته فحاسا و كال أم سألوه ذلكعند قربه بل أنكر السلف على من قصد دعاء اهللا عند قربه فكيف 

  )بدعائه نفسه ؟ 
  

  :و قد أجاب عن هذه الشبهة جبوابني :  الشيخ ابن العثيمنيقال 
  

فَاستغاثَه (:أن هذه استغاثة مبخلوق فيما يقدر عليه و هذا ال ينكر عليه لقوله تعاىل يف قصة موسى : األول 
 هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني م15من اآلية: القصص)(الَّذ(  

  
ؤالء األنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة و لكنهم يستشفعون م عند أن الناس مل يستغيثوا : اجلواب الثاىن 

ليزيل هذه الشدةو هناك فرق بني من يستغيث باملخلوق ليكسف عنه الضرر و السوء و  –عز و جل  –اهللا 
  .من يستغيث باملخلوق إىل اهللا ليزيل اهللا عنه ذلك

  



أن يرتح اخللق من املوقف العظيم و ليس  –تعاىل  – و أن استغاثتهم باألنبياء من باب طلب دعائهم إىل اهللا
دعاء هلم بل طلب دعائهم لرم عز و جل و هذا أمر جائز كما أن الصحابة رضي اهللا عنهم يسألون النيب 
صلّى اهللا عليه و سلّم أن يدعو اهللا هلم ففي الصحيحني من أنس رضي اهللا عنه أن رجال دخل املسجد يوم 

يا رسول اهللا هلكت األموال و انقطعت السبل فادع : ( ى اهللا عليه و سلّم خيطب فقال اجلمعة و النيب صلّ
فرفع رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ) فادع اهللا يغيثنا : ( و مل يقل فاعثنا يا رسول اهللا بل قال ) اهللا يغيثنا 

رت و مل يروا الشمس أسبوعا كامال ثالث مرات فانشأ اهللا تعاىل سبحانه فامط) اللهم أغثنا : ( يديه و قال 
يا رسول اهللا غرق املال و دم البناء : ( و املطر ينهمر و يف اجلمعة التالية دخل رجل أو الرجل األو فقال 

اللهم حولينا و ال علينا اللهم : ( فدعا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ربه و قال ) فادع اهللا تعاىل ميسكها عنا 
فانفرجت السماء و ) رواه البخارى و مسلم ) ( ضراب و بطون االودية و منابت الشجر على االكام  و ال

  .خرج الصحابة ميسون يف الشمس
  

فهذا طلب دعاء من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم هللا تعاىل و ليس دعاء لرسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 
 لبس هؤالء شبهة ال تنفعهم بل هي حجة دحضة عند اهللا و ال اإلستغاثة به و ذا يعرف أن هذه الشبهة اليت

  .تعاىل 
  

أنه ال بأس أن تأتى لرجل صاحل تعرفه و تعرف صالحه فتسأله أن يدعو اهللا  –رمحه اهللا  –مث ذكر املؤلف 
لك و هذا حق إال أنه ال ينبغى لإلنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له كلما رأى رجاال صاحلاقال ادع اهللا يل فإن 

ا ليس من عادة السلف رضي اهللا عنه و فيه اإلتكال على دعاء الغري و من املعلوم أن اإلنسان إذا دعا ربه هذ
فإن الدعاء من العبادة كما قال تعاىل  –عز و جل  –بنفسه كان خريا له ألنه يفعل عبادة يتقرب ا إىل اهللا 

فإنه ينال أجر العبادة مث يعتمد على اهللا عز و اآلية و اإلنسان إذا دعا ربه بنفسه ) ادعوين أستجب لكم : ( 
جل يف حصول املنفعة و دفع املضرة خبالف ما إذا طلب من غريه أن يدعو اهللا له فإنه يعتمد على ذلك الغري 

و رمبا يكون تعلقه بذلك الغري أكثر من تعلقه باهللا عز و جل و هذا األمر فيه خطورة و قد قال الشيخ ابن 
فينبغى ) إذا طلب اإلنسان من الشخص أن يدعو له فإن هذا من املسألة املذمومة : (  -  رمحه اهللا - تيمية 



لإلنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوى بذلك بفع بذلك الغري بدعائه  له فإنه يؤحر  على هذا و 
  177.لك مبثلها رمبا ينال ما جاء به احلديث أن الرجل إذا دعا ألخيه بظهر الغيب قالت املالئكة آمن و

و اإلستغاثة طلب : (  - رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 
الغيث و هو إزالة الشدة كاإلستنصار طلب النصر و اإلستغاثة طلب العون و املخلوق يطلب منه من هذه 

) 72من اآلية: ألنفال)(صروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصروإِن استن ( :األمور يقدر عليه منها كما قال تعاىل 
  ) 104،  1/103جمموع الفتاوى ( 
  

فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى  (: و قد تعقب شيخ اإلسالم من جوز اإلستعانة بغري اهللا مستدال بقوله تعاىل 
هودع ني مإن اآلية ال يقتصى شرع لنا وجوبا  و ال استحبابا مثل : ( فقال ) 15من اآلية: القصص)(الَّذ

هذه اإلستغاثة بل و ال يقتضى اإلباحة فإن هذا االسرائيل ليس ممن حيتج بأفعاله بل و ال يف اآلية ما يقتضى 
 :أن هذا املستغيث مبوسى كان مظلوما بل لعله ظاملا و موسى ملا أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك و قال 

تلخيص كتاب اإلستغاثة ... ) ( رب إين ظلمت نفسي فاغفريل فغفر له : هذا من عمل الشيطان مث قال 
  ) 139: ص
  

( و أما احتجاجهم على اإلستغاثة بقوله تعاىل يف قصة موسى : ( قال الشيخ أمحد بن حجر أل بوطامى 
 هتيعش ني مالَّذ اثَهغتا اإلستغاثة حىت حيي فيما يقول عليه و ! ما أبرده  فما أمسجه من اإلستدالل و) فَاسأل

ليس يف هذا خالف على أن فعل الرجل االسرائيلى ليس حبجة و اجابة موسى له و يقريره عليه ليس حبجة 
  .ألن ذلك قبل أن يوحى إليه

  
) ( ا و سكوت األنبياء قبل بعثهم ال يدل على جواز املسكوت عنه و بعد ذلك كله ليس هو يف شريعتن

  ) 62: تطهري اجلنان ص
و أما حديث الشفاعة فهو فيما يقدر عليه البشر من ( يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن 

  ) 343: منهاج التأسيس ص) ( الدعاء 
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أن يسأل اهللا تعاىل كما طلب الناس من  –و هم حى قادر حاضر  –فمن سأل املستشفع به املوسل به 
فهذا جائز و من سأل به تفريج كربة فهذه استغاثة به و ليس ... قيامة أن يشفعوا هلم عند اهللا األنبياء يوم ال

توسال به فاملسغاث به مطلوب منه الفعل فإن مل يكن قادرا على تفريج الكربة مل جيز أن يطلب منه ما ال 
  ) 35: الرد على البكوى ص) ( يقدر عليه 

  
فإن املستغيث بالنيب صلّى اهللا عليه و ... ن التوسول بنيب هو استغاثة به مل يقل أحد إ: ( يقول شيخ اإلسالم 

سلّم طالب منه وسائل له و املتوسول به ال يدعى و ال يطلب منه و ال يسأل و إمنا يطلب به و كل أحد 
  .يفرق بني املدعو و املدعو به

  
) القيامة و أن اخللق يطلبون منه الشفاعة و قد اتفق املسلمون على أن نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم شفيع يوم 

  ) 104،  1/103الفتاوى ( 
  

و قد دلت األدلة الصحيحة على مشروعية التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الصاحلني و لكن ينبغى التبيه إىل ما 
ع ذلك و فقده أن ينف –ادع يل أو لنا : و من قال لغريه من الناس : ( قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله 

املأمور بالدعاء و يننفع هو أيضا بأمره و يفعل ذلك املأمور به كما يأمره بسائر فعل اخلري فهو مقتد بالنيب 
  صلّى اهللا عليه و سلّم و ليس هذا من سؤال املرجوح

  
أما إن مل يكن مقصوده إىل طلب حاجته مل يقصد نفع ذلك و اإلحسان إليه فهذا ليس من املقتدين بالرسول 

متني به يف ذلك بل هذا سؤال مرجوح الذي تركه إىل الرغبة إىل اهللا و رسوله أفضل من الرغبة من املؤ
  ) 1/193الفتاوى ) ( املخلوق و سؤاله و هذا كله من سؤال األحياء اجلائز املسروع 

ني فعن على بن احلس) بل أنكر السلف على من قصد دعاء اهللا عند قربه  فكيف بدعائه نفسه : ( و قوله 
أنه رأى رجال جيىء إىل فرجة عند قرب النيب صلّى اهللا عليه و  –رضي اهللا عنهم  –بن على بن أيب طالب 

أال أحدثكم حديثا مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا صلّى اهللا : سلّم فيدخل فيها فيدعو فنهاه و قال 
أخرجه ) ( ليمكم يبلغين أين كنتم ال تتخذوا قربي عيدا و ال بيوتكم قبورا فإن تس: عليه و سلّم قال 



و حسنه ابن عبد اهلادى يف الصارم )  469( و أبو يعلى يف املسند )  428( الضياء املقدسى يف املختار 
  178) 414: املنكى ص

