رشح "كشف الش هبات"
ادلرس ا ألول
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل آهل وحصبه ومن والاه؛ أآما بعد...
فاليوم معنا كتاب جديد من كتب العمل؛ وهو كتاب "كشف الش هبات" ،هذا الكتاب
من الكتب املقررة عندان يف معهد ادلين القمي ،وحنن الآن يف املس توى الرابع ،وآأهنينا
بفضل هللا تبارك وتعاىل و َم ِّنه وكرمه علينا ثالثة مس توايت ،واكن مقررا يف هذه
املس توايت يف مادة التوحيد كتاب" :ا ألصول الثالثة" و"القواعد ا ألربعة" وكتاب
"التوحيد" ،واخلامتة هو هذا الكتاب اذلي معنا وهو كتاب "كشف الش هبات" ،وهو
آآخر كتاب يف هذه املادة خاصة؛ ويه مادة التوحيد؛ فذلكل ان شاء هللا س يكون
رشحنا لهذا الكتاب مبنيا عىل ما درس مت سابقا من مواد ،وهذا يعين أآنين عندما أآمر يف
هذا الكتاب عىل( :بسم هللا الرمحن الرحمي)( ،اعمل رمحك هللا) ..اخل"؛ مثل هذه
ورش َحت يف الكتب
ّست ُ ِّ
اللكامت لن أآقف عندها ولن ُآ ِّفّسها؛ ألهنا اكنت قد فُ ِّ َ
املاضية؛ هذا معىن أآن يكون رشيح لهذا الكتاب مبنيا عىل الرشوح املاضية؛ وهذه
الطريقة يه املتبعة عندان يف املعهد ،و أآصال ال ي ُسمح ألي أآحد أآن ينتقل اىل الكتاب
اذلي ييل الكتاب السابق اال أآن يكون قد أآهنى الكتاب السابق؛ يعين ما وصل أآحد
منمك الآن اىل هذا الكتاب وهو "كشف الش هبات" ،ويسمع هذا الالكم اال وقد أآهنى
"ا ألصول الثالثة" ،و"القواعد ا ألربعة" ،وكتاب "التوحيد"؛ ذلكل ُ
بنيت رشيح هذا عىل
ما تَقدَّم ،فهناك فرق بني أآن أآرشح الكتاب اس تقالال -بداية ،-وبني أآن أآرشحه ُممتام لغريه
من الكتب ،فطريقة رشيح يف هذا الكتاب س تكون بناء عىل ما ُ
ذكرت لمك ،بناء عىل أآن
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الطالب قد درس الكتب السابقة اذلكر و أآهناها وامت َحن فهيا وجنح يف املس توايت الثالثة،
والآن انتقل اىل هذا املس توى؛ وهو املس توى الرابع.
و أآان أآنصحمك بداية وقبل أآن أآبد أآ هبذا الكتاب :بأأ ْن ال هتملوا ما س بق من كتب؛ راجعوها
لك مدة ،وال هتملوها متاما؛ حىت ال تُضيع هجدك اذلي بذل َته يف دراسة هذه الكتب ،ال
يوجد كتاب يغين عن الكتاب الآخر متاما؛ فيوجد فوائد يف بعض الكتب ال جتدها يف
الكتب ا ألخرى ،حىت "ا ألصول الثالثة" -واذلي هو أآول كتاب يف هذه املادة معنا هنا
يف معهد ادلين القمي-؛ جتد فيه بعض املباحث ال متر معك يف كتاب "التوحيد" وال
"كشف الش هبات" وال حىت يف "القواعد ا ألربعة" ،وان اكنت املادة واحدة ابمجلةل؛ لكن
يوجد بعض التفاصيل مثال ال جتدها يف غري "القواعد ا ألربعة" ،ال يف كتاب "التوحيد"
وال يف "كشف الش هبات"؛ ذلكل ينبغي عىل طالب العمل أآن يبق دامئا يف حاةل تواصل
مع تكل الكتب؛ هذا بداية.
فاليوم هو ادلرس ا ألول من دروس رشح "كشف الش هبات".
اليشء وكشَ َف عنه :رفَع عنه ما يواريه
الكشف يف اللغة :هو االظهار واالزاةل ،وكشَ َف َ
ويغطيه ،وكشَ َف ا ألمر :أآظهَره؛ هذا من حيث اللغة.
والش هبات :مجع ش هبة.
والش هبة :الالتباس والاختالط واالشاكل ،فاشت َبه ا ألمر؛ اذا التبَ َس واختلَطَ و أآ َ َ
شك.
والش هب ُة هنا؛ ما يلتبس ابحلق ،يش ٌء يلتبس عليك ال تعرف أآهو حق أآم ابطل ،يلتبس
ابحلق ويصري غامضا.
ُ
فكشف الش هبات؛ يعين :ازاةل الباطل اذلي يلتبس ابحلق لرفْع اللبس وبيان احلقيقة؛ هذا
املقصود ِّمن ْ
كشف الش هبات؛ وهذا املراد من هذا الكتاب.
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املؤلف رمحه هللا :الش يخ محمد بن عبد الوهاب المتميي النجدي ،تويف يف الس نة السادسة
بعد ا أللف واملائتني ( ،)١٢٠٦واكن رمحه هللا عىل ر أآس الس نةُ ،م َج ِّددا بعد أآن انترش
باب ِّعدةَّ ،
ِّ
تعمل وعرف احلق من الباطل؛ حفارب الباطل
الرشك يف البالد وبني العباد ألس ٍ
هللا عليه ،و أآزال معامل ِّ
الرشك وحطم ا ألواثن ،ونرصه هللا
ابلعمل وابلس يف حىت فتح ُ
عدوه ،فاكن ُم َج ِّددا دلعوة التوحيد ،وهو مل يأأت بدين جديد ،ومل
س بحانه وتعاىل عىل ِّ
ُي َك ِّون فرقة مس تقةل وطريقة مبتدَ عة.
من أآين تعرف هذا؟
مبقارنة ما َّقر َره يف كتبه مبهنج السلف؛ هذا هو املزيان عندان ،املزيان عندان ابرك هللا
فيمك هو مهنج السلف؛ نَ ِّز ُن به ا ألقوال ،ونَ ِّز ُن به ا ألشخاص ،ونَ ِّز ُن به امجلاعات ،فاذا
خشص قوال؛ نأأخذ هذا القول ونضعه يف مزيان السلف ريض هللا عهنم ،وننظر
قال ٌ
هل يتوافق مع ما اكن عندمه دينا أآم ال؟ فا ْن وافَق ما عندمه؛ فهو حق ،وان خالَف؛
فهو ابطل؛ بغض النظر عن القائل ،نأأخذ القول وحنمك عليه بناء عىل ما عند السلف.
والشخص نفسه أآيضا من خالل عقيدته ومهنجه نعرضه عىل السلف ريض هللا عهنم،
فا ْن وافَقَهم يف عقيدته ومهنجه؛ فهو صاحب س نة ،وا ْن خالَف؛ فهو صاحب بدعة.
وال ِّف َرق والطوائف وامجلاعات كذكل ،ا ْن جاءت بأأصل جديد خما ِّلف ِّلام اكن عليه السلف
املقرر عند السلف ريض
ريض هللا عهنم؛ فهىي ِّفرقة ضاةل ،وا ْن اكن ما عندمه هو نفسه َّ
هللا عهنم عقيدة ومهنجا؛ فهؤالء أآهل س نة ،مسامه أآعداؤمه ما مسومه؛ ال هيم؛ ألن املزيان
عندان هو اذلي َذ َك ْران ،فامب أآهنم جنحوا يف املزيان؛ فهم أآحصاب احلق ،واذا فشلوا؛ فهم
أآحصاب الباطل؛ هكذا حنمك عىل ا ألشخاص وا ألقوال وامجلاعات ،املزيان :قال هللا قال
رسول هللا ﷺ واملهنج اذلي اكن عليه أآحصاب النيب ﷺ و أآمئة السلف من أآحصاب
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القرون الثالثة ا ُل َول من الصحابة والتابعني و أآتباع التابعني؛ فقط هذا هو املزيان ،ليس
صعبا ،هو سهل جدا.
ما اذلي حتتاجه؟
ال ِّعمل؛ حتتاج العمل حىت تس تطيع أآن تصل اىل الكتب اليت قُ ِّرر فهيا مهنج السلف عقيدة
ردت أآن
ومهنجا ،تَ َع َّمل ،والكتب بني يديك؛ واحمك ،سهةل وال صعوبة يف هذا أآبدا ،ا ْن أآ َ
تسكل احلق؛ فهذه سبيهل ،وهذه طرقه ،ويه سهةل جدا.
يأأيت خشص ويقول كل :وهايب ،دعوة وهابية ،دعوة كذا وكذا؛ ال هيمك وال تأأخذك هيبة
حق أآو اىل ابطل-؛ ال؛ التسمية ال ت ُِّقدم وال
القول ،وال هيبة التسمية -أآاي اكنت اىل ٍ
ِّ
تؤخر ،ارجع اىل أآقوال وعقائد ا ألشخاص واع ِّرضها عىل ما اكن عليه السلف الصاحل
ريض هللا عهنم؛ تس تبني كل ا ألمور وتس تنري ،وال تتعصب ألحد؛ ألن هذا اذلي
ستتعصب هل؛ لن ينفعك يوم القيامة؛ س يترب أآ منك؛ امنا اذلي ينفعك هو أآن جتهتد يف
الوصول اىل ما حيبه هللا ويرضاه فقط ،وهبذه الطريقة تعرف الطريق احلق اذلي رمسه كل
نبيك ﷺ ،الطريق املس تقمي ملا خط خطا مس تقامي وخط عىل جانبيه خطوطا وقال هذا
ون
السا ِّب ُق َ
رصاط هللا ،هو الرصاط اذلي سلكه الصحابة فوصلوا اىل مرضاة هللا َ{و َّ
اَّلل َعهنْ م ورضُ وا َعن ُه}()١
ون ِّم َن الْ ُمه َِّاج ِّر َين َو ْ َال َنصا ِّر َو َّ ِّاذل َين ات َّ َب ُع ُ
ْ
ْ َال َّولُ َ
ومه ِّاب ْح َس ٍان َّر ِّ َ
يض َّ ُ ُ ْ َ َ
ِ
فقط أآمر سهل وليس فيه صعوبة ،وادلين ليس فيه صعوبة وامحلد هللُ ،ميّس سهل ،وما
مات النيب ﷺ اال وتر َكنا عىل البيضاء ليلها كهنارها واحضة رصحية؛ فقط ت ََّعمل ،ت ََّعمل يك
تعرف أآهل احلق اذلين يدعونك اىل احلق ،و أآهل الباطل اذلين يدعونك اىل الباطل؛
اذلين خيدعونك ويُلَبِّسون عليك أآمر دينك ويس تغلونك ،وتعرف أآهل احلق النَّ َصحة
[ -١التوبة]١٠٠ :
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اذلين يريدون أآن ينصحوك ،و أآن يُ ِّبينوا كل طريق احلق من طرق الضالل حىت تتَّبع
احلق وحتذر من الباطل.
هذا الش يخ محمد بن عبد الوهاب ملا حارب الرشك واملرشكني؛ قامت عليه ادلنيا يف
ذكل الوقت؛ ألن الرشك اكن قد َّمع وط َّم ،وحنن علمنا أآن هللا س بحانه وتعاىل يبعث
ِّ
جمددا عىل ر أآس لك مائة س نة جيدد للناس أآمر ديهنا.
ما معىن :جيدد للناس أآمر ديهنا؟
ألن ادلين قد أآفسده الناس وصار عندمه دينا همتئا ُم َرقَّعا خمت ِّلطا حبق وابطل؛ فيأأ ِّت هذا
اجملدد ف ُي َجدد هلم أآمر ادلين ف ُيظهر هلم ا ألمور ويوحض هلم الرصاط املس تقمي ويُبني احلق من
الباطل ويفصل لك يشء؛ وهذا اذلي ف َعهل الش يخ محمد بن عبد الوهاب يف مسائل
التوحيد والرشك؛ فأأ َم َرمه ابتباع كتاب هللا وس نة رسول هللا ﷺ وعبادة هللا وحده و ْترك
عبادة ما سواه ،وبني هلم ذكل اب ألدةل والرباهني واحلجج؛ ما قال فقط :اتبعوين وانهتى
ا ألمر؛ ال؛ قال :قال هللا ،قال رسول هللا ﷺ ،اقر أآوا كتبه؛ هذه كتبه قد درس ناها؛
"ا ألصول الثالثة"" ،القواعد ا ألربعة"" ،كتاب التوحيد" ،وهذا "كشف الش هبات"،
اقر أآوا ،وهللا لقد قر أآان كتبه ابنصاف من غري أآن نتعصب ،وعرضنا الكمه عىل الكم
السلف؛ مفا وجدْ ان هل شيئا خيالف فيه مهنج السلف الصاحل يف دعوته اىل التوحيد ون ْبذ
الرشك ،هذا اذلي قاهل؛ وجدانه مقررا عند ابن جرير الطربي يف تفسريه يف الكم كثري
جدا للطربي ،نفس الالكم يذكره من هناك ،الكم ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه بكرثة
موجود هناك ،الكم املفّسين ألحاديث رسول هللا ﷺ من السلف الصاحل ريض هللا
عهنم؛ وجدانه هناك ،لكه موجود ،ما جاء بدين جديد ،مل جند عنده دينا جديدا.
لكن من أآين أآتت لكمة الوهابية؟
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طبعا مه ينس بوهنا اىل الش يخ محمد بن عبد الوهاب ،فنس بوه اىل الوهابية ويريدون هبا
هذه .طيب تأأيت اىل الوهابية؛ ماذا تريدون هبا؟
دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب.
