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 المقدمة
 مقدمات وتطبيقات لتفنيد الشبهات

 المقدمة األولى:
 .مجع شبهة :الشبهات

ة الباطلة التي صورت للناس شبيهة باحلق ملا أورد عليها من األدلة التي يظن املستدل هبا هي املسأل :والشبهة

والسامع هلا ـ من غري أهل الفقه يف الدين ـ أهنا من العلم ملا قرن هبا من الدليل والربهان، فظنوها من احلق لشبهها 

طل حق القرتانه بدليل حق والدليل يف ، فهي أمر باطل استدل له بدليل حق فيظن ضعيف العلم أن هذا البابه

ا ، فصار أمرها غري واضح لبعض الناساحلقيقة عليه ال له ، فاالستدالل باطل بكل حال، والدليل قد يكون حقًّ

، إما لعدم صحته، أو لعدم داللته عىل ما يستدل به من أجله  .وقد يكون باطًلا

 الثانية: المقدمة
 ژھ ھ ے ےۓژعن معبوداهتم من دون اهلل:  ملرشكنيالشبهة قد تكون يف االعتقاد كقول ا

ٿ  ژ وقد تكون يف األحكام كقوهلم:، [٣]الزمر:ژ ک ک گ گ گ   گ ڳژ وقوهلم: ،[٨١يونس:]

امليتة قتلها اهلل، فهي أوىل باحلل مما يف تربير أكل امليتة وترك التذكية: ) ، وقوهلم[٥٧٢]البقرة:ژ ٿ   ٿ ٿٹ

 .(ذبحتم بأيديكم

رفع تفنيدها وإبطاهلا وردها باحلجج والرباهني النقلية والعقلية، وبهو  كشف الُشبهة: الثة:الث املقدمة

التباسها باحلق ببيان مضموهنا وغايتها ووجوه بطالهنا وخمالفتها للحق، وفساد االستدالل بام أورد هلا من األدلة 

 الصحيحة، وبطالن األدلة الضعيفة.

 الرابعة: المقدمة
من أصول الدين التي دل عليها الكتاب والسنة، وقام هبا  أئمة األمة أصل د الضالالت كشف الُشبهات ور

به التي أثريت عىل احلق زمن منذ عهد الصحابة ريض اهلل عنهم إىل يومنا هذا، فإن القرآن والسنة قد دحضا الش  

طل هلم كتب وعندهم فإن أهل البا ،به ورد الباطلالوحي من أهل الباطل، واشتمال عىل أصول دحض الش  

حجج،ولكنها داحضة إذا قوبلت باحلق من أهل احلق املختصني بفقهه وفهمه، ومعرفة ما يف خالفه من وجوه 

 .[٨١]األنبياء: ژگ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱڱژ البطالن، قال تعاىل:

له تعاىل: ويف القرآن آيات حمكمة كثرية تبطل الرشك وتفند كل ما يتعلق به املرشكون لتربير رشكهم، كقو

 .[٨١فاطر:] ژک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱںژ

ويف السنة الصحيحة أحاديث كثرية يف هذا الشأن، ورد الصحابة ريض اهلل عنهم عىل اخلوارج والقدرية 

معلوم، وألئمة التابعني وتابعيهم بإحسان، وأئمة اهلدى من بعدهم ردود عىل املعتزلة واملرجئة وغالة الشيعة 

 .لسنة كثرية وفيها مصنفات مستقلةومنكري ا
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بحسب الطاقة عىل من عنده أهلية من عىل من رزقه اهلل علاما فدحُض الشبهات التي تورد عىل احلق واجب 

ـ إن شاء اهلل ـ أنموذج متواضع يساهم يف تفنيد شبهات أهل  أهل كل زمان ومكان، وهذه الرسالة املباركة

يف تفنيد شبهات أهل الباطل وهداية األمة للحق ألن ترك الشبهات  من جهود أعالم األمةالباطل، ونموذج 

 دون رد  جيعل الباطل يلتبس باحلق، وهذا من أسباب خفاء احلق وضالل كثري من اخللق.

 الخامسة: المقدمة
، أي: به ـ معرتضني هبا ـ عىل احلق حجة لقوة الشبهةإنام سمى اهلل تعاىل ما يديل به أهل الباطل، من الش  

، وذلك ملا فيها من االستدالل بنصوص احلق عىل الباطل، مع ما يزينون به باطلهم من زخرف تشبيهها باحلق

أي أهنا تستحق التوقف عندها والنظر فيها ملا فيها من مشاهبة  ،القول حتى يكون لبعض شبههم حظ من النظر

ا عىل النصوص املحكمة، وهدي والتمحيص، وعرضه احلق ـ ألول وهلة ـ فتدخل العقل، لكنها عند الفحص

 ، ومنهاج السلف الصالح يتبني أهنا هبرج وخداع، وأهنا حجج داحضة أمام أنوار الرشع.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 السادسة: المقدمة
 :فقد يقصد منها سيئاا وقد يكون حسناا، من إثارة الشبهةـ أي: الغرض ـ  قصدقد يكون ال

؛ كزعم أهل  صور من الرشك وأمور من الباطلتشويه احلق والصد عنه، والتنفري من أهله، وتزيني -أ

 .يعلِّمه برشملسو هيلع هللا ىلص الرشك أن القرآن سحر، وأن النبي 

فظّن أنه  ،طرأ عىل من ينتسب إىل العلم إثارة الشبهة سوء الفهم للنصوص أو إشكاالا  سببوقد يكون  -ب

ض أهل الضالل من غري ، وهو خمطئ موافق لبع، مثل بعض البدع القولية والعمليةحمق فيام أداه إليه اجتهاده

؛ كزعم بعض علامء املذاهب أن االحتفال بمناسبة املولد قربة، واتباع بعض من ينتسب للعلم والدعوة قصد منه

 هلم عىل ذلك.

 السابعة: المقدمة
 الشبهات:

إنكار منها ما هو قديم ومردود عليه يف القرآن والسنة وكالم السلف الصالح، كُشبه املرشكني يف  -أ

التعلق باخللق من املالئكة والنبيني والصاحلني ودعائهم من دون اهلل لكن أهل الباطل زاء وشبههم يف البعث واجل

يتوارثونه ويتفننون يف جتديد أساليب عرضه عىل الناس حتى يّظن أنه جديد، وشبه املنحرفني يف الصفات 

 .والقدر

ا إذا ظنوا فتور أهل خرف القول غرورا ومنها ما هو جديد، ومن إحياء شياطني اجلن واإلنس بعضهم لبعض ز -ب

، وشبه الذين جيادلون يف بعض أحكام الرشع احلق كُشبه الذين يزينون للناس عبادة أهل القبور وبدع املوالد ونحوها

ا للغرب واتباع لألهواء والشهوات ، ونحوهم من ليحلوا احلرام بدعوى املعارصة وتطور األحكام بتغري األحوال تقليدا

 الت الباطلة.أهل املقا

 

http://www.alukah.net/


 

 األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 

 الثامنة: المقدمة
 شبهات أهل الباطل أمور:عليهم  دترأو إذااملسلمني  وب عىل عامة املممنني جي

إساءة الظن بأهل الباطل واحلذر من اإلصغاء إىل شبههم إال من أجل الرد عليهم ـ ممن هو أهل  األول:

 ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئژ عمالا بقول اهلل تعاىل:ـ،  لذلك

 .[٨١]األنعام:

 «.القرآن ـ فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهم :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ـ يعنى»ملسو هيلع هللا ىلص: وبقوله 

وحتى ال يلبسوا ، ال تصغي إىل ذي هوى بإذنيك فإنك ال تدري ما يلقي عليك قول بعض السلف:لو

 عليهم دينهم.

ا: الصرب عن األهواء املضلة فال يصغي إىل  بعض أهل العلم من أنواع الصرب املأمورعد  ذلكول به رشعا

 دعاهتا.