  
و هلم شبهة أخرى و هي قصة إبراهيم عليه السالم ملا ألقى يف النار اعترض له : (  –رمحه اهللا  –قوله 

فلو كانت اإلستغاثة جبربائيل شركا مل : قالوا . أما لك فال: أ لك حاجة ؟ فقال : فقال  حرائيل يف اهلواء
  .يعرضها على إبراهيم

  
أن هذا من جنس الشبهة األوىل فإن جربائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال : فاجلواب 

يأخذ نار إبراهيم و ما حوهلا من األرض و فلو أذن اهللا له أن )  5: النجم ) ( شديد القوى : ( تعاىل 
اجلبال و يلقيها يف املشرق أو املغرب لفعل و لو أمر اهللا أن يضع إبراهيم يف مكان بعيد لفعل و لو أمر اهللا أن 
يرفعه يف السماء لفعل و هذا كرجل غين له مال كثري يرى رجال حمتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهيه شيئا 

يأىب ذلك الرجل احملتاج أن يأخذ و يصرب حىت يأيت اهللا برزق ال منه فيه ألحد فاين هذا يقضى به حاجته ف
  )من استغاثة العبادة و الشرك لو كانوا يفقهون ؟ 

  
ههذ آخر الشبهات اليت ذكرها الشيخ يف هذه الرسالة عظيمة فأجاب عنها :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 

الذين يطلبون املدد من األموات و يستغيثون م يقولون إن هذه  جبواب سديد موفق و هي أن عباد القبور
اإلستغاثة ليست شركا بدليل قصة إبراهيم مع جربيل حينما ألقي يف النار فإن جربيل جاء إىل إبراهيم كما 

فعرض جربيل على إبراهيم أن يساعده يف اخراجه من هذه الشدة فلما إبراهيم عظيم الثقه ...  179يروى
  .أما إليك فال و أما إىل اهللا فبلى: له  باهللا قال

  
فإبراهيم عليه السالم مل يرد أن يطلب من خملوق أن ينقذه من هذه الشدة و إمنا توجه إىل ربه كما صح يف 

فهذا من باب التوكل على اهللا )  5/173رواه البخارى ) ( حسبنا اهللا و نعم الوكيل : ( احلديث أنه قال 
ذه صفة أكمل اخللق إميانا حيث إن إبراهيم رفض مساعدة املخلوق و قبل مساعدة و تفويض األمر إليه و ه
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اخلالق ألن مساعدة املخلوق فيها منة و حاجة إىل املخلوق و مساعدة اخلالق ال منة فيها لغري اهللا و فضل من 
رض الغىن اهللا تعاىل ، و جربيل عرض على إبراهيم شيئا يقدر عليه و هو عرض من حي حاضر قادر كما يع

على الفقري مساعدته باملال و ليس هذا من جنس اإلستغاثة باألموات أو الغائبني الذي يستغيث م 
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من (: القبوريون على ما طلب منهم و ال يسمعون دعاء من دعاهم كما قال تعاىل 

ف ةثْقَالَ ذَركُونَ ملمال ي اللَّه وند نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرال فو اتاومي الس
 نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعنال ت23-22:سـبأ)(ظَهِريٍ و( 

)ونِهد نونَ معدت ينالَّذو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه كُمذَل ً  اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدري إِنْ تطْمق نكُونَ ملما يم
 وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَو180)14- 13:فاطر)(و  

  
و ما يروى ان اخلليل ملا ألقى يف : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :  الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 

حسىب من سؤاىل علمه حباىل ليس له إساد معروف و هو باطل الذي ثبت يف : سل : النجنيق قال له جربيل 
قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار : حسىب اهللا و نعم الوكيل قال ابن عباس : الصحيح عن ابن عباس انه قال 

  إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم : و قاهلا حممد حني قال هلم الناس 
) ( و قد ذكر هذا اإلمام أمحد و غريه . أما إليك فال: من حاجة ؟ قال  هل: و قد روي ان جربيل قال 

  181) 8/539و  1/13الفتاوى 
  

تفهم مما تقدم و لكن . و لنختم الكالم إن شاء اهللا تعاىل مبسألة عظيمة مهمة جدا: (  - رمحه اهللا  –قوله 
حيد ال بد أن يكون بالقلب و ال خالف أن التو: فقول . نفرد الكالم لعظم شأا و لكثرة الغلط فيها

اللسان و العمل فإن اختل شيء من هذا مل يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد و مل يعمل به فهو 
كافر معاند كفرعون و إبليس و أمثاهلما و هذا يغلط فيه كثري من الناس يقولون هذا حق و حنن نفهم 

