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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ووض   ليعبدوه،  املكلفني  خلق  الذي  هلل  ليعرفوه،  احلمد  والرباهني  األدلة  هلم  ح 

إله إال هللا    وأشهد أن    ، ا عبده ورسوله حممد    ، وأشهد أن  وحده ال شريك له ال 
 أما بعد: أمجعني، وعلى آله وأصحابه صلى هللا وسل م عليه 

ون لتقرير  املبتدعة واملشرك  اليت تعل ق هبا   شبهاتألشهر الونقٌض خمتَصر  فهذا بياٌن  
 :(1) ما يلي شهرهامتعددة، أوهي توحيد األلوهية، يف ابب   خمالفاهتم

الشبهة األوىل: اد عى املتكلمون من املعتزلة واألشاعرة ومن وافقهم أن  أول واجب 
على املكلف هو املعرفة واإلقرار بوجود هللا، أو النظر املفضي إىل تلك املعرفة أو 
القصد إىل النظر وهو أول جزء منه، أو الشك يف هللا تعاىل؛ ألنه متقدم على  

 .(2)فع إليه النظر، وهو الدا
معرفة هللا تعاىل هي أصل    دعواهم أن    وخالصة ما عندهم من شبه يف هذا الباب: 

املعارف الدينية، وعليها يتفرع وجوب كل واجب، واحتجوا على ذلك برواية وردت 
، وعليه فمعرفة  (3) : " فإذا عرفوا هللا"إىل اليمن وهي قوله    يف حديث بعث معاذ  

هللا واجبة فال تتم إال مبا ذكروه، واحتجوا ابلنصوص اآلمرة ابلتفكر والنظر والتدبر، 
وابلنصوص الدالة على ذم التقليد، ومبحاجة إبراهيم عليه السالم لقومه حني نظر إىل  

 الكواكب والقمر والشمس واستدل على نفي ربوبيتها ابألفول.
 والنصوص اليت احتجوا هبا ال يستقيم وجه استدالهلم هبا. 

فرواية: " فإذا عرفوا هللا"، بينتها رواية البخاري األخرى: " فادعهم إىل شهادة أن ال  

 
، لإلمام حممد بن عبدالوهاب،  »كشف الشبهات« ( انظر شبهات املخالفني املتعلقة بتوحيد األلوهية يف: 1) 

و:»شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة عرض ونقد« لعبدهللا اهلذيل، و: »منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير عقيدة  
 (. 610-2/599التوحيد« للربيكان، )

 يف مسألة أول واجب على املكلف يف: »شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة عرض ونقد«  ( انظر أقوال املتكلمني 2) 
(، و: »الشامل يف  22، للباقالين، ص: )(، و: »اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به« 81/ 1، ) لعبدهللا اهلذيل

(، »أبكار األفكار«  211-210(، و: »أصول الدين« للبغدادي، ص: )121-120أصول الدين« للجويين، ص: )
(، و: »حتفة املريد على جوهرة التوحيد« للباجوري،  28(، و: »املواقف« لإلجيي، ص: )172-1/170لآلمدي، )

 (. 17-16ص: )
 . (19):  »صحيح مسلم« برقم، و(1458):  صحيح البخاري« برقم( 3) 
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 . (1) إله إال هللا"
والنصوص اآلمرة ابلتفكر والنظر والتدبر ليست يف حمل النزاع، بل هي مطلوبة شرًعا  

 فال وجه لالحتجاج هبا على عدم قبول إسالم أحد إال ابلنظر.
 .[10]إبراهيم:  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ قال هللا تعاىل:فمعرفة هللا فطرية كما 

 والنصوص الدالة على ذم التقليد، ال حجة هلم فيها.
متبعون   املكلف  على  واجب  أول  وحده  تعاىل  هللا  عبادة  أبن  القائلون  فالسلف 

 للنصوص الواردة يف ذلك ال مقلدون. 
القمر والشمس، ليست  وحماجة إبراهيم عليه السالم لقومه حني نظر إىل الكواكب و 

املقام مقام مناظرة، من إبراهيم  يف تقرير وجود هللا تعاىل، فقومه مل ينازعوه يف ذلك، ف
لقومه، وبيان بطالن إهلية هذه األجرام العلوية وغريها، وأما من قال: إنه مقام نظر يف  

 .(2)حال طفوليته، فليس عليه دليل
إبطال مقاالهتم    وقد ذكر السمعاين رمحه هللا جوااب  جممال  يف  املظفر  أبو  اإلمام 

ولو أنك تدبرت مجيع أقواهلم وكتبهم مل جتد هذا يف شيء منها منقواًل من  "  فقال:  
، وال من أصحابه وكذلك من التابعني بعدهم، وكيف جيوز أن خيفى عليهم  النيب  

 بيننا وبني رسول هللا؟!. أول الفرائض وهم صدر هذه األمة والسفراء
كان يدعو الكفار إىل اإلسالم والشهادتني، ومل    هذا وقد تواترت األخبار أن النيب  

يرو أنه دعاهم إىل النظر واالستدالل، وإمنا يكون حكم الكافر يف الشرع أن يدعى  
 إىل اإلسالم فإن أىب وسأل النظرة واإلمهال أْن ال جياب إىل ذلك.

