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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
اطلعت عىل تفري ٍغ لرشح كتاب كشف الشبهات لشيخ اإلسالم
فقد
ُ
املجدد حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل تعاىل -قام بإعداده ،وتنسيقه بعض
فهرسا وقد أسميته( :ألطف العبارات يف رشح كشف
اإلخوة ووضعوا له
ً
الشبهات).
ذخرا يوم الدين.
أسأل اهلل أن يتقبله ،وينفع به ،وجيعله ً
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
http://islamancient.com
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أما بعد:

فإنه قبل البدء بقراءة هذا الكتاب والتعليق عليه ،إن املراد من هذا الكتاب
كشف شبهات أدىل هبا دعاة الرشك ليشبهوا عىل الناس دعوهتم ومتسكهم
بالتوحيد فلبسوا عليهم بشبهات ،فألف هلم اإلمام املجدد حممد بن عبد
الوهاب هذا الكتاب لكشف هذه الشبهات التي يلبسون هبا عىل الناس يف
صدهم عن التوحيد ودعوهتم إىل الرشك.
واملراد بالشبهة يف كالم اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب ملا قال :كشف
الشبهات
هي :اشتباه احلق بالباطل ،وقد ذكر ابن القيم أن الشبهة مأخوذة من اشتباه
احلق بالباطل فقال" :وإنام ُسميت الشبهة شبهة الشتباه احلق بالباطل فيها،
فإهنا تلبس ثوب احلق عىل جسم الباطل ،وأكثر الناس أصحاب حسن
ظاهر ،فينظر الناظر فيام ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها"(.)1

( )1مفتاح دار السعادة (.)140 /1
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نحوا من هذا الزبيدي ،فقالَ " :
وش َّب َهه عليه ت َْشبِ ًيهاَ :خ َّل َطه عليه.
وذكر ً
وَج ُع ُّ
الش ْب َه ِة ُش َب ٌه" (.)1
َْ
وهذا هو املراد من كالم املصنف؛ ألنه ملا ذكر الشبهات وذكر اجلواب
املفصل استدل بآية آل عمران ،وهي قوله سبحانهُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َأ ْنز ََل َع َل ْي َ
ك
ِ
ُمك ََام ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات﴾ [آل عمران]7 :
اهب ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ات ُ ْ
ا ْلكت َ
َاب َو ُأخَ ُر ُمت ََش ِ َ
والذي يقابل املحكم هو املتشابه أي :الذي اشتبه فيه احلق عىل الباطل ،أي
التبس أمره عىل الناس ،وقد هنى اهلل بني إرسائيل عن لبس احلق بالباطل
احل َّق بِا ْل َباطِ ِل َو َت ْكت ُُموا َْ
فقال سبحانهَ ﴿ :و َال َت ْلبِ ُسوا َْ
ون﴾
احل َّق َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
[البقرة.]42 :
وهذا الكتاب ُيدرس بعد أن يدرس الطالب القواعد األربع وثالثة
األصول وكتاب التوحيد؛ ألنه ملا درس الطالب هذه الكتب وفهمها وعرف
احلقُ ،أثري عىل احلق شبهات تصد الناس عن دعوة احلق ،فيتعلم هذا الكتاب
لريد الباطل ويكشف الذي ُلبس عىل الناس.

( )1تاج العروس من جواهر القاموس (.)413 /36
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ثم اعلم :أن الكتاب يتعلق بالشبهات حول توحيد األلوهية والرشك فيه،
فلذا من املهم أن ُتعرف مقدمات:
املقدمة األوىل :أن التوحيد أقسام ثالثة :توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية
وتوحيد االسامء الصفات .واجلامع هلذه األنواع الثالثة أهنا إفراد اهلل بام
خيتص به.
وتوحيد الربوبية هو :إفرا ُد اهلل بأفعاله التي خيتص هبا ،كاخللق والرزق
واإلحياء واالماتة.
وتوحيد األلوهية هو :إفرا ُد اهلل بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء.
وتوحيد األسامء والصفات هو :إفرا ُد اهلل بأسامئه وصفاته ،مثل اسم
الرمحن ،والرحيم ،والسميع ،وكصفة الرمحة والسمع.
فمعنى التوحيد راجع إىل أن ُيوحد اهللُ تعاىل و ُيعبد دون من سواه.
فإن قيل :ما الدليل عىل تقسيم التوحيد إىل هذه األقسام الثالثة؟
ب والتقسيم ،فإن العلامء ملا سبوا أدلة الكتاب والسنة
فيقال :هو الس ُ
ب والتقسيم دليل رشعي وعقل ،وقد
خرجوا بأن التوحيد أقسام ثالثة .والس ُ
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ِ ِ
ِ
َش ٍء َأ ْم ُه ُم َْ
ون﴾
اْلالِ ُق َ
استدل اهلل به يف كتابه فقالَ ﴿ :أ ْم خُ ل ُقوا م ْن َغ ْري َ ْ
[الطور]35 :
فجعل األقسام ثالثة:
 القسم األول :أهنم ُخلقوا صدفة والقسم الثاين :أهنم خلقوا أنفسهم.القسم الثالث وهو أن اهلل
فبّي اهللُ سبحانه بطالن هذين القسمّي ،فبقي
ُ
سبحانه وتعاىل خلقهم.
قسام راب ًعا وهو أن غريهم من املخلوقّي
فإن قيل :ل ال يقال إن هناك ً
خلقهم؟
ٍ
خملوق ال خيلق نفسه فهو
فيقال :ما تقدم بداللة اآلية واالستقراء أن أي
إذن ال خيلق غريه من باب أوىل.
وقد ذكر هذا ابن تيمية فقال" :وقد علم باالضطرار ،أن املحدَ ث ال بد له
من ِ
ُمدث ،واملمكن البد له من موجب ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ ْم خُ لِ ُقوا ِم ْن َغ ْ ِ
ري

6

َش ٍء َأ ْم ُه ُم َْ
ون﴾ [الطور .]35 :فإذا مل يكونوا خلقوا من غري خالق،
اْلالِ ُق َ
َ ْ
وال هم اْلالقون ألنفسهم ،تعني أن هلم خالقا خلقهم" (.)1
وذكره ابن قدامة فقال " :والربهان عىل مخسة أرضب" ثم ذكر منها:
"اْلامس السرب والتقسيم" (.)2
إذن بمقتىض االستقراء ُيقسم التوحيد هلذه األقسام الثالثة ،ونتيجة دليل
االستقراء أنه حكاية للواقع ال إحداث يشء جديد.
ً
مستعمال دليل االستقراء" :وهي اسم وفعل وحرف" ،ملا
وقال ابن هشام
ذكر حد الكلمة بّي أهنا جنس حتته ثالثة أنواع" :االسم والفعل واحلرف،
والدليل عىل انحصار أنواعها يف هذه الثالثة :االستقراء ،فإن علامء هذا الفن

( )1التدمرية (.)12 /2
( )2روضة الناظر (ص )140 / 1( )18 :تاج العروس من جواهر القاموس (36
 )413 /التدمرية ( )12 / 2روضة الناظر (ص.)18 :
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تتبعوا كالم العرب فلم جيدوا إال ثالثة أنواع ،ولو كان ثم نوع رابع لعثروا
عىل َشء منه" (.)1
تنبيهان:
التنبيه األول :أراد بعضهم أن يدخل توحيد احلاكمية يف أقسام التوحيد
قسام رابعا وهذا ال يصح ألمرين:
فيجعله ً
األمر األول :أنه بمقتىض مفهوم التقسيم أن يكون القسم األول مغايرا
للقسم اآلخر ،فإذا كان الناس ما بّي ذكر أو أنثى ،فالذكر ال يدخل يف
األنثى ،واألنثى ال تدخل يف الذكر ،بل هذا قسم مغاير لذلك القسم،
وتوحيد احلاكمية إما أن يرجع إىل تطبيق العباد (التعبد بذلك) ألحكام
الرشيعة وهذا يرجع إىل توحيد العبادة ،وإما أن يرجع إىل ترشيع األحكام يف
رشع اهلل (الترشيع والتحليل والتحريم) وهذا يرجع إىل توحيد الربوبية ،فهو
إذن داخل يف أحد األقسام الثالثة فال يصح أن يفرد.

( )1رشح قطر الندى (ص.)12 :
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األمر الثاين :أول تفرق وحتزب بدعي كان يف األمة اإلسالمية بسبب الغلو
يف توحيد احلاكمية ،فإن سبب حتزب اخلوارج هو الغلو يف توحيد احلاكمية
وإفراده بقسم مستقل للتوحيد يزيده غلوا ،واخلوارج أول فرقة حتزبت عىل
بدعة يف األمة االسالمية كام ذكر هذا ابن تيمية يف جمموع الفتاوى وكتابه
االستقامة وابن كثري يف تفسريه وابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ،وال
زالت األمة تعيش مفاسد الغلو يف هذا املسمى بتوحيد احلاكمية.
التنبيه الثاني :قد أشار اىل أقسام التوحيد الثالثة مجع من أهل العلم من
السابقّي والالحقّي ،كأيب حنيفة يف الفقه األكب وابن جرير يف تفسريه
واشتهر بذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واملقريزي الشافعي
يف جتريد التوحيد ،واشتهر بذلك أئمة الدعوة النجدية السلفية من اإلمام
حممد بن عبد الوهاب إىل أتباعه يف نرصة التوحيد.
والبن القيم تقسيم آخر ذكره يف كتابه مدارج السالكّي فقال ":وهو
نوعان توحيد يف املعرفة واإلثبات ،وتوحيد يف املطلب والقصد " (.)1

( )1مدارج السالكّي (.)449 /3
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واملراد بتوحيد املعرفة واإلثبات :توحيد الربوبية وتوحيد األسامء
والصفات.
واملراد بتوحيد الطلب والقصد هو :توحيد األلوهية.
وهذا تقسيم آخر ذكره  -كام تقدم  -واألمر يف ذلك واسع ألن املرجع
بيانه ،ويتضح هبذا وذاك ،إال أن التقسيم الثالثي أكرت اشتهارا وأكثر
وضوحا.
والدليل عىل توحيد الربوبية قال سبحانهَ ﴿ :و َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َل َي ُقو ُل َّن اهللَُّ﴾ [لقامن ]25 :وقال سبحانهَ ﴿ :أ َال َل ُه َْ
اْل ْل ُق
َّ َ َ
َو ْاألَ ْم ُر﴾ [األعراف،]54 :
أما دليل توحيد اإلهلية :قوله تعاىلَ ﴿ :و َق ََض َر ُّب َ
ك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه﴾
[اإلرساء،]23 :
ودليل توحيد االسامء والصفات قوله تعاىلَ ﴿ :وهللَِّ ْاألَ ْس َام ُء ُْ
احل ْسنَى
َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا﴾ [األعراف]180 :
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ان َر ِّب َ
ون.
ك َر ِّب ا ْل ِعز َِّة َع َّام َي ِص ُف َ
ودليل الصفات قوله سبحانهُ ﴿ :س ْب َح َ
نيَ .و َْ
ني﴾ [الصافات]182 - 180 :
احل ْمدُ هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَ ِ َ
َو َس َال ٌم َع َىل املُْ ْر َسلِ َ
وجه الداللة :أن اهلل نزه نفسه عام وصفه املخالفون للرسل ،وسلم عىل
املرسلّي؛ ألهنم وصفوه بام يليق به سبحانه ،فدل هذا عىل أن له صفات
سبحانه ،ويف الصحيحّي واللفظ للبخاري :ع ْن عائشة أن النبي ﷺ بعث
ر ُج ًال عىل رسي ٍة وكان ي ْقر ُأ أل ْصحابه يف صالهت ْم في ْخت ُم ب ُق ْل ُهو اهللُ أحد فلام
يش ٍء ي ْصن ُع ذلك فسأ ُلو ُه فقال
رج ُعوا ذك ُروا ذلك للنبي ﷺ فقال :س ُلو ُه ألي ْ
ألهنا صف ُة الر ْمحن وأنا ُأحب أ ْن أ ْقرأ هبا فقال النبي ﷺ وقد اقره النبي ﷺ
بو ُه أن اهلل ُُيب ُه» .وهذا فيه رد عىل ابن حزم الذي أنكر
عىل هذا فقال« :أ ْخ ُ
أن يكون هلل صفات ،حتى قال ابن عبد اهلادي :إن ابن حزم جهمي جلد.
املقدمة الثانية :إذا تبّي ما تقدم ،فالذي ُيضاد التوحيد الرشك ،وهو
تسوية غري اهلل باهلل يف َشء من خصائص اهلل ،كام قال سبحانه عن املرشكّي:
﴿تَاهللَِّ إِ ْن ُكنَّا َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [الشعراء،97 :
ني .إِ ْذ ن َُس ِّويك ُْم بِ َر ِّب ا ْل َعاملَ ِ َ
]98
ِ
ون﴾ [األنعام]1 :
ين َك َف ُروا بِ َر ِّهبِ ْم َي ْع ِد ُل َ
وقال سبحانهُ ﴿ :ث َّم ا َّلذ َ
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ون﴾ [البقرة]22 :
وقال سبحانهَ ﴿ :ف َال َ ْجت َع ُلوا هللَِّ َأ ْندَ ا ًدا َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
وروى البخاري ع ْن ع ْبد اهلل بن مسعود  قال :سأ ْل ُت النبي ﷺ أي
جتعل هلل ندًّ ا و ُهو خلقك»ُ ،ق ْل ُت :إن ذلك
الذنْب أ ْعظ ُم عنْد اهلل؟ قال« :أ ْن ْ
اف أ ْن ي ْطعم معك»ُ ،ق ْل ُت:
لعظيمُ ،ق ْل ُتُ :ثم أي؟ قال« :وأ ْن ت ْقتُل ولدك َت ُ
ُثم أي؟ قال« :أ ْن تُزاِن حليلة جارك».
أما تعريف الرشك فذكره بمعناه :ابن تيمية يف (التدمرية) وكتاب
(االستقامة) وكام يف (جمموع الفتاوى) ،وابن القيم يف (مدارج السالكّي)
و(إغاثة اللهفان) ،وابن رجب يف رسالة اإلخالص ،والشيخ عبد الرمحن بن
حسن يف (فتح املجيد) ،إىل شيخنا الشيخ العالمة حممد بن الصالح العثيمّي.
املقدمة الثالثة :الرشك نوعان :الرشك األكب والرشك األصغر كام ذكر
ابن تيمية يف مواضع من جمموع الفتاوى ،وابن القيم يف إغاثة اللهفان والداء
والدواء.
قسم الرشك إىل أقسا ٍم ثالثة :اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب
وقد َّ
ومجع من أئمة الدعوة ،كالعالمة الشيخ عبد اهلل أبا بطّي يف الدرر السنية،
وقالوا :الرشك ينقسم إىل :رشك أكب ورشك أصغر ورشك خفي.

12

واألظهر واهلل أعلم أن الرشك قسامن ،وأن الرشك اخلفي يدخل يف الرشك
األكب والرشك األصغر كام ذكر ذلك شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز رمحه
اهلل تعاىل يف املجلدات األُول من جمموع مقاالته وفتاواه.
واملراد بالرشك ْلفي :أي الذي ال يتضح للناس وقد يكون يف األكب وقد
يكون يف األصغر،
ٌ
ٌ
ورشك أصغر ،وهو الذي دلت
رشك أكرب
فالصواب أن الرشك رشكان،
عليه الرشيعة ،فقد ثبت عند اإلمام أمحد والبيهقي :واللفظ ألمحد ع ْن حم ْ ُمود
بن لب ٍ
الرش ُك
يد أن ر ُسول اهلل ﷺ قال« :إن أ ْخوف ما أخ ُ
ْ
اف عل ْيك ُْم ْ
الرش ُك ْاألصغر يا ر ُسول اهلل؟ قال« :الريا ُء ،ي ُق ُ
ول اهللُ
ْاألصغر» ،قا ُلوا وما ْ
اس بأ ْعامهل ْم :ا ْذه ُبوا إىل الذين ُكنْت ُْم
عز وجل هل ُ ْم ي ْوم ا ْلقيامة إذا ُجزي الن ُ
تُرا ُءون يف الدنْيا فا ْن ُظ ُروا ه ْل جتدُ ون عنْد ُه ْم جزا ًء».
فجعلت الرشيعة من الرشك ما هو أصغر وهو الرياء -كام تقدم -وهذا
الرياء خفي وهو رشك أصغر كام أخرج ابن خزيمة ( )937وغريه عن حممود
بن لبيد قال :خرج النبي ﷺ فقال« :أهيا الناس إياكم ورشك الرسائر» قالوا:
يا رسول اهلل وما رشك الرسائر؟ قال« :يقوم الرجل فيصل فيزين صالته
جاهدا ملا يرى من نظر الناس إليه ،فذلك رشك الرسائر».
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ايرا للرشك
قسام ُمغ ً
إذن الرشك اخلفي قد يكون يف األصغر ،فهو ليس ً
األكب والرشك األصغر ،بل هو داخل فيهام ،فقد يكون الرشك األكب رش ًكا
خف ًّيا وقد يكون الرشك األصغر رش ًكا خف ًّيا.
والذي قرره اإلمام املجدد يف هذا الكتاب هو بيان التوحيد وبيان
الشبهات التي أثريت عىل التوحيد.
وإن من أهم ما ينفعك يف معرفة التوحيد ومعرفة الشبهات املثارة حول
أناسا من أهل زمانك
التوحيد ،أن تعرف حال كفار قريش ،حتى إذا رأيت ً
ً
أفعاال ويزعمون أهنا ليست رش ًكا وقد فعلها كفار قريش وأنكرها
يفعلون
اهلل عليهم وجعلها رش ًكا ،فتنكر عليهم بأن فعلهم هذا مثل فعل كفار قريش.
املقدمة الرابعة :كفار قريش جتاه أنواع التوحيد الثالثة كام ييل:
أما توحيد الربوبية :فهم مقرون به يف اجلملة وليس إقراراهم به إقرارا
ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
ض َأ َّم ْن َي ْملِ ُ
ك
تفصيليا ،كام قال سبحانهُ ﴿ :ق ْل َم ْن َي ْر ُز ُقك ُْم م َن َّ
احلي ِمن املَْي ِ
ت ِم َن َْ
ت َو ُ ْ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو َم ْن ُ ْ
احل ِّي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر
ُي ِر ُج املَْ ِّي َ
ُي ِر ُج َْ َّ َ ِّ
َّ
ون﴾ [يونس ]31 :فهم مقرون بتوحيد
ون اهللَُّ َف ُق ْل َأ َف َال َت َّت ُق َ
ْاألَ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
الربوبية لكن إقرارهم مقيد بقيدين:
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القيد األول :أنه يف اجلملة ،لذلك عندهم رشك يف التامئم ،والرشك يف
التامئم رشك راجع إىل الرشك يف توحيد الربوبية ،كام قال ابن أيب العز احلنفي:
" وكثري من مرشكي العرب وغريهم قد يظن يف آهلته شيئا من نفع أو رض،
بدون أن ُيلق اهلل ذلك"(.)1
القيد الثاين :إال البعث والنشور فإهنم كانوا منكرين للبعث والنشور ،مع
ِ
ين َك َف ُروا َأ ْن َل ْن
أن البعث والنشور من الربوبية قال سبحانهَ ﴿ :ز َع َم ا َّلذ َ
ُي ْب َع ُثوا ُق ْل َب َىل َو َر ِِّّب َل ُت ْب َع ُث َّن ُث َّم َل ُتنَ َّب ُؤ َّن بِ َام َع ِم ْلت ُْم َو َذلِ َ
ك َع َىل اهللَِّ َي ِس ٌري﴾
[التغابن.]7 :

(  ) 1رشح الطحاوية ( ،)86وقال يف رشح الطحاوية (ص" :)81 :فإن املرشكني من
العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ،وأن خالق الساموات واألرض واحد ،كام أخرب تعاىل
عنهم بقوله﴿ :ولئن سألتهم من خلق الساموات واألرض ليقولن اهلل﴾ [سورة لقامن:
﴿ .]25قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ،سيقولون هلل قل أفال تذكرون﴾ [سورة
املؤمنون ،]85 ،84 :ومثل هذا كثري يف القرآن ،ومل يكونوا يعتقدون يف األصنام أهنا مشاركة
هلل يف خلق العامل ،بل كان حاهلم فيها كحال أمثاهلم من مرشكي األمم من اهلند والرتك
والرببر وغريهم ،تارة يعتقدون أن هذه متاثيل قوم صاحلني من األنبياء والصاحلني،
ويتخذوهنم شفعاء ،ويتوسلون هبم إىل اهلل ،وهذا كان أصل رشك العرب".
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أما توحيد األسامء والصفات :فإهنم مقرون بأسامء اهلل كلها إال اسم
الرمحن ،أشار هلذا ابن كثري يف تفسريه( )1فقال" :وقد زعم بعضهم أن العرب
ال تعرف الرمحن ،حتى رد اهلل عليهم ذلك بقولهُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا اهللََّ َأ ِو ا ْد ُعوا
األس َام ُء ُْ
احل ْسنَى﴾ [اإلرساء]110 :؛ وهلذا قال كفار
الر ْ َ
مح َن َأ ًّيا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْ
َّ
مح ِن
الر ْ َ
قريش يوم احلديبية ملا قال رسول اهلل ﷺ ل َعيل" :اكتب ﴿بِ ْس ِم اهللَِّ َّ
الر ِحي ِم﴾ " ،فقالوا :ال نعرف الرمحن وال الرحيم .رواه البخاري ،ويف بعض
َّ
الروايات :ال نعرف الرمحن إال رمحن الياممة .وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا قِ َ
يل َُهل ُم
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان:
الر ْ َ
ْاس ُجدُ وا ل َّلر ْ َ
مح ُن َأن َْس ُجدُ ملَا ت َْأ ُم ُرنَا َوزَا َد ُه ْم ُن ُف ً
مح ِن َقا ُلوا َو َما َّ
."]60
وذكر هذا الشيخ سليامن بن عبد اهلل ،وذكر أن منهم من أقر باسم الرمحن،
لكن أكثرهم منكرون السم الرمحن لذا أنكر اهلل عليهم ،فقال رمحه اهلل:
" ومل يعرف عنهم إنكار َشء من هذا التوحيد إال يف اسم الرمحن خاصة،
ولو كانوا ينكرونه لر ّدوا عىل النبي ﷺ ذلك ،كام ر ّدوا عليه توحيد اإلهلية.