طيب هل يه دعوة حق أآم ابطل؟ هل أآىت بدين جديد؟
نعرض الكمه -وهو مسطر وموجود يف كتبه -نعرضه عىل كتاب هللا وس نة رسول ﷺ
ومهنج السلف الصاحل -وهذا اذلي فعلناه-؛ مفا وجدان الرجل قد جاء اال بـ :قال هللا قال
رسول هللا ﷺ قال السلف الصاحل ريض هللا عهنم ،هذا كتاب "التوحيد" أآنفس كتاب
للمؤلف رمحه هللا ،لكه هكذا ،قد قر أآمتوه ودرس متوه؛ طيب اذا ما اذلي تنكرونه عليه؟!
ملاذا تسمون ادلعوة الوهابية دعوة خمالفة ودعوة أآتت بيشء جديد؟ وتزمعون ذكل
وحتذرون الناس؟!
ملا فتش نا عن ا ألمر تبني لنا أآن الصوفية والش يعة مه وراء هذه التسمية؛ لتنفري الناس
عن دعوة الش يخ رمحه هللا ،وابخلصوص ادلوةل العامثنية؛ اكن لها دور كبري جدا يف هذا
ا ألمر ،هذا اذلي يسمونه ابحلرب االعالمية اكن هلم دور يف هذا ا ألمر ،فنفروا الناس
وزمعوا أآن الش يخ محمد بن عبد الوهاب حيارب ا ألولياء ويبغضهم ،وما شابه من هذا
الالكم الباطل.
حنن ندين هللا س بحانه وتعاىل مبحبة أآولياء هللا ،والش يخ محمد بن عبد الوهاب نفسه
هكذا أآيضا؛ يدين هللا مبحبة أآولياء هللا س بحانه وتعاىل وت ََولهيم؛ لكن برشط :أآن يكون
وليا فعال هلل س بحانه وتعاىل و ِّمن غري الغلُو فيه؛ أآال يُع َبد مع هللا س بحانه وتعاىل ،النيب
ﷺ حذ َران من عبادته نفسه مع هللا س بحانه وتعاىل حذ َران من ال ُغلُو فيه ،فكيف بغريه
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من ا ألولياء ،هذا اذلي حصل ،لكن مه عندما أآرادوا أآن يغلو يف ا ألولياء و أآن يعبدومه مع
عدو هلم و أآنه يريد أآن يستنقص ا ألولياء.
هللا س بحانه وتعاىل؛ ر أآوا أآن َمن خيالفهم هذا ٌّ
يستنقصهم عن ماذا؟ عن ال ُغلُو فهيم؛ هذا حقيقة ما يريدون؛ وهذا اذلي ترونه أآماممك
من بدعهم وضالهلم وعبادهتم لغري هللا س بحانه وتعاىل واحض ورصحي ما حيتاج اىل الكم،
هذه كتهبم موجودة -كتب التصوف -اعرضوها عىل كتاب هللا وس نة رسول هللا ﷺ
ومهنج السلف الصاحل؛ جتدوهنا يف عامل ومهنج السلف الصاحل يف عامل آآخر ،مه يف دين
و أآولئك يف دين آآخر؛ ما هل عالقة بدين االسالم ،ادلين اذلي عليه الصوفية واذلي عليه
الش يعة؛ مشاب ٌه جدا دلين الهيود والنصارى وغريمه من عبدة ا ألواثن؛ فيجب احلذر من
هذا؛ هكذا َحكنا عىل دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا َحكنا عىل دعوة
الصوفية والش يعة؛ عرضنا ما عندمه عىل مهنج السلف الصاحل ريض هللا عهنم ،عرضناه
عىل كتاب هللا وعىل س نة رسول هللا ﷺ وعىل املهنج اذلي اكن عليه السلف الصاحل
ريض هللا عهنم؛ فهذا اذلي ابن معنا واتضح بشك واحض ورصحي ليس فيه أآدىن ش هبة
أآبدا ،ال يشتبه ،مريد احلق ال يشتبه عليه ا ألمر بتات.
ِّمفن هنا ابرك هللا فيمك ملا اكنت دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب قوية وانترشت بني
الناس والقت قبوال عند أآهل التوحيد؛ حارهبا أآعداؤه ملا ر أآوا أآن هذه ادلعوة خطرية عىل
أآطامعهم ،خطرية عىل دنيامه ،يريد أآن يُنَ ِّفر الناس عن القبور وعن عبادة القبور اليت
يتحصلون من وراهئا عىل أآموال ودنيا ورايسة؛ حف َاربوه ،وصاروا يُظهِّرون ش هبات للناس
و أآاكذيب؛ كذبوا عليه كثريا ،واكن هو يُ َفند هذه الأاكذيب ،ويُبني ما اذلي يقوهل وما اذلي
ال يقوهل؛ حىت ال يلتبس ا ألمر عىل َمن يريد احلق؛ َّ
فبني هذا لكه ،فاكنوا يكذبون عليه
واكنوا يُثريون الش هبات عىل دعوتهِّ ،من هذه الش هبات ما َذ َكره الش يخ هنا يف هذا
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الكتاب وفنَّدها حىت يُ ِّبني احلق ويفصهل عن الباطل؛ فيحىي من يح عن بينة ،وهيكل من
هكل عن بينة.
هللاَ :آ َّن التَّ ْوحي ِّدُ :ه َو افْرا ُد ِّ
هللا
فقال رمحه هللا( :بسم هللا الرمحن الرحمي ،ا ْع َ ْمل َر ِّ َمح َك ُ
ِ
ُس ْبحان ُه ابل ِّعبا َد ِّة)
عرفنا التوحيد؛ وهوِّ :من و َّحدَ يُ َو ِّحد توحيدا؛ اذا جعل اليشء واحدا.
والتوحيد يف الرشع :افراد هللا س بحانه وتعاىل بك ما خيتص به من الربوبية وا أللوهية
وا ألسامء والصفات.
وقد عرفنا معىن الربوبية؛ وهو افراد هللا س بحانه وتعاىل ابخل َلق واملُكل والتدبري.
العبودية؛ افراد هللا س بحانه وتعاىل ابلعبادة.
ا ألسامء والصفات؛ افراد هللا س بحانه وتعاىل بأأسامئه وصفاته بأأ ْن نُثبت مهنا ما أآثبت
لنفسه ،وننفي عنه ما نف عن نفسه تبارك وتعاىل ،من غري حتريف وال تعطيل ومن غري
تكييف وال متثيل.
هذا هو التوحيد.
وقد تقول الآن :الش يخ رمحه هللا عرف التوحيد هنا بقوهل :افراد هللا س بحانه تعاىل
ابلعبادة ،وحنن عرفنا أآن التوحيد بأأقسامه الثالث وليس قسام واحدا ،واملؤلف رمحه هللا
عرف قسام واحدا؛ فقال :افراد هللا س بحانه تعاىل ابلعبادة؛ فأأين افراد هللا ابخلَلْق واملُكل
والتدبري ،و أآين افراد هللا س بحانه تعاىل اب ألسامء والصفات؟ عندان ثالثة أآقسام ،ذكر
الش يخ رمحه هللا قسام واحدا؛ هذا ي ِّ
ُشك.
ال؛ ال ي ِّ
ُشك؛ فقد قال:
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هللا به عىل ِّعبا ِّد ِّه)
(وهو ِّد ِّي ُن الر ُس ِّل اذلي أآ ْر َسلَهُم ُ
هللا به عىل عباده ،فهنا يتضح ا ألمر :أآن املؤلف
أآي :التوحيد دين الرسل اذلي أآرسلهم ُ
رمحه هللا حني قال :افراد هللا س بحانه تعاىل ابلعبادة؛ أآراد ِّمن هذا أآن هذا النوع خاصة
هو اذلي بعث هللا س بحانه وتعاىل به الرسل.
ملاذا؟
ألن أآكرث نوع من أآنواع الرشك اليت وقع الناس فيه هذا النوع؛ فاكن الناس يعبدون غري
هللا س بحانه وتعاىل ،يعبدون ا ألواثن وانترش هذا جدا يف ا ألرض ،فاخللل يف توحيد
الربوبية وا ألسامء والصفات اكن عندمه أآقل من هذا بكثري ،فالرشك يف العبادة هو اذلي
اكن عاما وطاما؛ ذلكل أآرسل هللا تبارك وتعاىل الرسل هبذا النوع من التوحيد؛ فذلكل
خصه املؤلف ابذلكر ،والنيب ﷺ عندما جاء اىل قومه ماذا قال هلم؟ قال" :قولوا ال اهل اال
حبق اال هللا؛ ادلعوة اىل التوحيد ،مبارشة دعامه اىل افراد هللا
هللا تفلحوا" أآي ال معبود ٍ
س بحانه وتعاىل ابلعبادة؛ ألهنم اكنوا يؤمنون أآن هللا س بحانه وتعاىل هو اخلالق الرازق
املدبر ،ويف امجلةل يؤمنون اب ألسامء والصفات ،لكن يف ا أللوهية ،يف العبادة؛ ال؛ اكنوا
يرشكون فيعبدون مع هللا غريه ،فيتقربون اىل ا ألصنام؛ يدعوهنا ،يتوسلون هبا،
ويس تغيثون هبا ،ويس تعينون هبا ،يذحبون لها ،ينذرون لها؛ يتقربون الهيا بأأنواع ال ُق َرب،
جفاءمه النيب ﷺ؛ فقال" :قولوا ال اهل اال هللا تفلحوا"؛ الفالح ادلنيوي وا ألخروي؛ تفوزوا
مبا عند هللا س بحانه وتعاىل من خريات دنيوية و أآخروية ،قال" :قولوا ال اهل اال هللا" ،لكن
كفار قريش اكنوا عراب أآحقاحا ،يعرفون معىن اللكمة ملا خترج ،ففهموا ما أآراد النيب ﷺ
حني قال هلم" :قولوا ال اهل اال هللا تفلحوا"؛ فهموا أآن معناها :ال معبود حبق اال هللا؛
يعين :اتركوا عبادة غري هللا س بحانه وتعاىل؛ ذلكل جاء يف قصة هرقل :أآنه ملا سأأل أآاب
سفيان؛ فقال هل( :مباذا يأأمرونمك؟) ،فقال أآبو سفيان يقول( :اعبدوا هللا وحده وال ترشكوا
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به شيئا ،واتركوا ما يقول آآابؤمك) فقال هل هرقل( :سأألتك فذكرت أآنه يأأمرمك أآن تعبدوا هللا
وال ترشكوا به شيئا ،ويهنامك عن عبادة ا ألواثن)؛ ففّس هرقل قول أآيب سفيان( :واتركوا ما
يقول آآابؤمك)؛ ألن هذا ما اكن يقوهل آآابؤمه؛ اذن فهموا املعىن اذلي أآراده النيب ﷺ ،فردوا
اب}( )١يتعجبون كيف جتعل
يش ٌء ُ َُع ٌ
عليه وقالواَ { :آ َج َع َل ْال ِّلهَ َة ِالَها َوا ِّحدا ِا َّن َه َذا لَ َ ْ
اللهة -املعبودات -معبودا واحدا؟
هذا املعىن اذلي أآراده املؤلف رمحه هللا تعاىل؛ أآن التوحيد هو افراد هللا س بحانه وتعاىل
ابلعبادة؛ يعين :هذا النوع من التوحيد خاصة هو اذلي بُ ِّعث َْت به الرسل؛ ألن الرشك فيه
اكن أآكرب و أآعظم من غريه من ا ألنواع.
(وهو دين الرسل)؛ أآي :هذا النوع من التوحيد هو دين الرسل ،يعين اذلي ُآ ِّرسلَ ْت به
الرسل ،اذلي أآرسلهم هللا اىل عباده.
ما ادلليل عىل هذا؟
اَّلل َوا ْجتَنِّ ُبوا
ادلليل قول هللا تبارك وتعاىلَ { :ولَقَدْ ب َ َعثْنَا ِّيف ُ ِّ
لك ُآ َّم ٍة َر ُسوال َآ ِّن ا ْع ُبدُ وا َّ َ
َّ
وت}( )٢ال ِّحظ هذه الآية؛ تفّس كل املعىن اذلي جاءت الرسل به:
الطاغُ َ
{ولقد بعثنا  }..يف ماذا؟ {يف لك أآمة}؛ اذن ا ألمم مجيعا قد جاءهتم رس ٌل كرث ،ومجيع
هؤالء الرسل ماذا اكنت دعوهتم؟ { أآن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت}؛ ف َّبني كل هنا:
{ أآن اعبدوا هللا}؛ َّفّس كل ما َ
بعث هللا س بحانه وتعاىل به الرسل؛ وهو { :أآن اعبدوا هللا
واجتنبوا الطاغوت} يعين اعبدوا هللا وال تعبدوا معه غريه؛ هذه دعوة الرسل مجيعا وهبذا
أآ َرسلهم هللا س بحانه وتعاىل.
[ -١ص]5:
[ -٢النحل]3٦ :
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كل ِّم ْن َر ُسولٍ ا َّال ن ِّ
وقال عز وجلَ { :و َما َآ ْر َسلْنَا ِّم ْن قَ ْب ِّ َ
ُويح الَ ْي ِّه َآن َّ ُه َال ا َ َهل ا َّال َآانَ
ِ ِ
ِ
َِ
ون}( ،)١هذا الويح اذلي يأأتهيم وهبذا أآ َرسلهم { :أآنه ال اهل اال أآان} أآي ال معبود حبق
فَا ْع ُبدُ ِّ
اال أآان؛ اال هللا س بحانه وتعاىل{ ،فاعبدون} أآي :اعبدوه وحده وال تعبدوا معه غريه؛ اذن
هذه يه دعوة الرسل؛ فهل صدق الش يخ أآو مل يصدق فامي قال؟
بل صدق؛ وهذه ا ألدةل واحضة ورصحية.