طريقهم اإلقدام على هذا الكافر ابلقتل والسيب إال بعد أن يذكر له هذا  وال جيوز على  
وميهل؛ ألن النظر واالستدالل ال يكون إال مبهلة وخصوًصا إذا طلب الكافر ذلك، 
ورمبا ال يتفق النظر واالستدالل يف مدة يسرية فيحتاج إىل إمهال الكفار مدة طويلة 

على   النظر  من  ليتمكنوا  سنني،  على  إمجاع  أتيت  خالف  وهو  والكمال  التمام 
 .(3) املسلمني

 
 (. 2533(، ومسلم برقم: )2509رواه البخاري برقم: )( 1) 
 (. 262انظر: »تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان« ص: ) (2) 
 (. 63-61«، ص: )االنتصار ألصحاب احلديث( »3) 
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تفسري توحيد األلوهية ابلربوبية، وعليه فالشرك عند هؤالء متعلق   الشبهة الثانية: 
 ابلربوبية، فال يكفر عند هؤالء إال إذا اعتقد املرُء اخللَق واإلجياد لغري هللا تعاىل. 

 ومما احتجوا به على تفسري توحيد األلوهية ابلربوبية: 
  ڃڃ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ   االستدالل بقوله تعاىل:

هو  ؟  چڦ  ڦ  ڦ چ   سؤال فرعون ، قالوا:  [24  –  23]الشعراء:    چچ      چ            چ     
 . سؤال عن ماهية الرب؟ فأجابه موسى أبن  حقيقية اإلهلية: القدرة على االخرتاع

" وقد ظن  بعض الناس أن  سؤال فرعون وما    قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 
رب العاملني؟ هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود األشياء فيقول ما 
اإلنسان ما امللك ما اجلين؟ وحنو ذلك قالوا: وملا مل يكن للمسئول عنه ماهية عدل  

، وهذا چڄ  ڄ  ڃ چ  موسى عن اجلواب إىل بيان ما يُعرف به، وهو قوله:
ول قاله بعض املتأخرين وهو ابطل فإن فرعون إمنا استفهم استفهام إنكار وجحد مل  ق

 يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا وهلذا قال يف متام الكالم:

ڱ  ڱ  چ  وقال:،  [29]الشعراء:    چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ

رب ،  [ 37]غافر:    چ   ںں للعاملني  ليس  يقول  وجحًدا  إنكاًرا  فاستفهامه كان 
 .(1)يرسلك فمن هو هذا إنكارا له" 

" واإلله هو مبعين املألوه املعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو اإلله    وقال أيض ا: 
مبعين القادر على اخللق، فإذا فسر املفسر اإلله مبعىن القادر على االخرتاع، واعتقد  

ف اإلله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية يف التوحيد، كما أن هذا أخص وص
يفعل ذلك من يفعله من املتكلمة الصفاتية، وهو الذي ينقلونه عن أيب احلسن وأتباعه، 
مل يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث هللا به رسوله، فإن  مشركي العرب كانوا مقرين أبن  

 .(2)ا مشركني"هللا وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذ
 
 
 

 
 (. 1/524)البن تيمية:    «بيان تلبيس اجلهمية »  (1)
 (.1/126: )«درء تعارض العقل والنقل»( 2)



4 
 

الشبهة الثالثة: اد عى بعُض أهل البدع نفَي وقوع الشرك يف هذه األمة، واحتجوا  
الساعة،  قيام  إىل  ابٍق  أمرها  وأن   األمة،  هذه  فضل  على  الدالة  ابلنصوص 
وابلنصوص الدالة على حفظ عموم األمة من الشرك، أو عدم اخلوف على األمة  

على فضل من قال ال إله إال هللا وجناته هبا، أو اليت حتذر  منه، وابلنصوص الدالة  
 . من تكفريه أو رميه ابلشرك

أبن  هذه النصوص اليت احتجوا هبا ليست يف حمل النزاع، فمحل النزاع: هل  وأجيب:  
 يقع الشرك يف األمة، وليس يف مسألة وقوع األمة كل ِّها يف الشرك.