( )1تفسري ابن كثري (.)126 /1
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ِ
ِ
اب﴾ [ص ]5 :السيام
َش ٌء ُع َج ٌ
فقالوا ﴿ َأ َج َع َل ْاْل َهل َة إِ ًَهلا َواحدً ا إِ َّن َه َذا َل َ ْ
السور املكية مملوءة هبذا التوحيد "(.)1
والدليل عىل أهنم مقرون بجميع األسامء إال اسم الرمحن :أن اهلل أنكر
عليهم ملا أنكروا اسم الرمحن ،فدل هذا عىل أهنم لو كانوا منكرين اسام آخر
غري اسم الرمحن ألنكر اهلل عليهم ،فلام ل ُينكر اهلل عليهم إال إنكارهم السم
الرمحن ،دل هذا عىل أهنم مقرون ببقية أسامء اهلل ول ينكروا إال اسم الرمحن.
أما من جهة صفات اهلل :فهم مقرون بصفات اهلل ،قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية" :ويقولون هلم :معلوم أن مرشكي العرب وغريهم كانوا ينكرون
املعاد ،وقد أنكروه عىل الرسول وناظروه عليه ،بخالف الصفات ،فإنه مل ينكر
شيئًا منها أحد من العرب" (.)2
أما توحيد األلوهية :فهم مرشكون فيه ،وهي املعركة بّي الرسل وبّي
قومهم ،ولذلك فإن السبب الرئيس إلرسال الرسل هو دعوة الناس إىل
التوحيد وإنكار الرشك عليهم ،كام حصل لقوم نوح فقد أخرج البخاري-

( )1مقدمة كتابه تيسري العزيز احلميد (.)27 /1
( )2الفتوى احلموية الكبى (ص.)283 :
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من طريق عطاء عن ابن عباس  يف تفسري قوله تعاىل ﴿ َو َقا ُلوا َال ت ََذ ُر َّن
َِ
ُوث َو َي ُع َ
آهل َتك ُْم َو َال ت ََذ ُر َّن َو ًّدا َو َال ُس َوا ًعا َو َال َيغ َ
َْسا﴾ [نوح ]23 :قال:
وق َون ْ ً
"هذه أسامء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلام هلكوا أوحى الشيطان إىل
قومهم ،أن انصبوا إىل جمالسهم التي كانوا جيلسون أنصابا وسموها
بأسامئهم ،ففعلوا ،فلم تعبد ،حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت".
فألجل هذا أرسل اهلل نوحا عليه السالم ،وألجل هذا يفرس الصحابة
وكثري من العلامء العبادة بالتوحيد ،وهذا معروف عن السلف أهنم يفرسون
اليشء بذكر يشء من أفراده وهم هبذا ذكروا الفرد األهم ألجل أن املعركة
َّاس
كانت يف ذلك ،أخرج ابن أيب حاتم عن ابن عباس :قوله" ﴿ َيا َأ ُّ َُّيا الن ُ
وحدوا ر ّبكم"( .)1وإال فإن العبادة أشمل ،ومعروف
ا ْع ُبدُ وا َر َّبك ُْم﴾َ :أي ّ
عن السلف أهنم يذكرون فردا من أفراد التفسري ألمهيته أو لغري ذلك ،ذكر
هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية "فتذكر أقواهلم يف اْلية فيقع يف عباراهتم تباين
يف األلفاظ ،حيسبها من ال علم عنده اختال ًفا ،فيحكيها أقواال وليس كذلك،
فإن منهم من يعرب عن الَشء بالزمه أو نظريه ،ومنهم من ينص عىل الَشء

( )1تفسري ابن ايب حاتم (.)214
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بعينه ،والكل بمعنى واحد يف كثري من األماكن ،فليتفطن اللبيب لذلك ،واهللّ
اهلادي" (.)1
وقال ابن القيم" :وقد يقع يف كالم السلف تفسري اللفظ العام بصورة
خاصة عىل وجه التمثيل ال عىل تفسري معنى اللفظة يف اللغة بذلك ،فيغري به
املعنى فيجعله معنى اللفظة يف اللغة كام قال بعضهم يف قوله ﴿ ُث َّم َلت ُْس َأ ُل َّن
َي ْو َمئِ ٍذ َع ِن الن َِّعي ِم﴾ [التكاثر ]8 :إنه املاء البارد يف الصيف فلم يرد به أن النعيم
ون﴾ [املاعون:
ون املَْا ُع َ
املسؤول عنه هو هذا وحده ،وكام قيل يف قوله ﴿ َو َي ْمنَ ُع َ
 ،]7إنه القدر والفأس والقصعة ،فاملاعون اسم جامع جلميع ما ينتفع به،
فذكر بعض السلف هذا للسائل متثيال وتنبيها باألدنى عىل األعىل ،فإذا كان
الويل ملن منع هذا فكيف بمن منع ما احلاجة إليه أعظم ،وإذا كان العبد يسأل
عن شكر املاء البارد فكيف بام هو أعظم نعيام منه " (.)2
تبني معرفة حال كفار قريش فيستفاد ما ييل:
إذا َّ

( )1مقدمة يف أصول التفسري (.)42 /2
( )2الصواعق املرسلة ()699 /2
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األمر األول :معرفة معنى كلمة التوحيد ال إله إال اهلل ،وأهنا ليست راجع ًة
إىل توحيد الربوبية ،وليست راجع ًة إىل أنه ال خالق إال اهلل ،فلو كان هذا
معناها ملا أنكرها كفار قريش وملا قالواَ ﴿ :أجع َل ْاْل َ ِهل َة إِ ًَهلا و ِ
احدً ا إِ َّن َه َذا
َ
َ َ
اب﴾ [ص ]5 :ألهنم ُمقرون بأنه ال خالق وال رازق إال اهلل ،أو
َش ٌء ُع َج ٌ
َل َ ْ
كام يقول املتكلمون :ال قادر عىل االخرتاع إال اهلل ،وإنام معناها راجع إىل
توحيد األلوهية وإىل إفراد اهلل بالعبادة ،إذن يكون معناها :ال معبود بحق إال
اهلل ،كام قال اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب يف (األصول الثالثة) -
وغريها من رسائله :-ومعناها ال معبود بحق إال اهلل.
األمر الثاني :معرفة أن املسمى بالوسائط والشفاعة وغري ذلك من األسامء
ُ
رشك كفار قريش ،فكفار قريش صاروا مرشكّي؛ ألهنم رصفوا
رشك ،وهو
بحجة أن هؤالء واسطة وشفعاء هلم عند اهلل ،قال سبحانه
عبادات لغري اهللُ ،
عنهمَ ﴿ :ما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّال لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ َىل اهللَِّ ُز ْل َفى﴾ [الزمر ]3 :وقال سبحانه:
﴿ويعبدُ َ ِ
ِ
ون َه ُؤ َال ِء ُش َف َعاؤُ نَا
ُض ُه ْم َو َال َينْ َف ُع ُه ْم َو َي ُقو ُل َ
ََ ُْ
ون م ْن ُدون اهللَِّ َما َال َي ُ ُّ
ِعنْدَ اهللَِّ﴾ [يونس.]18 :
فإذا قال لك قائل :أنا أعرف أن هذا الويل ال يرض وال ينفع وإنام أردت أن
يكون واسط ًة يل عند اهلل فرصفت له شي ًئا من العبادة ألجل هذا؟
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فتقول له :هذا هو عّي رشك كفار قريش سوا ًء بسواء ،كام سيأيت بيان هذا
إن شاء اهلل.
وبعد هذا :فإن كشف الشبهات والرد عىل املخالف واجب يف الرشيعة
وهو فرع عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر لذا قال سبحانهُ ﴿ :كنْت ُْم َخ ْ َري
ون بِاملَْعر ِ
ت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن املُْنْك َِر﴾ [آل عمران:
ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
 ]110وهو فرض كفاية ،فإذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقّي
القادرين عىل القيام هبذا الفرض والواجب.
وهو من أعظم العبادات وهو جهاد اخلاصة ،فإن اجلهاد بالسيف جها ُد
العامة يقوم به العال وغري العال ممن هم قادرون عىل القتال ،وأما الرد عىل
املخالف وكشف الشبهة فهذا ال يقوم به إال اخلاصة كام ذكر هذا ابن القيم

()1

فقال:
"وإنام جعل طلب العلم من سبيل اهلل ألن به قوام اإلسالم كام أن قوامه
باجلهاد ،فقوام الدين بالعلم واجلهاد ،وهلذا كان اجلهاد نوعني جهاد باليد
والسنان وهذا املشارك فيه كثري ،والثاين اجلهاد باحلجة والبيان وهذا جهاد

( )1مفتاح دار السعادة (.)70 /1
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اْلاصة من أتباع الرسل وهو جهاد األئمة وهو أفضل اجلهادين لعظم منفعته
وشدة مؤنته وكثرة أعدائه ،قال تعاىل يف سورة الفرقان وهي مكية ﴿ َو َل ْو ِش ْئنَا
َلبع ْثنَا ِيف ك ُِّل َقري ٍة ن َِذيراَ .ف َال تُطِ ِع ا ْلكَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم بِ ِه ِج َها ًدا َكبِ ًريا﴾
َ َ َ
ََ
ً
َْ
[الفرقان ]52 ،51 :فهذا جهاد هلم بالقرآن وهو أكرب اجلهادين ،وهو جهاد
أيضا ،فإن املنافقني مل يكونوا يقاتلون املسلمني ،بل كانوا معهم يف
املنافقني ً
الظاهر وربام كانوا يقاتلون عدوهم معهم ،ومع هذا فقد قال تعاىل ﴿ َيا َأ ُّ َُّيا
النَّبِي ج ِ
ني َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم﴾ [التوبة ]73 :ومعلوم أن جهاد
اه ِد ا ْل ُك َّف َار َواملُْنَافِ ِق َ
ُّ َ
املنافقني باحلجة والقرآن ".
فلذا من الواجب القيام بالرد عىل املخالف ،وأن ُينرص و ُيعان من يقوم
بالرد عىل املخالف؛ ألنه قائم بفرض الكفاية الذي يرفع اإلثم عن الباقّي
القادرين.
ُ
حفظ الرشيعة والدين فلذا وجب االعتناء به.
ومما يف الرد عىل املخالف:
وقد ل ّبس أقوام عىل الرادين عىل املخالف بأمور:
قس للقلوب!
األمر األول :أن فعلهم ُم ٍّ
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وقوهلم هذا بمعنى أن الذي يقرأ القرآن جيدُ لذ ًة ورق ًة يف قراءته ،وهذه
أيضا فيمن ُيقاتل
اللذة والرقة ال جيدها الراد عىل املخالف! فمثل هذا يقال ً
يف أرض املعركة مع األعداء وجياهدهم ،فإن الذي يرضب بسيفه رقاب
الكفار ويسفك دماءهم ال جيد لذ ًة يف وقت رضبه بالسيف كام جيدها من يقرأ
القرآن ،لكن من حيث املآل ،إذا تذكر أن ما يقوم به عبادة وأنه قد محى ديار
املسلمّي وأعراضهم وأنفسهم وأنه قد كان سب ًبا لنرش الدين وأن أقوا ًما
قارئ القرآن،
دخلوا اإلسالم بسببه ،وجد لذ ًة ورق ًة ال جيدها
ُ
ومثل هذا يقال يف الراد عىل املخالف فإن محاية الرشيعة بالرد عىل
املخالفّي وكشف الشبهات حلفظ الرشيعة من غري تبديل وال حتريف كمثل
املجاهد يف سبيل اهلل بل هو أفضل ألنه جهاد اخلاصة كام تقدم،
ويبّي هذا أن أويل العزم اخلمسة كلهم قاموا بجهاد الكلمة وبالرد عىل
املخالف أما جهاد السيف فلم يقم به إال حممد ﷺ ،فقد مجع بّي األمرين
جهاد السيف وجهاد الكلمة ،والرسل كلهم أمجعوا عىل اجلهاد األفضل وهو
جهاد الكلمة ،أما موسى ﷺ فقد أمر قومه بجهاد السيف لكن قومه ل
يتابعوه ،فاملقصود أن الرسل أمجعوا عىل اجلهاد األفضل ،أما اجلهاد بالسيف
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فمنهم من قام به ومنهم من ل يقم به ،فإذن القول بأن يف هذا تقسي ًة للقلوب
قول خطأ ،وهو ُ
قول من جيهل عظيم فائدة الرد عىل املخالف.
أن فعلهم غيبة!
األمر الثانيَّ :
وهذا ال يصح بحال ،ألن هناك فر ًقا بّي الغيبة والنصيحة ،فالنصيحة:
ٍ
الكالم يف اآلخرين ألجل مصلحة ٍ
دنيوية.
دينية أو
ٍ
ٍ
ٍ
دنيوية ،وقد
دينية أو
مصلحة
أما الغيبة :الكالم يف اآلخرين من غري
استدل اب ُن عبد الب يف (التمهيد) وابن القيم يف كتابه (الروح) وابن رجب
يف كتابه (الفرق بّي النصيحة والتعيري) بام أخرج مسلم عن فاطمة بنت
قيس ،أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ،وهو غائب ،فأرسل إليها وكيله
بشعري ،فسخطته ،فقال :واهلل ما لك علينا من يشء ،فجاءت رسول اهلل ﷺ،
فذكرت ذلك له ،فقال« :ليس لك عليه نفقة» ،فأمرها أن تعتد يف بيت أم
رشيك ،ثم قال« :تلك امرأة يغشاها أصحايب ،اعتدي عند ابن أم مكتوم،
فإنه رجل أعمى تضعّي ثيابك ،فإذا حللت فآذنيني» ،قالت :فلام حللت
ذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان ،وأبا جهم خطباِن ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«أما أبو جهم ،فال يضع عصاه عن عاتقه ،وأما معاوية فصعلوك ال مال له،
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انكحي أسامة بن زيد» فكرهته ،ثم قال« :انكحي أسامة» ،فنكحته ،فجعل
خريا ،واغتبطت به.
اهلل فيه ً
ملصلحة ٍ
ٍ
دينية وهي الزواج ،فإذا جاز الكال ُم
فتكلم ﷺ يف هذين الرجلّي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دينية ويف ٍ
دنيوية ويف ٍ
أمر عام من
مصلحة
أمر خاص ،فجواز ُه يف
ملصلحة
باب أوىل.
قال اإلمام ابن القيم" :فصل :والفرق بني النصيحة والغيبة أن النصيحة
يكون القصد فيها حتذير املسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد ،فتذكر
ما فيه إذا استشارك يف صحبته ومعاملته والتعلق به ،كام قال النبي لفاطمة
بنت قيس وقد استشارته يف نكاح معاوية وأِّب جهم ،فقال :أما معاوية
فصعلوك وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ،وقال بعض أصحابه ملن
سافر معه إذا هبطت عن بالد قومه فاحذروه،
فإذا وقعت الغيبة عىل وجه النصيحة هلل ورسوله وعباده املسلمني فهي
قربة إىل اهلل من َجلة احلسنات وإذا وقعت عىل وجه ذم أخيك ومتزيق عرضه
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والتف ُّكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال
ونار احلسنات التي تأكلها كام تأكل النار احلطب"(.)1
أن اجلرح والتعديل قد انتهى يف هذا الزمن بانتهاء رواية
األمر الثالثَّ :
األحاديث ،وأغلب املوجود يف أيدي الناس وجادات وإجازات ،بل أحيانا
إجازة باجلملة ،وإنام العمدة عىل الرواية يف عصور الرواية ،وقد انتهى باب
اجلرح والتعديل هبذا املعنى؟
وهذا صحيح ،واجلرح والتعديل هبذا املعنى ُجممع عىل جوازه ،وقد حكى
وأيضا
اإلمجاع عليه ابن رجب يف كتابه (الفرق بّي النصيحة والتعيري)،
ً
اجلرح والتعديل بمعنى بيان خطأ املخطئ والرد عليه ُجممع عليه ،كام بّي هذا
ابن رجب نفسه يف كتاب (الفرق بّي النصيحة والتعيري) ،فكام أن األول
ُجممع عليه فكذلك الثاِن ُجممع عليه ،وكله من الدين.
قال ابن رجب" :وقد قرر علامء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح والتعديل
سوى بينهام من
وذكروا الفرق بني جرح الرواة وبني الغيبة ور ُّدوا عىل من َّ
املتعبدين وغريهم ممن ال يتسع علمه ،وال فرق بني الطعن يف رواة ح َّفاظ
( )1الروح (ص .)240
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احلديث وال التمييز بني من تقبل روايته منهم ومن ال تقبل ،وبني تبيني خطأ
وتأو َل شيئًا منها عىل غري تأويله
من أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسنة َّ
ومتسك بام ال يتمسك به ل ُي ِّ
حذر من االقتداء به فيام أخطأ فيه ،وقد أَجع العلامء
أيضا.
عىل جواز ذلك ً
وهلذا نجد يف كتبهم املصنفة يف أنواع العلوم الرشعية من التفسري ورشوح
احلديث والفقه واختالف العلامء وغري ذلك ممتلئة باملناظرات ور ِّد أقوال من
ت َُض َّع ُ
ف أقواله من أئمة السلف واْللف من الصحابة والتابعني ومن
بعدهم"(.)1
فاهلل اهلل أن نفقه هذا الباب ونعرفه وأال ُيلبس علينا و ُنصد بأمثال هذه
االلتفات إليها ملن ُأويت بصري ًة.
الشبهات التي ال ينبغي
ُ

()2

( )1الفرق بّي النصيحة والتعيري (ص .)7
( )2قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( :)231 /28وإذا كان النصح واجبا يف املصالح
الدينية اخلاصة والعامة :مثل نقلة احلديث الذين يغلطون أو يكذبون كام قال ُييى بن
سعيد :سألت مالكا والثوري والليث بن سعد  -أظنه  -واألوزاعي عن الرجل يتهم يف
احلديث أو ال ُيفظ؟ فقالوا :بّي أمره .وقال بعضهم ألمحد بن حنبل :أنه يثقل عل أن أقول
فالن كذا وفالن كذا .فقال :إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف اجلاهل الصحيح من
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وبعد هذا :فإن كتاب كشف الشبهات كغريه من كثري من املخترصات
ٍ
أمور ثالثة :االختصار،
جيمع بّي
لإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب،
ُ
والسهولة يف العبارة ،وغزارة العلم ،فتجد كتاب كشف الشبهات وكتاب
األصول الثالثة والقواعد األربع وكتاب التوحيد خمترصة وسهلة ،وجتد فيها
غزيرا ،وهذا يف ٍ
كثري من مصنفات اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب
علام ً
ً
وهو من النصح ألمة حممد ﷺ.
وهذا الكتاب قد بني عىل ما ييل:
السقيم .ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة
للكتاب والسنة؛ فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمّي حتى قيل
ألمحد بن حنبل :الرجل يصوم ويصل ويعتكف أحب إليك أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال:
إذا قام وصىل واعتكف فإنام هو لنفسه وإذا تكلم يف أهل البدع فإنام هو للمسلمّي هذا
أفضل .فبّي أن نفع هذا عام للمسلمّي يف دينهم من جنس اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إذ تطهري
سبيل اهلل ودينه ومنهاجه ورشعته ودفع بغي هؤالء وعدواهنم عىل ذلك واجب عىل
الكفاية باتفاق املسلمّي ولوال من يقيمه اهلل لدفع رضر هؤالء لفسد الدين وكان فساده
أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب؛ فإن هؤالء إذا استولوا ل يفسدوا القلوب
وما فيها من الدين إال تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء".
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األمر األول :مقدمة نفيسة.
األمر الثاني :ذكر شبهات ،ثم ذكر أن اجلواب عليها يكون بطريقّي:
 الطريق األول :اجلواب املجمل ،وخالصته :أن من ليس عنده علميقول :أعرف أن ما أنا عليه حق ودل عليه الكتاب والسنة وال أفهم
كالم املشبه فأرد املتشابه إىل املحكم.
 الطريق الثاين :اجلواب املفصل ،ثم ذكر بعد ذلك شبهات مفصلة ثمأجاب عليها ،ويف أحد هذه الشبهات وخالصتها :كيف يكفر الرجل
بعد إسالمه ،فإن من دخل اإلسالم ال يكفر ،وكيف يقاس املسلم
الذي نطق الشهادتّي وتلبس بالرشك عىل أيب جهل وأيب هلب وهم
ً
أصال ل يدخلوا اإلسالم؟ فأطال اجلواب عليها من أوجه ستأيت.
األمر الثالث :خامتة ،وذكر فيها أمرين مهمّي وسيأيت قراءهتا إن شاء اهلل
تعاىل والتعليق عليها.
وبام أن هذه الرسالة خمترصة وواضحة فال نحتاج إىل تعليق كثري وإنام
يعلق عىل األمر املهم إن شاء اهلل تعاىل.
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اعلم رحمك هللا أن التوحيد هو إفراد هللا سبحانه بالعبادة(،)1
وهو دين الرسل الذي أرسلهم هللا به إلى عباده فأولهم نوح عليه
السالم ،أرسله هللا إلى قومه ملا غلوا في الصالحين :ودا وسواعا ويغوث
ونسرا ،وآخر الرسل محمد ﷺ ،وهو كسر صورهؤالء الصالحين)2(،