هللا اىل قومه ،ملا غلوا يف الصاحلني :و َّدا ،وسواعا،
نوح عليه السالم؛ أآرسهل ُ
قال( :فأأوهلم ٌ
و َ
عوق ،ونّسا)
يغوث ،وي َ َ
فنوح أآول الرسل؛ ألن هللا س بحانه وتعاىل قال{ :إانَّ َآ ْو َح ْينَا الَ ْي َك َ َمَك َآ ْو َح ْينَا ا َىل نُو ٍح
ِ
ِ
َوالنَّب ِِّّي َني ِّم ْن ب َ ْع ِّد ِّه}()٢؛ فاكن هو ا ألول -أآول الرسل-؛ ألن الناس قبل ذكل اكنوا عىل
التوحيد ،من عهد آآدم عليه السالم اىل قوم نوح -قبل ارسال نوح ،-وحصل الرشك يف
قوم نوح -يف آآابهئم و أآجدادمه -بسبب الغلو يف الصاحلني ،كام مر معمك يف كتاب التوحيد؛
اكن فهيم رجال صاحلون ،فلام ماتوا جاءمه الش يطان وزيَّن هلم أآن يصنعوا هلم الامتثيل،
ِس العمل -الحظ -ملا ن ُِس العمل؛
فصنعوا هلم الامتثيل وجعلوها يف اندهيم ،مث بعد ذكل ملا ن ُ ِّ َ
ظهر اجلهل ومل يعد أآحد من الناس يعرف التوحيد من الرشك؛ جاءمه الش يطان ولبَّس
علهيم أآن يعبدوا هذه ا ألصنام فعبدوها؛ ومن هنا بد أآ الرشك يف عبادة غري هللا س بحانه
رشكوا مع هللا غريه؛ فبعث هللا الرسل ،واكن نوح عليه السالم أآول الرسل.
وتعاىل ،فأأ َ
وجاء يف الصحيح يف قصة الشفاعة أآن الناس يأأتون اىل نوح فيقولون هل أآنت أآول رسول
هللا اىل أآهل ا ألرض؛ فهذا واحض ورصحي أآنه أآول الرسل.
أآ َرس َهل ُ
[ -١ا ألنبياء]٢5 :
[ -٢النساء]١٦3 :
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ونالحظ أآن املؤلف مل يذكر هنا ا ألدةل؛ ألنه ذكرها يف الكتب السابقة ،لكن لك لكمة
يذكرها هنا؛ علهيا دليل بيَّنَه يف كتبه ا ألخرى.
قال ( :أآرسهل هللا اىل قومه فلام غلوا يف الصاحلني)..
غلوا من الغلو؛ وهو :جماوزة احلد.
والرجال الصاحلون حنهبم ،حنتهمم ،نوالهيم ،نتعاون معهم عىل الرب والتقوى ،وليس أآكرث
حمرم؛
من هذا؛ ليس هل حق يف العبودية -أآ ْن نعبده و أآن نتقرب اليه-؛ ال؛ هذا غلو وهو َّ
وهذا هو سبب الرشك.
قال( :ملا غلوا يف الصاحلني ود وسواع ويغوث ونّس)..؛ هذه أآسامء رجال صاحلني -كام
ذكران لمك القصة-؛ اكنوا يف قوم نوح ،فلام ماتوا صنعوا هلم الامتثيل وعكفوا عىل متاثيلهم
وعبدوها.
فأأول الرسل نوح عليه السالم؛ أآرسهل هللا اىل قومه ،ملا حصل هذا الغلو يف الصاحلني.
خر الر ُس ِّل محمد ﷺ)
قال( :وآ آ ُ
دليل ذكل قول هللا تبارك وتعاىلَ { :ما َاك َن ُم َح َّم ٌد َآ َاب َآ َح ٍد ِّم ْن ِّر َجا ِّل ُ ْمك َولَ ِّك ْن َر ُسو َل َّ ِّ
اَّلل
َاَت النَّب ِِّّي َني}( )١أآي آآخرمه فال نيب بعد النيب ﷺ ،وجاء يف احلديث " :أآان آآخر ا ألنبياء
َوخ َ َ
ال نيب بعدي".
ّس ُص َو َر هؤال ِّء الصاحلني)
قال( :وهو اذلي َك َ َ
ألن هؤالء الصاحلني ،ملا بنوا هلم صورا ومتاثيل؛ بقيت هذه الصور والامتثيل يف قريش
حىت جاء النيب ﷺ بدعوة التوحيد ،فلام فتح مكة؛ كّس هذه الامتثيل يف فتح مكة ،وهذا
[ -١ا ألحزاب]4٠ :
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احلديث موجود يف "الصحيحني"( :)١أآن النيب ﷺ دخل مكة وكّس الامتثيل املوجودة
فهيا؛ فهو اذلي كّس صور هؤالء الصاحلني.
قال ( :أآ َرس َهل هللا اىل أآ ٍ
يذكرون هللا كثريا)
قون و َ
ون َوي َ َت َص َّد َ
دون َو َ ُحيج َ
انس ي َ َت َع َّب َ
أآرسل هللا س بحانه تعاىل نبيه اىل َمن؟ اىل كفار قريش.
وماذا اكن ُك ْفر كفار قريش؟ مباذا كفروا؟ ،وملاذا أآرسل هللا نبيه الهيم؟ هل اكنوا ينكرون
وجود هللا؟ ال؛ اكنوا يثبتون ذكل كام س يأأيت يف ا ألدةل.
هل اكنوا يكفرون اب ألسامء والصفات وغريها؟ س يأأيت بيان هذا؛ ألن هذا يف امجلةل لكه ما
اكن عندمه فيه اشاكل؛ لكن يف ماذا اكن رشكهم؟
حىت عبادة هللا س بحانه وتعاىل اكنوا يعبدونه؛ لكن الرشك عندمه أآين؟
اكن الرشك عندمه يف عبادة غري هللا؛ هنا جاء الرشك؛ فاكنوا يعبدون ا ألصنام ،يعبدون
ا ألواثن مع هللا س بحانه وتعاىل؛ فيدعوهنا ويذحبون لها وينذرون لها ويس تغيثون هبا؛ هنا
اكن رشكهم؛ ذلكل ملا جاءمه النيب ﷺ قال" :قولوا ال اهل اال هللا تفلحوا".
فهنا قال املؤلف ( :أآرسهل هللا اىل أآانس يتعبدون وحيجون ويتصدقون ويذكرون هللا
كثريا)؛ لكن هل اكنت هذه العبادات تنفعهم عند هللا؟ طبعا ال؛ ألن هللا س بحانه وتعاىل
رش ْك َت لَ َي ْح َب َط َّن َ َمع ُ َ
كل}( ،)٢فأأعامكل ان ُو ِّجد عندك الرشك؛ ال تنفعك عند
قال{ :لَ ِّ ِْئ َآ ْ َ
 -١البخاري ( ،)4٢87ومسمل ( )١78١عن ابن مسعود ريض هللا عنه؛ قال :قال :دخل النيب ﷺ مكة يوم
الفتح ،وحول البيت س تون وثالث مائة نصب جفعل يطعهنا بعود يف يده ،ويقول« :جاء احلق وزهق الباطل ،جاء
احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد».
ويف "ا ألوسط للطرباين" ( )٢3٠3بزايدة( :فت َ َّساقَطُ عىل وهجها).
[ -٢الزمر]٦5 :
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وكنت مرشاك؛ ال ينفعك،
تعبدت هلل س بحانه وتعاىلَ ،
هللا س بحانه وتعاىل ،حىت لو َ
حيبط معكل وال ينفع ،ويف حديث عائشة ريض هللا عهنا يف "حصيح مسمل" قالت :
(قلت :اي رسول هللا ! ابن جدعان اكن يف اجلاهلية يصل الرمح ويطعم املسكني؛ فهل
ذاك انفعه؟ قال" :ال ينفعه؛ انه مل يقل يوما :رب اغفر يل خطيئيت يوم ادلين"( ،))١وقال
هللا س بحانه وتعاىلَ { :و َما َمنَ َعهُ ْم َآ ْن تُ ْق َب َل ِّمهنْ ُ ْم ن َ َفقَاهتُ ُ ْم ا َّال َآهنَّ ُ ْم َك َف ُروا ِّاب َّ َِّّلل َو ِّب َر ُس ِّ ِّ
وهل َو َال
ِ
)
٢
(
َ
ِّ
ُون}  ،وقالَ { :وقَد ْمنَا اىل َما
ُون َّ
ون ا َّال َو ُ ْمه َاك ِّره َ
الص َال َة ا َّال َو ُ ْمه ُك َس َاىل َو َال يُ ْن ِّف ُق َ
يَأْت َ
ِ
(ِ )3
ِ
َ ِّمعلُوا ِّم ْن َ َمع ٍل فَ َج َعلْنَا ُه َه َباء َمنْثُورا } .
ومعىن قول رسول هللا ﷺ" :انه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم ادلين"؛ أآي :أآنه
اكن ال يؤمن ابلبعث فاكن اكفرا ،ومع الكفر ال ينفع معل عند هللا س بحانه وتعاىل.
جيعلون ب َ ْع َض امل َ ْخ ِّ
لوقات َوسائِّطَ بيهنم وبني هللا)
قالَ ( :ولكهنَّ ْم
َ
هذا هو االشاكل عند كفار قريش؛ يعين أآهنم اكنوا يعبدون هذه ا ألصنام ل ُتقرهبم اىل هللا
وتكون واسطة بيهنم وبني هللا ،فهم يُقرون أآن هذه ا ألصنام ليست مبزنةل رب العزة تبارك
وتعاىل ،فهىي أآدىن؛ لكهنم يقولون نعبدها حىت ت ُِّقربنا اىل هللا س بحانه وتعاىل زلف  ،اذن مه
ال يعتقدون أآهنم مه اذلين خيلقون ويرزقون ويدبرون؛ ولكهنم يريدون مهنا أآن تتوسط هلم
عند هللا س بحانه وتعاىل ،ودليل ذكلَ { :ما ن َ ْع ُبدُ ُ ْمه ا َّال ِّل ُيقَ ِّربُوانَ ا َىل َّ ِّ
اَّلل ُزلْ َف }( ،)4هذا
ِ
ِّ ِّ (ِ )5
نطقوا به مه ،وقالواَ { :ه ُؤ َال ِّء ُش َف َعا ُؤانَ ع ْندَ َّاَّلل} ؛ هذا ادلليل ،اذن مه يعبدوهنا لهذا.
 -١أآخرجه مسمل (.)٢١4
[ -٢التوبة]54 :
[ -3الفرقان]٢3 :
[ -4الزمر]3 :
[ -5يونس]١9 :
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قال( :يقولون :نريدُ مهنم التَّ َقر َب اىل ِّ
هللا ،ونريد شفاعهتم عنده؛ مثل املالئكة وعيىس
ومرمي و أآانس غريمه من الصاحلني)
يعين أآهنم يقولون حنن نعبد هذه ا ألصنام يك تقربنا عند هللا س بحانه وتعاىل.
دين أآبهيم ابراهمي عليه السالم)
قال( :فبعث هللا محمدا ُ َجي ِّد ُد هلم َ
ابراهمي عليه السالم اكن عىل التوحيد واكنت دعوته عىل التوحيد ،واسامعيل ابنه اكن
عىل التوحيد ،وهؤالء اذلين اكنوا يف مكة من قريش؛ قبائلهم ممتدة اىل اسامعيل وابراهمي
علهيام السالم؛ لكهنم حرفوا وغريوا وبدلوا دين ابراهمي عليه السالم ،و أآدخَلوا فيه الرشك؛
فبعث هللا تبارك وتعاىل نبينا محمدا ﷺ يك جيدد هلم دين ابراهمي عليه السالم؛ يعين يك
يدعومه اىل التوحيد اليت يه دعوة ابراهمي عليه السالم ومجيع الرسل.
قال( :وخيربمه أآن هذا التَّ َقر َب والاعتقا َد؛ َم ْح ُض َح ِّق ِّ
هللا تعاىل ،ال ي َ ْصلُ ُح منه يش ٌء
لغ ِّري هللا؛ ال مل َ َ ٍ
لنيب ُم ْر َس ٍل؛ فَضْ ال َع ْن غَ ْ ِّري ِّهام)
كل ُم َّقر ٍب ،وال ٍ
هذه العبادات اليت ترصفوهنا ل ألصنام ال جيوز رصفها لغري هللا س بحانه وتعاىل ،ال َملكل
مرسل فضال عن غريهام؛ فأأعظم اخمللوقات َ ٌ
مقرب اىل هللا س بحانه
مقرب وال لنيب َ
مكل َّ
َّ
مرسل كنبينا محمد ﷺ؛ هؤالء ال جيوز رصف العبادة هلم؛ فغريمه
وتعاىل كجربيل ،و ٍنيب َ
من ابب أآوىل.
هللا س بحانه وتعاىل اكن يرسل ا ألنبياء واملرسلني متتابعني للناس؛ حىت خيرجومه من
الظلامت اىل النور ،من الرشك اىل التوحيد دامئا؛ حىت اكن آآخرمه نبينا ﷺ ،وال يوجد
بعد ذكل أآنبياء؛ لكن اجملددين من هذه ا ألمة علامء أآفاضل ،عىل ر أآس لك مائة س نة
يبعث هللا س بحانه وتعاىل واحدا أآو أآكرث جيدد لهذه ا ألمة أآمر ديهنا ،وعىل هذا ا ألمر اىل
قيام الساعة.
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وهذه ادلعوة دعوة التوحيد يه أآصل دعوة امجليع من ا ألنبياء واملرسلني ومن اتب َعهم
ابحسان.