دالة على وقوع طوائف من األمة يف    قد وردت نصوص كثرية  فأهل احلق يقولون: 
 منها:   الضالل املوصل إىل حد ِّ الكفر، والشرك املخرج من مل ة اإلسالم،

، قال: »لتتبعن سنن من قبلكم شربًا بشرب، وذراًعا ، أن النيب  أيب سعيد  حديث  
والنصارى بذراع، حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه«، قلنا اي رسول هللا: اليهود،  

 .(1)رواه البخاري ومسلم قال: »فمن«
: »ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل مِّْن  قال: قال رسول هللا     ثوابنوحديث  

أميت ابملشركني، وحىت يعبدوا األواثن، وإنه سيكون يف أميت ثالثون كذابون كلهم يزعم  
 .(2)رواه الرتمذي  أنه نيب وأان خامت النبيني ال نيب بعدي«

يقول:    ، قال: مسعت النيب  جابر  وهذه النصوص وما شاكلها ال تعارض حديث 
  الشيطان قد أيس أْن يعبده املصلون يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم«   » إن  

 . (3) رواه مسلم
أن الشيطان هو الذي أيس بنفسه وقد أخطأ أيسه حيث خالفه الواقع، أو:    فاملراد: 

أنه ال يطمع أن يعبده   أو  الكاملة من مجيع املسلمني،  الردة  املقصود أيس من  أن 
املؤمنون يف جزيرة العرب فمن كان هبذه الصفة فال مطمع فيه، أو أن املقصود ابملصلني  

 . (4) هم الصحابة رضي هللا عنهم
 

 .(2669): »صحيح مسلم« برقم، و(3456): ( »صحيح البخاري« برقم1)
  (.1683وصححه األلباين يف: )السلسلة الصحيحة(، برقم: )(، 2219( »جامع الرتمذي«: برقم:)2)

 .(2812): ( »صحيح مسلم« برقم3)
 (. 262( انظر: »أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض يف الصحيحني دراسة وترجيح« للدبيخي، ص: )4) 
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   بشبهة خالصتها: بعبادة أصحاب القبور،   وناملخالف  قَ الرابعة: تَ َعل   الشبهة 
أن  األمة أمجعت على استحسان الدعاء عند القبور، وأهنم قد أدركوا يف أزماهنم من 
العكوف عليها،   أو  القبور  الدعاء عند  يتحرى  الفضل علًما وعماًل من كان  ذوي 

 . (1)خياَلف هؤالء؟وفيهم من كان ابرًعا يف العلم، فكيف 
أثىن  أن هذه الدعوى مل تُنقل عن أحد من أصحاب القرون املفضلة، الذين    واجلواب: 

مع ،  (2)بقوله: »خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم«  عليهم الرسول  
قوة   لذلك مع  وفعلهم  أمرهم  فعدم  فيه فضيلة،  لو كان  لذلك  فيهم  املقتضي  شدة 

 املقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع أبن ال فضل فيه. 
األمة اختلفت، فصار كثري من العلماء أو    وأما من بعد هؤالء، فأكثر ما يفرض: أن  

 الصديقني إىل فعل ذلك، وصار بعضهم إىل النهي عن ذلك. 
 فإنه ال ميكن أن يقال: قد أمجعت األمة على استحسان ذلك لوجهني: 

 أن  كثريًا من األمة كره ذلك وأنكره، قدميًا وحديثًا. أحدمها: 
لفعله    الثاين:  حسًنا  لو كان  فعل  استحسان  على  األمة  تتفق  أن  املمتنع  من  أنه 

املتقدمون، ومل يفعلوه، فإن هذا من ابب تناقض اإلمجاعات، وهي ال تتناقض، وإذا 
وإ والسنة،  الكتاب  بينهم: هو  فالفاصل  املتأخرون  فيه  نًصا  اختلف  املتقدمني  مجاع 

 ال ينقل هذا عن إمام معروف، وال عامل متبع؟ -واحلمد هلل  -واستنباطًا، فكيف
إما أن يكون كذاًب على صاحبه، وإما أن يكون املنقول من    بل املنقول يف ذلك: 

هذه احلكاايت عن جمهول ال يعرف، وقد يكون صاحبه قاله أو فعله، ابجتهاد خيطئ  
ود وشروط كثرية على وجه ال حمذور فيه، فُحر ِّف النقل عنه، ويصيب، أو قاله بقي

وسائر هذه احلجج دائرة بني نقل ال جيوز إثبات الشرع به، أو قياس ال جيوز استحباب  
 .(3)العبادات مبثله

 
 

 
 (. 2/204«، )اقتضاء الصرط املستقيم ( انظر: »1) 
 (. 1496برقم: ) (2) 
 (. 207 - 2/204«، )اقتضاء الصرط املستقيم ( انظر: »3) 
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 .ابلقرب والوسائط، والوسائل الشركية   وناملخالف   قَ تَ َعل  الشبهة اخلامسة: 
تقرب إليه إال بواسطة وحجاب، فالتقرب قتضي أال يُ تأن  عظمة الرب وجالله    : واوزعم