: أن يقول املرء فيام يورد عليه من النصوص املحكمة من القرآن والسنة التي يشبه هبا أهل الباطلالثاين: 

فإن القرآن والسنة حق لكن استداللك هبام عىل ما تورد من الباطل ، [٧]آل عمران: ژۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉېژ

ٌ ـ أي :ـ أي ال أفهمه إن القرآن والسنة حق ـ ال ُيرد وال  :ال أدري وجه داللته ـ فالدليل عندي حقٌّ حمكٌم َبنيِّ

ُيدفع، واستداللك أهيا املبطل به عىل ما تريد شبهة ال أفهمها، فال أترك املحكم من أجل املتشابه حتى ال أتشبه 

آل ] ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۀ ہ ژبأهل الزيغ املذمومني يف القرآن يف قوله تعاىل: 

 .[٧عمران:

 الرجوع إىل أهل العلم ملعرفة احلق فيام شبه به أهل الباطل ووجوه رد الشبهة عىل من جاء هبا. الثالث:

 التاسعة: المقدمة
 به أهل الباطل: والتي ترد ُش ، تنوعت اآليات املحكامت يف التوحيد

ومع ذلك  ،الربوبية وجنس توحيد األسامء والصفات آياٌت بيَّنت إقرار املرشكني بتوحيد النوع األول: 

وخيلصوا يقروا هلل تعاىل باالنفراد باإلهلية واستحقاق العبادة وحده، إذ مل ؛ حكمت بكفرهم ورشكهم وضالهلم

والدعاء له، وردَّت شبهاهتم التي يربرون هبا عبادة غري اهلل بوجوه من الرد، منها: تقريرهم بانفراد اهلل  العبادة

اىل باخللق والرزق والتدبري، وأن همالء املدعوين ليس هلم من خصائص اإلهلية يشء فال يستحقون شيئاا من تع

ا ا وال رضًّ  .العبادة، وال يملكون لعابدهيم نفعا

وإبطال ذلك آيات فيها بيان أن مقصد املرشكني من اختاذ الشفعاء واألنداد التقريب والشفاعة  النوع الثاين:

 تعاىل وهنيهم عن اختاذ األنداد وأمرهم بالتقرب إىل اهلل وحده وسماله الشفاعة وحده، وأن وأنه رشك باهلل

هو الذي جعلهم مرشكني كافرين مستوجبني للقتال والعذاب، إرصارهم عىل الرشك وإعراضهم عن التوحيد 

 فدّلت عىل أن حسن القصد، أو حسن الظن بالصاحلني ال يربر الرشك أو البدعة.

آيات فيها الترصيح بأن املرشكني عبدوا آهلة متنوعة من املالئكة والصاحلني، ومن الطواغيت  ثالث:النوع ال
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إذ  وتفرقت هبم سبله فيه؛والشياطني ومن القبور والتامثيل، ومن األشجار واألحجار فاتفقوا عىل الرشك 

شبهاهتم وبّينْت ضالهلم وشقاءهم ، ففنّدْت باخلرسان وتأهلوا للخلود يف النريان بسببه وباؤارشكاؤهم  تتنوع

 .وخرساهنم كي ال يتبعهم العقالء عىل ما ضلوا فيه وهلكوا بسببه

ا من املالئكة واألنبياء والصاحلني  النوع الرابع: آيات فيها ذكر أن الصاحلني الذين اختذهم املرشكون أندادا

عداوة دهتم فتنقلب عبادهتم هلم يف الدنيا من عابدهيم يوم القيامة ويكفرون بعبا نوسيتربؤوغافلون عن عبادهتم 

ا يوم القيامةو ، وذلك كله من أنواع تفنيد الشبهات ورد الضالالت، وهداية املخاطبني والالحقني حرسة وعذابا

 .للحق املبني

آيات فيها نفي الرشكاء واألوالد واألولياء والشفعاء عن اهلل تعاىل وأن من زعم له سبحانه  النوع اخلامس:

 ا من ذلك ما قدره حق قدره.شيئا 

بيان حقيقة الرشك، ، وعظيم ثوابه، ووخصاله التوحيد معنىفهذه آيات حمكامت، هي أصول يف بيان 

عىل من عىل تسويغ الرشك وغريه من الباطل، والرد التي يستدل هبا  ، وشممه، وسوء عقابه، ورد الشبهوأنواعه

 جاء هبا كائناا من كان.

 العاشرة: المقدمة
 ن الرد عىل الشبه:من ف

 معرفة حقيقة الشبهة ومقصود املستدل هبا منها. األول:

من نصوص حتى حُيدد أسلوب الرد، ويستفاد  ؟معرفة هل الشبهة قديمة أو جديدة أو مزيج بينهام الثاين:

 عىل مثلها.سلف األمة الصالح من ردود الكتاب والسنة يف إبطاهلا و

 ح واالستدالل الباطل.التفريق بني الدليل الصحي الثالث:

، ببيان البداءة بالرد اإلمجايل عىل الشبهة بعمومها، ثم الرد املفصل، عىل كل مجلة منها بخصوصها الرابع:

ا للباطل ا للحق وإزهاقا  .شأن األدلة ووجوه االستدالل إحقاقا

ا عىل ما هو أكثر  تقديم املتفق عليه عىل املختلف فيه، ـ إللزام اخلصم ـ  ثم تقديم ما هو أقل اخلامس: اختالفا

 اختالفاا.

***** 
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 الفوائد على تفنيد الشبهات
 الفائدة األولى:

ا  من اهلل تعاىل  رمحةا من اهلدى ودين احلق اللذين مها العلم النافع والعمل الصالح ملسو هيلع هللا ىلص ما بعث اهلل تعاىل به نبيه حممدا

 .لعباده

 فواجب عىل أهل العلم واإليامن أن يتذكروا:

وحظه  ،إذا قبلوه وعملوا به، فال يعطاه وال ينتفع به إال رحيم يرحم به الناسلم رمحة من اهلل أن هذا الع -٨

، فإن قبول العلم والعمل به هلل تعاىل االنتفاع بمن  العلم بحسب حظه من الرمحة، فكلام ازداد رمحة ازداد علاما

ملعلم الناس العلم، وتثبيته عىل احلق، فهو  واإلحسان بتعليمه إىل اخللق من الرمحة للخلق، ومن أسباب رمحة اهلل

 رمحة من العامل للمتعلم لعظم إحسانه به إليه، والرامحون يرمحهم اهلل.

، وأن يتذاكر العلم العامل املتعلم الرمحة مَ لَ عْ وأن العلم كذلك رحٌم بني أهله يبعثهم عىل الرتاحم، وأن يَ  -٥

ا للحق وهدايةا للخلق، دون مع نظريه، ويقبل ما عنده من احلق ويناظره فيام  َعِلَمُه أخطأ فيه بعلٍم ورفق؛ إظهارا

 .تكرٍب وحسٍد حيمالنه عىل بطر احلق وغمط اخللق

وعذر  ،وأن أهل العلم أوىل بالرتاحم فيام بينهم ومراعاة حق ذي احلق والتحيل باألدب عند اخلالف -٣

 علم منه قصد غري احلق.يُ  املجتهد من أهل االجتهاد إذا أخطأ فيام أداه إليه اجتهاده ومل

فإذا ويرفق العامل باجلاهل واملخالف؛ وأن هذا العلم حيض عىل أن يرحم الكبري الصغري، ويوقر الصغري الكبري،  -١

 قرص أهل العلم يف الرتاحم دل ذلك عىل تقصري منهم يف العلم وحقه.