كون ي
اخلالق وحده ال رشيك هل ،و أآنه ال
شهدون أآن هللا هو ُ
َ
قال( :واال فهؤالء املرش َ
يرزق اال هو ،وال حييي وال مييت اال هو ،وال يد ِّبر ا أل َمر اال هو ،و أآن مجي َع السموات
رضني الس ب َع ومن فهين؛ لكهم عبيده وحتت تَ َرصِّف ِّه وقَهْ ِّر ِّه)
ومن فهين ،وا أل َ
يعين يريد أآن يقول كل هنا :أآن هؤالء املرشكني اذلين بُ ِّعث فهيم رسول هللا ﷺ اكنوا
يُ ِّقرون بأأن هللا وحده هو اخلالق و أآنه خلق السموات وا ألرض ..اخل؛ فتوحيد الربوبية اكن
مقررا؛ وس يذكر املؤلف ا ألدةل.
عندمه َّ
الس َم َاو ِّات َو ْ َال ْر َض لَ َي ُقولُ َّن َخلَقَه َُّن الْ َع ِّز ُيز
قال هللا س بحانه وتعاىلَ { :ولَ ِّ ِْئ َسأَلْهتَ ُ ْم َم ْن َخلَ َق َّ
اَّلل}( ،)٢والآايت يف هذا املعىن كثرية؛
الْ َع ِّل ُمي}( ،)١وقالَ {:ولَ ِّ ِْئ َسأَلْهتَ ُ ْم َم ْن َخلَقَه ُْم لَ َي ُقولُ َّن َّ ُ
وهو معىن ما ذ َكره املؤلف رمحه هللا.
قال رمحه هللا( :فاذا أآردت ادلليل عىل أآن هؤالء اذلين قاتلهم رسول هللا ﷺ يشهدون
الس َما ِّء َو ْ َال ْر ِّض َآ َّم ْن ي َ ْم ِّ ُ
الس ْم َع َو ْ َالبْ َص َار
كل َّ
هبذا؛ فاقر أآ قوهل تعاىل{ :قُ ْل َم ْن يَ ْر ُزقُ ُ ْمك ِّم َن َّ
اَّلل فَ ُق ْل
ون َّ ُ
َو َم ْن ُ ْخي ِّر ُج الْ َح َّي ِّم َن الْ َمي ِِّّت َو ُ ْخي ِّر ُج الْ َمي َِّت ِّم َن الْ َح ِّي َو َم ْن يُدَ ِّب ُر ْ َال ْم َر فَ َس َي ُقولُ َ
ون}())3
َآفَ َال تَتَّ ُق َ
اذن مه اكنوا يقرون بربوبية هللا س بحانه وتعاىل ،وقد أآقروا هنا{ :فس يقولون هللا}؛ {فقل
أآفال تتقون} يعين أآفال تتقون هللا س بحانه وتعاىل؟ ومبا أآنمك تقرون أآنه هو اذلي يفعل لك
[ -١الزخرف]9 :
[ -٢الزخرف]87 :
[ -3يونس]3١ :
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هذا؛ فكيف تعبدون معه غريه؛ أآفال تتقون هللا وتتكون عبادة ا ألواثن وتعبدونه وحده؛
كونه هو اذلي يفعل هذه ا ألش ياء اليت ُذ ِّك َرت؟
ون*
ون ِّ َّ َِّّلل قُ ْل َآفَ َال ت ََذكَّ ُر َ
ون* َس َي ُقولُ َ
قال( :وقوهل {قُ ْل ِّل َم ِّن ْ َال ْر ُض َو َم ْن ِّفهيَا ا ْن ُك ْن ُ ْمت تَ ْعلَ ُم َ
ِْ
ْ
َ
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
ِّ
ون* قُ ْل
ون ََّّلل قُ ْل َآفَال تَتَّ ُق َ
الس ْبع ِّ َو َرب ال َع ْرش ال َعظ ِّمي* َس َي ُقول َ
الس َم َاو ِّات َّ
قُ ْل َم ْن َرب َّ
لك َ
َم ْن ِّب َي ِّد ِّه َملَ ُك ُ
ون ِّ َّ َِّّلل قُ ْل
وت ُ ِّ
ون* َس َي ُقولُ َ
يش ٍء َوه َُو ُجي ُِّري َو َال ُ َجي ُار عَلَ ْي ِّه ا ْن ُك ْن ُ ْمت تَ ْعلَ ُم َ
ْ
ِ
ون}())١
فَأَ َّىن ت ُ ْس َح ُر َ
أآي ليقر أآ قوهل تعاىل{ :قل ملن ا ألرض ومن فهيا ان كنمت تعلمون س يقولون هلل قل افال
تذكرون} ،يعين :أآفال تتعظون وتتكون عبادة غري هللا ،فتعبدونه وحده؛ كونه هو اذلي هل
مكل ا ألرض وما فهيا؟ {قل من رب السموات الس بع ورب العرش العظمي س يقولون هلل
قل أآفال تتقون} ،اذن مه اكنوا يقرون بربوبية هللا يف لك هذا{ ،قل من بيده ملكوت لك
يشء وهو جيري وال جيار عليه} يعين :حيمي وال حيم عليه {ان كنت تعلمون س يقولون
ُرصفون عن احلق؛ أآي :كيف ُختدعون وتُرصفون
هلل قل فأأىن تسحرون}؛ أآيُ :ختدعون وت َ
عن احلق ،وكيف ختيل اليمك وخُدعمت بأأنه ابطل.
قال( :وغري ذكل من الآايت)
أآي :واقر أآ غري ذكل من الآايت؛ آآايت كثرية تدل عىل أآن كفار قريش اكنوا يقرون بربوبية
هللا س بحانه وتعاىل ،ومل يكن رشكهم من هذه اجلهة؛ بل من هجة توحيد العبادة.
ون هبذا ،ومل يُ ْد ِّخلْهُ ْم يف التوحيد اذلي دعامه اليه رسول هللا
قال( :فاذا َ َحتقَّ ْق َت أآهنَّ م ُم ِّقر َ
ﷺ)
[ -١املؤمنون]89-84 :
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حتققت أآهنم يقرون هبذا -يعين كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية -ومع ذكل مل
يعين فاذا َ
يدخلهم هذا يف التوحيد اذلي دعامه اليه رسول هللا ﷺ؛ ألن التوحيد اذلي دعامه اليه
رسول هللا ﷺ هو ترك عبادة ا ألواثن وعبادة هللا وحده؛ لكن توحيدمه يف الربوبية مل
جيعلهم من أآهل التوحيد؛ بل مه كفار مرشكون ،ملاذا؟ ألهنم أآخَلوا ابلنوع الثاين؛ هذا.
قال( :وعر َ
كون يف
فت أآن التَّ ْوحيدَ اذلي َج َحدوه هو توحيدُ العباد ِّة؛ اذلي يسميه امل ُ ْ ِّ
رش َ
زماننا :الاعتقاد)
يعين يف وقته اكنوا يسمون هذا :الاعتقاد وهو توحيد العبادة وهو افراد هللا س بحانه
وتعاىل ابلعبادة.
جل
قال( :كام اكنوا يدعون هللا س بحانه وتعاىل ليال وهنارا ،مث مهنم من يدعو املالئك َة أل ِّ
َص ِّ ِّ
الح ْم وقُ ْرهبِّ ِّ ْم من هللا؛ ليشفعوا هل)
يعين يدعون هللا س بحانه وتعاىل ،لكن يدعون معه غريه مثل املالئكة؛ ألهنم صاحلون
وقريبون من هللا س بحانه وتعاىل؛ فيدعوهنم يك يشفعوا هلم عند هللا ،فا ألمر اذلي هنامه
هللا س بحانه وتعاىل عنه فعلوه.
قال ( :أآو يدعو رجال صاحلا مثل الالت)
والالت أآصال مأأخوذ من امس لشخص اكن يلت السويق؛ يعين يصنع طعاما لل ُحجاج
عىل خصرة؛ فقالوا :هذا رجل اكن صاحلا؛ فعبدوه يك يشفع هلم.
قال ( :أآو نبيا مثل عيىس ،وعر َ
الرش ِّك)
فت أآن رسول هللا ﷺ قاتلهم عىل هذا ِّ ْ
قاتَل من؟ هل قاتل كفار قريش عىل توحيد الربوبية؟ ال؛ امنا عىل توحيد ا أللوهية؛ عىل
هذا الرشك؛ اكنوا يعبدون ا ألصنام من أآجل أآن تقرهبم اىل هللا زلف ؛ هذه احلقيقة البد أآن
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تفهمها جيدا؛ ألن الكثري من الش هبات اليت س تأأيت متعلقة هبذه املقدمة اليت يذكرها كل
املؤلف.
قال( :ودعامه اىل ا ِّ
خالص ال ِّعباد ِّة هلل وحده)
أآي أآن يعبدوا هللا وحده وال يعبدوا معه غريه.
قال( :كام قال تعاىل{ :فَ َال ت َْد ُعوا َم َع َّ ِّ
اَّلل َآ َحد}())١
وتقدم معمك أآن ادلعاء قسامن؛ دعاء مسأأةل ودعاء عبادة؛ وادلعاء هنا يشمل دعاء املسأأةل
ودعاء العبادة؛ تكون هلل س بحانه وتعاىل.
اذلين ي ْد ُعون ِّمن ُدو ِّن ِّه َال ي َس َت ِّجيبون لَهُم ب َِّيش ٍء}()٢
(وقال تعاىلُ َ :
{هل َدع َْو ُة الْ َح ِّق َو َّ ِّ َ َ َ ْ
ْ ُ َ ْ ْ
ََ
وحتقَّ ْق َت أآن رسول هللا ﷺ قاتلهم ليكون ادلعا ُء لكه هلل)
يعين العبادة لكها؛ عبادة مسأأةل أآو عبادة خضوع وتذلل هل بأأصناف العبادات؛ لكه هلل
س بحانه وتعاىل وحده ال لغريه ،و ِّمن ذكل -من هذا ادلعاء؛ أآي :من هذه العبادات -كام
جاء يف احلديث "ادلعاء هو العبادة" كام يف الآية أآيضا؛ فتارة يطلقون ادلعاء عىل دعاء
املسأأةل كام هو منترش اليوم عند الناس ،وترة يطلق ادلعاء عىل العبادة نفسها؛ فأأي
عبادة تدخل يف هذا ادلعاء.
لنذر لكه هلل ،والاس تغاث ُة لكها ابهلل)
قال( :وا َّذلبْ ُح ُلكه هلل ،وا ُ
هذا التفصيل اذلي ذكرانه سابقا يف كتاب التوحيد.

[ -١اجلن]١8 :
[ -٢الرعد]١4 :
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قال( :ومجي ُع أآنواعِّ العبادات لكها هلل ،وعرفت أآ َّن ا ْقرارمه بتوحيد الربوبية مل يُ ْد ِّخلْهُ ْم يف
االسالم ،و أآ َّن قَ ْصدَ ُ ْمه املالئك َة ،وا ألنبيا َء ،وا ألوليا َء؛ يريدون شفاعهتم والتقرب اىل هللا
بذكل؛ هو اذلي َآ َح َّل ِّدما َء ُ ْمه و َآ ْموال َهُ ْم)
ألهنم عبدوا مع هللا غريه.
قالَ ( :ع َرفْ َت حينئ ٍذ التوحيدَ اذلي َد َع ْت اليه الر ُس ُل و أآىب َع ِّن اال ْقر ِّار به املرشكون)
فت ما معىن التوحيد اذلي جاء به النيب ﷺ ،وما هو الرشك
اذن اتضَ ح كل ا ألمر ،وعر َ
اذلي اكن عليه مرشكو قريش ،واتضح كل ا ألمر؛ حىت ال تقع يف احملذور ،فا ألمر كام قال
معر بن اخلطاب ريض هللا عنه( :تُنقَ ُض عرى االسالم عروة عروة ،عندما ينشأأ يف
االسالم ْنش ال يعرف اجلاهلية)؛ ينشأأ يف االسالم أآانس ال يعرفون اجلاهلية ،ال يعرفون
معىن الرشك وال يعرفون معىن التوحيد ،فيقعون يف الرشك؛ ألهنم ال يعرفونه ،ينقضون
التوحيد؛ ألهنم ال يعرفونه ،وهذا احلاصل اليوم عند كثري من الناس ،ال يعرفون أآن دعوة
النيب ﷺ أآول ما جاءت أآصال جاءت دلعوة الناس اىل ترك عبادة غري هللا ،واىل رصف
العبادة هلل وحده ال رشيك هل ،ال يعرفون بأأن كفار قريش اكنوا مقرين بتوحيد الربوبية،
اكنوا يعتقدون بأأن هللا هو اخلالق هو الرازق هو املدبر ،اكنوا يعتقدون هذا؛ ومع ذكل
اكنوا كفارا قاتلهم النيب ﷺ واس ت َح َّل دماءمه ،ومن مات مهنم عىل هذا الرشك؛ فهو ُم َّ
خَّل
يف انر هجمن ،ومل ينفعهم هذا التوحيد؛ ألن هللا س بحانه ال يقبل من العبد امياان حىت
يكون ُمقرا بأأنواع التوحيد لكها اليت قررها يف كتابه ويف س نة نبيه ﷺ.
هذا هو املراد الآن من هذه املقدمة؛ ألن هذه املقدمة وفهم هذه احلقيقة يتوقف عليه فهم
الش هبات الآتية مجيعا .وهللا أآعمل.
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رشح كشف الش هبات
ادلرس الثاين
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا؛ أما بعد..