( )1عرف اإلمام نو ًعا واحدً ا من التوحيد ،وهو توحيدُ األلوهية؛ ألنه هو الذي اعتنى به
يف هذا املصنف ،و ُيقال عن ُه توحيدُ اإلهلية وتوحيدُ العبادة ،وهذه طريقة معروفة عند
السلف كام تقدم ذكره ،بل هو معروف يف اهلدي النبوي ،ففي حديث ع ْبد الر ْمحن ْبن ي ْعمر
الديل ي ُق ُ
ت ر ُسول اهلل ﷺ و ُهو واقف بعرفة وأتا ُه ناس م ْن أ ْهل ن ْج ٍد فقا ُلوا يا
ول شهدْ ُ
احلج عرف ُة» ،فعرف احلج بذكر ٍ
فرد من أفراده وبذكر ٍ
احلج فقالْ « :
ر ُسول اهلل ك ْيف ْ
ركن
من أركانه.
(  ) 2إذن أول الرسل نوح ،ويدل عىل ذلك حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري
ُوح أنْت
ُوحا ،في ُقو ُلون :يا ن ُ
( )3340وغري ُه ع ْن أيب ُهر ْيرة  قال النبي ﷺ« :في ْأتُون ن ً
ُورا».
أو ُل الر ُسل إىل أ ْهل ْاأل ْرض وسامك اهللُ ع ْبدً ا شك ً
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وأما آدم فإنه نبي لـام ثبت عند ابن حبان ( )6190عن أيب أمامة :أن ً
رجال قال :يا رسول
اهلل أنبي كان آدم؟ قال« :نعمُ ،مكلم» قال :فكم كان بينه وبّي نوح؟ قال« :عرشة قرون».
ُ
والرسول والنبي يتفقان يف أن كليهام ُيبلغ الرشيعة ،بل واجب عليه البالغ ،ومن قال :إن
ٍ
واجب عليه البالغ وإنام جيب عىل الرسول فقد أخطأ ،كام بّي هذا ابن تيمية يف
غري
النبي ُ
كتاب (النبوات) ،وذلك أن اهلل أخذ العهد عىل أهل العلم أن ُيبلغوا دين اهلل ،فاألنبياء من
باب أوىل ،وإنام الظاهر – واهلل اعلم – أن الرسول ُأرسل إىل أقوا ٍم خمالفّي ،أما النبي فقد
ُأرسل إىل أقوا ٍم موافقّي ،هذا هو الذي ذكره ابن تيمية يف كتابه (النبوات ص:)184
" فالنبي هو الذي ينبئه اهلل وهو ينبئ بام أنبأ اهلل به فإن أرسل مع ذلك إىل من خالف أمر اهلل
ليبلغه رسالة من اهلل اليه ،فهو رسول وأما اذا كان إنام يعمل بالرشيعة قبله ومل يرسل هو إىل
أحد يبلغه عن اهلل رسالة فهو نبي وليس برسول ،قال تعاىل﴿ :وما أرسلنا من قبلك من
رسول وال نبي إال اذا متنى ألقي الشيطان يف أمنيته﴾ اْلية؛ وقوله من رسول وال نبي فذكر
ً
فإن هذا هو الرسول املطلق الذي أمره
إرساال يعم النوعني وقد خص أحدمها بأنه رسول ّ
بتبليغ رسالته اىل من خالف اهلل كنوح ،وقد ثبت يف الصحيح أنه أول رسول بعث اىل أهل
مكلام،
األرض ،وقد كان قبله أنبياء كشيت وإدريس عليهام السالم ،وقبلهام آدم كان نبيا ً
قال ابن عباس :كان بني آدم ونوح عرشة قرون كلهم عىل اإلسالم ،فأولئك األنبياء يأتيهم
وحي من اهلل بام يفعلونه ويأمرون به املؤمنني الذين عندهم ،لكوهنم مؤمنني هبم ،كام يكون
أهل الرشيعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلامء عن الرسول ،وكذلك أنبياء بني ارسائيل
يأمرون برشيعة التوراة وقد يوحى إىل أحدهم وحي خاص يف قصة معينة ،ولكن كانوا يف
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رشع التوراة كالعامل الذي يفهمه اهلل يف قضية معنى يطابق القرآن كام فهم اهلل سليامن حكم
القضية التي حكم فيها هو وداود ،فاألنبياء ينبئهم اهلل فيخربهم بأمره وهنيه وخربه وهم
ينبئون املؤمنني هبم ما أنبأهم اهلل به من اْلرب واألمر والنهي ،فإن أرسلوا إىل كفار يدعوهنم
إىل توحيد اهلل وعبادته وحده ال رشيك له وال بد أن يكذب الرسل قوم قال تعاىل﴿ :كذلك
ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون﴾ وقال﴿ :ما يقال لك إال ما قد
قيل للرسل من قبلك﴾ فإن الرسل ترسل إىل خمالفني ،فيكذهبم بعضهم ،وقال﴿ :وما
أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسريوا يف االرض فينظروا
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار اْلخرة خري للذين اتقوا أفال تعقلون* حتى اذا
استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نرصنا فنجى من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم
املجرمني﴾ وقال﴿ :إنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد﴾
فقوله﴿ :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي﴾ دليل عىل أن النبي مرسل وال يسمى
رسوال عند اإلطالق ألنه مل يرسل إىل قوم بام ال يعرفونه بل كان يأمر املؤمنني بام يعرفونه أنه
حق ،كالعلم ،وهلذا قال النبي ﷺ( :العلامء ورثة األنبياء) ،وليس من رشط الرسول أن يأيت
ً
رسوال ،وكان عىل ملة ابراهيم ،وداود وسليامن كانا
برشيعة جديدة ،فإن يوسف كان
رسولني وكانا عىل رشيعة التوراة ،قال تعاىل عن مؤمن آل فرعون﴿ :ولقد جاءكم يوسف
من قبل بالبينات فام زلتم يف شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث اهلل من بعده
ً
رسوال﴾ وقال تعاىل﴿ :إنا أوحينا اليك كام أوحينا اىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا اىل
ابراهيم واسامعيل واسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليامن

32

أرسله هللا إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون هللا
كثيرا)1( ،

ً
ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم
وآتينا داود زبورا *
اهلل موسى تكليام﴾".
مهام وهو أن كفار قريش كانوا يتصدقون ويذكرون اهلل وُيبون
أمرا ًّ
(  )1ذكر املصنف ً
اهلل ...إلخ ،ومع ذلك صاروا مرشكّي ويف النار ،ووجب قتاهلم ،فإن قيل :كيف ُيقاتل
أناس يتصدقون ويذكرون اهلل وُيبون اهلل؟ فيقال :السبب أهنم كافرون ،ألهنم رصفوا
كفارا ،فال ُيلتفت إىل
عبادة لغري اهلل سبحانه ،إذن برصفهم عبادة لغري اهلل سبحانه صاروا ً
أهنم كانوا يتصدقون ويذكرون اهلل.
وقد ُوجد يف زماننا اآلن وقبل سنّي من يقول :إنه بولغ يف وصف اإلمام حممد بن عبد
الوهاب بأنه جمدد ،و ُبولغ يف وصف أهل نجد بالرشك بل وقالوا :أهل نجد ما كانوا عىل
الرشك الذي يذكر ،ال شك أن عندهم رشكا كغريهم ولكن ليس كام يذكرون والدليل عىل
ذلك أنك جتدهم يكتبون يف وصاياهم أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وأهنم
كانوا يصلون ويتصدقون وُيجون إىل غري ذلك؟
فيقال :إهنم ً
فعال كانوا يفعلون ذلك بل كان هلم قضاة لكن كان كثري منهم ُمتلب ًسا بالرشك
األكب ،وكثري من علامئهم ال يراه رشكًا ،ومن رآ ُه رش ًكا رآ ُه رشكًا أصغر ،وم ْن رآ ُه رشكًا
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أكب ال ُيكفر املعّي حتى مع توافر الرشوط وانتفاء املوانع ،لذلك ألف اإلمام حممد بن عبد
الوهاب كتابه( :مفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد) وأقام هذا الكتاب عىل أمرين:
األمر األول :إثبات أن هذا الذي يفعلونه من رصف العبادة لغري اهلل رشك أكب.
األمر الثاني :أن من فعله بعد (قيام احلجة)  -توافر الرشوط وانتفاء املوانع -فإنه كافر،
فالـمعّي يكفر بعد إسالمه ،فألف الرسالة ألجل ذلك ،ورد عىل من أورد كلامت البن
ُ
تيمية يف أن رصف العبادة لغري اهلل ليس رشكًا وبّي خطأ هذا األمر.
أما وجود الرشك يف زمن اإلمام املجدد فيدل عليه ما ييل:
األمر األولُ :
نقل الثقات حلاهلم ،ومنهم اإلمام املجدد وتالميذه الذين عاشوا ذاك الزمان
ومنهم اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود كام يف الدرر السنية املجلد األول فقد ذكر أهنم
كانوا عىل رشك وعىل حال مزرية من رصف عبادات لغري اهلل إىل غري ذلك.
األمر الثاين :أن بعض التائبّي كأحد القضاة وهو ابن عيسى كان قاض ًيا وعنده رشك فتاب
إىل اهلل وبّي أهنم كانوا عىل رشك.
األمر الثالث :أن املؤرخّي الذين كتبوا من غري نجد كالشوكاِن ذكر أنه كان يوجد عند أهل
نجد رشك ،وأنه قد شاع وانترش بينهم ،بل ذكر أن بعض البادية كانوا ُينكرون البعث
والنشور ،وقد ذكر هذا اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب يف بعض رسائله.
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ولكنهم يجعلون بعض املخلوقات وسائط بينهم وبين هللا .يقولون
نريد منهم التقرب إلى هللا ،ونريد شفاعتهم عنده ،مثل املالئكة وعيس ى
ومريم و أناس غيرهم من الصالحين ،فبعث هللا محمدا ﷺ يجدد لهم
دين أبيهم إبراهيم عليه السالم ،ويخبرهم أن هذا التقرب واالعتقاد
محض حق هللا ال يصلح منه ش يء لغير هللا ،ال مللك مقرب وال لنبي
مرسل فضال عن غيرهما؛ وإال فهؤالء املشركون يشهدون أن هللا هو
األمر الرابع :أن بعض الكفار املسترشقّي ترمجوا لإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب،
وحكوا حال نجد ،وبينوا أن الرشك كان عا ًّما يف نجد ،وأن اإلمام املجدد حممد بن عبد
الوهاب قام بتجديد دعوة التوحيد.
ٍ
ومعرفة قد انترش
األمر اْلامس :إذا كانت بالد الشام ومرص والعراق اليمن وهي بال ُد عل ٍم
ٍ
ٍ
فيها الرشك إىل يومنا هذا ،وهم ُ
والعلم شائع بينهم،
قراءة واطال ٍع
ومعرفة وأهل
أهل عل ٍم
ُ
فأهل ٍ
نجد من باب أوىل ،إذ كان من يعرف القراءة والكتابة منهم قليل للغاية ،وكان اجلهل
قد انترش بينهم واجلهل ما انترش يف أرض إال وترى الرشك متاب ًعا له.
فإذن هذه الشبهة شبهة باطلة ،وما رددوه من أهنم كانوا ُيقرون بام تقدم ذكره ليس كاف ًيا؛
ألن الرشك الذي كان موجو ًدا يف أهل نجد هو رشك الوسائط ،ومعنى رشك الوسائط:
أهنم يعتقدون يف شيخهم أو الصالح أو غريه أهنم إذا رصفوا له عبادة ،توسط هلم عند اهلل
فدعوه ،إىل غري ذلك ،وهذا ما سيبينه اإلمام املجدد يف هذه الرسالة ،وبّي هلم أن فعلهم
هذا هو فعل كفار قريش سواء بسواء ،كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل.
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الخالق وحده ال شريك له ،و أنه ال يرزق إال هو ،وال يحيي وال يميت إال
هو ،وال يدبر األمر إال هو ،وأن جميع السموات ومن فيهن ،واألرضين
السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
فإذا أردت الدليل على أن هؤالء الذين قاتلهم رسول هللا
َ َ َْ
يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى(( :ق ْل َم ْن َي ْرزقك ْم م َ
ْ
ض
األ
و
اء
م
الس
ن
ر
ِ
ِ
ِ
َ
َْ َ َْ
ْ
ص َار َو َم ْن ي ْخرج ْال َحي م َن ْاملَيت َوي ْخرج املَي َت منَ
ْ
األ ْب َ
َ
ْ
أمن يم ِلك السمع و
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ََ ْ َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ن
ن
الح ِي ومن يد ِبر األمر فسيقولو َّللا فقل أفال تتقو )) [يونس]31 :
َ
ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ّلِل قلْ
ن
ن
وقوله(( :قل ِمل ِن األرض ومن ِفيها ِإن كنتم تعلمو  .سيقولو ِ ِ
ْ ََ ْ َْ ْ
َ ََ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ش الع ِظ ِيم.
أفال تذكرون ( )85قل من رب السماو ِ
ات السب ِع ورب العر ِ
َ
َ
َ ََ َ َ
َ
َ َ
ّلِل ق ْل أفال تتقون .ق ْل َم ْن ِب َي ِد ِه َملكوت ك ِل ش ْيء َوه َو ي ِجير
سيقولون ِ ِ
ََ
َ
َ
َوَال ي َجار َع َل ْيه إ ْن ك ْنت ْم َت ْع َلمو َنَ .س َ
ن
ّلِل ق ْل فأنى ت ْس َحرون))
و
ول
ق
ي
ِ ِ
ِ ِ
[املؤمنون ]89 - 84 :وغير ذلك من اآليات .فإذا تحققت أنهم مقرون
بهذا ،ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول هللا ﷺ ،وعرفت
أن التوحيد الذي جحدوه ،هو توحيد العبادة الذي يسميه املشركون
في زماننا(االعتقاد)؛ كما كانوا يدعون هللا سبحانه ليال ونهارا (.)1
ﷺ

( )1ومراده بقوله( :االعتقاد) :أهنم كانوا يعتقدون أن هذا الرجل أهل أن ُيدعى من دون
اهلل ليشفع هلم عند اهلل .وذكر اإلمام املجدد ثالث صفات للمرشكّي الذين قاتلهم رسول
اهلل ﷺ:
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ثم منهم من يدعو املالئكة ألجل صالحهم وقربهم من هللا ليشفعوا
له ،أو يدعو رجال صالحا ،مثل الالت أو نبيا مثل عيس ى)1(،
وعرفت أن رسول هللا ﷺ قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى
َ َ
ْ
َ
َ
َّللا
إخالص العبادة هلل وحده ،كما قال هللا تعالى(( :فال تدعو مع ِ
َأ َ
حدا)) [الجن)2(]18 :
َ َ
َ
َ
َ
((له َد ْع َوة ْال َحق َوالذ َ
ين َي ْدعون ِم ْن دو ِن ِه ال َي ْست ِجيبون له ْم
وقال:
ِ ِ
َ
ِبش ْيء)) [الرعد ،]14 :وتحققت أن رسول هللا ﷺ قاتلهم ليكون
الدعاء كله هلل ،والنذر كله هلل والذبح كله هلل ،واالستغاثة كلها باهلل،
الصفة األوىل :أهنم يعبدون اهلل ويذكرونه إلخ.
الصفة الثانية :أهنم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية.
الصفة الثالثة :أن منهم من يعبد الصاحلّي؛ ألن الكفار املتأخرين يقولون ال تقيسون حالنا
بكفار قريش فإن كفار قريش ما كانوا يعبدون الصاحلّي أما نحن فنعبد الصاحلّي فيقال:
بل كان كفار قريش يعبدون الصاحلّي.
وس ُيبّي هلم أن املعبودات التي ُعبدت من دون اهلل ثالثةً :
أوال :صاحلون ،ثان ًيا :طاحلون،
ثال ًثا :من ال ُينسب له صالح وال طالح ،وهي األشجار واألحجار.
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وجميع أنواع العبادات كلها هلل ،وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية
لم يدخلهم في اإلسالم ،وأن قصدهم املالئكة ،واألنبياء ،واألولياء،
يريدون شفاعتهم والتقرب إلى هللا بذلك هو الذي أحل دماءهم
وأموالهم ،عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل ،و أبى عن
اإلقراربه املشركون)1(.
وهذا التوحيد هومعنى قولك( :ال إله إال هللا) ،فإن اإلله عندهم هو
الذي يقصد ألجل هذه األمورسواء كان ملكا ،أونبيا ،أووليا ،أوشجرة،
أو قبرا ،أو جنيا)2(،
لم يريدوا أن اإلله هو الخالق الرازق املدبر؛ فإنهم يعلمون أن ذلك
هلل وحده كما قدمت لك .و إنما يعنون باإلله :ما يعني املشركون في
زماننا بلفظ (السيد) )3(،فأتاهم النبي ﷺ يدعوهم إلى كلمة التوحيد