 الفائدة الثانية:
 :التوحيدتعريف 

ا، ووحد اهلل تعاىل ه يوحداليشء مصدر وّحد لغة: التوحيد  ا، ووحد اليشء أفرده، أي جعله واحدا توحيدا

ا، أي: «ال إله إال اهلل»قال:  ا فيام هو خمتص به :أي ،جعله واحدا صفه وفعله وحقه عىل وواسمه يف  :أي ،فردا

ا يف ذلكخلقه  .، أي: اعتقده منفردا

ا: والتوحيد  وتنزهيه واألفعال، سنى والكامل يف الذات والصفات هو إفراد اهلل تعاىل بأفعال الربوبية واألسامء احلرشعا

واعتقاد أنه اإلله احلق املعبود باحلق الذي ال تنبغي  ،عن النقائص والعيوب ومماثلة املخلوقني فيام هو من اختصاصهم

 ة من الرشك وأهله.اءوالرب ،وإخالص العبادة له وحده ال رشيك له ،العبادة إال له وال يستحقها أحد سواه
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 لفائدة الثالثة:ا
 .من بعث برسالة وهو لغة:رسول،  :: مجعالرسل

ا: والرسول أو مل تبلغهم رسالة سابقة،  ،رسل إىل قوم كافرينوأُ  ،إليه برشع َي وحِ إنسان حر ذكر أُ هو   رشعا

 ،وقد ُينزل عىل الرسول كتاب جديد ،رسل إىل قوم مممنني برسالة سابقة أو لتجديد رشع سابق فهو نبيأُ  فإنْ 

 وقد يكون األمران. ،نزل عىل من قبلهوقد يممر باحلكم بكتاب أُ 

 الفائدة الرابعة:
وخاتم النبيني، وبختم النبوة ُختمت الرسالة فال  يبعث نبي وال إىل الناس كافة هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حممد 

، األديانآخر  خاتم األنبياء وأرشف املرسلني وسيد اآلدميني، ودينهملسو هيلع هللا ىلص فهو  رسول بعده ينسخ دينه ورشيعته،

للناس كافة، ورشيعته ناسخة للرشائع قبلها وهي ودينه اإلسالم، وهو الدين احلق الذي ال يقبل ديناا سواه، 

 .باقية حتى يأيت اهلل بأمرهو

وال ينايف ذلك ما صحت به األخبار من نزول املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم يف آخر الزمان، فإنه ال يأيت برشع 

ا ملسو هيلع هللا ىلص فهو خليفة للنبي  ،وال يقبل ديناا سواه ،ام حيكم بدين اإلسالموإن ،جديد يف أمته يسوسهم بدينه نيابة عنه عليهم مجيعا

 .مالصالة والسال

 الفائدة الخامسة:
اهلل  إلى توحيد ملسو هيلع هللا ىلصأن اهلل تعالى نبأه، أي: أرسله، بأن يوحََّد اهلل وتكسَّر األوثان، وقد دعا النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأخبر النبي 

 لناس يف دين اهلل، وكان الدين كله هلل.حتى دخل ا

حينام سنة ثامن من اهلجرة؛ األصنام التي كانت حول الكعبة وذلك عام فتح مكة رشفها اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كرسَّ النبي وقد 

كان ينكتها بقوسه وهو يطوف بالكعبة فتخر عىل وجوهها، وملا دخل الكعبة غسل الصور املوجودة يف داخلها حتى 

كالعزى،  ؛ث مجاعة من أصحابه لكرس األوثان واألصنام املتخذة آهلة عند قبائل متفرقة من العربوبع ،أزال معاملها

 ونحوها. ،والالت، وذي اخللصة

 الفائدة السادسة:
وتعظيمها برصف يشء من  ،والتوسل بالتامثيل واألوثانباعتقاد إهلية بعض اخللق كان رشك املرشكني األولني إنام 

حق اهلل  لب الربكة والذبح والنذر هلا والعكوف عندها، ونحو ذلك من العبادات التي هي حمضعبادة اهلل هلا؛ من ط

إىل األرواح التي تصعد  ُل وَص العتقادهم أهنا تُ تعاىل، فال تصلح إال له، فكانوا يعظمون معبوداهتم بذلك ويتقربون إليها 

اهلل خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ـ ويزعمون أن اهلل ـ  إىلل طلباهتم وحوائجهم التي يريدوهنا وِص تُ إىل املأل األعىل فَ 

 .يستجيب هلذه الوساطة فيقيض احلاجة

 فكانوا يتوسلون حلاجاهتم إىل اهلل تعاىل بأمرين:

 بصور الصاحلني ومتاثيلهم إىل أرواحهم. -٨

 .ـ بزعمهم وظنهم ـ، ثم تصعد إىل اهلل تعاىل باألوثان إىل األرواح التي حتل فيها -٥
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 سابعة:الفائدة ال
يف قوم مقرين هلل تعاىل بأفعال الربوبية من اخللق وامللك والتدبري، وبجنس توحيد األسامء ملسو هيلع هللا ىلص ُبعث النبي 

والصفات؛ كالرب، اهلل، الرمحن، العزيز، العليم؛ يدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل يف إهليته، وخيلصوا له يف عبادته، 

سامء والصفات، ويطالبهم بالزمهام ومقتضامها، وهو أن فكان التنزيل احلكيم يقررهم بتوحيد الربوبية واأل

توحيد اهلل تعاىل باإلهلية والعبادة ويقيم األدلة عىل إهلية اهلل تعاىل واستحقاقه العبادة ويفند شبهاهتم بالرباهني 

سفك  الساطعة واحلجج القاطعة، وملا مل يستجيبوا له وأعرضوا عن دعوته رشع اهلل تبارك وتعاىل قتاهلم وأحل

 دمائهم وسبي حريمهم وذرارهيم وأمواهلم لكفرهم ورشكهم.

 الفائدة الثامنة:
، فيقولون: فالن فيه عقيدة، «اعتقاداا»هو الذي يسمونه والعبادة رشك املتأخرين ـ من املنتسبني لإلسالم ـ يف اإلهلية 

ا،«يدس» :أنه ينفع ـ، وإذا قالوا يف حق شخص :ويعنون أنه يصلح أن يعتقد فيه ـ أي يعنون به أنه كثري منهم ف ، أو أن له رسًّ

يصلح ألن يوسط بني من يعتقد فيه السيادة وبني اهلل، وأن االعتقاد فيه ينفع إذا تشبث به، وطلب منه أن يطلب هلم من 

، وأنه وينفع إذا اعتقد فيه الشفاعة عند رب العاملني ،اهلل حوائجهم، فيقصدون بالسيد والويل أنه يصلح لاللتجاء إليه

 .يفيض عليهم من بركته، وهذا بعينه هو رشك األولني الذين تعلقوا بالصاحلني لطلب الشفاعة والتقريب

 أمران:الغًلة يف أئمتهم وشيوخهم ومن يعظمونه منهم فحقيقة دين املتأخرين 

واألوثان من  نفس ما يعتقده أهل اجلاهيلة يف األصنامأو ويل : أهنم يعتقدون فيمن يزعمون أنه سيد أحدمها

 قضاء احلاجة والشفاعة والتقريب.

ـ الغلو فيمن يعظمونه حتى يعطوه : أهنم ُزيِّن هلم سوء عملهم فزعموا أن ما هم عليه من الرشك الثاين

دين حيبه اهلل تعاىل، وهو  خالص حق اهلل من الدعاء واحلب والذل وغريها من أنواع الرشك اجليل واخلفي ـ

كام قال  ،ذنب ُعيص اهلل به، ومن هذا شأنه فإنه يبعد أن يتوب من أمر يعتقده ديناا وقربة أبغض يشء إليه، وأعظم

 .[١]فاطر: ژڑ ک ک ک ک گ گگژ تعاىل:

 الفائدة التاسعة:
رهبم سبحانه يف اعتقاداهتم  احلاجة بل الرضورة يف كل زمان ومكان داعية إىل دعوة العباد إىل توحيد

وسبب  ،رشط قبول العملس امللة، وقاعدة الرشيعة، وعنوان الدخول يف اإلسالم وأسا هوأقواهلم وأفعاهلم، فإن

النجاة من النار ودخول اجلنة، وثمراته كثرية وفضائله كبرية، وقد وقع كثري من الناس فيام ينقص كامله الواجب، 

ض عنه ومستكرب عن بل هو معر ؛وقع فيام يضاده ويناقضه أو مل يعرف التوحيد بعضهمأو يقدح فيه وخيل به، و

 االستجابة للداعي إليه.
 الفائدة العاشرة:

النبيني، وزبدة والعلم بالتوحيد هو أصل االعتقاد، والعمل به هو أصل امللة، وهو خالصة رساالت املرسلني 

تعاىل الكتب املنزلة من رب العاملني، فال يشء يعدل العلم بالتوحيد والعلم به ومعرفة ضده، واالستجابة ألمر اهلل 

 .تركه والرباءة منه ومن أهلهووالنهي عن ضده  ، واعتقاداا وعمالا وطاعة هلل تعاىلبتوحيده، وحتقيقه قوالا 
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 الفائدة الحادية عشر:
وأن  ،سبق التنبيه عىل أن املرشكني األولني يعتقدون يف أوثاهنم ومتاثيلهم أهنا حتل فيها أرواح صاحلة -أ

 ه حاجاهتم  وتتوسط هلم عنده.تلك األرواح  تصعد إىل اهلل فتبلغ

 ،وأما رشك املتأخرين من املنتسبني إىل اإلسالم فهو ما يعتقدونه فيمن يسموهنم السادة أو األولياء -ب

قدس اهلل رسه،  :واملنع، وهلذا يقولون عنههو الذي يقصد ألجل التوسط، وبيده اإلعطاء  :وهو أن فيه الرس، أي

حيث  :أي إن بعضهم جيعل هلمالء السادة نصيباا يف امللك من جهة التفويض،حتى  ؛اذلك ألهنم جيعلون لروحه رسًّ 

، فجعلوهم رشكاء هلل  يف الربوبية مع رشكهم يف وعلم الغيب إن اهلل تعاىل جعل هلم شيئاا من الترصف يف امللك

 اإلهلية.