مفعنا اليوم ادلرس الثاين من دروس رشح كشف الش هبات ،وكنا يف اجمللس السابق
حتدثنا عن معىن كشف الش هبات ،وذكران دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب ،وذكر
رمحه هللا يف هذا الكتاب معىن التوحيد وأنه دين الرسل اذلين أرسلهم هللا تبارك
وتعاىل به اىل عباده ،وذكر أن أوهلم نوح عليه السالم؛ أرسهل هللا تبارك وتعاىل اىل
قومه ،وأخرمه الرسول محمد ﷺ ،وذكر أن من دعوهتم دعوة التوحيد ،معىن دعوة
التوحيد اليت جاء الرسل هبا ،وذكر أن املرشكني -مرشيك قريش واملرشكني من القوام
ا ُلخرى -غالهبم اكنوا يقرون بتوحيد الربوبية ،وأن هللا هو اخلالق الرازق املاكل املدبر،
هذا اكنوا يقرون به ،ومل يدخلهم هذا التوحيد يف السالم ،وقاتلهم النيب ﷺ يك
هللا به الرسل وهو توحيد العبادة ،فاكن كفار قريش
يدخلوا يف التوحيد اذلي بعث ُ
يقرون بتوحيد الربوبية ،اذن التوحيد اذلي جاء به النيب ﷺ ودعا كفار قريش اليه هو
توحيد العبادة ،أما توحيد الربوبية؛ فاكن حاص ًال عندمه ومع ذكل مل يدخلهم يف
السالم ،وما اكن يدخلهم يف السالم ال أن يقروا بتوحيد العبادة لن توحيد الربوبية
اكن مقرر ًا عندمه ،ولكهنم اكنوا يعبدون الصنام ،وعبادهتم للصنام اكنت لجل أن
تقرهبم اىل هللا س بحانه وتعاىل وليك تشفع هلم ،ل لهنم يعتقدون أهنا يه اخلالقة الرازقة
املدبرة؛ ولكن لهنم اكنوا يريدوهنا أن تكون وسائط هلم وتشفع هلم عند هللا س بحانه
وتعاىل.
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هذا لكه بينه لنا املؤلف رمحه هللا فذكر توحيد العبادة و نبني ما هو ،وذكر أن توحيد
الربوبية هذا اكن كفار قريش يقرون به ومع ذكل مل يدخلهم يف السالم ،وذكر سبب
عبادهتم للصنام وأهنا تقرهبم اىل هللا زلفى وأهنم يتخذوهنا شفعاء عند هللا س بحانه
وتعاىل.
واملؤلف بذكر هذه املقدمة يريد أن يصل اىل أمر همم جد ًا وفيه رد عىل الش هبات التية
يف هذا الكتاب؛ وهو أ نن معىن التوحيد اذلي جاء به النيب ﷺ ودعت اليه الرسل هو
افراد هللا تبارك وتعاىل ابلعبادة ،وأ نن رصف العبادة لغري هللا رشك ،وأ نن توحيد
الربوبية ليس هو املعىن املقصود بلكمة "ل اهل ال هللا"؛ امنا املقصود بذكل أنه ل معبود
حبق ال هللا س بحانه وتعاىل ،ل شك أن توحيد الربوبية وتوحيد السامء والصفات لكها
من التوحيد املطلوب؛ لكن أعظم ما حصل فيه الزناع بني الرسل وبني املرشكني هو
توحيد العبادة؛ فقال رمحه هللا:
(وهذا التوحيدُ هو معىن قوكل :ل اهل ال هللا)
أي أن التوحيد اذلي دعا اليه النيب ﷺ هو معىن ل اهل ال هللا ،أي :ل معبود حق
ال هللا س بحانه وتعاىل؛ فكفار قريش اذلين جاءمه النيب ﷺ اكنوا يعلمون معىن هذه
اللكمة؛ وذلكل ملا قال هلم النيب ﷺ "قولوا ل اهل ال هللا تفلحوا"؛ قالوا { َأ َج َع َل ْال آ ِلهَ َة
اب}( ،)1ما اكنوا يعارضون وينازعون يف أن هللا هو اخلالق
َش ٌء ُ َُع ٌ
ِالَهًا َوا ِحدً ا ِان ه ََذا لَ َ ْ
اّلل}( )2ليس عندمه
الرازق املدبرَ { ،ولَ ِ ِْئ َسأَلَْتَ ُ ْم َم ْن َخلَ َق الس َم َاو ِات َو ْ َال ْر َض لَ َي ُقولُن ُ
اشاكل يف هذا؛ اكن الشاكل والزناع بيهنم وبني الرسول ﷺ يف توحيد العبادة؛ أهنم
اكنوا يعبدون الصنام ويتقربون الهيا يك تقرهبم اىل هللا زلفى ،ذلكل كام ذكران يف ادلرس
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املايض أن أاب سفيان ملا سأهل هرقل عن دعوة النيب ﷺ واىل ما يدعومه اليه وما اذلي
يأمرمه به ،فقال هل :يقول اعبدوا هللا وحده ول ترشكوا به شيئ ًا واتركوا ما يقول أابؤمك؛
فقلت :يأمران
هكذا قال هل ،وفرسها هرقل ملا أعادها عليه؛ قال :سألتك عام يأمرمك به؛ َ
أن نعبد هللا وحده ول نرشك به شيئ ًا وأن نرتك عبادة الواثن؛ هكذا قال هل يف
احلديث وهو موجود يف "الصحيح"()1؛ فهذا نيبني بوضوح -وغريه أيض ًا؛ أحاديث وأدةل
نتبني -هذا املعىن اذلي ذكره املؤلف رمحه هللا.
مور)
قال( :فَان الهل ِع ْندَ ُ ْمه ُه َو اذلي ي ُ ْق َصدُ ل ْج ِل هذه ا ُل ِ
الهل يعين املألوه املعبود ،الهل عندمه هو اذلي يُ َقصد للعبادة ،للخضوع ،للتذلل هل.
قال( :سوا ٌء اكن َملَاكً أو نبي ًا أو ول ني ًا أو جشرة أو قرب ًا أو جني ًا)
هذا لكه هو املعىن املقصود عند كفار اجلاهلية؛ الهل عندمه هذا اذلي يُ َقصد به؛ أنه
اذلي يُتَع نبد اليه؛ يُتعبد اليه ويُتقرب اليه بأنواع القرب أ ن ًّي اكن نوعه؛ من املالئكة أو
البرش أو احلجر أو الشجر.
اخلالق الرا ِز ُق امل ُدَ ِبنر)
قال( :مل يُريدوا َأن الهل هو ُ
هكذا اكن كفار قريش ،واذا عرفت ادلين اذلي اكن عليه كفار قريش ،وعرفت ما يه
دعوة النيب ﷺ اليت دعامه الهيا؛ حينئذ تكون عرفت كيف متزي بني التوحيد والرشك،
وعرفت ما هو التوحيد املقصود هنا ،وكيف حتافظ عليه وحترص عليه ،وكيف تبتعد
عن نواقضه اليت تنقضه.
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لكن اذا مل تعرف ما هو التوحيد أو فهمته فهامً خاطئ ًا؛ فميكن أن تنقضه وأنت ل
تدري؛ وهذا اذلي حصل من بعض الناس.
لمون َأن َ
ذكل ِهلل َو ْحدَ ُه؛ كام قَد ْم ُت َكل)
قال( :فَا ُهن ْم ي َ ْع َ
يعين :اخللق والرزق والتدبري.
كون يف زماننا بلفظ" :الس نيد")
نون ابلهل :ما يعين املرش َ
قال( :وانام ي َ ْع َ
وهذا متعارف عليه عندمه؛ أهنم يطلقون الس يد عىل الهل؛ يعين :املعبود.
عومه اىل َ ِلك َم ِة الت ْوحي ِد؛ ويه :ل اهل
قال( :فأاتمه النيب ﷺ) يعين أىت كفار قريش (ي َ ْد ُ ْ
ال هللا)
اذ ًا كفار قريش اكنوا يعرفون أنه اخلالق الرازق املدبر ،واكنوا يوقنون هبذا؛ ما عندمه
فيه اشاكل؛ لكن اشاكهلم اكن يف توحيد اللوهية ،واكن عندمه رشك يف هذا؛ ذلكل
جاءمه النيب ﷺ ودعامه ودعا الناس اىل ل اهل ال هللا.
قال( :واملراد من هذه اللكمة :معناها؛ ل ُم َجر َد لَ ْف ِظها)
وهذا أ ٌمر همم جد ًا ،جيب أن نركز عليه :أ نن جمرد التلفظ ابللكمة ل ينفعك عند هللا
س بحانه وتعاىل؛ اذلي ينفعك هو أن تفهم معناها وأن تعمل مبقتضاها؛ هذا اذلي
ينفعك عند هللا س بحانه وتعاىل؛ يعين :تقول "ل اهل ال هللا محمد رسول هللا" وأنت ل
تدري ما معىن "ل اهل ال هللا" ،وما معىن "محمد رسول هللا"؛ هذا ل ينفعك عند
هللا ،وادلليل عىل ذكل :أن النيب ﷺ قال -كام يف "حصيح مسمل"" :-من مات وهو
يعمل أنه ل اهل ال هللا؛ دخل اجلنة"( )1ل ِحظ" :من مات وهو يعمل أنه ل اهل ال هللا"؛
 -1أخرجه مسمل ( )26عن عامثن ريض هللا عنه.
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اذ ًا لبد من العمل مبعناها ومعرفة ذكل والميان به؛ حىت تنفعك هذه اللفظة ،أما جمرد
أن تتلفظ وأنت ل تدري ما معناها؛ فهذه ل تنفعك.
يعلمون أن ُمرا َد النيب ﷺ هبذه اللكمة :هو افرا ُد ِ
هللا تعاىل
قال( :وال ُكف ُار اجلُهنا ُل
َ
ابلت َعل ِق ب ِه ،والكفر مبا يُعبد من دون هللا ،والرباءة منه ،فانه ملنا قال هلم" :قولوا ل اهل
اب}(.))1
َش ٌء ُ َُع ٌ
ال هللا"؛ قالواَ { :أ َج َع َل ْال آ ِلهَ َة ِالَهًا َوا ِحدً ا ِان ه ََذا ل َ َ ْ
اذ ًا هذا المر اكن ُم َسلامً ومعروف ًا عندمه؛ فهم أحصاب لغة وأحصاب سليقة ،يفهمون
جيد ًا وليسوا اكذلين أتوا من بعدمه؛ اختلطت علهيم اللغات ،مفا عادوا يس تطيعون
الفهم بشلك سلمي ،ولكن أولئك -يعين :أاب هجل وأاب لهب وأاب طالب ومن اتبعهم من
املرشكني -ملنا خاطهبم النيب ﷺ هبذه اللكمة؛ فهموا معناها فهامً حصيح ًا؛ ذلكل رفضوا
وعاندوا وقاتلوا وحاربوا عىل خمالفة النيب ﷺ ،قال" :قولوا ل اهل ال هللا"؛ قالوا {
َأ َج َع َل ْال آ ِلهَ َة الَهًا َوا ِحدً ا }؛ اذ ًا مه يفهمون ويعرفون معىن هذه اللكمة؛ لكهنم رفضوا
ِ
الميان هبا ،ومن أراد هللا س بحانه وتعاىل هل الميان؛ أمن.
فون ِ
قال( :فاذا عر َ
ذكل)
فت أ نن ُ نهجا َل ال ُكفا ِر ي َ ْع ِر َ
ُ نهجال الكفار يعرفون معىن لكمة" :ل اهل ال هللا" وأنه ل معبود حبق ال هللا.
سري هذه اللكم ِة ما َع َرفَ ُه
قال( :فال َع َج ُب ِمم ْن ي َدعي السال َم ،وهو ل ي َ ْع ِر ُف ِم ْن تَ ْف ِ
ُ نهجا ُل ال ُكفا ِر)
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تصور أ نن هذا يدعي السالم لكنه ل يعرف معىن لكمة ل اهل ال هللا ،هذا املعىن
اذلي عرفه أبو هجل وأبو لهب ومن شاهبهم ،فهذا الشخص اذلي يدعي السالم؛ أبو
هجل أعمل منه هبذه اللكمة.
قال( :بل يظن أن ذكل هو التلَفظُ ِ ُحبرو ِفها ِم ْن غَ ْ ِري اعتقا ِد ال َقلْ ِب لَشء من املعاين)
يعين :جمرد أن يتلفظ ابللكمة؛ يظن نفسه أنه قد أىت ابلسالم وانَتىى المر.
يرزق ول يُد ِبن ُر ال َمر
قال( :واحلا ِذ ُق مهنم) يعين اذليك (يظن أ نن معناها :ل ُ
خيلق ول ُ
ال هللا)
هذا اذلي عنده يشء من اذلاكء ومن املعرفة ،يدعي أنه يفهم معناها؛ يقول :معىن "ل
اهل ال هللا" :ل خالق ال هللا ول مدبر ال هللا؛ يعين يردها اىل معىن الربوبية اذلي
اكن كفار قريش أص ًال يؤمنون به ،اذ ًا ملاذا جاءمه النيب ﷺ بـ "ل اهل ال هللا"؟ وملاذا
قاتلهم علهيا اذا اكنوا مه مؤمنني هبذه أص ًال؟ مث يأيت ويدعومه اىل يشء مه يؤمنون به،
ما فائدة هذه ادلعوة؟
ول تس تغرب هذا اذلي ذكره املؤلف؛ فهو اذلي اكن سائد ًا عند الكثري ممن يدعي العمل
من املتلكمني ،املتلكمون من املتأخرين غالهبم معىن لكمة ل اهل ال هللا عندمه عىل
معىن الربوبية؛ ذلكل جتد علامء املتلكمني ل يرفعون رأس ًا ابلتوحيد ،وجتد الواثن تُعبد
أماهمم؛ يُذحب لها ويُترضع لها وتُدعى من دون هللا س بحانه وتعاىل ،ومه ل يرفعون رأس ًا
بذكل؛ بل حياربون َمن يدعو اىل التوحيد؛ وهذا اكن يف عهد املؤلف رمحه هللا بكرثة،
وهو يف عهدان كثري أيض ًا؛ موجود ممن يزمعون العمل ويعبدون الواثن أيض ًا ،مه اما
ون من يعبد الواثن؛ لهنم ل يفهمون معىن لكمة "ل اهل ال هللا" عىل
يعبدون ،أو يُ ِق نر َ
وهجها الصحيح؛ يفهموهنا عىل ماذا؟ عىل معىن الربوبية؛ فيقول كل :ل خالق ال هللا،
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ل مدبر ال هللا؛ خالص أنت اذا أمنت بأنه ل خالق ال هللا؛ انَتىى المر؛ هذا حىت
أبو هجل أفقه منه يف هذه املسأةل؛ أفهم منه ملعناها؛ حىت أبو هجل.