( )1وهذه مقدمة تُكتب بامء الذهب ،فلام ذكر صفاهتم الثالث وأهنم قوتلوا مع ذلك ،بّي
أنه هبذا ُيعرف التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وهو أال يعبد إال اهلل.
( )2ذكر نوعّي من املعبودات الباطلة :الصاحلة ،والتي ال ُينسب هلا صالح وال فساد.
( )3ويريدون بالسيد :من بلغ درجة يف السؤدد والصالح ،بحيث إنه يتوسط به عند اهلل
فيدعى ويستغاث به إىل غري ذلك ،وليس كام يقول بعضهم إنه لقب لشيخ املكارمة ،فهذا
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وهي( :ال إله إال هللا) .واملراد من هذه الكلمة :معناها ،ال مجرد
لفظها)1(.
لقب لشخص معّي واحد ،واإلمام إنام يتكلم عن أهل نجد ،وهذا ليس موجو ًدا فيهم
وليس قري ًبا منهم ،وكالمه عام فيدخل فيهم شيخ املكارمة وغريه.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف (منهاج التأسيس والتقديس يف كشف
شبهات داود بن جرجيس ،ص" :)313 :فإن السيد عند أكثر املرشكني يف هذه األزمان
هو الذي يدعى ويستغاث به يف الشدائد ويرجى للنوازل ،وحيلف باسمه ،وينحر له عىل
وجه التعظيم والقربة .وبعضهم يطلق عىل ذلك اسم الويل ،كام هو اصطالح أهل مرص.
وبعضهم يسمي هذا املعنى الْس ،فيقول :فالن فيه رس ،ومن أهل الْس".
( )1إذن فال يكفي يف كلمة التوحيد أن يتلفظ العبد هبا دون معناها ،فال تنفع كلمة التوحيد
دون رشوطها ،ومن قال :كلمة التوحيد تنفع بدون رشوطها ،فقد قال ً
قوال كفر ًّيا؛ ألن
مقتىض قوله أن املنافقّي مسلمون ،فقد قالوها ول يعملوا بمقتضاها وال بمعناها.
ومن رشوط هذه الكلمة الطيبة (ال إله إال اهلل) :اإلخالص :كام أخرج البخاري :عن أيب
هريرة أنه قال :قيل يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اهلل
ﷺ " :لقد ظننت يا أبا هريرة أال يسألني عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من
حرصك عىل احلديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ،من قال ال إله إال اهلل ،خالصا من
قلبه ،أو نفسه".
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والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي ﷺ بهذه الكلمة هو( :إفراد
هللا تعالى) بالتعلق( ،والكفر) بما يعبد من دون هللا ،والبراءة منه; فإنه
َ
((أ َج َع َل اآلل َه َة إ َلها َ
احدا
و
ملا قال لهم :قولوا( :ال إله إال هللا) ،قالوا:
ِ
ِ ِ
إن َه َذا َل َش ْي ٌء ع َج ٌ
اب)) [ص ]5 :فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون
ِ
الصدق :كام أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ ،ومعاذ رديفه عىل
الرحل ،قال« :يا معاذ بن جبل» ،قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك ،قال« :يا معاذ» ،قال:
لبيك يا رسول اهلل وسعديك ثالثا ،قال« :ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا
رسول اهلل ،صدقا من قلبه ،إال حرمه اهلل عىل النار» ،قال يا رسول اهلل :أفال أخب به الناس
فيستبرشوا؟ قال« :إذا يتكلوا» ،وأخب هبا معاذ عند موته تأثام.
اليقني :كام أخرج مسلم :عن أيب هريرة  أن النبي ﷺ قال« :يا أبا هريرة» وأعطاِن
نعليه ،قال « :اذهب بنعل هاتّي ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهلل
مستيقنا هبا قلبه ،فبرشه باجلنة» ،فكان أول من لقيت عمر.
العلم :كام أخرج مسلم عن عثامن بن عفان  ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من مات
وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل ،دخل اجلنة».
وهلا رشوط أخرى زائدة عىل هذه الرشوط كاملحبة ...إلخ ،ولكن املقصود أن القول بأهنا
تنفع بال رشوط قول كفري ألن مقتضاه أن يكون املنافقون مؤمنّي.
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ذلك ،فالعجب ممن يدعي اإلسالم وهوال يعرف من تفسيرهذه الكلمة
ما عرفه جهال الكفار ،بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير
اعتقاد القلب لش يء من املعاني.
والحاذق منهم يظن أن معناها :ال يخلق وال يرزق إال هللا وال يدبراألمر
إال هللا ،فال خيرفي َرجل جهال الكفارأعلم منه بمعنى (ال إله إال هللا)(.)1
(  )1وصدق رمحه اهلل تعاىل فإن هذا من أنفس ما يف هذه الكتاب وهو أن كفار قريش
يعلمون أن معنى (ال إله إال اهلل) أي :ال ُيعبد إال اهلل؛ لذلك أبوا أن يقولوها وقالوا:
ِ
ِ
َ
اب﴾ [ص ]5:وهذا يدل عىل أن الكفار األولّي
َش ٌء ُع َج ٌ
﴿أ َج َع َل ْاْل َهل َة إِ ًَهلا َواحدً ا إِ َّن َه َذا َل َ ْ
أحس ُن ً
حاال –يف اجلملة -من الكفار املتأخرين من مخسة أوجه:
الوجه األول :أن الكفار املتأخرين يرشكون يف الرخاء ويف الشدة يزدادون رشكًا ،بخالف
الكفار األولّي فكانوا يرشكون يف الرخاء دون الشدة ،كام قال سبحانهَ ﴿ :فإِ َذا َركِ ُبوا ِيف
ا ْل ُف ْل ِ
ين َف َل َّام ن ََّج ُ ِ
رب إِ َذا ُه ْم ُي ْ ِ
ك َد َع ُوا اهللََّ ُ ْ
ُون﴾ [العنكبوت]65 :
رشك َ
خملِ ِص َ
ني َل ُه الدِّ َ
اه ْم إ َىل ا ْل َ ِّ
وقد حدثني بعض اإلخوة أنه كان يف طائرة فلام قيل إن الطائرة ال يمكن أن هتبط إىل األرض
أخذ الناس يصيحون بنداء البدوي والسيدة زينب ،وهذا ما ال يفعله أبو جهل وأبو هلب!
الوجه الثاني :أن املرشكّي املتأخرين ُيرشكون حتى بالطاحلّي والفاسدين كام أرشكوا
بالبدوي ،فإنه ل ُيعرف عنه إال أنه دخل مسجدً ا يوم اجلمعة فبال فيه ثم خرج ،وقد ذكر
هذا الوجه الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف كتابه قرة عيون املوحدين.
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الوجه الثالث :أن املرشكّي املتأخرين ال يعرفون معنى ال إله إال اهلل ،بخالف األولّي ،لذا
ملا عرف معناها األولون أبوا أن يقولوها بخالف املتأخرين خيالفوهنا ويقولوهنا.
الوجه الرابع :أن من املرشكّي املتأخرين من ُيرشك يف توحيد الربوبية ويقولون :إن األولياء
يترصفون يف الكون وينزلون األمطار ويسموهنم بالغوث ،كغالة الصوفية والرافضة
بخالف املرشكّي األولّي (كفار قريش) فقد كانوا ُمقرين بتوحيد الربوبية يف اجلملة إال
البعث والنشور ،وقد ذكر هذا الوجه الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف (قرة عيون
املوحدين).
ٍ
خالف بينهم
الوجه اخلامس :أن املرشكّي األولّي ُيقرون باألسامء كلها إال اسم الرمحن عىل
كام أشار هلذا ابن كثري يف تفسريه ،وأن الكفار املتأخرين منهم من ينكر األسامء والصفات
كلها كاجلهمية ،ومنهم من ينكر الصفات كلها دون األسامء كاملعتزلة ،ذكره الشيخ سليامن
بن عبد اهلل يف مقدمة (تيسري العزيز احلميد).
فهذه مخسة أوجه تدل عىل أن املرشكّي األولّي -عىل سوئهم -أحس ُن ً
حاال من املرشكّي
فر الكفار املتأخرين من باب أوىل.
املتأخرين ،فإذن ُك ُ
ٍ
جه ُال الكفار أعلم منه بمعنى (ال إله إال
ومما يشهد لقول اإلمام املجدد" :فال خري يف
رجل َّ
ً
فصال يف كتابه (الرشك يف القرآن) بعنوان:
اهلل)" :أن الرافيض أبا جعفر السبحاِن عقد
"الرشك عند الوهابية" ،قال فيه(:نحن نوافق الوهابية بأن كفار قريش كانوا يعتقدون أن
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إذا عرفت ما ذكرت لك ،معرفة قلب ،وعرفت الشرك باهلل الذي
قال هللا فيه(( :إن َ
َّللا ال َي ْغفر َأ ْن ي ْش َر َك به َو َي ْغفر َما دو َن َذل َك ملَنْ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َيشاء)) [النساء ،]48 :وعرفت دين هللا الذي أرسل به الرسل من
أولهم إلى آخرهم الذي ال يقبل هللا من أحد دينا سواه ،وعرفت ما
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا ،أفادك فائدتين:

اهلل هو اْلالق والرازق ،ولذلك مل يرشكوا ألجل توحيد الربوبية وكذلك كانوا يقرون
وأيضا قال :مل يرشكوا ألجل رصف عبادة لغري اهلل ومن قال ذلك
باألسامء والصفات إلخً ،
فقد أخطأ قال :وإنام أرشكوا ألجل أهنم كانوا يعتقدون أن املدبر غري اهلل فمن اعتقد أن
املدبر هو اهلل ورصف عبادات لغري اهلل فإنه ال يكون مرشكا ،أما قول الوهابية أهنم أرشكوا
ألهنم رصفوا عبادة لغري اهلل فهذا غري صحيح وإنام أرشكوا العتقادهم أن املدبر غري اهلل).
واجلواب عىل كالم هذا الرافيض اْلبيث :أن هذا القيل منه يزيدُ العبد يقينًا يف أن الرافضة
أجهل الناس بكتاب اهلل فقد قال اهلل سبحانه يف سورة [يونسَ ﴿ :]31 :و َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر
ون﴾ وهذا الرافيض قد كتب هذه الرسالة بزعمه أنه عال
ون اهللَُّ َف ُق ْل َأ َف َال َت َّت ُق َ
َف َس َي ُقو ُل َ
بالقرآن ،فيجهل مثل هذه اآلية الواضحة!!
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األولى :الفرح بفضل هللا ورحمته كما قال هللا تعالى(( :ق ْل ب َف ْ
ض ِل
ِ
َ ٌَْ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ََْ ْ
َ
ن
َّللا و ِبرحم ِت ِه ف ِبذ ِلك فليفرحوا هو خير ِمما يجمعو )) [يونس]58 :
ِ
و أفادك أيضا :الخوف العظيم ،فإنك إذا عرفت أن اإلنسان يكفر
بكلمة يخرجها من لسانه ،وقد يقولها وهو جاهل فال يعذر بالجهل،
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى هللا تعالى كما ظن املشركون،
خصوصا إن ألهمك هللا ما قص عن قوم موس ى مع صالحهم وعلمهم;
ْ ََ َ َ َ
ٌ
((اج َع ْل لنا ِإلها ك َما له ْم ِآل َهة)) [األعراف،]138 :
أنهم أتوه قائلين:
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله)1(.

( )1وهاتان الفائدتان مهمتان:
الفائدة األوىل :الفرح بنعمة اهلل ،واعلم أن اهلداية رمحة واختصاص يمن اهلل به عىل من يشاء
من عباده ،فأسأل اهلل أن هيديني وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأحبابنا برمحته وأن يثبتنا عىل
ما يرضيه حتى نلقى اهلل.
الفائدة الثانية :أن الرجل قد يقوهلا – أي :أن الكلمة َترج من لسانه – وهو جاهل فال
يعذر باجلهل؟ وكالم اإلمام املجدد صحيح ولكن يف حق املفرط يف طلب احلق فمن فرط
يف طلب احلق فوقع يف الرشك فإنه غري معذور وإنام يعذر من ل يفرط ،وقد نبه عىل هذا
شيخنا العالمة حممد الصالح العثيمّي يف مواضع فقال يف رسالة (الكفر والتكفري
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ص ":)19لكن إ ن فرط برتك التعلم والتبني ،مل يعذر ،مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فال
معذورا حينئذ".
يتثبت ،وال يبحث فإنه ال يكون
ً
وقال يف القول املفيد ص (" :)105واعلم أن اتباع العلامء أو األمراء يف حتليل ما حرم اهلل
أو العكس ينقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :أن يتابعهم يف ذلك راضيا بقوهلم ،مقدما له ،ساخطا حلكم اهلل فهو كافر ألنه
كره ما أنزل اهلل ،فأحبط اهلل عمله ،وال حتبط األعامل إال بالكفر ،فكل من كره ما أنزل اهلل،
فهو كافر.
القسم الثاين :أن يتابعهم يف ذلك راضيا بحكم اهلل ،وعاملا بأنه أمثل وأصلح للعباد والبالد،
ولكن هلوى يف نفسه اختاره ،كأن يريد مثال وظيفة ،فهذا ال يكفر ،ولكنه فاسق وله حكم
غريه من العصاة.
القسم الثالث :أن يتابعهم جاهال ،فيظن أن ذلك حكم اهلل ،فينقسم إىل قسمني:
أ  -أن يمكنه أن يعرف احلق بنفسه ،فهو مفرط أو مقرص ،فهو آثم ،ألن اهلل أمر بسؤال أهل
العلم عند عدم العلم.
ب  -أال يكون عاملا وال يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو احلق ،فهذا ال َشء
عليه ،ألنه فعل ما أمر به وكان معذور بذلك ،ولذلك ورد عن َر ُس ُ
ول اهللَِّ  -ﷺ  -أنه قال
«إنه َم ْن ُأ ْفتِ َى بِغ ْ ِ
َان إِ ْث ُم ُه َع َىل َم ْن َأ ْفتَا ُه» ،لو قلنا :بإثمه بخطأ غريه ،لزم من ذلك
َري ِع ْل ٍم ك َ
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واعلم أن هللا سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إال
جعل له أعداء ،كما قال هللا تعالىَ :
((و َك َذل َك َج َع ْل َنا لكل َنبي َعدواًّ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َْ
وحي َب ْعضه ْم ِإلى َب ْعض زخرف الق ْو ِل غرورا))
ي
ن
ج
ال
اطين ِ
سو ِ ِ ِ
شي ِ
األن ِ
[األنعام،]112 :وقد يكون ألعداء التوحيد علوم كثيرة ،وكتب وحجج،
ْ َْ َ َ
َ
ْ
((ف َلما َج َاء ْ
ْ
ات ف ِرحوا ِب َما ِعن َده ْم
ن
ي
ب
ال
ب
م
ه
ل
س
م
ه
ت
كما قال هللا تعالى:
ر
ِ ِ ِ
ْ ْ
ِم َن ال ِعل ِم)) [غافر،]83 :إذا عرفت ذلك ،وعرفت أن الطريق إلى هللا ال
بد له من أعداء قاعدين عليه ،أهل فصاحة وعلم وحجج ،فالواجب
عليك أن تتعلم من دين هللا ما يصير سالحا لك تقاتل به هؤالء
َ
َْ
الشياطين ،الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك(( :ألقع َدن له ْم
َ
َ
َ َ
َْ
اط َك ْامل ْس َتق َ
يم ثم آل ِت َينه ْم ِم ْن َب ْي ِن أ ْي ِد ِيه ْم َو ِم ْن خل ِف ِه ْم َو َع ْن أ ْي َم ِان ِه ْم
ِصر
ِ
َو َع ْن َش َمائله ْم َوال َتجد َأ ْك َث َره ْم َشاكر َ
ين)) [األعراف ،]17 :ولكن إذا
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
((إن
أقبلت على هللا وأصغيت إلى حججه وبيناته فال تخف وال تحزن ِ
َ
َ َ َ َ
ك ْي َد الش ْيط ِان كان ض ِعيفا)) [النساء ،]76 :والعامي من املوحدين
ْ َ
يغلب األلف من علماء هؤالء املشركين كما قال تعالىَ :
((و ِإن جن َدنا
َ ْ
لهم ال َغالبو َن))[الصافات)1( ]173 :
ِ
احلرج واملشقة ،ومل يثق الناس بأحد الحتامل خطئه .ولو قلنا بإثمه بخطأ غريه ،للزم من
ذلك احلرج واملشقة ومل يثق الناس بأحد الحتامل خطئه".
( )1فذكر اإلمام املجدد أن العامي املوحد قسامن:
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فجند هللا هم الغالبون ،بالحجة واللسان ،كما أنهم الغالبون
بالسيف والسنان ،و إنما الخوف على املوحد الذي يسلك الطريق
وليس معه سالح()1
َ
وقد من هللا تعالى علينا بكتابه الذي جعله)) ِت ْب َيانا ِلك ِل ش ْيء َوهدى
ْ
ْ
َ
َو َر ْح َمة َوبش َرى ِللم ْس ِل ِمين ((فال يأتي صاحب باطل بحجة إال وفي
َ َْ َ َ َ َ
القرآن ما ينقضها ويبين بطالنها ،كما قال تعالى(( :وال يأتونك ِبمثل ِإال
َْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َْ
ِجئناك ِبالح ِق وأحسن تف ِسير)) [الفرقان ،]33 :قال بعض املفسرين
هذه اآلية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة)2(.
القسم األول :معه سالح ،وهو أسس التوحيد الذي هو الواجب عىل كل مكلف فهذا ال
ُخيشى عليه.
القسم الثاين :من ليس معه أسس العلم والتوحيد وهذا هو الذي خيشى عليه ألنه ليس معه
سالح.
حلجة والبيان ،أما
( )1قرر ابن القيم والشيخ عبد اهلل أبا بطّي أن أهل احلق منصورون با ُ
السيف والسنان فإهنم يغلبون تارة و ُيغلبون تارة كام كان حال الرسول ﷺ ومن بعده من
الصحابة وغريهم من الصاحلّي ومن أهل التوحيد.
( )2ولكن ال يعرف هذا إال من وفق وكان صاحب علم لذلك ما أحسن ما روى البيهقي
يف كتابه املدخل إىل السنن الكبى ص(" :)285عن الزعفراين يقول سمعت الشافعي
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و أنا أذكر لك أشياء مما ذكر هللا في كتابه جوابا لكالم احتج به
املشركون في زماننا علينا .فنقول :جواب أهل الباطل من طريقين:
مجمل ،ومفصل)1( .
أما املجمل:
فهو األمر العظيم والفائدة الكبيرة ملن عقلها ،وذلك قوله تعالى:
َ
ْ َ
ات م ْح َك َم ٌ
اب م ْنه َآي ٌ
((ه َوالذي َأ ْن َز َل َع َل ْي َك ْالك َت َ
اب َوأخر
ت
ك
ال
م
أ
ن
ه
ات
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
م َت َشاب َه ٌ
ات فأما الذ َ
وب ِه ْم َزْيغ ف َيت ِبعون َما تش َاب َه ِمنه ْاب ِتغ َاء
ل
ق
ي
ف
ين
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ َ َْ
ال ِفتن ِة و اب ِتغاء تأ ِو ِيل ِه)) [آل عمران ]7 :وقد صح عن رسول هللا ﷺ أنه

 يقول(:من تعلم علام فليدقق فيه لئال يضيع دقيق العلم) " ،وذكرها الذهبي يف
كتابه (السري) ،وهي كلمة عظيمة وكلام كان الرجل أكثر تدقي ًقا بالعلم وأكثر معرفة بالعلم
كان أكثر قيا ًما هبذه اآلية وهو أنه يرد عىل الباطل بدليله الذي أتى به ،أسأل اهلل أن يرزقني
وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه هو الرمحن الرحيم.
( )1فذكر اإلمام املجدد جوابّي :املجمل وخالصته :رد املشتبه إىل البّي املُحكم الواضح
وهو :أن من ليس عنده علم يقول :أعرف أن ما أنا عليه حق ،ودل عليه الكتاب والسنة،
وال أفهم كالم املشبه ،فأرد املتشابه إىل املحكم.
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قال" :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى هللا،
فاحذروهم" ()1
َ
َ
َ ْ ٌ
َ
ْ
َ
َّللا ال خوف
مثال ذلك :إذا قال بعض املشركين(( :أال ِإن أو ِلياء ِ
َ
َ
َعل ْي ِه ْم َوال ه ْم َي ْح َزنون)) [يونس ،]62 :وأن الشفاعة حق ،وأن األنبياء
لهم جاه عند هللا؛ أو ذكر كالما للنبي ﷺ يستدل به على ش يء من
باطله ،و أنت ال تفهم معنى الكالم الذي ذكره ،فجاوبه بقولك:
( )1وهذا احلديث من باب الفائدة أصل يف هجر أهل البدع؛ ألنه يتكلم عن املبتدعة وهو
ما روى الشيخان عن عائشة عن الرسول ﷺ أنه قال« :فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه
منه فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهم» ،ولفظ مسلم« :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه
منه ،فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهم».
وما روى مسلم عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺ «وكل بدعة ضاللة» ،وأمثاله
من األحاديث أصل يف هجر البدعة وتركها ،فنحن مأمورون رشعا هبجر البدعة وتركها
وهجر صاحب البدعة وتركهم ،واألصل يف أصحاب البدع أهنم هيجرون ويبغضون
ويعادون إال إذا غلبت املصلحة عىل ترك إظهار ذلك ،وإال فإن األصل أهنم هيجرون ،فقد
ذكر العلامء إمجاعات أهل السنة عىل هجر أهل البدع واحتقارهم وإذالهلم إىل غري ذلك،
ويدل عليه حديث عائشة  املتقدم.
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إن هللا تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون املحكم
ويتبعون املتشابه .وما ذكرته لك من أن هللا ذكر أن املشركين يقرون
بالربوبية ،وأن كفرهم بتعلقهم باملالئكة واألنبياء واألولياء مع قولهم:
َ َ َ َْ
َ
َّللا)) [يونس ،]18 :هذا أمر محكم بين ال يقدر
((هؤ ِ
الء شفعاؤنا ِعند ِ
أحد أن يغير معناه ،وما ذكرته لي أيها املشرك من القرآن أو كالم النبي
ﷺ ال أعرف معناه ،ولكن أقطع أن كالم هللا ال يتناقض ،وأن كالم النبي
ﷺ ال يخالف كالم هللا.
وهذا جواب جيد سديد ،ولكن ال يفهمه إال من وفقه هللا ،فال تستهن
ص َبروا َو َما ي َلق َ
((و َما ي َلق َ
اها إال الذ َ
ين َ
به ،فإنه كما قال تعالىَ :
اها ِإال ذو
ِ ِ
َ َ
عظيم)) [فصلت)1(.]35 :
حظ ِ
أما الجواب املفصل :فإن أعداء هللا لهم اعتراضات كثيرة على دين
الرسل ،يصدون بها الناس عنه)2(،
منها قولهم :نحن ال نشرك باهلل ،بل نشهد أنه ال يخلق وال يرزق وال
ينفع وال يضرإال هللا وحده ال شريك له ،وأن محمدا ﷺ ال يملك لنفسه
( )1هذا مثال لشبهة ذكرها اإلمام املجدد وأجاب عنها بجواب جممل.
( )2سيذكر الشيخ اجلواب املفصل وقد بدأ بثالث شبهات ثم بّي أن هذه الشبهات الثالث
هي أمهها ثم استطرد يف ذكر شبهات أخرى.
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نفعا وال ضرا ،فضال عن عبد القادر أو غيره ،ولكن أنا مذنب،
والصالحون لهم جاه عند هللا ،وأطلب من هللا بهم .فجاوبه بما تقدم:
وهو أن الذين قاتلهم رسول هللا ﷺ مقرون بما ذكرت ،ومقرون أن
أوثانهم ال تدبر شيئا ،و إنما أرادوا الجاه والشفاعة .و اقرأ عليه ما
ذكره هللا في كتابه ووضحه)1(.
فإن قال )2(:هؤالء اآليات نزلت فيمن يعبد األصنام! كيف تجعلون
الصالحين مثل األصنام؟ أم كيف تجعلون األنبياء أصناما؟ فجاوبه
بما تقدم.
فإنه إذا أقرأن الكفاريشهدون بالربوبية كلها ،وأنهم ما أرادوا ممن
قصدوا إال الشفاعة  -ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر،-
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو األصنام ،ومنهم من يدعو األولياء

رضا ،لكنني مذنب
( )1ومعناه :يقول أنا اعتقد أن هؤالء ال يملكون ألنفسهم نف ًعا وال ً
فلذلك أجعلهم واسطة يل عند اهلل ،واجلواب :أن هذا هو عّي فعل املرشكّي الذين قاتلهم
النبي ﷺ وكفرهم ول يكن عذرا هلم.
( -)2هذه هي الشبهة الثانية .-
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َ َ ْ َ ََْ َ َ
َ
َْ ََ
َ
َ
ن
ن
الذين قال هللا فيهم(( :أول ِئك ال ِذين يدعو يبتغو ِإلى رِب ِهم الو ِسيلة
َ َ
أيه ْم أ ْق َرب)) [اإلسراء)1(،]57 :
( )1وهذه اآلية أصل يف كل من عبد صاحلا ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ويبينه ما يف
البخاري :عن عبد اهلل بن مسعود  ،قال يف هذه اآلية﴿ :الذين يدعون يبتغون إىل
رهبم الوسيلة﴾ [اإلرساء ]57 :قال " :كان ناس من اجلن يعبدون فأسلموا" أي فأسلم
اجلن واستمر اإلنس عىل عبادهتم فهذه اآلية أصل يف الرد عىل كل من عبد أناسا من
الصاحلّي ألهنم صاحلون.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه الرد عىل البكري ( - )538 /2وللعلم إن يف كتاب
الرد عىل البكري فوائد جليلة تتعلق بتوحيد اإلهلية وقد أثنى عليه العالمة األلباِن وأوىص
بقراءته ملن أراد أن يدرس توحيد اإلهلية " :-وهذه األقوال كلها حق ،فإن اْلية تعم كل
من كان معبوده عابدا هلل ،سواء كان من املالئكة أو من اجلن أو من البرش ،والسلف 