 الفائدة الثانية عشر:
 تعريف الرشك:

أي: جعل اليشء ُخلطة بني إثنني فأكثر، فالرشك يف العبادة من الرشكة، وهي اخللطة يف اليشء، الرشك لغة: 

 َجْعُلَها خلطةا بني اهلل تعاىل وأحد من خلقه.

او  :كام قال اهلل تعاىل عن أهل اجلحيم ،تسوية غري اهلل باهلل يف ما هو من خصائص اهلل هو :الرشك رشعا

 .[٦١-٦٨]الشعراء: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ

 ن:وهو نوعا

 عبادته ـ من سجود أو نذر أو ذبح أو غريها ـأو رصف يشء من  ،وهو دعوة غري اهلل معهأكرب: رشك  -أ

 وهو نوعان:، ألحد من خلقه

مثل دعاء غري اهلل، أو الركوع والسجود لغري اهلل، أو الذبح لغري اهلل، أو النذر لغري  األول: رشك ظاهر جيل:

 اهلل.

  ن غري اهلل من ميت أو غائٍب.كاخلوف م الثاين: رشك باطن خفي:

ا ومل يصل إىل حد األكرب ،وهو ما كان ذريعة إىل األكرب أصغر:رشك  -ب ، أو جاء يف النصوص تسميته رشكا

 وهو نوعان:

 .يسري الرياء :مثل رشك خفي: -1

تعظيم املحلوف به من  ، واحللف بغري اهلل لفظاا بغري قصدِ (ما شاء اهلل وشئت) :قولمثل  رشك جيل: -2

 .دون اهلل

 الفائدة الثالثة عشر:
هو خطري وشممه كبري، أو التحاكم إليه، وبغري الرشع  احلكممصطلح جديد يراد به الرشك يف احلاكمية 

ا خللع بيعة احلاكم أو اخلروج عليه، وقدموا  وزعم بعض املعارصين أنه أول ما جيب إنكاره، وجعلوا إنكاره مربرا
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 لرشك يف اإلهلية وعبادة القبور.العناية بإنكاره عىل العناية بإنكار ا

  :وهذا خطأ ألمور

 : أنه أثر من آثار اجلهل بتوحيد اإلهلية والعبادة، أو اإلعراض عنه، أو ضعفه يف القلب.األول

ا يف عهد البعثة، ومل تكن الدعوة إليه وال املناظرة فيه قبل توحيد اإلهلية والعبادة.الثاين  : أنه كان موجودا

أو لكونه  ،ممن حكموا بغري الرشع ممن ينتسب إىل اإلسالم إنام حيكم به لنوع شبهة أو شهوة: أن مجلة الثالث

وهذا من قبيل كبائر الذنوب ال املكفرات، ألنه وإن وجد مقتىض التكفري فقد  ،مغلوباا عىل أمره ممن هو أكرب منه

 وتكفري الشخص املعني حيتاج إىل اكتامل أحكامه. ،يوجد مانع

ا أكرب يف أحوال منها: : يكونالرابع  احلكم بغري الرشع كفرا

ا أنه مثل الرشع أو أحسن منه -أ  أو أنه يسوغ احلكم به. ،إذا استحله معتقدا

 وألزم هبا ومحاها.   ،إذا سن القوانني الوضعية -ب

 ولكل حالٍة حكم. ،وهبذا يتبني أن لكل شخص حالةا 

لحظ عليهم تقصري أو تفريط يف العناية يف يُ يه يف رشك احلاكمية وشددوا فالذين تكلموا : أن غالب اخلامس

املعظمني وأهنم ربام صانعوا خصومهم  ،الدعوة إىل توحيد اإلهلية والعبادة، وإنكار الرشك والبدع املوصلة إليه

إذا للقبور واملقبورين تعظياما يصل إىل حد التأهلية والعبادة، ومن اجلافني املفرطني إىل حد اإلحلاد وترك الدين 

 ل هلم ما يريدون من أمور الدنيا.   حص

صارت مشوبة بيشء من حظ النفس، ومن اهلوى وشهوة   ما يسمى بتوحيد احلاكميةأن الدعوة إىلالسادس: 

 منازعة احلكام لذات احلكم، كام هو ظاهر من كالم املعنيني بذلك واملنظرين له.
 الفائدة الرابعة عشر:

العلم واالعتقاد بتفرد اهلل باإلهلية وأنه  ،قتضاها وما يلزم هلاالعلم بمعنى ال إله إال اهلل وموجوب 

 إخالص العبادة له والرباءة من الرشك وأهله. ومقتضاها: واستحقاق العبادة،

 الفائدة الخامسة عشر:
 ،فإنه خيرج من امللة ،ألنه أكرب الكبائر وأعظم املهلكات ؛معرفة خطر الرشك ووجوب اخلوف منهوجوب 

مواطنه  لذا وجب اخلوف منه والبعد عن ؛وحيرم عىل من مات عليه املغفرة واجلنة وخيلده يف النار ،وحيبط العمل

 .، وشدة احلذر من كل ما يمدي إليه، وهذا يقتيض العناية بمعرفته ومعرفة وسائلهومحاهوأهله وسائله و

 الفائدة السادسة عشر:
ا، والدين الصالة والسالم معرفة دين اإلسالم الذي جاءت به الرسل عليهم الوجوب  ذي جاء به مجيعا

 :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فاإلسالم العام الذي جاءت به مجيع الرسل من أوهلم إىل آخرهم عليهم الصالة والسالم هو  -٨
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االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك وأهله، فهو مشتمل عىل حتقيق التوحيد هلل 

 لكفر بالطاغوت.تعاىل، وخلع األنداد وا

 ، فهو:ملسو هيلع هللا ىلص واإلسالم اخلاص الذي جاء به النبي -٥

 أكملهم فيه.ملسو هيلع هللا ىلص لكنه  ؛اإلسالم العام الذي جاء به من سبقه من النبيني واملرسلني -أ

 والرشيعة اخلامتة التي جاء هبا عليه الصالة والسالم، فهو إسالم من جهتني: -ب

ا،ملسو هيلع هللا ىلص فاإلسالم الذي جاء به النبي  جهة العقيدة:  ا، وأظهر يف الوالء والرباء. وأكمل استسالما  أتم توحيدا

العامة جلميع املكلفني إىل أن يأيت اهلل  ـ ملسو هيلع هللا ىلصالتي جاء هبا النبي  ـ وهي الرشيعة املخصوصةجهة الرشيعة: 

اليرس والسامحة بأمره، املحفوظة بحفظ اهلل هلا، فال تنسخ وال تبدل، من حني نزوهلا إىل آخر الدهر، املتميزة ب

افة أمور احلياة والرباءة من اآلصار واألغالل، والصاحلة واملصلحة للناس من حني جاءت وإىل أن والشمول لك

 يأيت اهلل بأمره، فال يقبل اهلل ديناا غريه.