قال( :فال َخ ْ َري يف رجل ُ نهجال الكفار أعمل منه مبعىن "ل اهل ال هللا")
هجال الكفار؛ ساممه ُهجا ًل مع أهنم يعلمون معىن لكمة ل اهل ال هللا؛ لكهنم ُ نهجال؛ لن
علمهم هذا مل ينفعهم ،فاذلي عنده عمل وعلمه ل ينفعه؛ يف احلقيقة َجاهل؛ ل نن العمل
اذلي ل ينفع؛ ليس بعمل.
فت ما ُ
قال( :اذا عر َ
ذكرت كل معرفة قلب)
استيقنت من ذكل.
َ
أي :عرفت معىن "ل اهل ال هللا" ،وعرفت حقيقة ما ذكرتُه كل و
قال( :وعر َ
ُرشكَ ِب ِه َوي َ ْغ ِف ُر َما
فت الرشك ابهلل اذلي قال هللا فيه {ان َ
اّلل َل ي َ ْغ ِف ُر َأ ْن ي ْ َ
ِ
ُون َذ ِ َكل ِل َم ْن يَشَ ا ُء}())1
د َ
فأنت عرفت الن معىن التوحيد ومعىن الرشك ،فليس الرشك فقط أن تَدعي بأنه
خالق مع هللا ومد ٌبر مع هللا واىل أخره ،هذا رشك نعم؛ لكنه رشكٌ يف الربوبية،
يوجد ٌ
حىت كفار قريش ما اكنوا يزمعون هذا؛ لكن الرشك العظم واذلي اكن الزناع عليه بني
النبياء وبني أقواهمم :هو أن تدعو من دون هللا ندن ًا وهو خلقك ،أن تعبد غري هللا
اّلل َل ي َ ْغ ِف ُر َأ ْن
تبارك وتعاىل؛ وهذا الرشك اذلي قال هللا تبارك وتعاىل فيه{ :ان َ
ً ِ
ُون َذ ِ َكل ِل َم ْن يَشَ ا ُء}؛ لكن ليس خاصا هبذا؛ لك الرشك داخل يف
ُرشكَ ِب ِه َوي َ ْغ ِف ُر َما د َ
يَْ
هذه الية؛ رشك الربوبية ،رشك السامء والصفات ،رشك يف اللوهية؛ لكه داخل يف
هذا.
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دين ِ
قال( :وعر َ
هللا اذلي َأ ْر َس َل به الر ُس َل ِم ْن َأو ِلهِ ْم اىل أ ِخ ِر ِ ْمه)
فت َ
فت ما ذكرت كل ،وعرفت معىن الرشك ،وعرفت دين هللا اذلي أرسل به
يعين اذا عر َ
الرسل ِمن أوهلم اىل أخرمه اذلي ل يقبل هللا من أحد دين ًا سواه.
قال( :و َع َر ْف َت ما َأ ْص َب َح غا ِل ُب الن ِاس فيه ِم َن اجلَهْ ِل هبذا؛ أفادكَ فائدتني)
اذا عرفت لك هذا اس تفدت فائدتني؛ ما هام؟
الفرح ِب َفضْ ِل ِ
هللا َو َر ْ َمح ِت ِه)
قال( :الوىلُ :
ما هو فضل هللا ورمحته؟ هو أ ْن َمن هللا عليك بأن عرفت معىن التوحيد ،وعرفت
معىن الرشك ،وعرفت دعوة النبياء؛ ما يه؟ هذه نعمة من هللا س بحانه وتعاىل؛ ويه
نعمة هداية البيان؛ أ ْن بني هللا س بحانه وتعاىل كل فتَبني كل المر ،الفرح بفضل هللا
ورمحته ،فأنت تفرح هبذا؛ لن هللا س بحانه وتعاىل رمحك وبني كل ،واذا رزقك
التنباع؛ فهىي هداية التوفيق؛ ف ُي ِ نِت هللا س بحانه وتعاىل نعمته عليك هبداية البيان
وهداية التوفيق وتفرح هبذا؛ تفرح أ ْن َم نن هللا عليك بذكل.
قال( :كام قال هللا تعاىل{ :قُ ْل ِب َفضْ ِل ِ
اّلل َو ِب َر ْ َمح ِت ِه فَ ِب َذ ِ َكل فَلْ َي ْف َر ُحوا ه َُو خ ْ ٌَري ِمما
ون}())1
َ ْجي َم ُع َ
والفرح مبثل هذا نعمة ،الفرح بنعمة هللا س بحانه وتعاىل مطلوب كام يف هذه الية.
قال( :وأفا َدكَ أيض ًاَ :
اخلوف العظمي؛ فانك اذا عر َ
نسان يَ ْك ُف ُر بلكمة ُ ْخي ِر ُهجا
فت أ نن ال َ
ِم ْن ِلسا ِن ِه)

[ -1يونس]58 :
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يعين معرفتك مبا ُذكر سابق ًا يفيدك اخلوف العظمي -يعين :أنك ختاف خوف ًا عظميً -من
ماذا؟ من أن تقع يف الكفر بلكمة خترج من لسانك؛ فالنسان يكفر بلكمة خيرهجا من
لسانه ،فأنت ختاف من هذا؛ أن خترج من لسانك لكمة تكفر هبا .
قال( :وقد يقولُها وهو جا ِه ٌل؛ فال يُع َذ ُر ابجل َهْ ِل)
هل يعين ذكل أ نن املؤلف ل ي َ ُعذر ابجلهل؟
قد تقدم وتلكمنا حنن يف درس رشح الس نة للربهباري -أظنه ادلرس الثاين أو الثالث،-
وذكران التفصيل هناك يف مسأةل العذر ابجلهل وما اذلي اكن عليه السلف الصاحل
ريض هللا عنه ،وذكران أن الناس اليوم بني الفراط والتفريط يف هذه املسأةل،
والاعتدال يف المر :هو أن تسكل مذهب السلف ريض هللا عهنم يف ذكل؛ ومه
اكنوا يُ نقسمون اجلهل اىل قسمني:
هج ٌل يُع َذر به صاحبه وهج ٌل ل يُع َذر به ،ولعل املؤلف هنا يريد بذكل النوع الثاين وهو
اجلهل اذلي ل يعذر به صاحبه ،وهذا اجلهل :هو اذلي معه تقصريٌ يف التعمل؛
فالشخص اذا اكن منه تقصريٌ يف التعمل وجيهل بسبب تقصريه هذا؛ ل يعذر جبههل ،أما
اذا مل يكن معه تقصري يف التعمل ،حبيث أنه غري ممتكن من العمل؛ عندئذ يعذر جبههل،
والتفصيل اذلين ذكران لمك أنه موجود يف ادلرس الثاين أو الثالث من "رشح الس نة"
للربهباري؛ تقدم معمك يف ادلروس املاضية.
يب جد ًا من النسان؛ فذلكل ينبغي أن خيىش
لكن عىل لك حال :ل شك أن الكفر قر ٌ
عىل نفسه منه ويراقب نفسه دامئ ًا؛ يتعمل ويس تغفر ويعود اىل هللا س بحانه وتعاىل،
وجيتنب الكفر ما اس تطاع اىل ذكل سبي ًال.
9

قالْ ( :
وقد يقولُها وهو يظن أهنا تُ َق ن ِرب ُ ُه اىل هللا) أي :وقد يقول اللكمة وهو يظن أهنا
تقربه اىل هللا؛ هذا اذلي عليه الن كثري من املرشكني؛ يتقربون اىل الواثن ومه
يظنون أهنا تقرهبم اىل هللا س بحانه وتعاىل ،وهذا اذلي اكن عليه كفار قريش؛ يتقربون
اىل الصنام ويعبدوهنا ويظنون أهنا س تقرهبم اىل هللا س بحانه وتعاىل.
عن قو ِم موىس؛ م َع
كون؛ ُخصوص ًا ا ْن ألهَ َم َك ُ
هللا ما قَص ْ
اكن َظن امل ُ ْرش َ
قال( :كام َ
ِِ
صالح ْم وعلمه ْم َأ ُهن ْم ُأتوه؛ قائلني{ :ا ْج َع ْل لَنَا الَهًا َ َمَك لَه ُْم أ آ ِلهَ ٌة}())1
ِ
احلادثة اليت حصلت مع قوم موىس؛ يذكر املؤلف أنه مع صالحم وعلمهم؛ ال أهنم قالوا
ملوىس{ :ا ْج َع ْل لَنَا الَهًا َ َمَك لَه ُْم أ آ ِلهَ ٌة}؛ فهؤلء طلبوا رشاكً ،مع أهنم اكنوا مع موىس واكنوا
ِ
من املسلمني؛ لكهنم طلبوا هذا الرشك؛ فانظر اىل قرب الرشك منك؛ فالمر خطري
جد ًا ،وتعلمك التوحيد وتعلمك الرشك ومعرفته؛ يك جتتنبه كام اكن حذيفة ريض هللا
عنه يسأل عن الفنت خش ية أن يقع فهيا؛ فأنت تعرف الرش وتسأل عنه يك حتذر
وتبتعد عنه ،فتتعمل التوحيد وتتعمل الرشك؛ تتعمل التوحيد لتعمل به وتمتسك به ،وتتعمل
الرشك يك جتتنبه وتكون حذر ًا منه.
قال( :حفينئذ ي َ ْع ُظ ُم َخ ْوفُ َك َو ِح ْر ُص َك عىل ما ُ َخي ِل ن ُص َك ِم ْن هذا و َأ ْم ِ ِ
ثاهل)
ما اذلي خيلصك؟ خيلصك :العمل والعمل وادلعاء والترضع اىل هللا س بحانه وتعاىل.
هللا س بحانه ِم ْن ِح ْكَ ِت ِه لَ ْم ي َ ْب َع ْث ن َ ِبي ًا هبذا الت ْوحي ِد؛ ال َج َع َل َ ُهل
قال( :وا ْع َ ْمل َأن َ
لك ن ِ نَيب عَدُ ًّوا َش َيا ِط َني ْالن ْ ِس َوالْ ِج ِنن يُ ِ
داء؛ كام قال تعاىلَ { :و َك َذ ِ َكل َج َعلْنَا ِل ُ ِن
وِح
َأ ْع
ً
ِ
ب َ ْعضُ هُ ْم ا َىل ب َ ْعض ُزخ ُْر َف الْ َق ْو ِل غُ ُر ًورا}())2
ِ
[ -1العراف]138 :
[ -2النعام]112 :
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هذا المر واحض؛ ما يأيت نيب -يرسل هللا س بحانه وتعاىل نبي ًا -ال ويكون هل أعداء،
وليس فقط النبياء؛ بل النبياء وأتباع النبياء؛ حىت العلامء الرابنيون كذكل.
قال أهل العمل :وذكل لنه عندما يكون هناك أعداء؛ تقوى ادلعوة وتقوى احلجة
ويزداد البيان ،عندما يكون هناك أعداء تكون هلم ش هبات ،والش هبات تأيت علهيا
ردود؛ فيتضح احلق أكرث وأكرث وينترش ،وتصبح هناك حوادث هيِت الناس هبا
ومبعرفَتا؛ فينترش احلق أكرث وأكرث؛ ذلكل يكون للك نيب عدو من النس واجلن
وكذكل أتباع النبياء ،وأنِت ترون عندما حتصل فتنة جديدة بني عامل من علامء الس نة
وأهل الضالل ويتلكمون؛ ينترش المر ويزيد وضوح ًا ،وتنترش احلجج والرباهني،
ويسطع احلق زّيدة عام يكون عليه؛ وهذه س نة هللا يف خلقه.
وكتب ،و ُح َج ٌج)
يكون ل ْعدا ِء الت ْوحي ِد علو ٌم كثري ٌةٌ ،
قال( :وقد ُ
وهذا ل شك حصيح ،رمبا يكون عدو التوحيد -سو ًاء اكن عدو النيب أو عدو الويل؛
العامل اذلي يدعو اىل التوحيد -رمبا يكون عامل ًا ،وتكون عنده جحج ،يه يف الظاهر
جج؛ لكهنا يف احلقيقة ش هبات؛ لكن هذه الش هبات حتتاج اىل رد ،حتتاج اىل عمل.
ُح ٌ
قال( :كام قال هللا تعاىل{ :فَلَما َج َاءهتْ ُ ْم ُر ُسلُه ُْم ِابلْ َب ِي ننَ ِ
ات فَ ِر ُحوا ِب َما ِع ْندَ ُ ْمه ِم َن الْ ِع ْ ِمل }())1
اذ ًا اكن عندمه عمل ،وفرحوا به.
فت َأن الطر َيق اىل ِ
قال( :اذا عرفت َ
ذكل ،وعر َ
هللا ل بُد ُهل من أعداء قاعدين عليه،
اجب َ
صري َكل
دين هللا ما ي َ ُ
عليك أن تَ َت َع َمل ِم ْن ِ
أهل فصاحة وعمل و ُح َجج؛ فالو ُ
ِسالح ًا)
[ -1غافر]83 :
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اذ ًا أنت اذا كنت داعية اىل التوحيد لبد كل من سالح ،تقاوم به الرشك وأهل
الرشك؛ لن أهل الرشك فهيم علامء وعندمه ش هبات ،وأنت حباجة اىل رد هذه
الش هبات؛ كيف تردها؟ تردها ابلعمل وليس جمرد مح نية كام نرى اليوم من كثري من
الش باب؛ عندمه مح نية واندفاع؛ لكهنم ل يس تطيعون أن يردوا ش هبة؛ لهنم ل عمل
عندمه؛ العمل هو السالح ،هذا السالح اذلي اكن يتحىل به النبياء ،ويتحىل به أتباع
النبياء ،اكن النبياء يقاتلون ابلس يف ويقاتلون ابحلجة والربهان؛ فاكنوا حياربون
املنافقني ابحلجج والدةل ،واكنوا حياربون الكفار الصليني املعاندين ابلس يوف؛ وهكذا
العلامء الرابنيون.