يف تفسريهم يذكرون جنس املراد باْلية عىل نوع التمثيل ،كام يقول الرتَجان ملن سأله ما
معنى لفظ اْلبز فرييه رغيفا فيقول هذا ،فاإلشارة إىل نوعه ال إىل عينه ،وليس مرادهم بذلك
ختصيص نوع دون نوع مع شمول اْلية للنوعني ،فاْلية خطاب لكل من دعا من دون اهلل
مدعوا وذلك املدعو يبتغي إىل اهلل الوسيلة ويرجو رمحته وُياف عذابه ،وهذا موجود يف
املالئكة واجلن واإلنس وقد اختار الطربي قول من فْسها باملالئكة أو باجلن ،ألهنم كانوا
يف زمن النبي ﷺ يبتغون إىل رهبم الوسيلة بخالف املسيح والعزير فإهنام مل يكونا موجودين
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ويدعون عيس ى بن مريم وأمه ،وقد قال تعالىَ :
((ما ْاملَسيح ْابن َم ْرَيمَ
ِ
إال َرسو ٌل َق ْد َخ َل ْت م ْن َق ْبله الرسل َوأمه صد َيق ٌة َك َانا َي ْأكالن الط َعامَ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
اآليات ثم انظ ْر أنى يؤفكون قل أتعبدون ِمن دو ِن
انظ ْر ك ْيف نب ِين لهم
ِ
َ
ْ
َْ
َ
َّللا َما ال َي ْم ِلك لك ْم ض ًّرا َوال نفعا َوَّللا ه َو الس ِميع ال َع ِليم)) [املائدة:
ِ
]75
ْ َ
واذكر له قوله تعالىَ :
((و َي ْو َم َي ْحشره ْم َج ِميعا ثم َيقول ِلل َمال ِئك ِة
َ
َ
الء إياك ْم َكانوا َي ْعبدو َن َقالوا س ْب َح َان َك َأ ْن َت َو ِلي َنا ِم ْن د ِونه ْم َبلْ
أه ؤ ِ ِ
ِ
َ
َْ
َ ْ
َ
ْ َ
كانوا َي ْعبدون ال ِجن أكثره ْم ِب ِه ْم مؤ ِمنون)) [سبأ ]41 :وقوله تعالى:
َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ََْ َ ْ َ
ْ
َ
اس ات ِخذو ِني وأ ِمي ِإلهي ِن
((و ِإذ قال َّللا يا ِعيس ى ابن مريم أأنت َقل َت ِللن ِ
ْ ْ
ْ
َّللا َق َ
ال س ْب َح َان َك َما َيكون لي أ ْن أقو َل َما َل ْي َ
س ِلي ِب َحق ِإن كنت
ِمن دو ِن ِ
ِ
عىل عهده فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة إذ ابتغاء الوسيلة :العمل بطاعة اهلل تعاىل
والتقرب إليه بالصالح من األعامل ،فأما من كان ال سبيل له إىل العمل فبم يبتغي إىل ربه
الوسيلة ،وهذا الذي قاله إن كان صوابا فهو أبلغ يف النهي عن دعاء املسيح وعزير وغريمها
من األموات من األنبياء والصاحلني فإنه إذا كان احلي الذي يتقرب إىل ربه بالعمل ال جيوز
دعاؤه ،فدعاء امليت الذي ال يتقرب بالعمل أوىل أن ال جيوز ،وإن كانت اْلية تعم هذا
وهذا ،فهي دالة عىل ذلك ،فداللتها ثابتة عىل كل تقدير ،والصحيح أهنا تعم هؤالء
وهؤالء ،وذلك أن هؤالء كانوا يف حياهتم يبتغون إىل رهبم الوسيلة وهو مل يقيد ذلك بزمن
النزول بل أطلق ".

53

ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ
َ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ
َ
قلته فقد ع ِلمته تعلم ما ِفي نف ِس ي وال أعلم ما ِفي نف ِسك ِإنك أنت عالم
ْ
وب)) [املائدة]116 :فقل له :أعرفت أن هللا كفر من قصد
الغي ِ
األصنام ،وكفر أيضا من قصد الصالحين ،وقاتلهم رسول هللا ﷺ)1(.
فإن قال ( :)2الكفاريريدون منهم .و أنا أشهد أن هللا هوالنافع الضار
املدبر ،ال أريد إال منه ،والصالحون ليس لهم من األمر ش يء ،ولكن
أقصدهم أرجو من هللا شفاعتهم ،فالجواب أن هذا قول الكفارسواء
((والذ َ
بسواء ،و اقرأ عليه قوله تعالىَ :
ين ات َخذوا م ْن دونه َأ ْول َي َاء ماَ
ِ
ِِ ِ
ِ
َ
َ َ
ونا إ َلى َّللا زْل َفى)) [الزمر ]3 :وقوله تعالىَ :
َن ْعبده ْ
((و َيقولون
ب
ر
ق
ي
ل
ال
إ
م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ
َ
َ
َّللا)) [يونس ]18 :واعلم أن هذه الشبه الثالث
هؤ ِ
الء شفعاؤنا ِعند ِ
هي أكبر ما عندهم .فإذا عرفت أن هللا وضحها لنا في كتابه ،وفهمتها
فهما جيدا ،فما بعدها أيسر منها)3(.
( )1فأراد اإلمام املجدد أن يبّي أن الكفار عبدوا الصاحلّي وكفروا بذلك ال كام تظن،
ورضب مثال عاما بقوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َ ِ
ُون إِ َىل َر ِّهبِ ُم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ُّ ُُّي ْم
ون َي ْب َتغ َ
ين َيدْ ُع َ
ك ا َّلذ َ
َأ ْق َر ُب﴾ [اإلرساء ،]57 :ثم ذكر أدل ًة خاصة يف عيسى ﷺ ويف أمه  ويف املالئكة.
( – )2هذه الشبهة الثالثة .-
( )3فقد قال املرشك :إن هؤالء الكفار يريدون منهم أما أنا فأريد الواسطة فقال له اإلمام
املجدد :بل كفار قريش يريدوهنم واسطة ففعلك كفعلهم.
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فإن قال :أنا ال أعبد إال هللا .وهذا االلتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم
ليس بعبادة)1(.
فقل له :أنت تقر أن هللا فرض عليك إخالص العبادة هلل وهو حقه
عليك؟ فإذا قال :نعم .فقل له :بين لي هذا الذي فرض عليك وهو
إخالص العبادة هلل وحده ،وهو حقه عليك .فإنه ال يعرف العبادة وال
َ َ
أنواعها ،فبينها له بقولك :قال هللا تعالىْ ( :
(ادعوا َربك ْم تضرعا
ْ
َوخف َية)) [األنعام .]63 :فإذا أعلمته بهذا .فقل له :هل علمت هذا
عبادة هلل؟ فال بد أن يقول :نعم .والدعاء من العبادة)2(.

وال فرق بّي كالم املرشك يف األوىل والثالثة إال يف أنه رصح بإرادة واسطة ونسب إىل كفار
قريش خالف ذلك ،أما يف األوىل فيقول :نحن مسلمون وهؤالء ليسوا مسلمّي.
( )1هذه هي الشبهة الرابعة ويف ظني -واهلل أعلم -أهنا قوية كالشبه الثالث األول ،وهي
شائعة ومنترشة عندهم ،وذلك أهنم يقولون :إن رصف العبادة لغري اهلل رشك لكننا ال
نرصف عبادة لغري اهلل ،بل نحن ندعوهم ونذبح هلم وليس هذا رصف عبادة لغري اهلل –
( )2أي :أن اهلل أمر بالدعاء فإذن ال بد أن الدعاء عبادة.
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فقل له :إذا أقررت أنها عبادة ،ودعوت هللا ليال ونهارا خوفا وطمعا،
ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره ،هل أشركت في عبادة هللا غيره؟
فال بد أنه يقول :نعم)1(.
َ
ْ
((ف َ
ص ِل ِل َرِب َك َو ان َح ْر))
فقل له :فإذا عملت بقول هللا تعالى:
[الكوثر ،]2 :وأطعت هللا ،ونحرت له ،هل هذا عبادة؟ فال بد أن يقول:
نعم.
فقل له :إذا نحرت ملخلوق :نبي أو جني أو غيرهما ،هل أشركت في
هذه العبادة غيرهللا؟ فال بد أن يقرويقول :نعم.
وقل له أيضا :املشركون الذين نزل فيهم القرآن ،هل كانوا يعبدون
املالئكة والصالحين والالت وغيرذلك؟ فال بد أن يقول :نعم.
فقل له :وهل كانت عبادتهم إياهم إال في الدعاء والذبح ،وااللتجاء
ونحوذلك ،وإال فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره ،وأن هللا هو الذي

( )1وهذا جواب دقيق وسهل فقل له :أنت تدعو اهلل ً
وهنارا ،أولست ترجو األجر من
ليال
ً
وراء هذا األمر فالبد أن يقول :بىل ،فقل له :ألست تعبد اهلل؟ فسيقول :بىل ،فقل له :لو
دعوت يف الوقت نفسه نب ًيا فقد رصفت عبادة لغري اهلل.
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يدبراألمر ،ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة ،وهذا ظاهر
جدا)1(.
( )1هذا جواب دقيق عن هذه الشبهة من جهتني:
اجلهة األوىل :قل له :أنت تدعو اهلل ليال وهنارا ،فهل تتعبد اهلل هبذا؟ فسيقول :نعم ،فقل
له :لو رصفت هذا الدعاء لغري اهلل ألست بذلك قد رصفت عبادة لغري اهلل فسيقول :بىل.
اجلهة الثانية :قل له :أليس كفار قريش قد أرشكوا بعبادة الصاحلّي؟ فسيقول :بىل
فقل له :بّي يل كيف أرشكوا فسيقول :بأن ذبحوا لغري اهلل ودعوا غري اهلل فقل له :كذلك
أنت إذا فعلت فعلهم رصت مرشكا مثلهم ،وهذا كالم نفيس عظيم يكتب بامء الذهب مع
سهولته ووضوحه فرحم اهلل اإلمام املجدد رمحة واسعة.
فائدةُ :تعرف العبادة بأمور منها:
ً
أوال /أهنا كل فعل ُيبه اهلل كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالة العبودية (ص:)44 :
" العبادة هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة.
فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام
والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد للكفار واملنافقني واإلحسان
للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اْلدميني والبهائم والدعاء والذكر
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة.
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وكذلك حب اهلل ورسوله وخشية اهلل واإلنابة إليه وإخالص الدين له والصرب حلكمه
والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته واْلوف من عذابه وأمثال
ذلك هي من العبادة هلل".
وهذا الذي ُيبه إما أنه مأمور به عىل وجه اإللزام وهو واجب ،أو أنه مأمور به عىل غري
وجه اإللزام فهو مستحب ،أما من جهة الرتك فإنه إن أمر به عىل وجه اإللزام فهذا حمرم،
أو أمر برتكه عىل غري وجه اإللزام فهذا مكروه .قال شيخ اإلسالم يف (قاعدة جليلة يف
التوسل والوسيلة)" :والعبادات ال تكون إال واجبة أو مستحبة ،فام ليس بواجب وال
مستحب فليس بعبادة" .وال يوجد يف الدين تعبد بمباح ،ألن حكم التعبد باملباح لذاته أنه
بدعة ذكر هذا شيخ اإلسالم يف املسودة واملجلد احلادي عرش من جمموع الفتاوى ،وذكره
ابن القيم يف كتاب (أعالم املوقعّي).
وال يتعبد باملباح إال يف حال واحدة أن يستعان به عىل طاعة اهلل ،أي :يتعبد به لغريه ،ففي
البخاري عن أيب ُب ْردة ،قال معاذ " :أنام أول الليل ،فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم،
فأقرأ ما كتب اهلل يل ،فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي" .أي :أرجو األجر بنومي كام
أرجو النوم بقومي ،والنوم يف األصل مباح ولكن صار عبادة إذا استعّي به عىل طاعة اهلل.
ثان ًيا /أن اهلل أمر به.
ثال ًثا /علق اإليامن عليه.
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راب ًعا /جعله شعبة من شعب اإليامن.
أجرا ،إىل غري ذلك من األلفاظ الرشعية العديدة ،فام ثبت أنه عبادة
خامسا /رتب عليه ً
ً
فرصفه لغري اهلل رشك أكب.
تنبيهات:
التنبيه األول :األعامل التي ُيتع َّبد هبا نوعان:
النوع األول :ما ال يأيت إال عبادة كالذبح والنذر ،فإنه ال يكون إال عبادة هلل ورصفه لغري اهلل
رشك أكب.
النوع الثاين :ما يأيت عبادة وغري عبادة كالدعاء ،ومعناه يف اللغة النداء ،فإنه يكون هلل
ول بينَكُم كَدُ ع ِ
ِ
اء َب ْع ِضك ُْم َب ْع ًضا﴾ [النور:
َ
الر ُس َ ْ ْ
اء َّ
وللمخلوقّي قال تعاىلَ ﴿ :ال َ ْجت َع ُلوا ُد َع َ
 ]63فدل هذا عىل أن الدعاء يكون هلل ولغريه ،لذا ليس كل دعاء رشكًا إال إذا كان يف أمر
خاص باهلل إما يف جهة املتعبد نفسه بأن يدعي مع كامل الذل مع كامل املحبة وهذا خاص
باهلل.
أو من جهة املطلوب :وهو طلب أمر ال يقدر عليه إال اهلل كالذي يطلب من الويل الفالِن
أن يدخله اجلنة وينجيه من النار ،وهذا أمر خاص باهلل ،أو طلب من خملوق ما ال يمكن أن
يقوم به املخلوقون لعدم سامعه الدعاء ،كدعاء البعيدات ،قال ابن تيمية يف اإلخنائية :أن
اتساع السمع أي سامع البعيدات خاص باهلل سبحانه فلو جلس رجل يف الرياض ويدعو
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رجال يف اخلرج أو عىل مسافة بصوت منخفض :يا فالن أعطني كذا فقد وقع يف الرشك؛
ألن هذا يعتقد أن فالنا يسمع البعيدات وهذا خاص باهلل أو أن فالنا يعلم الغيب وهذا
خاص باهلل سبحانه.
التنبيه الثاني :يستشكل بعض امللبسني عىل أن دعاء األموات رشك بأن الدعاء هو النداء،
يم مل ْح ُزونُون) فهذا دعاء ،وقد رد
ويف البخاري أن النبي ﷺ قال( :وإنا بفراقك يا إ ْبراه ُ
عىل مثل هذا العال املحقق حممد بشري السهسواِن يف كتابه صيانة اإلنسان عن وسوسة
الشيخ دحالن ص (- )286فقال" :فإن النزاع إنام هو يف نداء يتضمن الدعاء والطلب،
بأن يقول :يا رسول اهلل اكشف عني السوء واشف مرييض ،أو يقول :يا رسول اهلل ادع اهلل
أن يشفي مرييض ويكشف عني السوء".
والدعاء الرشكي لألموات هو الدعاء املقرون بطلب ،أما النداء غري املقرون بطلب ال
حكام فليس رشكا ،لذا املرأة الرافضية عند اشتداد كرب الوالدة تقول :يا حسّي
حقيقة وال ً
يا حسّي أو يا عل يا عل ول تذكر طل ًبا ،لكن الطلب متضمن بأهنا تقول فرج عني وسهل
عل ،فهذا طلب حكمي ال حقيقي وهو رشك أكب .وذكر نحوا من هذا اإلمام ابن تيمية
يف منهاج السنة.
التنبيه الثالث :والعبادة لغة مأخوذة من الذل قال ابن اجلوزي يف كتابه زاد املسري (/8
" :)43ومعنى العبادة يف اللغة الذل واالنقياد" وذكره غريه كالشيخ عبد الرمحن عبد
اللطيف بن حسن وغريهم ،وابن تيمية يف مواضع من كتبه وابن القيم يف النونية ويف مدارج
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فإن قال :أتنكرشفاعة رسول هللا ﷺ وتبرأ منها؟ فقل :ال أنكرها .وال
أتبرأ منها ،بل هو ﷺ الشافع املشفع وأرجو شفاعته.
ولكن الشفاعة كلها هلل كما قال تعالى(( :ق ْل ّلِل الش َف َ
اعة َج ِميعا))
ِ ِ
[الزمر]44 :
َ َ
ْ َ ْ
((م ْن ذا ال ِذي َيشفع ِعن َده
وال تكون إال من بعد إذن هللا .كما قال:
ْ
ِإال ِب ِإذ ِن ِه)) [البقرة ]255 :وال يشفع في أحد إال من بعد أن يأذن هللا فيه
َ ْ َ َ
َ َ َ
((وال َيشفعون ِإال ِمل ِن ا ْرتض ى)) [األنبياء .]28 :وهو ال يرض ى
كما قال:
السالكّي ،وأحيانا يفرس العلامء العبادة بالذل واخلضوع ألهنام متفقان يف الداللة عىل هذا
األمر املعّي ،وإن كان ال يوجد-غال ًبا -يف لغة العرب كلمتان متطابقتان من كل وجه كام
ذكر هذا ابن تيمية يف أصول لتفسري لكنهام قد جيتمعان يف تفسري أمر ،وإن كانت الكلمتان
ليستا بمعنى واحد من كل وجه ،لذا معنى :ال شك فيه :ال ريب فيه ،فاجتمع الشك
والريب يف بيان املعنى وإن كان الريب خمال ًفا للشك من جهة فليس الريب والشك بمعنى
واحد من كل وجه.
وليس معنى أن العبادة كامل الذل مع كامل املحبة أنه ال بذ أن يستحرضا عند كل عبادة بل
يكفي أن يوجد يف أصل الفعل بالقلب كامل الذل مع كامل املحبة.
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ََ ْ ْ َ َ ْ
إال التوحيد كما قالَ :
((و َم ْن َي ْب َتغ َغ ْي َر ْ
الم ِدينا فلن يقبل ِمنه)) [آل
اإلس
ِ
ِ
عمران.]85 :
فإذا كانت الشفاعة كلها هلل ،وال تكون إال من بعد إذنه ،وال يشفع
النبي ﷺ وال غيره في أحد حتى يأذن هللا فيه ،وال يأذن إال ألهل التوحيد.
تبين لك أن الشفاعة كلها هلل ،فأطلبها منه فأقول :اللهم ال تحرمني
شفاعته ،اللهم شفعه في ،وأمثال هذا)1( .