 الفائدة السابعة عشر:
بفضل اهلل ورمحته، املرشوع؛ ألنه من الفرح ن الفرح بمعرفة التوحيد وحتقيقه والسالمة من ضده من الفرح إ

ا وباطناا، والفرح بالتوحيد من أسباب الثبات ومها  أعظم مفروح هبام، فإن أعظم النعم اهلداية لإليامن ظاهرا

 عليه،والعناية بتكميله واحلذر من نواقضه.

 الفائدة الثامنة عشر:
والرشك، أو حتمله عىل اإلرصار عليهام، ومعاداة من دعا إىل التوحيد األمور التي توقع صاحبها يف الكفر 

 منها: ،نوعةمت

اإلعراض عن فهم احلق وتعلمه مع احلاجة إليه، وهو صفة أهل اجلفاء، وأخالق النصارى، واملسلم  -أ

 منهيٌّ عن التشبه هبم، والتعرض لوعيدهم.

معرفة احلق وترك العمل بالواجب منه وهو من الكرب والعناد الذي غضب اهلل عىل اليهود بسببه، ولعنهم،  -ب

 .[٨٦]املائدة:ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ الطاغوت، وقال عنهم: دِ بَ عَ زير، وَ وجعل منهم القردة واخلنا

إقدام بعض الناس عىل ترك ما جيب عليه من احلق خوفاا من مالمة، أو طلباا جلاه أو دنيا، وهذا نوع من  -ج

عىل عقيدة  ر اهلل أهله، إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن، واإلكراه إنام يكون عىل القول والفعل، الالنفاق كفَّ 

ا يف آخر سورة النحل بأهنم استحبوا احلياة الدنيا عىل اآلخرة، فدل عىل أن إيثار القلب، فإن اهلل تعاىل قد كفَّ  ر قوما

ا، وإن مل يكن مستحباا للكفر  بل لكونه مستحباا للحياة الدنيا. ؛الدنيا قد يكون كفرا

 ؛هبا يف النار أبعد ما بني املرشق واملغرب زل  ومن الناس من يكفر بكلمة يتفوه هبا ال يلقي هلا باالا ي -د

ا ،كالذي يتأىل عىل اهلل لينال  ؛أو يعرتض هبا عىل قدره، أو يقول كلمة ينتقص هبا الدين وأهله هازالا أو مازحا

 حظوة عند سلطان، أو شهرة بني الناس، أو شيئاا من حطام الدنيا، أو ليحافظ عىل منزلته ومنصبه.
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 وأٍة يف ماٍل أو ولٍد حَّ َش ٍة ملعظم، أو مَ اخلوٍف متوهٍم أو مدار ؛ومن الناس من يكفر بعد إيامنه من غري إكراه -ه

 فيداهن الكفار عىل كفرهم من أجل ذلك. ؛عشريةٍ  وأوطٍن 

 وغايات، اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يبتيل أهل التوحيد بأعداء من شياطني اجلن واإلنس حلكم كثرية ثانياا:

 منها: ،حممودة

 أن يتبني أن اهلل تعاىل اختار أولياءه الذين يستحقون فضله وكرامته عىل علم ليقينهم وثباهتم عىل احلق.  -٨

وقد  ،أن يظهر اهلل الفرقان بني أهل احلق وأهل الباطل بيشء برشي وليس ساموي، هذا هو األصل  -٥

 ينعم اهلل بيشء من عنده من السامء كتأييد بمالئكة
ٍ
ذلك من كرامات  ونحوكويٍن ال سبب للعبد فيه،  ، أو يشء

 .األولياء التي هي فرع وأثٌر عن تصديقهم لألنبياء عليهم الصالة والسالم

 به.أن جيعل اهلل تعاىل أهل احلق قدوةا ملن بعدهم يف صربهم عىل احلق مع كثرة الش   -٣

 الفائدة التاسعة عشر:
رف حال اخلصوم، وما عندهم  من العلوم واحلجج التي قد ينبغي للعامل والداعية إىل اهلل تعاىل أن يع

يوردوهنا عليه حني دعوته هلم للحق من أجل االستعداد ملناظرهتم وجمادلتهم بالتي هي أحسن للرد عليهم 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ        ۈ ژبسالحهم، قال تعاىل: 

 .[١٣]غافر: ژۈ

ا إىل اليمن قال لهملسو هيلع هللا ىلص وملا بعث النبي  ا أهل كتاب...»: معاذا ، فمن هدي القرآن والسنة «الخإنك تأيت قوما

 .معرفة ما عند اخلصوم من العلم والشبه واالستعداد ملناظرهتم طلباا هلدايتهم وإقامة احلجة عليهم

 فيحتاج طالب العلم والداعية إىل اهلل تعاىل إىل أمور:

 شّبهون هبا حتى يرد عليهم.أن يفهم ما عند أهل الباطل من العلم واحلجج التي ي األول:

 أن يفهم احلجج الرشعية والعقلية التي يظهر هبا احلق ويقيم هبا احلجة عىل اخلصم. الثاين:

ليعرف  ؛فإن تيرس له معرفة لساهنم  فليحرص عليه ؛إذا كان اخلصوم يتكلمون بغري لسانه الثالث:

 وليبارش مناظرهتم بال ترمجان. ،مصطلحاهتم

 الفائدة العشرون:
 أعداء توحيد األنبياء واملرسلني عليهم الصًلة والسًلم أصناف:

فيحتاجون إىل مداراة ما أمكن حتى ُيستاملوا إىل احلق، أو يوصل إىل أتباعهم من  أهل رئاسة دنيوية: -أ

 اخللق.

دعوة هلم  افرتاءاهتموهمالء حيتاجون إىل مناظرة بغاية من التلطف لكشف شبهاهتم وتفنيد  أهل فكر ودين: -ب

إزهاقاا لباطلهم وهداية ملن حوهلم، وهمالء حيتاجون إىل الصرب عىل أذاهم، ومن املهم اتقاء الطعن يف معّظميهم ما و

 هم. أمكن اتقاءا ا لرشِّ 
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، فهمالء إذا ُدعوا وبني هلم احلق فلم ومتعصبون ألحد الفريقني عصبية جاهلية رعاع معرضون عن احلق، -ج

م يف حوار أو مناظرة جلهلهم وسفههم وغلوهم فيمن يعظمون، وسوء أدهبم مع يقبلوا فيُعَرض عنهم، وال خياض معه

 .من يدعوهم

 الفائدة الحادية والعشرون:
 إىل احلق إىل أمرين: هتم حيتاج املتصدي لتعليم الناس ودعو

 : علم يدفع به الشبهات.األول

 : ورع يدفع به الشهوات.الثاين

 هذين السالحني كان عىل خطر أن يفتن يف دينه، وأن يزيد طغيان ومتى ما دخل ميدان اخلصومة واملحاجة بغري

 خصمه وفتنته بام هو عليه من باطله وضالله ويطمعه يف فتنة الناس.

 الفائدة الثانية والعشرون:
فإنه وصرب هلل واستهدى اهلل واستعانه وأكثر ذكره؛  ، وعقيدة وبراءةمن فهم توحيد اهلل تعاىل علاما وعمالا 

اء توحيد األنبياء واملرسلني  باحلجة يف املناظرة والسالح عند املقاتلة فينرصه اهلل عليهم يف شتى يغلب أعد

، قال [٢٨]غافر:ژ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦژ قال تعاىل: ،امليادين

ے ے ۓ      ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ وقال تعاىل: [،١٢]القمر:ژ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ تعاىل:

 .[٨٧٣-٨٧٨]الصافات: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 فائدة الثالثة والعشرون:ال
وهدى للتي هي أقوم، فال يأيت مبطل  من بيان تبياناا لكل يشء،ملسو هيلع هللا ىلص مه نبيه جعل اهلل تعاىل القرآن وما علَّ 

ٱ ژ بحجة إىل ويف الوحي املطهر كشفها واجلواب عليها، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله، قال تعاىل:

عاىل قد عصم نصوص الكتاب والسنة ، فإن اهلل ت[٣٣]الفرقان:ژ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ

من أن تدل عىل باطل، أو تميد مبطالا عىل باطله، فال يستدل هبا مبطل عىل باطله إال وهي عليه ال له، ولكن 

 الناس يتفاوتون يف إدراك ذلك.