قال( :تُقا ِت ُل به هؤلء الش ياطني)
هذا السالح تقاتل به هؤلء الش ياطني.
رص َاط َك الْ ُم ْس َت ِق َمي
قال( :اذلين قال اماهمم و ُمقدهمم لربك عز وجلَ َ { :ل ْق ُعدَ ن لَهُ ْم ِ َ
(ُ )16مث َل ِتيَهنُ ْم ِم ْن ب َ ْ ِني َأيْ ِد ِهي ْم َو ِم ْن َخلْ ِفهِ ْم َو َع ْن َأيْ َماهنِ ِ ْم َو َع ْن َ ََشائِ ِله ِْم َو َل َجتِدُ َأ ْك َ َرث ُ ْمه
َشا ِك ِر َين}())1
اماهمم ابليس
لكن اذا َأ ْق َبلْ َت عىل ِ
هللاَ ،و َأ ْص َغ ْي َت اىل ُح َج ِج ِه َوب َ ِي ننا ِت ِه؛ فَال َ َخت ْف ول َ ْحت َز ْن؛
قال( :و ْ
{ان َك ْيدَ الش ْي َط ِان َاك َن ضَ ِعي ًفا}())2
ِ

[ -1العراف]17-16 :
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يعين ل تفرت ول تضعف ول ختف من هؤلء ،هؤلء كيدمه ضعيف وجحجهم واهية،
فقط أنت حتتاج اىل أن تكون ُمجا ِلس ًا لهل العمل؛ حىت تس تفيد مهنم وتعرف كيف
ترد عىل ش هباهتم.
قال( :والعا ِ نمي ِم َن امل ُ َو ِنحدين ي َ ْغ ِل ُب ألف ًا من عُلام ِء هؤل ِء املرشكني)
لهنم ما عندمه عمل حقيقي قوي ،والعا نمي من املوحدين اذا اكن جيالس أهل العمل
ويسمع العمل؛ ابماكنه أن يغلب هؤلء.
ون}()1؛ فَ ُج ْندُ ِ
بون ابحلُج ِة
هللا مه الغا ِل َ
قال( :كام قال تعاىلَ { :وان ُج ْندَ انَ لَهُ ُم الْغَا ِل ُب َ
للسان؛ كام أهنم ِ
الغالبون ابلس يف و نِ
نان)
الس ِ
وا ِ
فهم يغلبون املنافقني ابحلجة والبيان -املنافقني اذلين يتلكمون ابلش هبات ،-ويغلبون
الكفار الصليني املعاندين ابلس يف والس نان.
قال( :وانام ُ
اخلوف عىل امل ُ َو ِنح ِد اذلي ي َ ْس ُ ُ
الح)
كل الطر َيق َولَيْ َس َم َع ُه ِس ٌ
هذا املوحد ما عنده عمل ،أقل ش هبة ترد عليه؛ تذهبه وتضيعه؛ لنه سالح عنده يقاوم
به ،ما عنده دروع تصد هذه الش هبات ،ما هو هذا السالح؟ وما يه هذه ادلروع؟
هو العمل؛ هو اذلي يصد هذه الش هبات.
قال( :وقد َم نن هللا علينا بكتابه اذلي جعهل { ِتبْ َياانً ِل ُ ِن
ُرشى
يشء َوهُدً ى َو َر ْ َمح ًة َوب ْ َ
لك َ ْ
ِللْ ُم ْس ِل ِم َني}())2

[ -1الصافات]173 :
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َم نن هللا علينا مباذا؟ ابلقرأن والس نة؛ فهيام حبمد هللا من رد الش هبات ما يكفي؛ لكنك
فقط حتتاج اىل صاحب عمل يس تطيع أن يس تخرج هذه ادلرر.
بني بُ ْطالهنَ ا)
قال( :فال يأيت
صاحب ابطل حبجة؛ ال ويف القرأن ما ي َ ْن ُقضُ ها ويُ ِ ن ُ
ُ
لن القرأن جاء ابحلق اذلي ما بعده ال الضالل ،فأي ضالل؛ جتد رده يف القرأن.
َك ِبمث َل ال ِج ْئناكَ ِابلْح نق و َأحسن ت َ ْف ِسريا}()1
قال( :كام قال تعاىلَ { :و َل يَأْتُون َ
َِ َ َْ َ ً
َ
َ
ِ
قال بعض املفرسين :هذه الية عامة يف لك ُحجة يأيت هبا أهل الباطل اىل يوم القيامة،
وأان أذكر كل أش ياء مما ذكر هللا يف كتابه جوا ًاب لالكم احتج به املرشكون يف زماننا
علينا)
ملا جاء املؤلف بدعوة التوحيد ،اكن من املرشكني من عنده يشء من العمل ،فأرادوا
ااثرة بعض الش هبات عىل دعوته؛ فرييد الن أن يبني كل احلجج من القرأن يف رد هذه
الش هبات.
اذ ًا هذه لكها مقدمة؛ انَتىى مهنا ،وسيبدأ ابلرد عىل ش هبات هؤلء القوم ابلسالح اذلي
معه؛ وهو سالح العمل ،فس يعطيك املؤلف الن جوا ًاب عام ًا مجم ًال جتيب به عن لك
ش هبة ،مث يعطيك أجوبة مفصةل بعد ذكل.
ونكتفي اليوم هبذا وهللا أعمل.

[ -1الفرقان]33 :
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رشح كشف الش هبات
ادلرس ٣
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا أما بعد..
اليوم معنا اجمللس الثالث من جمالس رشح كشف الش هبات ،ويبدأ املؤلف بذكر أجوبة
الش هبات حول مسائل التوحيد؛ الش هبات اليت اكن يذكرها املرشكون عبدة الواثن ،عبدة
القبور؛ ذكروا ش هبات وبدأ املؤلف رمحه هللا بردها؛ فهو يعلّمك الآن كيف ترد الش هبات
و ّيبّي كل أ ّن هللا س بحانه وتعاىل قد ّبّي يف كتابه لك يشء وما أبقى عىل ش هب ٍة ت ِرد عىل
مسائل التوحيد؛ اال وفندها وامحلد هلل.
يريد أن يذكر كل الآن جوابّي:
جوا اب مجم اال ينطبق عىل لك الش هبات -مجيع الش هبات ،-وال يتعلق مبسأةل دون أخرى
أو ش هبة دون أخرى؛ بل هو رد ترد به عىل لك ش هب ٍة ترد عليك؛ سو ااء اكنت يف
التوحيد أو يف غريه من مسائل العمل الرشعي اليت فهيا نصوص حممكة ،ما عليك فقط اال
أن تعرف احملمك ،تعرف الصواب بأدلته بلكتاب والس نة ،وتعرف ما اكن عليه السلف
الصاحل ريض هللا عهنم يف املسأةل العلمية الرشعية؛ فقط ،مث بعد ذكل أ ّي ش هب ٍة ترد
عليك من أ ّي ٍ
خشص خمالف؛ مبارشة ترد عليه هبذا الرد اذلي س يذكره كل؛ وهو الرد
اجململ.
أ ّما الرد املفصل؛ فهو اذلي يتعلق بلك ش هب ٍة -يعين خاصة ،-ور ّد لك ش هبة يكون خاص اا
هبا.
الباطل ِمن طريقّي؛ مجم ٍل ومفص ٍل ،أما املجمل؛ فهو المر
قال( :فنقول :جواب أه ِل
ِ
العظي والفائدة الكبرية؛ ملن عقلها)
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يعين فهمها.
قال( :وذكل قوهل تعاىل{ :هو ِاذلي َأنزل عليك ال ِكتاب ِمنه أآَي ٌت محمك ٌ
ات هن ُأ ُّم ال ِكت ِاب
ات فأَما ِاذلين ِيف قلوهبِ ِ م زي ٌغ فيتبِعون ما تشابه ِمنه اب ِتغاء ال ِفتن ِة واب ِتغاء تأْ ِو ِ ِ
و ُأخر متشاهبِ ٌ
يل
وما يعمل تأْ ِويل اال اّلل}())1
ِ
يعين :أي ش هبة ت ِرد عليك؛ جتيب عهنا هبذه الآية؛ ما معىن هذه الآية؟
معناها :أ ّن نصوص الرشيعة من القرأآن والس نة تنقسم اىل قسمّي؛ قس ٍم مهنا أد ٌةل حممكة،
وقس ٍم أد ٌةل متشاهبة ،وقد فصلنا القول يف هذا يف رشحنا عىل "ملعة الاعتقاد" ،وذكران
احملمك واملتشابه والتفصيل اكم اال هناك ،وقد ذكرت لمك أن هذه ادلروس س تكون مبنية
عىل ٍ
دروس سابقة؛ سو ااء اكنت يف مسائل التوحيد أو يف مسائل العقيدة اليت درس متوها
يف السابق؛ اذ اا هنا ترجع يف تفصيل هذه املسأةل اىل رشيح عىل "ملعة الاعتقاد"؛ هناك
تفصيل يناسب الطالب املبتدئ؛ لكن الآن س نذكر ما يناس بمك أنمت.
اجلواب عىل أ ّي ش هبة ت ِرد عليك؛ تردُّها هبذا ،اذا ذكرت كل ش هب ٌة ،وما عرفت جواهبا
ماذا تقول؟
أقول عندي يش ٌء حممك؛ أد ٌةل حممكة بنيت علهيا عقيديت وبنيت علهيا ديين ،وهذا اليشء
احملمك أدلته واحضة ورصحية؛ ويه اليت بيهنا املؤلف يف السابق يف مقدمة الكتاب ،بّي
كل ما هو التوحيد وما هو الرشك ،وبّي كل الرشك اذلي اكن عليه مرشكو قريش ،وبّي
كل أ ّن توحيد الربوبية وحده غري ٍ
اكف؛ وقد اكن حمقق اا عند كفار قريش ،وأ ّن رشكهم اكن
يف توحيد العبادة ،وال يكون العبد موحد اا حىت يو ِّحد يف مجيع أنواع التوحيد وال يرشك
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يف يش ٍء مهنا ،وأ ّن كفار قريش اكنوا يعبدون الواثن؛ يبتغون شفاعهتا عند هللا س بحانه
وتعاىل؛ هذا لكه قد بينه كل وبّي كل حمكه.
اذ اا هذه لكها ذكرها كل بأدلهتا؛ فهيي حمكامت ،فاذا أورد عليك أح ٌد أ ّي ش هبة بعد ذكل
حول هذا المر؛ فتقول هل :عندي أدةل حممكة ومسائل ب ِيّنة؛ فأان أدين هللا س بحانه وتعاىل
خاص به جتيب ،واذا مل يكن عندك
هبا ،أ ّما ما ذكرت أنت؛ فهذا اذا اكن عندك جو ٌ
اب ٌ
جواب خاص ،ال تعمل؛ فتقول :نرد املتشابه اىل احملمك؛ لن هذا اذلي أمران هللا س بحانه
وتعاىل به؛ ذكر لنا أ ّن هذا الكتاب { ِمنه أآَي ٌت محمك ٌ
معىن
ات}؛ ويه اليت ال تدل اال عىل ا
واحد؛ ليس فهيا اشتباه وال تلتبس عليك ،أآَيت حمكامت؛ يعين واحضة ب ِيّنة ال تعطي اال
معىن واحد اا؛ فقال يف كتابه{ :هو ِاذلي َأنزل عليك ال ِكتاب ِمنه أآَي ٌت محمك ٌ
ات} واحضات
ادلالةل ،رصحيات ال يعطّي اال معىن واحد اا؛ ليس فهين لبس أبد اا ،مث قال{ :هن ُأ ُّم
هن أصل
ال ِكت ِاب} أي :أصل الكتاب؛ يعين :هن الصل اذلي تبين عليه دينك وتعمتدهّ ،
الكتاب ،ير ّد الهين لك يشء.
{و ُأخر متشاهبِ ٌ
ات} يعين تشتبه؛ تعطي أكرث من معىن؛ فيلتبس المر عىل البعض.
قال{ :فأَما ِاذلين ِيف قلوهبِ ِ م زيغٌ فيتبِعون ما تشابه ِمنه}؛ اذ اا عندما تأخذ أنت بملتشابه
تكون ِممن؟ قال :تكون ممن يف قلبه زيغٌ؛ لن اذلي يمتسك بملتشابه وبملتشاهبات ويرتك
احملكامت؛ هذا اذلي يف قلبه زيغ كام قال هللا س بحانه وتعاىل{:فأَما ِاذلين ِيف قلوهبِ ِ م زيغٌ
متسك بملتشابه وترك احملمك؛ ففي قلبه زيغٌ،
فيتبِعون ما تشابه ِمنه} اذ اا هذه عالمة ،من ّ
متسك بملتشاهبات،
اذ اا هو من أهل الضالل والاحنراف عن احلق؛ لنه ترك احملكامت و ّ
فأظهر لنا حقيق اة ما يف نفسه من زيغ ٍ.