( )1هذه الشبهة اخلامسة ،وما زالوا يرددوهنا إىل اليوم فإذا قلت :ال أجعل النبي ﷺ واسطة
بيني وبّي اهلل قالوا :إذن أنت تنكر شفاعة النبي ﷺ.
وخالصة جواب هذه الشبهة نفي إنكار الشفاعة ،ولكن الشفاعة ملك هلل ،كام قال تعاىل
﴿ ُق ْل هللَِّ َّ
الش َفا َع ُة ََجِي ًعا﴾ [الزمر ]44 :وقد بّي اهلل أن الشفاعة ال تكون ألحد إال بعد توافر
رشطّي :اإلذن للشفاعة ،والرىض عن املشفوع فيه.
والرىض نوعان:
النوع األول :رىض عام وهو ْ
أن يكون العبدُ موحدً ا كام أخرج البخاري :عن أيب هريرة أنه
قال :قيل يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اهلل ﷺ« :لقد
ظننت يا أبا هريرة أال يسألني عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك عىل
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احلديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ،من قال ال إله إال اهلل ،خالصا من قلبه ،أو
نفسه».
النوع الثاين :رىض خاص والناس متفاوتون فيه بحسب قيامهم بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل.
ول ُي علم أن الفائدة من الشفاعة إظهار منزلة الشافع فإذا قال ملك من ملوك الدنيا :أنا ال
أقبل حاجاتكم هذه إال بعد أن يشفع لكم فالن ،إذن فهي إظهار ملنزلته ،لذلك سامها املقام
ك َر ُّب َ
املحمود ،فقال تعاىلَ ﴿ :ع َسى َأ ْن َي ْب َع َث َ
ُم ُمو ًدا﴾ [اإلرساء ]79 :ألن الشافع
ك َم َق ًاما َ ْ
وحده ﷺ يف الشفاعة العظمى يوم القيامة.
فائدة :أركان الشفاعة ثالثة:
الركن األول :املشفوع إليه.
الركن الثاين :املشفوع فيه أو له.
الركن الثالث :الشافع.
وأما الشفاعة عند اهلل -وهلل املثل األعىل :-الشافع هو :النبي ﷺ وغريه من األنبياء
والصاحلّي ،كام يف مسلم عن أبى سعيد اخلدري قال رسول اهلل ﷺ« :فيقول اهلل عز وجل:
شفعت املالئكة ،وشفع النبيون ،وشفع املؤمنون ،ول يبق إال أرحم الرامحّي».
واملشفوع فيه أو له :من رض اهلل قوله وعمله
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فإن قال :النبي ﷺ أعطي الشفاعة ،و أنا أطلبه مما أعطاه هللا.
َ َ
ْ
فالجواب أن هللا أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا .فقال(( :فال تدعو
َ
َ
ََ
َّللا أحدا)) [الجن .]18 :فإذا كنت تدعو هللا أن يشفع نبيه فيك
مع ِ
َ
((فال َت ْدعو َم َع َّللا َأ َ
حدا)) [الجن)1( .]18 :
فأطعه في قوله
ِ
و أيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي ﷺ فصح أن املالئكة
يشفعون ،واألولياء يشفعون ،واألفراط يشفعون ،أتقول :إن هللا
أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم ،فإن قلت هذا ،رجعت إلى عبادة

واملشفوع إليه :اهلل سبحانه.
( )1هذه الشبهة السادسة :فإن قال املرشك :فإن اهلل أعطى النبي ﷺ الشفاعة فأنا أطلبها
ممن أعطاها اهلل؟ فاجلواب ،إنه ال بد يف الشفاعة من الرىض ومن اإلذن –كام تقدم-وإال لن
تتم.
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الصالحين التي ذكرهللا في كتابه ،وإن قلت :ال ،بطل قولك :أعطاه هللا
الشفاعة و أنا أطلبه مما أعطاه هللا)1(.
فإن قال :أنا ال أشرك باهلل شيئا ،حاشا وكال؛ ولكن االلتجاء إلى
الصالحين ليس بشرك .فقل له :إذا كنت تقر أن هللا حرم الشرك
أعظم من تحريم الزنى وتقرأن هللا ال يغفره ،فما هذا األمرالذي حرمه
هللا وذكر أنه ال يغفره؟ فإنه ال يدري .فقل له :كيف تبرئ نفسك من
الشرك و أنت ال تعرفه؟
أم كيف يحرم هللا عليك هذا ،ويذكرأنه ال يغفره ،وال تسأل عنه وال
تعرفه ،أتظن أن هللا يحرمه وال يبينه لنا؟
فإن قال :الشرك عبادة األصنام .ونحن ال نعبد األصنام.
فقل له :ما معنى عبادة األصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك
األخشاب واألحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه
القرآن .وإن قال :هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره

( )1وهذا جواب دقيق ،واملراد باألفراط أي :السقط من األوالد الذين سقطوا من أرحام
أمهاهتم ،فيقول اإلمام املجدد هلذا املرشك :أنت ما بّي أمرين :إما أن تقول :أطلب
الشفاعة ،فرجعت إىل عبادة الصاحلّي وإال قلت :ال أطلبها فتكون قد حججت هبذا.
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يدعون ذلك ،ويذبحون له ويقولون :إنه يقربنا إلى هللا زلفى ،ويدفع
هللا عنا ببركته ،أو يعطينا ببركته.
فقل :صدقت ; وهذا هو فعلكم عند األحجار واألبنية التي على
القبور وغيرها .فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة األصنام ،وهو
املطلوب .ويقال له أيضا :قولك الشرك عبادة األصنام ،هل مرادك
أن الشرك مخصوص بهذا؟ وأن االعتماد على الصالحين ودعاءهم ال
يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره هللا في كتابه من كفر من تعلق على
املالئكة أو عيس ى أو الصالحين ،فال بد أن يقر لك أن من أشرك في
عبادة هللا أحدا من الصالحين فهوالشرك املذكورفي القرآن .وهذا هو
املطلوب.
وسر املسألة :أنه إذا قال :أنا ال أشرك باهلل)1(.

فقل له ،وما الشرك باهلل؟ فسره لي.
(- )1هذه الشبهة السابعة -وقوله :ورس هذه املسألة :أي حقيقة هذه املسألة وأصلها أنه
هل يعرف املرشك الرشك أو ال يعرفه؟ فإن كان ال يعرفه فكيف يقول :إنه غري مرشك وهو
ال يعرف الرشك ،فكيف ينفي شيئا ال يعرفه ،وإن كان ال يعرفه معرفة صحيحة فبّي له
املعنى الصحيح.

66

فإن قال :هو عبادة األصنام.
فقل :وما معنى عبادة األصنام؟ فسرها لي.
فإن قال :أنا ال أعبد إال هللا وحده.
فقل :ما معنى عبادة هللا وحده؟ فسرها لي .فإن فسرها بما بينه
القرآن فهو املطلوب ،وإن لم يعرفه ،فكيف يدعي شيئا وهو ال يعرفه،
وإن فسرذلك بغيرمعناه ،بينت له اآليات الواضحات في معنى الشرك
باهلل وعبادة األوثان ،و أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه ،وأن
عبادة هللا وحده ال شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما
َ
((أ َج َع َل اآلل َه َة إ َلها وَ
احدا إن َه َذا َل َش ْيءٌ
صاح إخوانهم حيث قالوا:
ِ ِ
ِ ِ
ع َج ٌ
اب)) [ص.]5 :
فإن قال :هذه الشبهة الثامنة  :-إنهم ال يكفرون بدعاء املالئكة
واألنبياء ،و إنما يكفرون ملا قالوا :املالئكة بنات هللا; فإنا لم نقل عبد
القادرابن هللا وال غيره)1(.
فالجواب أن نسبة الولد إلى هللا كفر مستقل .قال هللا تعالى(( :ق ْل
َ
ٌ
َ
َ
ه َو َّللا أحد َّللا الصمد)) [اإلخالص ]2 :واألحد :الذي ال نظير له.
( )1هذه الشبهة الثامنة :أهنم يقولون إن كفار قريش ل يكفروا ألهنم رصفوا عبادة لغري اهلل
وإنام كفروا ألهنم قالوا :إن املالئكة بنات اهلل.
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والصمد :املقصود في الحوائج .فمن جحد هذا فقد كفر ،ولو لم
َ َ َ
ْ ََ ََ َ َ
ان َم َعه منْ
((ما اتخذ َّللا ِمن ولد وما ك
يجحد السورة .وقال هللا تعالى:
ِ
َ
ِإله)) [املؤمنون ]91 :ففرق بين النوعين ،وجعل كال منهما كفرا
َ
َ ْ
َ
َََ
َ َ َ
ّلِل ش َرك َاء ال ِجن َوخلقه ْم َوخ َرقوا له
مستقال ،وقال تعالى(( :وجعلوا ِ ِ
ْ
َ َ
ين َو َب َنات ب َغ ْير علم)) ففرق بين كفرين)1(.
ب ِن
ِ ِ ِ

( )1فبّي أن هذا كفر مستقل ،وهذا كفر مستقل قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ما َّاخت ََذ اهللَُّ ِم ْن َو َل ٍد َو َما
َان َم َع ُه
َان َم َع ُه ِم ْن إِ َل ٍه﴾ [املؤمنون ]91 :فجعلَ ﴿ :ما َّاخت ََذ اهللَُّ ِم ْن َو َل ٍد﴾
مكفراَ ﴿ ،و َما ك َ
ك َ
ً
َاء ْ ِ
ني
ِم ْن إِ َل ٍه﴾
اجل َّن َو َخ َل َق ُه ْم َو َخ َر ُقوا َل ُه َبن ِ َ
ً
رشك َ
مكفرا ثان ًيا .وقال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ُلوا هللَِّ ُ َ
ِ ِ
ٍ
َاء ْ ِ
ني
اجل َّن﴾
مكفرا ﴿ َو َخ َل َق ُه ْم َو َخ َر ُقوا َل ُه َبن ِ َ
ً
رشك َ
َو َبنَات بِغ َْري ع ْل ٍم﴾ فجعل ﴿ َو َج َع ُلوا هللَِّ ُ َ
وبن ٍ
َات بِغ ْ ِ
مكفرا ثان ًيا.
َري ِع ْل ٍم﴾
ََ
ً
حلا ل جيعلوه ابن
والدليل عىل هذا أيضا :أن الذين كفروا بدعاء الالت مع كونه ً
رجال صا ً
اهلل ،والذين كفروا بعبادة اجلن ل جيعلوهم كذلك.
فريد عىل املرشك بقول :أنت تعرف أن هؤالء كفروا برصف عبادات لغري اهلل ول يقولوا إن
هلل ولدا ،ومع ذلك كفروا.
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وكذلك أيضا العلماء في جميع املذاهب األربعة يذكرون في (باب
حكم املرتد) أن املسلم إذا زعم أن هلل ولدا فهو مرتد ،وإن أشرك باهلل
فهو مرتد ويفرقون بين النوعين ،وهذا في غاية الوضوح)1(.
َ
َ
َ ْ ٌ ََْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ
ْ
َ
َّللا ال خوف علي ِهم وال هم يحزنون)) [يونس:
وإن قال(( :أال ِإن أو ِلياء ِ
 ]62فقل :هذا هو الحق؛ ولكن ال ي ْع َبدون.
ونحن لم نذكر إال عبادتهم مع هللا وشركهم معه .وإال فالواجب
عليك حبهم و اتباعهم ،واإلقراربكرامتهم.
وال يجحد كرامات األولياء إال أهل البدع والضالل .ودين هللا وسط
بين طرفين ،وهدى بين ضاللتين ،وحق بين باطلين)2(.

( )1وجه االستدالل هبذا أنه استدالل باإلمجاع.
( )2هذه الشبهة التاسعة :ليس حصول كرامات هلم مسو ًغا لعبادهتم فقوله تعاىل ﴿ َأال إِ َّن
ِ
ُون﴾ فقال :هذا حق ولكن ال يعبدون وهذا كالم
اء اهللَِّ ال َخ ْو ٌ
حي َزن َ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َ ْ
َأ ْول َي َ
عظيم.
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فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه املشركون في زماننا (كبيراالعتقاد)
هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول هللا ﷺ الناس عليه)1(.
فاعلم أن شرك األولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين:
أحدهما :أن األولين ال يشركون وال يدعون املالئكة واألولياء واألوثان
مع هللا إال في الرخاء .وأما في الشدة فيخلصون هلل الدعاء .قال
َ
َ َ
َ ََ َ
َ ْ
تعالى)):فإ َذا َركبوا في ْالف ْلك َد َ
ين فلما نجاه ْم
الد
ه
ل
ين
ص
ل
خ
م
َّللا
ا
و
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ْ َ
َ
ْ
ِإلى ال َب ِر ِإذا ه ْم يش ِركون (([العنكبوت]65 :
ََ
ْ
َ
َ
َ
َ
وقال تعالى{َ :و ِإذا َمسكم الضر ِفي ال َب ْح ِرضل َم ْن ت ْدعون ِإال ِإياه فلما
ْ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
األن َسان كفورا} [اإلسراء]67 :
نجاكم ِإلى الب ِرأعرضتم وكان ِ
َ َ َ
ْ ََ ََْ ْ ْ ََ ْ َ َ
َْ ََْ
ْ
َ
َّللا
َّللا أو أتتكم الساعة أغير ِ
وقوله{ :قل أرأيتكم ِإن أتاكم عذاب ِ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ َ ْ
َت ْدعو َن إ ْن ك ْنت ْم َ
ص ِاد ِقين َب ْل ِإياه ت ْدعون ف َيك ِشف َما ت ْدعون ِإل ْي ِه ِإن
ِ
َ َْ
َ
َ
ْ
ش َاء َوتن َس ْون َما تش ِركون} [األنعام]41 :
َ َ َ
َ
َ َ َ ْ ْ َ
اإلن َسان ض ٌّر َد َعا َربه م ِنيبا ِإل ْي ِه ثم ِإذا خوله ِن ْع َمة
وقوله{ :و ِإذا مس
ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ
ّلِل أن َدادا ِلي ِضل َع ْن َس ِب ِيل ِه
ِمنه ن ِس ي ما كان يدعو ِإلي ِه ِمن قبل وجعل ِ ِ
( )1ومراده باالعتقاد :أهنم يعتقدون أنه يصح أن يدعى هذا الرجل من دون اهلل ليشفع هلم
عند اهلل.
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َ ْ َ
ْ ََ ْ ْ َ َ
َ َ
َ
ْ
اب الن ِار} [الزمر ]8 :وقوله{ :و ِإذا
ح
ص
أ
ن
م
ك
ن
إ
يال
ل
ق
قل تمتع ِبكف ِرك
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َغش َيه ْم َم ْو ٌج َكالظلل َد َعوا َ
َّللا م ْخلص َين له الد َ
ين} [لقمان]32 :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
فمن فهم هذه املسألة التي وضحها هللا في كتابه .وهي أن املشركين
الذين قاتلهم رسول هللا ﷺ يدعون هللا ويدعون غيره في الرخاء.
وأما في الضراء والشدة فال يدعون إال هللا وحده ال شريك له
وينسون ساداتهم ،تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك األولين.
ولكن أين من يفهم قلبه هذه املسألة فهما راسخا؟ وهللا
املستعان)1(.
األمر الثاني :أن األولين يدعون مع هللا أناسا مقربين عند هللا :إما
أنبياء وإما أولياء ،وإما مالئكة .أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة هلل
ليست عاصية.
( )1وهذا الفرق ذكره اإلمام املجدد يف أواخر القواعد األربع فقال :القاعدة الرابعة :أن
مرشكي زماننا أغلظ رشكا من األولّي ،ألن األولّي يرشكون يف الرخاء وخيلصون يف
الشدة ،ومرشكو زماننا رشكهم دائام يف الرخاء والشدة .والدليل قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َركِ ُبوا
ِيف ا ْل ُف ْل ِ
ين َف َل َّام ن ََّج ُ ِ
رب إِ َذا ُه ْم ُي ْ ِ
ك َد َع ُوا اهللََّ ُ ْ
ُون﴾ [العنكبوت:
رشك َ
خملِ ِص َ
ني َل ُه الدِّ َ
اه ْم إ َىل ا ْل َ ِّ
 ]65وقد تقول :إن القواعد األربع كاألصل لكتاب كشف الشبهات ألن كثريا من
الشبهات يرجع يف جواهبا إىل القواعد األربع.
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وأهل زماننا يدعون مع هللا أناسا من أفسق الناس.
والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجورمن الزنى والسرقة
وترك الصالة وغيرذلك.
والذي يعتقد في الصالح أو الذي ال يعص ي مثل الخشب والحجر
أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به)1(.
إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول هللا ﷺ أصح عقوال ،وأخف
شركا من هؤالء.
فاعلم أن لهؤالء (شبهة) وهذه هي الشبهة العاشرة  -يوردونها على ما
ذكرنا ،وهي من أعظم شبههم ،فاصغ سمعك لجوابها.
وهي أنهم يقولون :إن الذين نزل فيهم القرآن ال يشهدون أن (ال إله
إال هللا) ويكذبون الرسول ﷺ ،وينكرون البعث ،ويكذبون القرآن
ويجعلونه سحرا ،ونحن نشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا،
( )1ذكر اإلمام املجدد أن املعبودات الباطلة من دون اهلل أقساما ثالثة :الصالح والطالح
ومن ال ينسب له ال صالح وال طالح ،واملرشكون األولون إنام يعبدون الصاحلّي أو من
ال ينسب له صالح وال فساد وما كانوا يعبدون الطاحلّي.
وقد تقدم ذكر الفروق بّي املرشكّي املتأخرين واألولّي.
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ونصدق القرآن ،ونؤمن بالبعث .ونصلي; ونصوم .فكيف تجعلوننا
مثل أولئك؟
فالجواب :أنه ال خالف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول
هللا ﷺ في ش يء وكذبه في ش يء أنه كافر لم يدخل في اإلسالم ،وكذلك
إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه ،كمن أقر بالتوحيد وجحد
وجوب الصالة ،أو أقر بالتوحيد والصالة وجحد وجوب الزكاة ،أو أقر
بهذا كله وجحد الصوم ،أو أقربهذا كله وجحد الحج.
َ
ّلِل
وملا لم ينقد أناس في زمن النبي ﷺ للحج ،أنزل هللا في حقهم{ :وِ ِ
اع إ َل ْيه َسبيال َو َم ْن َك َف َر َفإن َ
اس َت َط َ
َع َلى الناس حج ْال َب ْيت َمن ْ
َّللا َغ ِنيٌّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ َ َ
ين} [آل عمران)1(]97 :
امل
ع ِن الع ِ

( )1هذه الشبهة العارشة ،وخالصتها أهنم يقولون :ال تقسنا عىل الكفار األولّي فنحن
مسلمون نطقنا بالشهادتّي فكيف يكفر الرجل بعد إسالمه ،ويقاس عىل من ل ينطق
بالشهادتّي ،واجلواب عن هذا بام ذكره اإلمام املجدد يف مقدمة القواعد األربع وهو أنه
قاس إحباط الرشك للعبادة باحلدث الذي ُيبط الطهارة والصالة ،وهو أن احلدث يبطل
الطهارة والصالة وكذلك الرشك يبطل اإلسالم.
أما خالصة اجلواب الذي ذكره اإلمام يف جواب هذه الشبهة العارشة :أنه باإلمجاع من أقر
ببعض الدين وجحد البعض اآلخر فإنه كافر لذا قال :إنه ال خالف بّي العلامء كلهم ،أن
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ومن أقربهذا كله وجحد البعث كفرباإلجماع ،وحل دمه وماله كما
َ َْ
َن َ ْ َ
َْ َ
َ
َ
ون ب َ
َّللا
اّلِل ورس ِل ِه وي ِريدو أن يف ِرقوا بين ِ
قال تعالى{ِ :إن ال ِذين يكفر ِ ِ
َْ
َ ْ
َ
َ َْ
َورس ِل ِه َو َيقولون نؤ ِمن ِب َب ْعض َونكفر ِب َب ْعض َوي ِريدون أن َيت ِخذوا َب ْين
َ
َ َ
َ
َ ًّ َ َ َ ْ َ
َْ
ين َعذابا م ِهينا}
ذ ِل َك َس ِبيال أول ِئ َك هم الكا ِفرون َحقا َوأ ْعت ْدنا ِللكا ِف ِر
النساء151 :
من أقر ب يشء من الدين وجحد شيئا من الدين كفر ،أما سبب نزول قوله تعاىل ﴿ َوهللَِّ َع َىل
ِ
النَّا ِ ِ
ني﴾ [آل عمران:
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَن ِ ٌّي َع ِن ا ْل َعاملَ ِ َ
س ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاس َت َط َ
 ]97فقد قال السيوطي يف الدر املنثور(" :)276 /2وأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن
عكرمة قال :ملا نزلت ومن يبتغ غري اإلسالم دينا اْلية قالت امللل :نحن املسلمون فأنزل اهلل
وهلل عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهلل غني عن العاملني فحج
املسلمون وقعد الكفار ،وأخرج عبد بن محيد والبيهقي يف سننه عن جماهد قال :ملا نزلت
هذه اْلية ومن يبتغ غري اإلسالم دينا اْلية قال أهل امللل كلهم :نحن مسلمون فأنزل اهلل
وهلل عىل الناس حج البيت قال :يعني عىل املسلمني حج املسلمون وترك املرشكون" ونسبه
إىل جماهد وعكرمة فهو مرسل ،واملرسل قسم من أقسام الضعيف ،وقد أجاب اإلمام
املجدد عىل هذه الشبهة بعدة أجوبة:
اجلواب األول :أن من آمن ببعض وكفر ببعض أو أقر ببعض أو جحد ببعض فإنه كافر،
وذكر أمثلة من العبادات العملية كالصالة والصوم ألنه أسهل يف التصور.
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فإذا كان هللا قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفرببعض فهو
الكافرحقا ،و أنه يستحق ما ذكر ،زالت الشبهة.
وهذه هي التي ذكرها بعض أهل اإلحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
ويقال أيضا( :)1إن كنت تقر أن من صدق الرسول ﷺ في كل ش يء،
وجحد وجوب الصالة ،إنه كافر حالل الدم واملال باإلجماع ،وكذلك
إذا أقر بكل ش يء إال البعث ،.وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان،
وصدق بذلك كله ،ال تختلف املذاهب فيه ،وقد نطق به القرآن كما
قدمنا.
فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي ﷺ ،وهو أعظم
من الصالة والزكاة والصوم والحج ،فكيف إذا جحد اإلنسان شيئا
من هذه األمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول ﷺ؟ وإذا جحد
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم ال يكفر؟ سبحان هللا ما أعجب
هذا الجهل)2(.