 الفائدة الرابعة والعشرون:
ويشبهون به عىل  ،عىل باطلهم من شأن الذين يف قلوهبم زيغ أهنم يتبعون ما تشابه من التنزيل، يستدلون به

فإذا استدلوا بيشء من نصوص الوحيني عىل الرشك أو الباطل، فينبغي لصاحب  ،أهل احلق رغبة يف التضليل

احلق أن يرد ذلك، فمثالا لو أورد مبطل شبهةا أن األولياء والصاحلني هلم والية أو شفاعة أو جاه تسوغ التعلق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ عىل ذلك بقوله تعاىل: واستدل ،هبم ودعاءهم من دون اهلل

 .«إن من عباد اهلل من لو أقسم عىل اهلل ألبره»وحديث: ، [٨٥]يونس: ژڀ
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 فينبغي لصاحب احلق أن يرد ذلك بأمرين:

نكر ذلك بل أُ  عىل دعاء األولياء والتعلق هبم من دون اهلل؛األدلة التي ذكرت وجه داللة أنا ال أعلم  أن يقول:: األول

 وأبرأ منه.

ا، وبعث نبيه  ،: أن اهلل تعاىل أنزل القرآن للدعوة إىل التوحيد والنهي عن الرشكالثاين ملسو هيلع هللا ىلص  وهو ال يناقض بعضه بعضا

ضد ما تدعوا إليه من الرشك توحيد اهلل واإلخالص فالقرآن والسنة هيديان إىل  كرس األوثان،وحد اهلل، وتُ يدعو إىل أن يُ 

 مها حق، ووجه استداللك باآلية عىل ما تّدعي ال أفهمه.والتعلق عىل غري اهلل، وكال

وهذا جواب حمكم مبني عىل الكتاب والسنة، ال يمكن ألي مبطل أن ينقضه، وهو جواب ألي شبهة 

 يوردها أحد يريد أن ينترص لباطل أو يشبه هبا عىل أهل احلق.

 الفائدة الخامسة والعشرون:
:  ،رشٌك باهلل تعاىلونحو ذلك دعاء والذبح والنذر م عند قبور الصاحلني من الما يفعله بعض اجلاهلني وأشباهه أوالا

 من وجوه: 

 : أن العبادة حق هلل تعاىل، وهذا متفق عليه بني اخلصمني.األول

بفعل ما أمر اهلل به العباد وترك ما هناهم عنه إذا أديت عىل ملسو هيلع هللا ىلص  : أن العبادة هي طاعة اهلل تعاىل ورسوله الثاين

ا هلل تعاىل.الوجه الذ  ي رشع خالصا

أن من أنواع العبادة التي جتب طاعة اهلل ورسوله فيها، الصالة والصوم والزكاة واحلج واجلهاد،  الثالث:

 فكل هذه جيب إخالصها هلل تعاىل، وال جيوز أن يرشك معه فيها غريه، فمن رصف منها شيئاا لغري اهلل فقد أرشك.

ر واالستعانة واالستغاثة كلها عبادات جيب إخالصها هلل تعاىل، وال : فكذلك الدعاء والذبح والنذالرابع

 فيها جيوز أن يتوجه ب
ٍ
 إىل أحد سواه كائناا من كان.يشء

: املرشكون الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون املالئكة والنبيني والصاحلني، وما كانت عبادهتم اخلامس

ين هلل تعاىل بامللك والتدبري اجلاه والشفاعة، وإال فقد كانوا مقرِّ  إال يف الدعاء والذبح والنذر وااللتجاء لطلب

 وحده، وأن همالء الذين يدعوهنم معه عبيده ال يدبرون معه من ملكه شيئاا.

 الفائدة السادسة والعشرون:
 :  جوه:ومن  ،األولنياجلاهليني أغلظ من رشك غًلة من املسلمني يف الصاحلني رشك الأوالا

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژقال تعاىل: األولني يف الرخاء فقط،  أن رشكأحدها: 

 ،فرشك األولني أهون ؛ورشك املتأخرين يف الرخاء والشدة، [٨٢العنكبوت:] ژڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ

 والكل خطري.

 أن األولني يرشكون بأناس صاحلني، أو خملوقات غري عاصية، وهمالء يرشكون بالطواغيت والفجرة الثاين:

 ، فاألولون أعقل من املتأخرين.حاله ومن ال يعرفون

 أن األولني مقّرون بأهنم مقلدون يف رشكهم آلبائهم وأسالفهم، ومل ينسبوا رشكهم إىل رهبم، وأما: الثالث
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إذ  ؛املتأخرين اعتقدوا أن رشكهم دين حيبه اهلل، ولذا يتقربون إليه به، ومن هذا شأنه فإنه ال يتوب من ضالله

ڑ ک ک ک ک گ ژ وصدق اهلل العظيم إذ يقول: ،ده ديناا يقربه من اهلل تعاىلكيف يتوب من أمر يعتق

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ژ ويقول:، [١فاطر:] ژگگ

 [.٨٦١-٨٦٣الكهف:] ژڻ

ويتعلقون به من أجل ذلك تعظياما ال : أن املتأخرين يف حقيقة أمرهم يعظمون من يعتقدون فيه الرس الرابع

واألولون جعلوهم وسائط إىل اهلل ومقصودين  ،تعاىل، فإهنم يف احلقيقة جعلوهم مقصودين من دون اهلليليق إال باهلل 

 معه، فرشك املتأخرين أغلظ، والكل غليظ وإثم عظيم وضالل مبني.

؛ : أهنم اعتقدوا أن توحيد اهلل تعاىل وإفراده بحقه جفاءا للصاحلني فأنكروا عىل من يدعوهم إليهاخلامس

 ومل يغاروا عىل حق رب العاملني. ،كام زعموا ـ عىل حق الصاحلني فغاروا ـ

 الفائدة السابعة والعشرون:
ا باعتقاده وقوله وعمله وأنه ال يكفي  ،هي الفائدة العظيمةهذه و، أنه البد أن يكون الشخص موحدا

 لوجوه: ؛التوحيد بالقلب ـ كام زعموا ـ

ه وعمله فهو غري صادق، ألن توحيد القلب يتبعه توحيد أن من زعم أنه موحد بقلبه، وهو مل يوحد بقول (٨

 .«إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا اجلسد كله»ملسو هيلع هللا ىلص: القول والعمل، لقوله 

أن توحيد القلب هلل تعاىل بالربوبية هو توحيد فرعون الذي استيقن قلبه صدق موسى وأحقية ما جاء  (٥

، ومن معه ملعونني يف الدنيا وبقي عىل ما كان عليه من دعوى الربوبية حتى أهلكه اهللبه، لكنه أرّص وعاند، 

 .مقبوحني يف اآلخرة، ومن أهل النار وبئس القرار

أن الواجب عىل الصادق يف توحيد قلبه أن يلتمس رىض اهلل ولو سخط الناس، ال أن يلتمس رىض  (٣

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ژ: القائلنيالناس ولو سخط اهلل، حتى ال يكون من أهل الباطل 

 .[٥٥]الزخرف: ژىئ يئ

***** 
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 الرد على شبه المخالفين
 إن قال لك أحد:

 بجاههم(.وأنا أطلب من اهلل  ،الصاحلون هلم عند اهلل جاه)

 فقل له:

،كانوا يريدون من الصاحلني الشفاعة واجلاه، فلم يدخلهم النبي ملسو هيلع هللا ىلصن الذين قاتلهم النبي أ الوجه األول:

بل حكم عليهم بالرشك، وقاتلهم حتى اهتدى من اهتدى، وَهَلك من َهَلك، فدل ذلك عىل أن  ؛إلسالميف املسو هيلع هللا ىلص 

بل هو مرشٌك حالل الدم واملال إن  ؛طلب الشفاعة من األموات والغائبني رشك أكرب ال يعد صاحبه من املسلمني

 مل يتب من رشكه.

طع واجلزم به ألحد معني إال بتوقيف من اهلل الصالح أمر متعلق بالقلوب فال جيوز القالوجه الثاين: 

 ورسوله.