عند أهل بلدنا إال من وافقهم و غري ذلك من هذا و نشهد أنه احلق لكن ال نقدر أن نفعله و ال جيوز 
االعذار و مل يدر املسكني أن غالب أئمة الكفر يعرفون احلق و مل يتركوه إال لشيء من االعذار كما قال 
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يعرِفُونه  (: و غري ذلك من اآليات كقوله ) 9من اآلية: التوبة)(اشتروا بِآيات اللَّه ثَمناً قَليالً ( :تعاىل 
  )146من اآلية: البقرة)(ما يعرِفُونَ أَبناَءهم كَ
  

: و إن عمل بالتوحيد عمال ظاهرا و هو ال يفهمه و ال يعتقده بقلبه فهو منافق و هو شر من الكافر اخلالص 
  )145من اآلية: النساء)(إِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ (

ترى من يعرف احلق و يترك العمل : كبرية طويلة تبني لك إذا تأملتها يف ألسنة الناس  و هذه مسألة مسألة
به خلوف نقص الدنيا أو جاه أو مداراة و ترى من يعمله به ظاهرا ال باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا 

  )هو ال يعرفه 
  

ال بد إن يكون اإلنسان موحدا بقلبه و  أا: ختم املؤلف مبسألة عظيمة و هي :  الشيخ ابن العثيمنيقال 
قوله و عمله و إن كان موحدا بقلبه و لكنه مل يوحد بقوله أو عمله فإنه غري الصادق يف دعواه ألن التوحيد 

أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت : ( القلب يتبعه توحيد القول و العمل لقول النيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
 1599( و مسلم )  52( البخارى ) ( سدت فسد اجلسد كله أال و هي القلب صلح اجلسد كله و إذا ف

فإذا وحد اهللا كما زعم بقلبه و لكنه مل يوحد بقوله أو فعله فإنه من حنس فرعون الذي كان مستيقنا ) 
بِها  وجحدوا(: باحلق عاملا و لكن أصر و عاندا و بقى على ما كان عليه من دعوى الربوبية كما قال تعاىل 

َ لَقَد (: و قال تعاىل عن موسى أنه قال لفرعون ) 14من اآلية: النمل)(واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً
 رائصضِ بالْأَرو اتاومالس بالِء إِلَّا رؤلَ هزا أَنم تمل102من اآلية: االسراء)(ع(  

  
إخل و هذا العذر ال ينفهم عند اهللا ألن الواجب على املرء أن يلمس ) ... الناس يغلط فيه كثري من : ( قوله 

رصى اهللا و لو سخط الناس و أن ال يبنع رصى الناس بسخط اهللا و هذا بشه من حيتجون مبا كان عليه 
من : الزخرف)(آثَارِهم مهتدونَ إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى ( :آباؤهم و هم الذين حكى اهللا عنهم 

  ).23من اآلية: الزخرف)(وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ ( :و اآلية األخرى ) 22اآلية
  

أي املعدم الفقه و البصرية أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون احلق لكنهم عاندوا ) مل يدر املسكني ( قوله 
من : البقرة)(لَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم ا( :فخالفوا احلق كما قال تعاىل 



فكانوا يعتذرون باألعذار ال تنفهم ) 9من اآلية: التوبة)(اشتروا بِآيات اللَّه ثَمناً قَليالً ( : و قال ) 146اآلية
  .ككخوفهم من فوات الرناسة و يصدر االس و حنو ذل

  
فكثري من أئمة الكفار يعرفون احلكم و لكنهم يكرهونه و ال يتبعونه و معرفة احلق دون العمل به أشد من 

اجلهل باحلق ألن اجلاهل باحلق يعذر و قد يعلم فينتبه و يتعلم خبالف املعاند املستكرب و هلذا كان اليهود 
لني ألم مل يعرفوا احلق لكن بعد بعثة النيب مغوضوبا عليهم لعلمهم باحلق و تركهم إياه و كان النصارى ضا

  182.صلّى اهللا عليه و سلّم كان النصارى عاملني فكانوا مثل اليهود يف كوم مغضوبا عليهم
  : فالناس مع التوحيد ثالثة أقسام :  الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
  من يعرفه و يؤمن به باطنا و جيحد ظاهرا و ينكره: القسم األول 

  
  من يتكلم به و يعمل به ظاهرا و ينكره و يكفر به باطنا و هم املنافقون: ثاىن القسم ال

  
من يعتقده باطنا و يعمل به ظاهرا و باطنا و القسمان األوالن كافران خاسران و القسم : القسم الثالث 

  183.الثالث مؤمن مفلح
  

  : الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيفقال 
  

اعلم رمحك اهللا أن دين اهللا يكون على القلب : ( حدى رسائله بقوله يف ا –رمحه اهللا  –وضح الشيخ 
باإلعتقاد و باحلب و البغض و يكون على اللسان بالنطق و ترك النطق بالكفر و يكون على اجلوارح بفعل 