( )1اجلواب الثاين :أن من صدق الرسول ﷺ يف يشء وكذبه يف يشء كفر ،ومن آمن ببعض
ما جاء به دون بعض كفر.
( )2وهذا فرع عن اجلواب الثاِن ولكن خصصه بالتوحيد.
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ويقال أيضا( :)1هؤالء أصحاب رسول هللا ﷺ قاتلوا بني حنيفة ; وقد
أسلموا مع النبي ﷺ ،وهم يشهدون أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول
هللا ،ويؤذنون ويصلون.
فإن قال إنهم يقولون :إن مسيلمة نبي ،فقل هذا هو املطلوب .إذا
كان من رفع رجال إلى رتبة النبي ﷺ كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه
الشهادتان وال الصالة ،فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو
صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات واألرض .سبحان هللا ما
َ َ
أعظم شأنه! َ{ك َذل َك َي ْط َبع َّللا َع َلى قلوب الذ َ
ين ال َي ْعلمون} [الروم:
ِ ِ
ِ
)2(]59

( )1اجلواب الثالث.
( )2تأملوا هذا اجلواب العظيم – وهو اجلواب الثالث-فكأن املخالف يقول :اتقوا اهلل وال
تقيسوا حالنا هبؤالء فإن هؤالء يقولون :إن مسيلمة نبي فكفروا ألجل هذا ،ونحن ل نقل
ذلك؟
فأجاب بجواب بديع وهو أنه إذا كان من جعل رجال نب ًيا كفر– أي :من رفع رجال إىل
درجة األنبياء كفر – فكيف بمن رفع ً
رجال إىل درجة جبار الساموات واألرض فهو أوىل
أن يكفر.
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ويقال أيضا :الذين حرقهم علي بن أبي طالب  بالنار كلهم
يدعون اإلسالم ،وهم من أصحاب علي ،وتعلموا العلم من الصحابة،
ولكن اعتقدوا في علي مثل االعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما،
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة
يكفرون املسلمين؟ أم تظنون أن االعتقاد في تاج وأمثاله ال يضر،
واالعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟()1
ويقال أيضا :بنو عبيد القداح الذين ملكوا املغرب ومصر في زمان
بني العباس كلهم يشهدون أن " ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا "
ويدعون اإلسالم; ويصلون الجمعة والجماعة ،فلما أظهروا مخالفة
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم
وقتالهم ،وأن بالدهم بالد حرب ،وغزاهم املسلمون حتى استنقذوا ما
بأيديهم من بلدان املسلمين)2( .
( )1اجلواب الرابع :استدالل بفعل الصحابة فقد كفر عل بن أيب طالب من اعتقد فيه منزلة
الربوبية ،إذن من اعتقد فيمن هو دون عل يكفر من باب أوىل ،ثم يكمل الرد بقول :هل
يصح القول إن الصحابة كفروا املسلمّي؟ وهم ما كفروا مسلام بل كفروا من كفر بعد
إسالمه.
( )2اجلواب اخلامس وهو استدالل باإلمجاع؛ وذلك أن العلامء باإلمجاع كفروا بني عبيد
القداح وأنتم تقولون ال يكفر الرجل بعد إسالمه.
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ويقال أيضا :إذا كان األولون لم يكفروا إال أنهم جمعوا بين الشرك
وتكذيب الرسول والقرآن و إنكار البعث وغير ذلك ،فما معنى الباب
الذي ذكرالعلماء في كل مذهب( :باب حكم املرتد)؟ وهو املسلم الذي
يكفر بعد إسالمه)1(.
ثم ذكروا أنواعا كثيرة ،كل نوع منها يكفرويحل دم الرجل وماله حتى
إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها ،مثل كلمة يذكرها بلسانه دون
قلبه; أو كلمة يذكرها على وجه املزح واللعب(.)2
( )1اجلواب السادس :وهو أنه باإلمجاع أن الرجل يكفر بعد إسالمه ،ويأخذ حكم املرتد،
وإال ما معنى ذكر العلامء باب حكم املرتد ،فلام ذكر العلامء باب حكم املرتد ،فدل عىل أن
املعّي يكفر بعد إسالمه إذا وقع فيام يوجب الكفر وتوافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه
املوانع .وقوله :أشياء دون ما نحن فيه ،أي :أهنم ل يرصفوا عبادة لغري اهلل ،وإنام وقعوا فيام
دون ذلك فكفروا فكفر من يرصف عبادة لغري اهلل من باب أوىل.
( )2يريد -واهلل أعلم -بقوله :مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أي أن بعض الناس قد
يقول كلمة كفرية من غري اعتقاد ،فيكفر إذا كانت الكلمة كفرا من كل وجهً ،
فمثال من
سب اهلل وهو ال يريد الكفر فهو كافر ،ألن سب اهلل كفر من كل وجه وال ينظر العتقاد
الرجل ،بخالف الكالم املحتمل فريجع إىل اعتقاد املتكلم؛ لذا ملا قيل لإلمام أمحد :إن مؤذنًا
يقول :أشهد أن حممدا رسول اهلل ،فقال له رجل كذبت ،فقيل أيكفر هذا الرجل الذي قال

78

كذبت قال :ال ،لعله يريد إنك تكذب يف شهادتك أهيا املؤذن أن حممدا رسول ال أنه يقول
كذبت يف أن حممدا رسول اهلل ،قال ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد (" )49 /5سئل أمحد
بن حنبل  عن رجل سمع مؤذنا يقول :أشهد أن ُممدا رسول اهلل فقال :كذبت هل
يكفر؟ فقال" :ال ال يكفر جلواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيام قال ال يف أصل الكلمة
ني َلك ِ
ون﴾".
َاذ ُب َ
﴿واهللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن املُْنَافِ ِق َ
فكأنه قال :أنت ال تشهد هذه الشهادة كقولهَ :
فرييد -واهلل أعلم -أن الرجل يكفر إذا قال كالما كفريا كالسب فال ينظر إىل اعتقاده برشط
أن يعلم أن كالمه سب ،فإذا قال بعض املؤذنّي( :اهلل أكبار) فهذا كالم كفر ألن أكبار مجع
كب وهو الطبل ،كام ذكر هذا املعنى ابن قدامة يف املغني والنووي يف املجموع ،لكن ال يكفر
من قال هذه الكلمة ،ألنه ال يعلم أهنا سب هلل ،ففرق بّي أن يشرتط معرفة أن مدلول كالمه
سب وبّي قول إن ساب اهلل يعذر بجهله فيقال :إن من سب اهلل وهو يعلم أن كالمه سب
ال يعذر بجهله ،وهذا قول ابن حزم وابن تيمية يف الصارم املسلول وظاهر كالم الشيخ
سليامن بن عبد اهلل يف تيسري العزيز احلميد؛ وذلك ألن السب ال يتصور منه التنزيه فهو ال
يطلق إال انتقاصا هلل ،بخالف الذي يرصف عبادة لغري اهلل فيتصور فيه اجلهل ،وذلك لسبب
وهو أنه يفعله بزعم التنزيه فيقول :أنا مذنب ومقرص فأذهب إىل الصاحلّي ليشفعوا يل عند
اهلل ،،أما الذي يسب ويستهزئ باهلل أو بدينه أو برسوله ،فهذا ال يتصور منه التنزيه فصاحبه
ً
جاهال أو عاملًا برشط أن يعلم أن كالمه سب..
كافر سواء كان
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َََ ْ َ
َ
َ ْ َ
اّلِل َما قالوا ولقد قالوا
ويقال أيضا :الذين قال هللا فيهم{ :يح ِلفون ِب ِ
َ َ َ ْ ْ َََ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
الم ِهم} [التوبة ،]74 :أما سمعت هللا
ك ِلمة الكف ِر وكفروا بعد ِإس ِ
كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول هللا ﷺ ،ويجاهدون معه
ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال هللا فيهم:
((ق ْل َأباّلِل َ َآياته َو َرسوله ك ْنت ْم َت ْس َت ْهزئو َن ال َت ْع َتذروا َق ْد َك َف ْرت ْم َب ْعدَ
ِ
ِِ
ِ ِو ِِ
ِ
ِإ َيما ِنك ْم)) [التوبة ]66 :فهؤالء الذين صرح هللا في أنهم كفروا بعد
إيمانهم ،وهم مع رسول هللا ﷺ في غزوة تبوك ،قالوا كلمة ذكروا أنهم
قالوها على وجه املزح ،فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم :تكفرون من
املسلمين أناسا يشهدون أن (ال إله إال هللا) ،ويصلون ويصومون ; ثم
تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه األوراق)1(.

( )1اجلواب السابع -وهو جواب قوي وخمترص-فقد ذكر من القرآن ما يدل عىل أن الرجل
يكفر بعد إسالمه؛ فإذن قد يكفر الرجل بعد إسالمه.
ولو قدر أن اإلمام بدأ هبذا الوجه لكان أفضل يف اجتثاث هذه الشبهة؛ ألن اهلل كفرهم بعد
إسالمهم ،وكفرهم بعد إيامهنم ،يقول ابن تيمية :ل يكذب اهلل قوهلم إنام كنا نخوض
ونلعب ،فدل هذا عىل أهنم كانوا خيوضون ويلعبون فكفروا مع ذلك ،فدل هذا عىل أن من
سب اهلل خائضا ومازحا غري جاد فهو كافر ،فاجلاد من باب أوىل وذكر ابن تيمية أن اآلية
نزلت يف االستهزاء ففي السب من باب أوىل.
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ومن الدليل على ذلك أيضا :ما حكى هللا عن بني إسرائيل مع
ْ ََ َ َ
((اج َع ْل لنا ِإلها ك َما
إسالمهم وعلمهم وصالحهم; أنهم قالوا ملوس ى:
َ
ٌ
له ْم ِآل َهة)) [األعراف ،]138 :وقول أناس من الصحابة" :اجعل لنا
ذات أنواط فحلف النبي ﷺ أن هذا نظيرقول بني إسرائيل :اجعل لنا
إلها")1(.

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة :وهي أنهم
يقولون :إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك ،وكذلك الذين قالوا للنبي
ﷺ اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا .فالجواب أن نقول :إن بني
قال يف كتابه الصارم املسلول (ص  " :)37قوله سبحانه﴿ :حيذر املنافقون أن تنزل عليهم
سورة تنبئهم بام يف قلوهبم قل استهزئوا إن اهلل خمرج ما حتذرون ولئن سألتهم ليقولن :إنام
كنا نخوض ونلعب قل :أبا هلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرتم بعد
إيامنكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأهنم كانوا جمرمني﴾ وهذا نص يف أن
االسهتزاء باهلل وبآياته وبرسوله كفر ،فالسب املقصود بطريق األوىل ،وقد دلت هذه اْلية
عىل أن كل من تنقص رسول اهلل ﷺ جادا أو هازال فقد كفر".
(  )1اجلواب الثامن ومعناه :أهنم يكفرون هبذا كام كفر بنو إرسائيل ،فبهذا أجاب عىل
الشبهة العارشة بعرشة أجوبة.
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إسرائيل لم يفعلوا ذلك ،وكذلك الذين سألوا النبي ﷺ لم يفعلوا
ذلك .وال خالف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا)1(.

وكذلك ال خالف في أن الذين نهاهم النبي ﷺ لو لم يطيعوه و اتخذوا
ذات أنواط بعد نهيه لكفروا ،وهذا هو املطلوب ،ولكن هذه القصة
تفيد أن املسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ال يدري عنها،
فتفيد التعلم والتحرز ،ومعرفة أن قول الجاهل (التوحيد فهمناه) أن
هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان)2(.
( )1الشبهة احلادية عرشة ،وهي اعرتاض من هؤالء املرشكّي عىل االستدالل هبذه القصة
بأن قالوا :إهنم ل يكفروا وأنت كفرت فاجلواب :أن هؤالء ل يفعلوا ولكن لو فعلوا كفروا،
أي :لو اَتذوا ذات أنواط يعبدوهنا من دون اهلل لكفروا ،وقد ذكر ابن األثري يف النهاية أن
ِ
ٍ
الحهم :أي ُي َع ِّلقونه هبا
ذات أنواط :اسم شجرة بعينها كانت للمرشكني َينُوطون هبا س َ
جيعل هلم مثلها فنَهاهم عن ذلك.
و َي ْعكُفون َح ْو َهلا فسألوه أن َ ْ
( )2ففي كالم اإلمام املجدد إعذار باجلهل فإذا مجعت هذا مع قوله ،مثل كلمة يذكرها
بلسانه دون قلبه ،أو كلمة يذكرها عىل وجه املزح واللعب .وقوله :فإنك إذا عرفت أن
اإلنسان يكفر بكلمة خيرجها من لسانه ،وقد يقوهلا وهو جاهل فال يعذر باجلهل ،قلت :ل
يعذر املفرط ،وعذر غري املفرط ،لذا قال اإلمام املجدد يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية
( ":)104 /1وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم ،الذي عىل عبد القادر ،والصنم الذي عىل
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وتفيد أيضا أن املسلم املجتهد إذا تكلم بكالم كفروهوال يدري ،فنبه
على ذلك فتاب من ساعته ،أنه ال يكفركما فعل بنو إسرائيل والذين
سألوا النبي ﷺ ،وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكالم
تغليظا شديدا ،كما فعل رسول هللا ﷺ)1(.

قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلام ،ألجل جهلهم ،وعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من مل يرشك باهلل
َك ه َذا هبت ٌ ِ
يم﴾" .وقال يف رسالته
َان َعظ ٌ
﴿س ْب َحان َ َ ُ ْ
إذا مل ُّياجر إلينا ،أو مل يكفر ويقاتل؟ُ :
ألهل القصيم ملا قيل له :إنك تكفر ابن عريب الطائي النكرة االحتادي قال" :سبحانك هذا
هبتان عظيم" .وعلق عىل هذا الشيخ العالمة صالح الفوزان يف رشح رسالته ألهل القصيم:
إما ألهنم جهال أو ال يعلم ما خامتتهم .فكالم اإلمام املجدد إذا مجع فقد يقال ما ذكره
الشيخ العالمة حممد العثيمّي يف رشحه عىل كشف الشبهات (ص":)20تعليقنا عىل هذه
اجلملة من كالم املؤلف رمحه اهللً :
أوال :ال أظن الشيخ رمحه اهلل ال يرى العذر باجلهل ،اللهم
إال أن يكون منه تفريط برتك التعلم ،مثل أن يسمع باحلق فال يلتفت إليه وال يتعلم ،فهذا
كالما آخر يدل عىل العذر باجلهل".
ال يعذر باجلهل ،وإنام ال أظن ذلك من الشيخ ألن له ً
( )1إذن فهناك فرق بّي تكفري الرجل واإلنكار عليه ،فقد ذكر اإلمام املجدد يف كتاب
التوحيد باب :من الرشك لبس احللقة واخليط ونحومها لرفع البالء أو دفعه ما رواه اإلمام
أمحد عن عمران بن حصّي أن النبي ﷺ أبرص عىل عضد رجل حلقة ،أراه قال من صفر،
فقال« :وُيك ما هذه؟» قال :من الواهنة؟ قال« :أما إهنا ال تزيدك إال وهنا انبذها عنك؛
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وللمشركين شبهة أخرى يقولون" :إن النبي ﷺ أنكر على أسامة
 أنه قتل من قال ال إله إال هللا" .وكذلك قتله بعد ان قال :ال إله
إال هللا ،وكذلك قوله" :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا"
وأحاديث أخر في الكف عمن قالها ،ومراد هؤالء الجهلة أن من قالها
ال يكفر ،وال يقتل ولو فعل ما فعل)1(.

فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» .وقال يف مسائل هذا الباب :الثالثة :أنه ل يعذر
باجلهالة .أي :يف اإلنكار لذا أشار هلذه الفائدة أنه يغلظ عىل الرجل وينكر عليه.
( )1الشبهة الثانية عرشة ،يريدون هبا أن الرجل ال يكفر بعد إسالمه؛ وذلك أن النبي ﷺ
أنكر وشدد عىل أسامة يف قتله ً
رجال بعد ما قال :ال إله إال اهلل ،فيقال :قد سبق ذكر األدلة
ون بِاهللَِّ َما َقا ُلوا َو َل َقدْ َقا ُلوا كَلِ َم َة
حيلِ ُف َ
يف أن الرجل قد يكفر بعد إسالمه كام قال اهلل تعاىلْ َ ﴿ :
ا ْل ُك ْف ِر و َك َفروا بعدَ إِس ِ
الم ِه ْم﴾ [التوبة ]74 :وال يصح االعرتاض بإنكار الرسول ﷺ عىل
َ ُ َْ ْ
مكفرا أما من يقوهلا دون
أسامة؛ وذلك أن البحث جار فيمن يقول :ال إله إال اهلل ثم يفعل
ً
فعل مكفر فال يصح تكفريه بحال كصاحب أسامة؛ وذلك كمن توضأ فوضؤوه صحيح
وتصح صالته مال ُيدث فإذا أحدث ل يصح وضؤوه وال صالته فال يقول قائل :إنه ملا ل
يصح أن يقال ملن توضأ ول ُيدث :بطل وضؤوك ،إذن ال يقال ملن أحدث بطل وضؤوك
بل إن هناك فر ًقا بّي األمرين ،فالرجل الذي قتله أسامة قال كلمة التوحيد ول يقع يف ناقض
من نواقضها فهو عىل توحيده مثل الذي توضأ ول يقع يف دون أن يقع يف ناقض من نواقض
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فيقال لهؤالء املشركين الجهال :معلوم أن رسول هللا ﷺ قاتل اليهود
وسباهم وهم يقولون( :ال إله إال هللا) ،وأن أصحاب رسول هللا ﷺ
قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن ال إله إال هللا ،وأن محمدا رسول
هللا .ويصلون ويدعون اإلسالم ،وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي
طالب  بالنار)1( .
وهؤالء الجهلة مقرون أن من أنكرالبعث كفروقتل ،ولوقال (ال إله
إال هللا) ،وأن من جحد شيئا من أركان اإلسالم كفر وقتل ولو قالها.
فكيف ال تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع ،وتنفعه إذا جحد التوحيد
الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء هللا ما فهموا معنى
األحاديث)2(.

الوضوء فهو عىل طهارته ،ففرق بّي هذا وبّي من يقع يف ناقض من نواقض كلمة التوحيد
بعد نطقها ،وناقض من نواقض الوضوء بعد التطهر.
( )1اجلواب األول :تقدم ذكر أدلة وأعاد بعضها اآلن أن هؤالء يقولون ال إله إال اهلل
وصاروا كفارا ،وإنام كفروا بأن وقعوا يف ناقض من نواقض ال إله إال اهلل.
( )2اجلواب الثاِن :أورد هلم الز ًما وهو أهنم يكفرون من قال ال إله إال اهلل وأنكر البعث
والنشور ،فإذن قد يكفر الرجل بعد إسالمه وهكذا يقال يف بقية املكفرات.
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فأما حديث أسامة فإنه قتل رجال ادعى اإلسالم بسبب أنه ظن أنه
ما ادعى اإلسالم إال خوفا على دمه وماله ،والرجل إذا أظهر اإلسالم
وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك .و أنزل هللا تعالى في
ََ
َ َ
((يا َأي َها الذ َ
ض َرْبت ْم في َ
ذلكَ :
ين َ
َّللا فت َبينوا)) [النساء:
يل
ب
س
ا
ذ
إ
وا
ن
آم
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
 ]94أي فتثبتوا.
فاآلية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت .فإذا تبين منه بعد
ََ
ذلك ما يخالف اإلسالم قتل لقوله تعالى(( :فت َبينوا)) ،ولوكان ال يقتل
إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
وكذلك الحديث اآلخر وأمثاله .معناه ما ذكرناه أن من أظهر
التوحيد واإلسالم وجب الكف عنه ،إلى أن يتبين منه ما يناقض
ذلك)1(.
والدليل على هذا أن رسول هللا ﷺ قال" :أقتلته بعد ما قال ال إله
إال هللا؟" وقال" :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا" هو
الذي قال في الخوارج" :أينما لقيتموهم فاقتلوهم ،لئن أدركتهم
ألقتلنهم قتل عاد" مع كونهم من أكثرالناس عبادة وتهليال وتسبيحا،
( )1يف احلديث :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ،فيقولون :كيف تكفرونه
حتى ملا قال :ال إله إال اهلل.
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حتى إن الصحابة يحقرون صالتهم عندهم .وهم تعلموا العلم من
الصحابة فلم تنفعهم (ال إله إال هللا) وال كثرة العبادة ،وال ادعاء
اإلسالم ملا ظهر منهم مخالفة الشريعة)1(.

( )1يف هذا أن اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب يقرر أن اخلوارج كفار ،ووجه ذلك أن
اإلمام املجدد أورد هذا يف سياق أن الرجل يكفر بعد إسالمه فيقتل ،والرد عىل أقوام
يقولون ال يكفر الرجل بعد إسالمه ،والقول بكفر اخلوارج أحد قويل أهل العلم ،فإن
العلامء خمتلفون يف املسألة عىل قولّي،
القول األول :أن اخلوارج كفار وهذا قول عند احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة.
كفارا وهذا قول عند احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .وقد
القول الثاِن :ليس اخلوارج ً
اختار اإلمام املجدد أن اخلوارج كفار كام يدل عليه سياق كالمه.
واألظهر -واهلل أعلم -أن اخلوارج ليسوا كفارا كام ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه منهاج السنة
وجمموع الفتاوى وحكى إمجاع الصحابة عىل ذلك ،قال :ألهنم صلوا خلفهم ،فعىل
الصحيح ليس اخلوارج كفارا كام أمجع الصحابة عىل ذلك ومن خالف بعد ذلك فهو
حمجوج بإمجاع الصحابة.

87
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة)1( .

وكذلك أراد النبي ﷺ أن يغزوبني املصطلق ملا أخبره رجل أنهم منعوا
((يا َأي َها الذ َ
الزكاة ،حتى أنزل هللاَ :
ين َآمنوا إ ْن َج َاءك ْم َفاس ٌق ب َنبأَ
ِ
ِ
ِ ِ
ََ
َ
فتبينوا)) [الحجرات ]6 :وكان الرجل كاذبا عليهم ،وكل هذا يدل على
أن مراد النبي ﷺ في األحاديث التي احتجوا بها هو ما ذكرناه)2(.

ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي ﷺ" :أن الناس يوم القيامة
يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموس ى ثم بعيس ى ،فكلهم

عيل والصحابة يف اْلوارج خمالفة
فقال يف منهاج السنة النبوية (" :)241 /5بل كانت سرية ّ
لسرية الصحابة يف أهل الردة ومل ينكر أحد عىل عيل ذلك فعلم اتفاق الصحابة عىل أهنم مل
يكونوا مرتدين عن دين اإلسالم".
( )1كفرهم الصحابة بعد إسالمهم ملا وقعوا يف ناقض من نواقض اإلسالم.
( )2املراد من حديث أسامة أن هذا الرجل قال ال إله إال اهلل ول يقع يف ناقض من نواقض
اإلسالم فعليه ل جيز قتله.
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يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول هللا ﷺ " قالوا :فهذا يدل على أن
االستغاثة بغير هللا ليست شركا)1(.

( )1يقول املرشك :الناس يوم القيامة يستغيثون باألنبياء فدل عىل أن االستغاثة بغري اهلل
ليست رش ًكا ،ولفظ يستغيثون ل أرها يف الصحيحّي وإنام فيهام أهنم يأتون األنبياء ويطلبون
منهم الشفاعة ،وقد يستدل بأن هذا الفعل يسمى استغاثة أما لفظ استغاثة نفسه ل أره يف
الصحيحّي ويغني عن هذا ما ثبت عند الشيخّي عن أيب هريرة ،قال :قام فينا رسول اهلل
ﷺ ذات يوم ،فذكر الغلول ،فعظمه وعظم أمره ،ثم قال« :ال ألفّي أحدكم جييء يوم
القيامة عىل رقبته بعري له رغاء ،يقول :يا رسول اهلل ،أغثني ،فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد
أبلغتك ،ال ألفّي أحدكم جييء يوم القيامة عىل رقبته فرس له مححمة ،فيقول :يا رسول
اهلل ،أغثني ،فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد أبلغتك ،ال ألفّي أحدكم جييء يوم القيامة عىل
رقبته شاة هلا ثغاء ،يقول :يا رسول اهلل ،أغثني ،فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد أبلغتك ،ال
ألفّي أحدكم جييء يوم القيامة عىل رقبته نفس هلا صياح ،فيقول :يا رسول اهلل ،أغثني،
فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد أبلغتك ،ال ألفّي أحدكم جييء يوم القيامة عىل رقبته رقاع
َتفق ،فيقول :يا رسول اهلل ،أغثني ،فأقول :ال أملك لك شيئا ،قد أبلغتك ،ال ألفّي أحدكم
جييء يوم القيامة عىل رقبته صامت ،فيقول :يا رسول اهلل ،أغثني ،فأقول :ال أملك لك
شيئا ،قد أبلغتك».
فدل عىل جواز االستغاثة بغري اهلل ،وحكى إمجاع العلامء عىل جواز االستغاثة بغري اهلل ملن
قادرا ابن تيمية يف (الرد عىل البكري) والشوكاِن يف كتابه (الدر النضيد) فال خالف
كان ً
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والجواب أن نقول :سبحان من طبع على قلوب أعدائه .فإن
االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه ال ننكرها ،كما قال هللا تعالى في
َ
َ
اس َت َغ َاثه الذي م ْن ش َ
((ف ْ
يع ِت ِه َعلى ال ِذي ِم ْن َعد ِو ِه))
قصة موس ى:
ِ ِ ِ
[القصص،)1( ]15 :

بّي العلامء يف هذا ،وهذا حق ،فيجوز االستغاثة باملخلوق فيام يقدر عليه ،فإن االستغاثة
نوع من الدعاء وتقدم ذكر الدليل عىل أنه جيوز دعاء املخلوق وجيوز االستغاثة باملخلوق
بام تقدم ذكره من حديث أيب هريرة ...« :في ُق ُ
ول يا ر ُسول اهلل أغ ْثني».
( )1االستدالل هبذا الدليل املعّي عىل جواز االستغاثة فيه نزاع ،والبن تيمية قوالن:
القول األول :ذكر أن االستغاثة باملخلوق جائزة وذكر أدلة ومن ضمن أدلته هذه اآلية كام
يف جمموع الفتاوى.
القول الثاني :فصل فيه وبّي أن االستدالل هبذه اآلية ال يصح وذل؛ أن موسى ل يكن نب ًيا
وقت استغاثة الرجل به فال يستدل بفعل من ليس حجة إذ ل يكن موسى ذاك الوقت نبيا،
والذي استغاث بموسى ل يثبت إسالمه حتى ُيتج به ،ذكره يف كتابه الرد عىل البكري
وذلك مثل قول من قال جيوز طلب الرجاء من املخلوق مستدال بقوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َيا
ْت فِينَا َم ْر ُج ًّوا َق ْب َل َه َذا﴾ [هود]62 :فيقال :إن فعل هؤالء ليس حجة بل هو
َصالِ ُح َقدْ ُكن َ
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وكما يستغيث اإلنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر
عليها املخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور
األولياء ،او في غيبتهم في األشياء التي ال يقدرعليها إال هللا)1(.
إذا ثبت ذلك :فاستغاثتهم باألنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن
يدعوا هللا أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب
املوقف ،وهذا جائز في الدنيا واآلخرة ،وذلك أن تأتي عند رجل صالح
حي يجالسك ويسمع كالمك فتقول له :ادع هللا لي ،كما كان أصحاب
رسول هللا ﷺ يسألونه ذلك في حياته .وأما بعد موته ،فحاشا وكال أنهم

فعل كفار ومرشكّي ،وإن كان طلب الرجاء جائزا من املخلوق إذا كان قادرا عليه قال اهلل
الال ِيت َال يرج َ ِ
اعدُ ِمن النِّس ِ
سبحانه﴿ :وا ْل َقو ِ
اء َّ
َاحا﴾ [النور ]60 :لكن البحث يف
ون نك ً
َْ ُ
َ َ
َ َ
االستدالل هبذه اآلية.
والقول الثاين أظهر -واهلل أعلم.-
( )1وهذا ضابط مهم؛ ألن دعاة الرشك يرددون كثريا أن أهل التوحيد ينكرون االستغاثة،
وهذا خطأ عىل أهل التوحيد فإهنم جيوزون االستغاثة باحلي املوجود فيام يقدر عليه إمجا ًعا
–كام تقدم -وإنام ينكرون االستغاثة باملخلوق فيام ال يقدر عليه إال اهلل.
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سألوه ذلك عند قبره .بل أنكرالسلف الصالح على من قصد دعاء هللا
عند قبره .فكيف بدعائه نفسه؟()1
ولهم شبهة أخرى :وهو قصة إبراهيم ملا ألقي في النار ،اعترض له
جبريل في الهواء ،فقال له :ألك حاجة؟ فقال إبراهيم :أما إليك فال.
قالوا :فلو كانت االستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
فالجواب :أن هذا من جنس الشبهة األولى ،فإن جبريل عرض عليه
ْ
َ
أن ينفعه بأمر يقدر عليه ،فإنه كما قال هللا فيه(( :ش ِديد الق َوى))
[النجم ]5 :فلو أذن هللا له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من األرض
والجبال ويلقيها في املشرق أو املغرب لفعل ،ولو أمره أن يضع إبراهيم
في مكان بعيد عنهم لفعل ،ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل ،وهذا
كرجل غني له مال كثير يرى رجال محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو
( )1أي :برشوط ثالثة:
الرشط األول :أن يكون املستغاث به ح ًّيا.
قادرا.
الرشط الثاين :أن يكون املستغاث به ً
الرشط الثالث :أن يكون املستغاث به موجو ًدا.
فإذا اجتمعت هذه الرشوط الثالثة فإن االستغاثة باملخلوق جائزة إمجا ًعا.
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أن يهبه شيئا يقض ي به حاجته ،فيأبى ذلك الرجل املحتاج أن يأخذ
ويصبر إلى أن يأتيه هللا برزق ال منة فيه ألحد .فأين هذا من استغاثة
العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟()1
ولنختم الكالم إن شاء هللا تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما
تقدم)2(.

( )1فاستدالهلم هذا خارج مورد النزاع كام بّي اإلمام املجدد يف جوابه؛ فإن جبيل عليه
قادرا فيجوز االستغاثة به ،لكن يأبون إال أن يستدلوا بام هو متفق
السالم كان موجو ًدا ح ًّيا ً
عليه عىل ما هو خمتلف فيه ،وهذه القصة أخرجها ابن جرير الطبي من طريق املعتمر بن
سليامن عن بعض أصحابه فهي ال تصح ،ألهنا مرسلة ،لكن املعنى من جهة االستغاثة
باملخلوق القادر معنى صحيح.
( )2هبذا انتهى اإلمام املصنف من املقدمة العظيمة والتي تضمنت صفات الكفار الذين
قاتلهم النبي ﷺ وكفرهم ،وذكر صفات ثالثة ثم ذكر بعد ذلك أمرين :ومنها :الفرح بام
من اهلل به ،ثم ذكر أن الرجل قد يكفر بعد إسالمه ،ثم ذكر بعد ذلك اجلواب عىل الشبه،
وأن اجلواب إما أن يكون بجواب جممل أو جواب مفصل ،وذكر اجلواب املجمل ثم ذكر
اجلواب املفصل ،وذكر شبهات ثالث ،وهي األصل وهي األقوى ،ثم استطرد يف ذكر
الشبهات فلام انتهى ابتدأ باخلامتة وهي خامتة عظيمة للغاية.
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ولكن نفرد لها الكالم لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها .فنقول :ال
خالف أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل; فإن اختل
ش يء من هذا لم يكن الرجل مسلما)1(.
فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافرمعاند ،كفرعون و إبليس
وأمثالهما ،وهذا يغلط فيه كثير من الناس .يقولون :هذا حق .ونحن
نفهم هذا.
ونشهد أنه الحق ولكنا ال نقدرأن نفعله ،وال يجوزعند أهل بلدنا إال
من و افقهم ،أو غير ذلك من األعذار .ولم يدر املسكين أن غالب أئمة
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إال لش يء من األعذار .كما قال تعالى:
َ
َ
ْ
اش َت َر ْ
َّللا ث َمنا ق ِليال﴾ [التوبة ]9 :وغير ذلك من اآليات
آيات
ب
ا
و
﴿
ِ ِ ِ
َ ْ َ
ونه َك َما َي ْعرفو َن َأ ْب َن َ
اءه ْم﴾ [البقرة)2(]146 :
كقوله﴿ :يع ِرف
ِ
(  )1وبيان هذا أن اإلمام املجدد يرد عىل أناس يف زمانه يزعمون أهنم موحدون وهم
جياملون قومهم يف الرشك كدعاء غري اهلل فيدعون غري اهلل مع قومهم حتى ال يغضبوهم إىل
غري ذلك من األعذار فبّي أنه ال بد أن يبّي ضالهلم وأهنم مرشكون ،وأنه بفعله الرشك
األكب جماملة لقومه يكون مرشكًا سواء كان الرشك قوال أو ً
فعال أو اعتقا ًدا.
( )2ليست هذه األعذار مقبولة وال مانعة من تكفريه إذا وقع يف الرشك األكب ما ل يبلغ
درجة اإلكراه كام سيبّي ذلك اإلمام املجدد.
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فإن عمل بالتوحيد عمال ظاهرا وهو ال يفهمه أو ال يعتقده بقلبه
َْ
َ
ْ
فهو منافق ،وهو شر من الكافر الخالصِ ﴿ :إن املنا ِف ِقين ِفي الدر ِك
َْ َ
األ ْسف ِل ِم َن الن ِار﴾.
وهذه املسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة
الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه
أو مداراة ألحد)1( .
وترى من يعمل به ظاهرا ال باطنا ،فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا
هو ال يعرفه)2(.
( )1يفعل الرشك األكب ً
قوال أو ً
عمال ألجل حفظ ماله أو جاهه أو غري ذلك ،وهذا ليس
عذرا بل العذر يف اإلكراه فقط.
(  ) 2تقدم يف كالم الشيخ أن هؤالء منافقون ،ووجه ذلك أهنم ل يعتقدوا التوحيد يف
قلوهبم ،وإنام وحدوا يف الظاهر دون الباطن.
ظاهرا وباطنًا
جعل املصنف أقسام الناس مع التوحيد ثالثة :القسم األول :عمل بالتوحيد
ً
أي ً
قوال ً
وفعال واعتقا ًدا .والقسم الثاِن :علم التوحيد وأحبه –بزعمه -لكن وقع يف ناقضه
عمال ً
جماملة لقومه أو لغري ذلك فرتكه ً
وقوال فهذا مرشك .القسم الثالث :موحد يف الظاهر
بأن ل يرشك يف عمله وقوله لكن ل يعتقد التوحيد بقلبه لعدم معرفته أو لغري ذلك ،فهذا
كاملنافقّي .تراجع حاشية العالمة حممد بن إبراهيم عىل كشف الشبهات –رمحه اهلل-
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ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب هللا:
َ ََ
َ َ
أوالهما :قوله تعالى﴿ :ال ت ْعت ِذروا ق ْد كف ْرت ْم َب ْع َد ِإ َيما ِنك ْم﴾ [التوبة:
]66
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول ﷺ

كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه املزح واللعب ،تبين لك أن الذي
يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة ألحد،
أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها)1(.

( )1ولكن األظهر – واهلل أعلم – أهنم كانوا منافقّي وليسوا من الصحابة ،ولشيخ اإلسالم
يف هذه املسألة قوالن:
القول األول :أهنم كانوا منافقّي ،ذكره يف كتابه الصارم املسلول.
القول الثاني :أهنم كانوا مؤمنّي -أي كانوا من الصحابة -ذكره يف كتابه اإليامن الكبري.
والقول األول بأهنم منافقون أصح ،وهو املروي عن عبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن عباس
 ومجاعة من الصحابة  والتابعّي ،ويدل عليه سياق اآلية فإهنا يف املنافقّي.
فإن قيل :كيف يكونون منافقّي وقد قال اهلل ﴿ َقدْ َك َف ْرت ُْم َب ْعدَ إِ َيامنِك ُْم﴾ [التوبة]66 :؟
فيقال :أي :أظهرتم الكفر بعد إظهاركم لإليامن.
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فإن قيل :إذن ال يكفر هبا املؤمنون وإنام يكفر هبا املنافقون؛ ألهنا يف املنافقّي ،فيقال :إن ما
كُفر به املنافق يف الظاهر يكفر به املؤمن؛ ألن املنافق يف الظاهر مؤمن ،فإذا قيل كفر هبذا
الفعل -أي زال إيامنه يف الظاهر هبذا الفعل -والذي أزال إيامنه يف الظاهر وجعله يف الظاهر
كافرا هو كذلك يف أهل اإليامن إذا وقعوا فيه.
ً
وقول اإلمام املجدد :مداراة ،األصح – واهلل أعلم – قول :مداهنة؛ ألن هناك فر ًقا بّي
املداراة واملداهنة؛ وذلك أن املداراة :ترك مصلحة دينية ملصلحة دينية أرجح وقد عمل هبل
النبي ﷺ ،أما املداهنة :ترك مصلحة دينية ملصلحة دنيوية ،ومن ترك مصلحة دينية ملصلحة
ُون﴾ [القلم:
غري راجحة ففعله حمرم وغري جائز قال اهلل يف املداهنة ﴿ َو ُّدوا َل ْو تُدْ ِه ُن َف ُيدْ ِهن َ
 .]9وقد ذكر الفرق بّي املداراة واملداهنة احلكيم الرتمذي والقاض عياض وأبو العباس
القرطبي وابن مفلح يف اآلداب الرشعية ،والشيخ العالمة حممد الصالح العثيمّي كام يف
فتاوى نور عىل الدرب (. )398/13
قال ابن مفلح يف اآلداب الرشعية (" :)79 /1قال ابن اجلوزي :هذا فيمن مل يضطر إىل
ذلك وإال جاز ،قال أبو الدرداء إنا لنكرش يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم ،ومتى قدر
أال يظهر موافقتهم مل جيز له ذلك قال البخاري ويذكر عن أِّب الدرداء فذكره ،كذا قال ابن
اجلوزي ،وقول أِّب الدرداء هذا ليس فيه موافقة عىل ُمرم ،وال فيه كالم ،وإنام فيه طالقة
الوجه خاصة للمصلحة وهو معنى ما يف الصحيحني وغريمها عن عائشة  أن رجال
استأذن عىل النبي ﷺ فقال ":ائذنوا له فبئس ابن العشرية" أو "بئس رجل العشرية" أخرجه
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البخاري ومسلم وابن حبان ،فلام دخل أالن له القول قلت يا رسول اهلل قلت الذي قلت
ثم ألنت له القول قال" يا عائشة إن رش الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة من ودعه الناس أو
تركه الناس اتقاء فحشه ،قال يف رشح مسلم وغريه :فيه مداراة من يتقى فحشه ومل يمدحه
النبي ﷺ وال أثنى عليه يف وجهه وال يف قفاه إنام تألفه بَشء من الدنيا مع لني الكالم وقد
ذكر ابن عبد الرب كالم أِّب الدرداء يف فضل حسن اْللق".
وقال القاض عياض يف إكامل املعلم رشح صحيح مسلم " :)30 /8( -هذا من املداراة:
وهو بذل الدنيا لصالح الدنيا والدين ،وهي مباحة مستحسنة يف بعض األحوال ،خالف
املداهنة :املذمومة املحرمة ،وهو بذل الدين لصالح الدنيا".
قال أبو العباس القرطبي يف املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ( )573/6يف رشح هذا
احلديث " :ففي حديثه من الفقه جواز غيبة املعلن بفسقه ونفاقه واألمري اجلائر والكافر
وصاحب البدعة ،وجواز مداراهتم اتقاء رشهم لكن ما مل يؤد ذلك إىل املداهنة يف دين اهلل
تعاىل ،والفرق بني املداراة واملداهنة أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين ،وهي
مباحة ومستحسنة يف بعض األحوال ،واملداهنة املذمومة املحرمة هي بذل الدين لصالح
الدنيا ،والنبي ﷺ إنام بذل له من دنياه حسن عرشته والرفق يف مكاملته وطالقة وجهه ،ومل
يمدحه بقول وال روعي يف ذلك يف حديث ،فعىل هذا ال يناقض قوله ﷺ يف هذا الرجل
فعله معه؛ ألن قوله ذاك إخبار بحق ،ومداراته له حسن عرشة مع اْللق ".
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ْ
َ ْ ََ
اّلِل ِم ْن َب ْع ِد ِإ َيما ِن ِه ِإال َم ْن أك ِر َه
واآلية الثانية :قوله تعالى(( :من كف َر ِب ِ
َ َْ
ْ َ ٌّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
ض ٌب منَ
األيم ِان ول ِكن من شرح ِبالكف ِرصدرا فعلي ِهم غ
وقلبه مطم ِئن ِب ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ََ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ
َ ْ
ْ َ
است َحبوا ال َح َياة الدن َيا َعلى اآل ِخ َر ِة))
يم ذ ِل َك ِبأنهم
َّللا ولهم عذاب ع ِظ
ِ
[النحل]106 :
فلم يعذرهللا من هؤالء إال من أكره مع كون قلبه مطمئنا باإليمان.
وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه ،سواء فعله خوفا أو مداراة أو
مشحة بوطنه ،أو أهله ،أو عشيرته أو ماله ،أو فعله على وجه املزح ،أو
لغير ذلك من األغراض إال املكره)1(.
فاآلية تدل على هذا من جهتين:
ْ
األولى قولهِ ﴿ :إال َم ْن أك ِر َه﴾ ،فلم يستثن هللا تعالى إال املكره.
ومعلوم أن اإلنسان ال يكره إال على الكالم أو الفعل،

وهذه الفائدة يف اآلية األوىل شديدة عىل هؤالء؛ وذلك أن فعلهم الرشك جماملة ومداهنة
لقومهم ليس عذرا فقد كفر اهلل أقوا ًما وقعوا يف مكفرات؛ ألهنم كانوا يفعلوهنا لعبا ومزحا
عذرا.
فأقر اهلل أهنم كانوا يفعلون هلذا الدافع ومع ذلك كفرهم فدل عىل أن هذا الدافع ليس ً
( )1إذن ال يعذر أحد يف فعله املحرم والرشك مع تعمده هلذا الفعل وعلمه به إال إذا كان
مكرها وما عدا ذلك ليس عذرا ،وتقدم أن قوله :مداراة صوابه مداهنة.
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وأما عقيدة القلب فال يكره عليها أحد)1(.

َ َ َ
َْ ََ
ْ ََ َ
ْ َ
َ
والثانية قوله تعالى﴿ :ذ ِلك ِبأنهم استحبوا الحياة الدنيا على
اآلخ َر ِة﴾.
ِ
فصرح أن هذا الكفروالعذاب لم يكن بسبب االعتقاد أو الجهل أو
البغض للدين أو محبة الكفر ،و إنما سببه أن له في ذلك حظا من
حظوظ الدنيا فآثره على الدين .وهللا سبحانه وتعالى أعلم.
وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)2(.

( )1هذا كالم عظيم فال أحد يكره عىل االعتقاد ألنه يف القلب بخالف القول والفعل
فيتصور فيه اإلكراه وقد ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه االستقامة ،وابن العريب املالكي يف كتابه
اجلامع ألحكام القرآن وظاهر عبارة السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر أن العلامء جممعون
عليه.
عذرا ،وإنام العذر ملن كان عاملًا ومتعمدً ا لفعل
( )2فإذن ،الوقوع يف مكفر حلظ دنيوي ليس ً
عذرا.
املكفر أن يكون
ً
مكرها فحسب ،أما غريه فليس ً
وهبذا تنتهي التعليقات،
أسأل اهلل أن يتقبل ،وجيعله سب ًبا لرضاه ،ونفع عباده.