لو حتقق صالح شخص معني بالدليل القطعي فإن اهلل تعاىل مل يأذن لنا بسماله بصالحه؛ بل الوجه الثالث: 

 النصوص متواترة باملنع من التوسل بوسائل مل يرشعها اهلل تعاىل.

 :فإن قال لك
رشكني ووعيدهم إنام  نزلت فيمن يعبد األصنام، ونحن ال نعبد إن اآليات واألحاديث التي فيها ذم امل)

 .(األصنام فلسنا بمرشكني

 فقل له:

وقاتل من مل يسلم منهم كانوا متفرقني يف فدعاهم إليه م إىل اإلسالم، وهتدعلملسو هيلع هللا ىلص  إن الكفار الذين بعث فيهم النبي 

ا لصاحلني كالعزير واملسيح والالت وودًّ عباداهتم ومعبوداهتم، فمنهم من  يعبد املالئكة، ومنهم من يعبد ا ا وسواعا

ومل ، بينهم من أجل تنوع معبود اهتمملسو هيلع هللا ىلص  وغريهم، ومنهم من يعبد األوثان من األشجار واألحجار، فلم يفرق النبي 

ا من أجل رشكهم دون من يعبد األصنام واألوثان؛خيص من يعبد الصاحلني بعذر أو تكريم  وقاتلهم  ،بل كفرهم مجيعا

 قتل من قتل منهم ودخل اإلسالم من دخله.حتى 

 :فإن قال لك
 . (بل هو اعتقاد فيهم وحسن ظن هبم ؛إن طلب الشفاعة من األولياء ليس برشك)

 فقل له:

 ژھ ھ ے ےۓژ: أن هذا بعينه قول الكفار واعتقادهم يف معبوداهتم، قالوا ما حكى اهلل عنهم

، فكان الذي محلهم عىل التعلق بآهلتهم ـ [٣]الزمر: ژک ک گ گ گ   گ ڳژ ، وقالوا:[٨١]يونس:

وطلبهم الشفاعة هلم من رب اجلميع، وقد كفَّرهم اهلل ورسوله بذلك، وأحل بزعمهم ـ تعظيمهم وحسن ظنهم هبم  

  عليه من اعتقاد فاسد وعمٍل باطل.يتدماءهم وأمواهلم وذرارهيم من أجل ذلك القول وما أ
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 :فإن قال لك
 .( أعتقد فيهم شيئاا من معنى الربوبيةأنا لست بمرشك ألين ال)

 فقل له:

أو رصف يشء من  ،أن ُيبنيِّ له معنى الرشك يف القرآن والسنة، وأن حقيقة الرشك دعوة غري اهلل تعاىل معه (٨

 حقه ألحد من خلقه، وتسوية غريه به فيام هو من خصائصه.

بالربوبية، ولكن أنكروا تفرد اهلل تعاىل أن يذكر له حال املرشكني الذين نزل فيهم القرآن، وإقرارهم هلل  (٥

 فصاروا بذلك مرشكني كافرين بالتوحيد. ؛باإلهلية وأبوا عن اإلخالص له يف العبادة بإفراده هبا

بيان مرادهم بالتشفع باملرشكني والتوسل هبم، وأهنم ما أرادوا ممن دعوهم من دون اهلل تعاىل إال  (٣

 كهم الذي أحل دماءهم وسائر حرماهتم حني مل ينتهوا عنه.وهذا رش ،الشفاعة والتقرب إىل اهلل زلفى

 ولكن مل ينفعهم ذلك مع رشكهم يف العبادة. ،أهنم مقّرون بأن آهلتهم ال ختلق وال ترزق وال تدبر (١

 :فإن قال لك
 .(إن االلتجاء إىل الصاحلني ودعاءهم والذبح والنذر هلم واالستعانة واالستغاثة هبم ليست عبادة هلم)

 ه:فقل ل

: أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت عىل أن هذه األعامل عبادات، وذلك باألمر هبا وإخالصها هلل والثناء عىل أوالا 

ووعيده  ،ووعده بالفوز العظيم واألجر الكريم، ووصف من رصف منها شيئاا لغري اهلل بالرشك والكفر ،من تعبد هلل هبا

العبادات إىل الصاحلني عبادة هلم وإرشاك هلم مع  توجه بيشء من هذهفتبني من ذلك أن ال ؛بغضب اهلل وسخطه وعقابه

 اهلل فيام هو من حقه.

 وقاتلهم من أجله.ملسو هيلع هللا ىلص رهم النبي : أن عملهم هذا بعينه هو رشك املرشكني الذين كفَّ اثانيا 

و استعان أن الصحابة ريض اهلل عنهم والتابعني هلم بإحسان قد أمجعوا عىل كفر من سجد لغري اهلل أا: ثالثا 

 .مخلوٍق فيام ال يقدر عليه إال اهلل، وأفتوا بقتله لردتهب

 :فإن قال لك
 .(وغريه من الصاحلني بعد موهتم إنكار لشفاعتهم، وتنقص هلمملسو هيلع هللا ىلص ن إنكار طلب الشفاعة من الرسول إ)

 فقل له:

 .[١١الزمر:] ژگ گ ڳ ڳڳژ؛ لقوله سبحانه: أن الشفاعة ملك هلل وحده -٨

وهو ال يأذن إال  ،ألحد إال من بعد إذنه تعاىل للشافع ورضاه عن املشفوع له شافعنيد من الوأهنا ال تكون من أح -٥

 ألهل التوحيد.

وهو سبب احلرمان منها يوم القيامة، فإن الشفعاء املشفعني عند اهلل تعاىل ال  ،فطلبها من غري اهلل تعاىل رشك
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أسعد الناس بشفاعتي يوم ملسو هيلع هللا ىلص: »؛ لقوله اعة ملرشكيشفعون يوم القيامة إال ألهل التوحيد فال حظ يف هذه الشف

ا من قلبه  .«القيامة من قال: ال إله إال اهلل؛ خالصا

 :فإن قال لك
ا إن االلتجاء إىل) ا ؛الصاحلني ليس رشكا  .(فامللتجئ إليهم ليس مرشكا

 فقل له:

 بالتحدي بأن يسأل عن الرشك ما هو؟ والعبادة ما هي؟

 ام ال يعلم.فإن مل يعرفهام فكيف يتكلم ب  -أ

ا. -ب  وإن عرفهام بمعنامها الرشعي تبني بطالن قوله، إن االلتجاء إىل الصاحلني ليس رشكا

 وإن ّعرفهام بام خيالف الرشع ُعّرف معنامها احلق، ُوبنيِّ له، فإن قبل وإال حكم برشكه. -ت

 :فإن قال لك
 .(ونحن ال نعبد األصنام ،الرشك عبادة األصنام)

 فقل له:
 بل منه عبادة الصاحلني واألشجار واألحجار وغريها. ؛ك ليس هو عبادة األصنام فقطأن الرش األول: 

 ؟سأل ما املقصود بعبادة األصنامأن يُ  الثاين: 

ا، بدليل أن املرشكني كانوا يقرون هلل تعاىل  -أ فإن قصد أهنا ختلق وترزق وتدبر؟ فهذا ليس صحيحا

 هم ذلك.عباخللق والرزق والتدبري فلم ينف

صد األشجار واألحجار والنباتات والقبور بالدعاء عندها والذبح هلا بدعوى أهنا تقرب إىل أما إن ق -ب

اهلل زلفى، ويدفع اهلل عنهم املكروه بربكتها، فهذا هو التفسري الصحيح لعبادة املرشكني لألوثان واألصنام، هو 

 الذي صاروا به مرشكني.و ـ يف هذا العرص ـ نفسه فعل القبوريني واخلرافيني

 :فإن قال لك
ونحن نشهد أن ال إال اهلل  ،وكذبوا الرسل، وأنكروا البعث ،ال يشهدون أن ال إله إال اهللملسو هيلع هللا ىلص إن الذين قاتلهم النبي )

، فام دام الداعي مع اهلل تعاىل غريه يشهد أن ال إله إال اهلل فإنه ال يكفر بدعائه أحد ونعبد اهلل..الخ ،والبعث ،ونؤمن بالرسل