الدرر السنية ) ( أركان اإلسالم و ترك األفعال اليت تكفر فإذا اختل واحدة من هذه الثالث كفر و ارتد 
10/87 (  
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و اشتد أحرق من الشبهات و الشهوات  –ال إله إال اهللا  –كلما عظم نور هذه الكلمة : ( يقول ابن القيم 
حبسب قوته و شدته حىت انه رمبا وصل إىل حال ال يصادف معه شبهه و ال شهوة و ذنبا إال أحرقه و هذا 

و شبهة دنت من هذا النور أحرقها حال الصادق يف توحيده الذي مل يشرك باهللا شيئا فإن ذنب أو شهوة أ
فسماء اعانه قد حرست بالنجوم من كل سارق حلسناته فال ينال منها السارق إال على غرة و غفلة ال بد 

منها للبشر فإذا استيقظ و علم ما سرق منه استنقده من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه فهو هكذا أبدا مع 
  ) 1/330مدارج السالكني ) ( نته و وىل الباب ظهره لصوص اجلن و اإلنس ليس كمن فتح هلم جزا

  
إن حيقق القلب مبعىن ال إله إال اهللا و صدق فيها و اخالصه مبا يقتضى  : (  - رمحه اهللا  –و قال ابن رجب 

أن يرسخ فيه تأله اهللا وحده إجالال و هيبة و خمافة و حمبة و رجاء و تعظيما و توكال و ميتلىء بذلك و ينفى 
ه ما سواء  من املخلوقني و مىت كان كذلك مل يبق فيه حمبة و ال إرادة و ال طلب لغريه ما يريده اهللا عنه تأل

  و حيبه و يطلبه و ينتفى بذلك من القلب مجيع أهواء النفوس و اراداا  و وساوس الشيطان 
  

ض إال هللا و ال يواىل فمن أحب شيئا و أطاعه و أحب إليه و أبغض عليه فهو إهله فمن كان ال حيب و ال يبغ
و ال يعادى إال له فاهللا إهله حقا و من أحب هلواه و أبغض له و واىل عليه و عادى عليه فاهله هواه كما قال 

  ) 3/524جامع العلوم و احلكم ) ( 23من اآلية: اجلاثـية)(أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه (: تعاىل 
  

أما كفر االباء و االستكبار فنحو كفر إبليس فإنه مل جيحد أمر اهللا و قابله : (  -رمحه اهللا  –قال ابن القيم 
باإلنكار و إمنا تلقاه باإلبا و االستكبار و من هذا كفر من عرف صدق الرسول و إنه جاء باحلق من هند 

 (: رعون و قومه اهللا و مل يتقد له إباء و استكبارا و هو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى اهللا عن ف

  ) 1/337مدارج السالكني ) ( 47من اآلية: املؤمنون)(أَنؤمن لبشرينِ مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ
لَيكْتمونَ الْحق وهم  (: (إىل قوله تعاىل ... و هذا يغلط فيه كثري من الناس يقولون إن هذا حق : ( و قوله 
  )146من اآلية: قرةالب)(يعلَمونَ

  
واتلُ (: و قد قرر امؤلف هذا املعىن  يف غري موضع و من ذلك ما استنبطه املؤلف من مسائل عند قوله تعاىل 

اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسا فَانناتآي اهنيي آتأَ الَّذبن هِملَيإن  : (  )175:ألعراف) (ع
  ) 5/112مؤلفات الشيخ ) ( االنسالخ ال يشترط فيه اجلهل باحلق أو بغضه 



  ) 5/122مؤلفات الشيخ ) ( إن حمبة الدنيا تكون سببا لردة العامل عن اإلسالم : ( مث قال 
  

ها الْجاهلُونَ ولَقَد أُوحي قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد أَي(: و من املسائل اليت حررها املؤلف عند قوله تعاىل 
 لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو ك65- 64:الزمر)(إِلَي (  

  
إن الذي يكفر به املسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة فإن هذا الذي ذكرهم اهللا مل يريدوا : ( حيث قال 

بل إذا أطاع املسلم من أشار عليه مبوافقتهم ألجل ماله أو بلده ... يري العقيدة منه صلّى اهللا عليه و سلّم تغ
و  5/345مؤلفات الشيخ ) ( أو أهله مع كونه يعرف كفرهم و يبغضهم فهذا كافر إال من أكره 

5/344 (  
  

حة بالوطن و قرر الشيخ أن من أظهر للمشركني املوافقة فإنه كافر و إن كان الباعث على هذه املوافقة املش
  .و احلرص عليه و ليس حب الكفر و الدخول فيه

  
لو نقدر أن السلطان ظلم أهل املغرب ظلما عظيما يف أمواهلم و بالدهم و مع : ( فقال موضحا هذا املعىن 