 . إليه ابتداء من غري شفعاء ووسائط، غٌض من جنابه الرفيع
 واجلواب: أن  دعواهم هذه ابطلة من وجوه:

 أن  الذي ال يتقرب إليه إال بوسائط وحجاب: منها: 
وقضاء حوائجهم بدون الوسائط واحلجاب،  إما أن يكون قادرًا على مساع كالم جنده  

 . وإما أال يكون قادرًا
فإن مل يكن قادرًا كان هذا نقًصا، وهللا تعاىل موصوف ابلكمال، فوجب أن يكون  
بدون   إليهم  وحيسن  دعاءهم،  وجييب  وسائط،  بال  عباده  يسمع كالم  أبنه  متصًفا 

 . حاجة إىل حجاب
احلجاب، وترك احلجاب إحسااًن ورمحة وإن كان امللك قادرًا على فعل أموره بدون  

 كان ذلك صفة كمال. 
القائل:  أن يضروه    وأيض ا: فقول  فيمن ميكن اخللق  إمنا يكون  إن هذا َغضٌّ منه، 

ويفتقر يف نفعه إليهم، فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم، وأمنه أن يؤذوه، فليس  
 بل إذا كان اثنان: تقرهبم إليه غًضا منه، 

 .إليه الضعفاء إحسااًن إليهم وال خياف منهم يقرب أحدمها: 
أكمل من    واآلخر:  األول  وإما غري ذلك، كان  وإما كربًا  إما خوفًا  يفعل ذلك  ال 

 الثاين. 
فإن هذا ال يقال إذا كان ذلك أبمر املطاع، بل إذا أذن للناس يف التقرب   أيض ا: و

هذا إنكار على من  منه، ودخول داره، مل يكن ذلك سوء أدب عليه وال غًضا منه، ف
 تعبده بغري ما شرع. 

تعاىل: قال  ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     چ   وهلذا 

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  [، وقال تعاىل:46-45]األحزاب:    چٹ  ٹ

 . (1)  [21]الشورى: چ  ۆڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
 

 
 (. 66« البن تيمية، ص: )الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكمال ( انظر هذه الشبهة وجواهبا يف: » 1) 
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هم فيه من الغىن والنعمة  وأن  ما  ،  الشبهة السادسة: احتجاجهم حبال املشركني
 . والسعة يف العيش، وبعض خوارق العادات هو دليل حمبة هللا تعاىل هلم

أن  ما يظهر على يد املشركني من استجابة دعاء وسعة رزق، وظهور بعض    واجلواب: 
خوارق العادات ليس من موجبات حمبة هللا تعاىل، بل موجبها هو طاعة هللا تعاىل،  

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    چ  ، كما قال سبحانه:وطاعة رسوله  

وهذه النعم اليت أفاض هللا هبا عليهم هي  [،  31]آل عمران:    چچ  چ  چ       ڃڃ
 حسنات معجلة يف الدنيا، وليس هلم يف اآلخرة من نصيب. 

" فليس كلُّ من مت عه هللا برزق ونصر، إما    قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 
رزق  إجابة لدعائه، وإما بدون ذلك، يكون ممن حيبه هللا ويواليه، بل هو سبحانه ي

املؤمن والكافر، والرب والفاجر، وقد جييب دعاءهم ويعطيهم سؤهلم يف الدنيا، وما هلم  
 .(1) يف اآلخرة من خالق" 

الكرامة يف احلقيقة: ما نفعت يف اآلخرة، أو نفعت يف الدنيا ومل تضر   " : وقال أيض ا
مبنزلة ما ينعم به الكفار والفساق، من الرايسات واألموال يف    يف اآلخرة، وإمنا هذا

صاحبها يف اآلخرة، وهلذا اختلف    الدنيا، فإهنا إمنا تصري نعمة حقيقية، إذا مل تضر  
أصحابنا وغريهم من العلماء: هل ما يُنعم به الكافر، نعمة أو ليس بنعمة؟ وإْن كان 

ېئ      ۈئەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ى  ائ   ائچ قال هللا تعاىل:  ،اخلالف لفظًيا

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ  [، وقال تعاىل:56  -  55]املؤمنون:    چېئ   ېئ   

 . (2)  [44]األنعام:  چی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  
أيض ا الكتاب، هلم  "    : وقال  املشركني وأهل  واملنافقني من  الكفار  أن  قد علم  فإنه 

مكاشفات وتصرفات شيطانية، كالكهان والسحرة وعباد املشركني، وأهل الكتاب،  
مل يعلم منه    ا هلل، وإنْ فال جيوز ألحد أن يستدل مبجرد ذلك على كون الشخص وليً 

 .(3)ية هللا"ما يناقض والية هللا، فكيف إذا علم منه ما يناقض وال
 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. 
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