 .من دونه(

 له: فقل

كانوا يشهدون أن ال إله إال اهلل ويصلون ويممنون بالبعث، وشهد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ا مع النبي : أن اهلل تعاىل قد كفر أقواما أوالا 

 وأصحابه.ملسو هيلع هللا ىلص هلم باإليامن قبل ذلك، لكن كفرهم ملقالة قالوها يف حق النبي  

 يشهدون أن ال إله إال اهلل : إمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم عىل قتال أصحاب مسيلمة الكذاب، وهماثانيا 

 .من أجل تصديقهم ملسيلمة بأنه رسول اهلل
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 :ا فيه وقالواوالصحابة ريض اهلل عنهم معه عىل قتل الذين سجدوا لعيل غلوًّ  ريض اهلل عنه: اتفاق عيل اثالثا 

 .ا هو اهلل تعاىل، فأمجع الصحابة عىل كفرهم بذلك ووجوب قتلهم، وقتلوهمأنت هو، يعنون أن عليًّ 

ا أولو شهد أن ال إله إال اهلل وملسو هيلع هللا ىلص ا جاء به الرسول مم: إمجاع العلامء عىل كفر من كذب بيشء ارابعا   ن حممدا

ا ألعظم يشء جاء به النبي   وهو التوحيد.  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل، واملرشك الذي يدعو غري اهلل جاحدا

له، ولو شهد أن ال إله إال أن من جحد البعث كفر وحل دمه وما : إمجاع العلامء من كل مذهب عىلاخامسا 

ا من رسل اهلل عليهم الصالة والسالم، فكيف يكفر من جحد شيئاا من هذه األشياء  اهلل، وهكذا من كذب أحدا

 الواجبة، وال يكفر من جحد التوحيد الذي هو أصل الواجبات وأعظمها ورشط قبوهلا.

اساد الذين حكموا مرص بعد القرون املفضلة ملا أظهروا  : إمجاع املسلمني عىل كفر بني عبيد القداح )الفاطميون(سا

مع أهنم كانوا يتكلمون بالشهادتني ويدعون إىل  ؛خمالفة الرشيعة، وارتكبوا بعض الكفريات، فكفَّرهم املسلمون بذلك

 اإلسالم.

ا كثريةـ : ما ذكره العلامء من كل مذهب اسابعا  يكفر هبا  يف باب حكم املرتد ـ يف كتب الفقه، فقد ذكروا أمورا

ا رسول اهلل  وصىل وصام. ،الشخص وحيكم بردته بسببها، ولو شهد أن ال إله اهلل وأن حممدا

 :فإن قال لك
 .(ال إله إال اهلل :عىل من قتل رجًلا بعد أن قالملسو هيلع هللا ىلص نكر النبي أ)

 فقل له:

 ال إله إال اهلل. :وهم يقولون ،قاتل اليهود والنصارى وسبى نسائهم وذرارهيم وأمواهلمملسو هيلع هللا ىلص  : أن النبي ولاأل

مع أهنم  ريض اهلل عنه؛ : اتفاق الصحابة عىل قتل أتباع مسيلمة الكذاب، وقتل الذين سجدوا لعيلثاينال 

 ال إله إال اهلل.  :يقولون

ال إله إال اهلل، فكيف ال يكفر من  :ون أن من جحد البعث كفر ولو قال: أن همالء اخلرافيني مقر  ثالثال

 دين الرسل. وهو أصل ،جحد التوحيد

للحكم ال إله إال اهلل، فإنه ُيرفع عنه السالح  :فاجلواب عليه: أن املرشك إذا قال ،: أما حديث أسامةرابعال 

ا؛  ابإسالمه ظاهرا من ملسو هيلع هللا ىلص: »؛ لقوله حتى يتبني منه ما خيالف مدلوهلا، فإن تبنيَّ منه ما خيالف مدلوهلا قتل مرتدا

 .«بدل دينه فاقتلوه

ا فإامساخل وأمر بقتل  ،هو الذي قاتل اليهود والنصارى« ؟ال إله إال اهلل :أقتلته بعد أن قال»ن الذي قال: : وأيضا

ـ وهو التوحيد ـ ال جمرد لفظها، فمن أظهر ما يناقض ما دلت  افتبني أن املراد من ال إله إال اهلل معناه ؛اخلوارج

 ملا سبق من األمثلة. ؛ألف مرةولو قاهلا  ،ر وقتل إن مل يتبكفَ  عليه من التوحيد ونفي الرشكُ 
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 :فإن قال لك
ُأمرُت أن أقاتل »، ويستدلون بأحاديث مثل:  «ال إله إال اهلل ال يكفر وال يقتل، ولو فعل ما فعل :من قال)

 .(ال إله إال اهلل :الناس حتى يقولوا

 فقل له:
التكفري، فقد قاهلا أناس كثري أن جمرد قول هذه الكلمة ال يمنع من أنه تقدم ـ يف أجوبة الشبه السابقة ـ 

أو لوجود ما يناقضها  ،أو لعدم عملهم بمقتضاها ،، إما لعدم علمهم بمعناهاريض اهلل عنهم وكفرهم الصحابة

وكذلك غالة الشيعة الذين  ،وينافيها مثل اليهود وأتباع مسيلمة الكذاب الذين قاتلهم الصحابة ريض اهلل عنهم

بل البد من حتقيق ما  ؛ر ملا سجدوا له، فقوهلا باللسان ال يكفي لعصمة الدم واملالبالنا ريض اهلل عنهحرقهم عيل 

، والعمل بمقتضاها من اعتقاد تفرد اهلل تعاىل باإلهلية واستحقاق العبادة وحده ال إله إال اهللن دّلت عليه شهادة أ

 .الرباءة ممن أرشك باهلل من عبادة غري اهلل أو عدم وترك ما ينقضها ويضادهامن إخالص العبادة هلل، 

 :فإن قال لك
يف االستغاثة باألنبياء يوم القيامة بطلب الشفاعة منهم عند اهلل تعاىل لفصل القضاء  نحن نستدل عىل أفعالنا)

 .(وإراحة اخللق من كرب املوقف وهو له

 فقل له:
 أن هذه استغاثة بأحياء حارضين قادرين عىل الشفاعة بعد االستئذان. (٨

 مر فيه نوع نفع للخلق، فهي استغاثة حاجة ال استغاثة عبادة.أهنا يف أ (٥

أنا ال ننكر االستغاثة بحي حارض فيام يقدر عليه، وإنام ننكر االستغاثة باألموات والغائبني، أو بحي  (٣

 حارض يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل.

ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا بالنبي  ،ب الشفاعة منهمطل :أن االستغاثة باألنبياء عليهم الصالة والسالم يوم القيامة، أي (١

يف حياته طلب دعاء من حي حارض قادر عليه، ال طلب نجدة من املدعو، فهو طلب دعاء من املستغاث به ال 

ا له، وهبذا تكشف هذه الشبهة وتدحض تلك احلجة   التي طاملا تعلق هبا اخلرافيون لتربير رشكهم.الباطلة دعاءا

 :فإن قال لك
ا مل يعرضها لو كانت االستغاثة)  .(ملسو هيلع هللا ىلصعىل إبراهيم  بجربيل عليه السًلم رشكا

 :فقل له:
ا ـولاأل  ففي ثبوهتا نظر. ؛: أن القصة ضعيفة من حيث السند ـ وإن كان معناها صحيحا

: أن جربيل عرض عىل إبراهيم عليهام الصالة والسالم أن ينفعه بأمر يقدر عليه ـ بإذن اهلل تعاىل ـ فإنه ثاينال

 .[٢]النجم: ژٹ ٹژ :تعاىل بقوله كام وصفه اهلل

أهنا استغاثة حاجة بحيٍّ حارض يسمع النداء ويغيث بام يقدر عليه، ففرٌق بني هذا وبني االستعانة ثالث: ال
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 بميت أو غائب أو حارض يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل.

ات، وبالعمل الصالح تطيب احلياة املباركة، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلهذه الفوائد وإىل هنا انتهت 

ا دائمني كاملني إىل يوم حرش  قبل املامت وبعد املامت، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه صالةا وسالما

 الربّيات.

***** 
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