هذا خافوا استيالءهم على بالدهم ظلما و عدوانا و رأوا أم ال يدفعوم إال باستنجاد الفرنج و علموا أن 
ال يوافقوم إال أن يقولوا حنن معكم على دينكم و دنياكم و دينكم هو احلق و دين سلطان هو الفرنج 

لكن ملا . الباطل و تطاهروا بذلك ليال و ارا مع أم مل يدخلوا يف دين الفرنج و مل يتركوا األسالم بالفعل
اكرب ما يكون من الكفر و  تظاهروا مبا ذكرنا و مرادهم دفع الظلم عنهم هل يشك أحد أم مرتدون يف

) ( الردة إذا صرحوا أن دين السلطان هو الباطل مع علمهم أنه حق و صرحوا أن دين الفرنج هو الصواب 
  ) 7/28مؤلفات الشيخ 

  
الدالئل ( هذا املعىن مطلع رسالته  –رمحهم اهللا  –بن عبد الوهاب ..... و أكد الشيخ سليمان بن عبد اهللا 

رمحك اهللا أن اإلنسان إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم خوفا منهم و مداراة هلم و اعلم : ( فقال ) : 
) ( مداهنة لدفع شرهم فإنه كافر  مثلهم و إن كان يكره دينهم و يبغضهم و حيب اإلسالم و املسلمني 

  ) 29: الدائل يف حكم مواالة أهل اإلشراك ص



مثل توىل  –ونة للكفار و أن الشخص خيرج من امللة يناقض عملى النصرة و املعا –و املقصود باملوافقة هنا 
و لو مل يعتقد كما  –كسب اهللا أو رسوله  –و لو مل يتكلم و قد خيرج من امللة بكلمة  –الكفار و نصرم 

و الدرر  5/28مؤلفات الشيخ ) ( و لو مل يتكلم  –خيرج من امللة باعتقاد كفري كبغض اهللا أو رسوله 
  ) 10/87السنية 

  
ساق املداراة ضمن االعذار الباطلة كخوف نقص دنيا أو  –رمحه اهللا  –و هاهنا إشارة يسرية إىل أن املؤلف 

جاه أو مشحة بوطن أو مبشربة و تبعه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب يف 
 ) 11/85الدرر السنية ( و أوثق عرو االميان  –كما تقدم  –الدالئل 

  
و لعل مرادهم بذلك املداراة املدمومة و اليت مبعىن مداهنة و إن كان ثابتا الفرق بني املداراة و املداهنة عند 

 –بعض علماء جند كما وضحه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب 
ترك الغلظة أو االعراض عنه إذا خيف شره و املداراة درء شر املفسد بالقول اللني و : ( بقوله  –رمحهم اهللا 

حصول شى منه أكرب و املداهنة ترك ما حيب هللا  من الغرية و األمر باملعروف و النهى عن املنكر و التغافل 
  ) 85/ 11ادرر السنية ) ( عن ذلك لغرض دنيوى و هوى نفسائي 

  
بني املؤلف ) بكلمة ميزح ا : (  قوله إىل) ال تعتذروا : ( اوالمها ما نقدم من قوله تعاىل : ( و قوله 

فالقول الصريح يف االستحزاء بالدين مثل ما قدمت لك و أما : ( املزح و الستحزاء و أنواعها فقال 
الفعل فمثل مد الشفة و اخراج اللسان أو رمز العني مما يفعله كثري من الناس عند ما يؤمر بالصالة و 

  ) 2/319ابن غنام  تاريخ) ( الزكاة فكيف بالتوحيد ؟ 
  

من : التوبة)(ال تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم (: قوله تعاىل : أوالمها : (  -رمحه اهللا  –و قوله 
فإذا حتققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كفروا ) 66اآلية

و اللعب تبني لك أن الذي يتكلم بالكفر أو بعمل به خوفا من  بسبب كلمة قالوها على وجه املزح
  )نقص مال أو جاه أو مداراة ألحد أعظم ممن يتكلم بكلمة ميزح ا 



لَكن من شرح من كَفَر بِاللَّه من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْأميان و(: قوله تعاىل : و اآلية الثانية 
اةَ الديوا الْحبحتاس مهبِأَن كذَل  يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدلَى بِالْكُفْرِ صا عين

ةرفلم يعذر اهللا من هؤالء إال من أكره مع كون قلبه مطمئن باإلميان و أما غري) 107- 106:النحل )(الْآخ 
هذا فقد كفر بعد إميانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشريته أو ماله أو فعله على 

  .وجه املزح أو لغري ذلك من األعراض إال املكره
  

  : و اآلية تدل على هذا من وجهني 
  

ال يكر إال على الكالم أو فلم يسنت اهللا إال املكرهو معلوم أن اإلنسان ) إال من أكره : ( قوله : األوىل 
  الفعل اما عقيدة القلب فال يكره عليها أحد

  
فصرح أن هذا الكفار و العذاب مل ) ذَلك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الْآخرة : ( قوله تعاىل : و الثانية 

إمنا سببه أن له يف ذلك حظا من حظوظ يكن بسبب االعتقاد أو اجلهل أو البغض للدين أو حمبة الكفر و 
  الدنيا فآثره على الدين

  
  .و اهللا سبحانه و تعاىل أعلم و صلّى اهللا على نبينا حممد و آله و صحبه أمجعني

  
  : الشيخ صاحل بن فوزانقال 

  
نعم إذا عرفت هذه القاعدة و هي معرفة ما حيصل به اإلميان الصحيح فإنه جيب أن تعرف ما يضادها من 

قوال و األفعال و من ذلك الكالم الذي يتكلم به اإلنسان و هو من نواقض اإلسالم لكنه ميزح به فإنه األ
يكفر و لو كان ليس جادا يف كالمه فالدين ليس فيه مزح و الدليل على ذلك قصة هؤالء النفر الذين 

الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم  خرجوا مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف غزوة تبوك لغزو الروم ملا بلغ
أن الروم جيمعون غلى غزوة املسلمني فالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم بادر يف وقت احلر و شدة القيظ و 

الصيف و وقت طيب الثمار و املسافة بعيدة من املدينة إىل تبوك و أن أناسا من الذين خرجوا مع رسول اهللا 
ما رأينا هؤالء أرغب بطونا و ال أكذب : س ميزحون قال واحد منهم صلّى اهللا عليه و سلّم جلسوا يف جمل



ألسنة و ال أجنب عند اللقاء يعنون رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و أصحابه و كان يف الس غالم من 
األنصار فأنكر عليهم و قال كذبت و لكنك منافق ألخربن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فلما ذهب هذا 

لفىت ليخرب الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم وحد الوحي قد سبقه و نزل على الرسول صلّى اهللا عليه و سلّم ا
هزِئُونَ ال ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تست(: قوله تعاىل 

ذتعت انِكُمإِمي دعب متكَفَر وا قَدفجاء هؤالء إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ) 66- 65: التوبة)(ر
يا رسول اهللا ما قصدنا إال املزح حديث الركب نقطع به عنا الطريق و ال يزيد : يعتذرون و يقولون 

هم فإذا كان هؤالء باهللا و ارتدوا و قد كانوا الرسول صلّى اهللا عليه ز سلّم على تالوة اآلية و ال يلتفت إلي
مسلمني من قبل بسبب كلمة قالوها على وجه املزح و اللعب فكيف مبن يقول الكالم من الكفر ال من 

باب املزح و إمنا من باب احملافظة على ماله و على جاهه و على مكانته و هذا سر من املازح ألنه استرى 
  :اصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر ال خيلو من مخس حاالت احلياة الدنيا باألخرة ؟ فاحل

  
  أن يكون معتقدا ذلك بقلبه فهذا ال شك يف كفره : احلالة األوىل 

  
  أن ال يكون معتقدا ذلك بقلبه و مل يكره على ذلك و لكن فعله من أجل طمع الدنيا أو : احلالة الثانية 

  
: النحل)(ذَلك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الْآخرة (: ة مداراة الناس و موافقتهم فهذا كافر بنص اآلي

  ) 107من اآلية
  

من فعل الكفر و الشرك موافقة ألهله و هو ال حيبه و ال يعتقده بقلبه و إمنا فعله شحا ببلده أو : احلالة الثالثة 
  ماله أو عشريته

  
ا و العبا كما حصل من النفر املذكورين و هذا يكون كافرا بنص اآلية أن يفعل ذلك مازح: احلالة الرابعة 

  الكرمية
  

أن يقول ذلك مكرها ال خمتارا و قلبه مطمئن باإلميان فهذا مرخص له يف ذلك دفعا لإلكراه : احلالة اخلامسة 
اإلنسان ال و أما األحوال املاضية فإن صاحبه يكفر كما صرحت به اآليات و يف هذا رد على من يقول إن 



حيكم عليه بالكفر و لو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حىت يعلم ما يف قلبه و هذا قول باطل خمالف 
  .للنصوص و هو قول املرجئة  الضالل

  
و : ( قاعدة عظيمة يف اإلكراه الذي يعذر به و الذي ال يعذر به حيث قال  –رمحه اهللا  –و ذكر الشيخ 

  184)يكره إال على العمل أو الكالم أما عقيدة القلب فال يكر أحد عليها معلوم أن اإلنسان ال 
قرر الشيخ اإلمام هذا اال يف غري موضع و كذا أئمة الدعوة من : قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف 

قلبه  فلم يستثن اهللا إال من أكره و) : ( من كفر باهللا بعد إميانه : ( عن اآلية  –رمحه اهللا  –بعده فقال 
الفعل فقد صرح بأن ... مطمئن باإلميان بشرط طمأنينة القلب و اإلكراه ال يكون على العقيدة بل على القو

) ( من قال الكفر أو فعله فقد كفر إال املكره بالشرط املذكور و ذلك بسبب إيثار الدنيا ال بسبب العقيدة 
  ) 7/217و مؤلفات الشيخ  2/196تاريخ ابن غنام 

  
استثناء املكره : ( فقال ) من كفر باهللا من بعد إميانه : ( الشيخ مجلة من املسائل عند قوله تعاىل نبط و است

املطمئن و أن الرخصة ملن مجع بينهما خالف املكره فقط و أن الردة املذكورة كالم أو فعل من غري اعتقاد 
اطل و اا تكون مع حمة الدين و اا و اا تكون مع شدة املعرفة بالدين و اا تكون مع شدة املعرفة بالب

تكون مع بغض الباطب و اا تكون مع شدة اخلوف و تكون أيضا مع شدة حاجته ملا بذل أو ملا يرجوه 
  ) 230، 4/229مؤلفات الشيخ ... ) ( 

  
: ( ه يف معىن اآليني الساقني قول –رمحهم اهللا  –بن عبد الوهاب ... و مما حرره الشيخ سليمان بن عبد اهللا 

حكم تعاىل حكما ال يبدل أن من رجع عن دينه إىل الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوف على نفس 
أو مال أو أهل أم ال و سواء كفر بباطنه و ظاهره أم بظاهره دون باطنه و سواء كفر بفعله و مقاله أم 

فهو كافر على كل حال إال ...  بأحدمها دون اآلخر و سواء كان طامعا يف الدنيا يناهلا من املشركني أم ال
أ كفر و إال قاتلناك أو ضربناك أو أخذه املشركني : ( فإذا أكره اإلنسان على الكفر و قيل له ... املكره 

فضربوه و مل ميكنه التخلص إال مبوافقتهم خاز له مبوافقة هلم يف الظاهر بشرظ أن يكون قلبه مطمئنا باإلميان 
  أما إن وافقهم بقلبه فهو كافر و لو كان مكرها أي ثابتا عليه معتقدا له ف
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مث أخرب تعاىل أن سبب هذا الكفر و العذاب ليس بسبب االعتقاد للشرك أو اجلهل بالتوحيد أو البغض للدين 
أو حمبة للكفر و إمنا سببه أن له يف ذلك حظا من حظوظ الدنيا فاثره على الدين و على رضى رب العاملني 

(  )107:النحل) (نهم استحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الْآخرة وأَنَّ اللَّه ال يهدي الْقَوم الْكَافرِينذَلك بِأَ(: فقال 
  ) 46-43: الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك ص

طمأنينة القلب  إذا أكره و تكلم فال بد من: ( بقوله  –رمحه اهللا  –محد بن عتيق  و أكد هذه السألة الشيخ
باإلميان و مفهوم ذلك انه إذا تكلم بالكفر من غري اكراه كفر و إن كان قلبه مطمئن باإلميان كما أن من 

  ) 26: الدفاع عن أهل السنة و اإلتباع ص) ( سرح بالكفر صدرا كفر و إن مل يتكلم 
  

من قال الكفر أو فعله أو رضى  من دين نبيهم أن –أي الصحابة رضي اهللا عنهم  –بل قد علموا : ( مث قال 
به حمتارا كفر و إن كان مع ذلك يبغضه بقلبه و ذا تبعهم على ذلك علماء أهل السنة و احلديث و ذكر 

إن املرتد هو الذي يكفر بعد إسالمه إما نطقا و إما فعال و إما اعتقادا فقرروا : ذلك يف كتبهم حيث قالوا 
ه و مل يعمل به إذا مل يكن كرها و كذلك إذا فعل الكفر كفر و إن مل أن من قال الكفر كفر و إن مل يعتقد

يتقده و نطق به و كذلك إذا شرح بالكفر صدره أي فتحه و وسعه و إن مل ينطق بذلك و مل يعمل به و 
الدفاع من ) ( هذا معلوم قطعا من كتبهم و من له ممارسة يف العلم فال بد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك 

  185) 30- 29:لسنة و اإلتباع صأهل ا
  

هذا ما تيسر مجعه و اعداده و باهللا التوفيق و صلّى اهللا و سلّم على نبينا حممد و على آله و صحبه أمجعني و 
  احلمد هللا رب 

  
  

  ذو القعدة 
 –صعدة  –دماج  –دار احلديث 

  اليمن
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