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{فأَما ِاذلين ِيف قلوهبِ ِ م زيغٌ فيتبِعون ما تشابه ِمنه ابتِغاء ال ِفتن ِة وابتِغاء تأْ ِو ِ ِ
يل وما يعمل تأْ ِويل
اال اّلل والر ِاِسون ِيف ال ِع ِمل يقولون أآمنا ِب ِه ٌّ
لك ِمن ِعن ِد ربِّنا} الراِسون يف العمل يؤمنون
ِ
ِ
هبذا وهبذا؛ لكهنم جيعلون احملمك هو الصل ويردُّون املتشابه اليه؛ لنه يقول{ :والراِسون
ِيف ال ِع ِمل يقولون أآمنا ِب ِه ٌّ
لك ِمن ِعن ِد ربِّنا} فيؤمنون بمجليع ؛ولكهنم جيعلون احملمك هو الصل
ويردُّون املتشابه اليه ،ويفهمونه بنا اء عليه؛ ل ّن كتاب هللا س بحانه وتعاىل وس نة النيب ﷺ
حكي علي فال ميكن أن تتعارض؛ امنا التعارض يكون يف
ال تتعارض؛ لكها خارجة من ٍ
أفهامنا ،فنحن نو ِ ّجه املتشابه هذا ونفهمه بنا اء عىل احملمك؛ فنجعل يتوافق معه يف فهمنا.
فاذ اا طريقة الراِسّي يف العمل -والواجب -هو رد املتشابه اىل احملمك وليس العكس؛ العكس
يفعل أهل البدع اذلين يف قلوهبم زيغ ،فعندما يطرح عليك ش هبة؛ تقول هل عندي احملكامت
واحضات وأدةل واحضة ورصحية ،وديين مبين عىل ما اكن عليه سلفنا الصاحل ريض هللا
عهنم ،وش هبتك هذه اليت ذكرت تر ّد اىل هذا احملمك ،اس تطعت أنت أن تردها و ِ ّتبّي هل
املعىن الصحيح فامحلد هلل ،ما اس تطاعت؛ فقل هل هذا عندي أمر راخس ،وهذا املتشابه
ير ّد اىل احملمك ،أ ّما الكيفية فاهلل أعمل؛ يعلمها أهل العمل؛ فقط هذا هو الرد ،هذه قاعدة
عامة تأخذها يف لك أمور الرشيعة ،واجبك أن تتعمل فقط الصول الصحيحة والعقيدة
السلمية وما اكن عليه السلف الصاحل ريض هللا عهنم من ذكل ،وهو اذلي دلت عليه
نصوص الكتاب والس نة احملمكة؛ فقط وبعد هذا ينهتيي المر.
قال( :وقد ص عن رسول هللا ﷺ أنه قال" :اذا رأيمت اذلين يت ِبعون ما تشابه ِمنه؛
فأولئك اذلين مسى هللا؛ فاحذرومه"())1
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احذروا من؟ احذروا القوال أم احذروا القوال وأحصاب القوال؟ قال فاحذرومه؛ أي
أحصاب القوال؛ احذروا ِمن قوهلم؛ لهنم متسكوا بملتشابه وتركوا احملمك ،واحذروا من
الشخاص أنفسهم.
وهذا ر ٌد عىل اذلين يقولون ح ِّذر من القول وال ُت ِّذر من القائل؛ هذا قو ٌل بطل لن هذا
القائل يف قلبه مرض ،يف قلبه زيغ أبن لنا عنه مباذا؟ بتباعه للمتشابه ،فلام اتبع املتشابه؛
علمنا أ ّن يف قلبه زيغ اا ،علمنا ذكل؛ فذلكل الآن هو لن يقترص عىل ش هبة أو ش هبتّي أو
ثالث عندما يطلقها؛ فأنت ُت ِّذر من هذا القول ،مث بعد ذكل تريد أن تتابع معه أربعة
وعرشين ساعة حىت تعرف القوال الخرى اليت ذكرها ،انهتيى؛ قد أبن كل عن عورته،
فضح نفسه؛ فثل هذا ُت ِّذر منه وينهتيي أمره ،وال تتابع أربعة وعرشين ساعة ما اذلي
يقوهل حىت تقول :أترك هذا وخذ هذا ،دعك من كذا وأمسك كذا؛ هذا ال يصلح ،ما
هكذا اكن المر؛ خالص دعه وليسمل كل دينك ،مث خذ من أهل الصفاء؛ من أهل
العقيدة السلمية ،من أحصاب العقيدة الصحيحة ،من أهل احلق؛ هكذا اكن السلف ريض
هللا عهنم يفعلون؛ ذلكل اتفقوا عىل جهر أهل البدع وعدم الخذ عهنم بجامعهم؛ وامنا
حصلت امليوعة وحصل تلبيس احلق بلباطل وخلط المور ببعضها عند املتأخرين؛ أما
السلف فا اكن عندمه هذا.
قال( :مثال ذكل :اذا قال كل بعض املرشكّيَ { :أال ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف عل ِهيم وال مه
ِ
حي نزون}( ،)1و َأن الشفاعة ح ٌّق ،و َأن النبياء هلم جا ٌه عند هللا)
الآن هذا مثال عىل ش هبة يطرهحا البعض ،كيف تتعامل معها أنت من خالل احملمك
واملتشابه؛ فقال :مثال ذكل اذا قال كل بعض املرشكّيَ { :أال ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف عل ِهيم
ِ
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وال مه حي نزون} ،هذه الآية تدل عىل فضل أولياء هللا ،ومن مه الولياء؟ مهِ { :اذلين أآمنوا
واكنوا يتقون}؛ كام جاء يف الآيةَ { :أال ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف عل ِهيم وال مه حي نزون ِاذلين
ِ
أآمنوا واكنوا يتقون} هذا هو الويل؛ املؤمن التقي الصاحل اذلي يفعل الواجبات ويرتك
احملرمات ويترضع اىل ربه تبارك وتعاىل.
قالَ { :أال ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف عل ِهيم وال مه حي نزون} عىل ماذا تدكل هذه الآية؟ تدل
ِ
عىل فضل الولياء ،مه أحصاب فضل وال خوف علهيم وال مه حيزنون.
قالوا( :ا ّن الشفاعة حق؛ هذا مقرر) اذ اا الولياء هلم فضل وهلم ماكنة والشفاعة حق وا ّن
النبياء هلم جاه عند هللا س بحانه وتعاىل؛ اذ اا ما النتيجة اذلي يريد أن يصل الهيا؟
اذ اا حنن نرجومه ونترضع الهيم ونعبدمه من أجل أن يشفعوا لنا؛ هذا اذلي يريده من هذه
الش هبة اليت ذكرها ،اذا اكنت الشفاعة حق اا واكن الولياء بملزنةل اليت ذ ِكرت ،والنبياء هلم
جاه عند هللا س بحانه وتعاىل؛ وهذا أ ٌمر ال ينازع فيه؛ اذن النتيجة أننا نعبدمه يك يشفعوا
لنا عند هللا؛ هذا اذلي يريد أن يصل اليه؛ هذه ش هبة يلقهيا كل؛ فكيف ترد؟
اذا عرفت كيف ترد بلتفصيل؛ فامحلد هلل ،كيف ترد؟ نرد نقول هل :نعم هذا حق؛ ما ذكرته
يف املقدمة حق :أ ّن أولياء هللا س بحانه وتعاىل هلم فضل ،وال ٌ
خوف علهيم وال مه حيزنون،
وأ ّن الشفاعة حق ،وأ ّن النبياء هلم جاه عند هللا س بحانه وتعاىل؛ هذا لكه حق ،لكن
النتيجة اليت خرجت هبا بطةل فاسدة؛ فال يلزم من كون أولياء هللا س بحانه وتعاىل أحصاب
فضل وأحصاب ماكنة وهلم جاه :أن نعبدمه وأن نتقرب الهيم وأن ندعومه ونرجومه وخنافهم،
ال يلزم هذا؛ هذا بطل؛ فهذا ما اكن يفعل كفار قريش ،وهبذا أخذوا ،وأنكر هللا س بحانه
وتعاىل علهيم ذكل ،وقاتلهم النيب ﷺ لرتكه؛ فكيف جتعل هذا الزم اا لهذا؟ هذا ليس
بالزم.
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اذ اا نقول :نعم لك هذا حق؛ ولكن ليس فيه دليل عىل أن نرشك هبؤالء الولياء أو هبؤالء
الرسل أو هبؤالء اذلين عندمه شفاعة عند هللا س بحانه وتعاىل ،ودعواك أ ّن هذا يدل عىل
حيتج هبا اال مبطل ،وما أنت اال من اذلين قال هللا عز وجل فهيم
ذاك؛ دعوة بطةل ال ّ
{فأَما ِاذلين ِيف قلوهبِ ِ م زيغٌ فيتبِعون ما تشابه ِمنه}؛ فواجبك أ ّن ترد هذا املتشابه اىل احملمك،
ولو فعلت ذكل؛ العتقدت العقيدة الصحيحة وما وقعت يف الرشك.
قال( :أو ذكر الكم اا للنيب ﷺ يس ت ِد ُّل به عىل يش ٍء ِمن ب ِط ِ ِل)
يعين حىت لو ذكر كل حديث اا عن النيب ﷺ ،وهو يريد أ ّن يس تدل به عىل جواز عبادة
الولياء.
قال( :وأنت ال تفهم معىن الالك ِم اذلي ذكره)
بناء عىل ما درست وتعلمت
ال تعرف كيف تو ِ ّجه هذا الالكم اذلي ذكره ،لكنك تعرف ا
من العقيدة الصحيحة ومن الدةل احملمكة أ ّن الكمه بطل؛ لكن ما تس تطيع أن تو ّجه الدةل
اليت ذكرها؛ كيف تفهمها؟
قال( :فاوبه بقوكل :ان هللا ذكر يف كتابه أ ّن اذلين يف قلوهبم زي ٌغ يرتكون املحمك ويتبعون
املتشا ِبه وما ذكرته كل من َأن هللا تعاىل ذكر َأن املرشكّي ي ِق ّرون بلربوبية ،وأ ّن كفرمه
ِبتعل ُّ ِقهِم عىل املالئكة والنبياء والولياء ،مع قوهلم {هؤال ِء شفعاؤان ِعند ِ
اّلل}()1؛ هذا أ ٌمر
حممكٌ ب ِ ّ ٌّي ،ال يقدر أح ٌد أن يغ ِ ّري معناه)
يعين هذا احملمك املقرر عندك أنت ،والثابت؛ وهو أ ّن املرشكّي اكنوا ي ِق ُّرون بلربوبية ،كام
أنت أهيا املرشك َي من تس تدل هبذه الدةل م ِق ٌّر الآن بلربوبية ،وأ ّن كفرمه بتعلقهم بملالئكة
والنبياء والولياء -وهو كفر املرشكّي -واكنوا يقولون {هؤال ِء شفعاؤان ِعند ِ
اّلل}؛ اكنوا
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يعبدوهنم لهذا ،وأنت تقرر نفس ما اكنوا يقررونه بلضبط؛ لكن هذا عندان حنن أ ٌمر حممك
ال يقدر أحد أن ِ ّ
يغري معناه.
قال( :وما ذكرت يل أهيا املرشك ِمن القرأ آ ِن أو الك ِم الن ِ ّيب ﷺ؛ ال َأع ِرف معناه)
أي :أان ال أعرف كيف أر ّد عليك؛ ما أعرف ما املعىن املقصود الصحيح من هذه الآية
وهذا احلديث النبوي؛ ذلكل ال أعرف كيف أرد عليك ش هبتك هذه.
قال( :لكن َأقطع َأن الكم ِ
هللا ال يتناقض)
ال شك؛ الكم هللا ال يتناقض ،وما ذكرت أنت مث اال من الآيةَ { :أال ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف
ِ
عل ِهيم وال مه حي نزون}؛ هذا حق ما عندان اشاكل فيه ،والكم هللا ال يتناقض ،وعندما
هناان هللا س بحانه وتعاىل عن عبادة الواثن جبميع أصنافها؛ ال يتناقض هذا مع قوهلَ { :أال
ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف عل ِهيم وال مه حي نزون}.
ِ
قال( :وأ ّن الكم الن ِ ّيب ﷺ ال يا ِلف الكم ِ
هللا)
ويح من هللا س بحانه وتعاىل؛ فأان
أبد اا؛ لكه حق ،ولكه خارج من مشاك ٍة واحدة ،لكه ٌ
أؤمن هبذا ،لكن املعىن اذلي أنت تس تد ّل به؛ بطل عندي يقين اا ،وليس عندي شك يف
بطالنه؛ لنه خمالف للمحمك اذلي نعرفه؛ وهذا اجلواب طيب.
اب جي ٌد سدي ٌد)
قال( :وهذا جو ٌ
ٍ
اكف؛ ما ُتتاج اىل زَيدة ،طيب جد اا.
قال( :ولكن ال يفهمه اال من وفقه هللا)
يعين :هذا اجلواب ال يفهمه اال من وفقه هللا؛ فكشف عنه فتنة الش هبات وفتنة الشهوات.
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قال( :فال تس ِهتن به)
هو جواب قوي واك ٍف؛ لكن ليس اللك يفهم هذا.
قال( :فانه كام قال تعاىل{ :وما يلقاها اال ِاذلين صَبوا وما يلقاها اال ذو حظٍّ ع ِظ ٍي}())1
ِ
ِ
يعين اذلي يعطيه هللا س بحانه وتعاىل الفهم السلي؛ هو هذا صاحب احلظ العظي عند
هللا س بحانه وتعاىل؛ هذا اجلواب اجململ عىل الش هبة املطروحة.
طبع اا حنن أيض اا عندان جواب مفصل عن الآية اليت ذكرها { َأال ان َأو ِلياء ِ
اّلل ال خو ٌف
ِ
عل ِهيم وال مه حي نزون}؛ هذا اجلواب عليه ما ذكران :نعم هذه الآية تثبت فضيةل الولياء-
الويل اذا حقق الوالية
أولياء هللا س بحانه وتعاىل ،-وهذا أ ٌمر ال يناقش فيه اثنان :أ ّن ّ
بلفعل وأىت بأس باهبا ،واكن من املتقّي ومن الصاحلّي؛ أ ّن هذا الويل هل ماكنة عند هللا
س بحانه وتعاىل وهل فضل؛ حنن نعمل هذا وال ننكره؛ فنقول :أولياء هللا س بحانه وتعاىل ال
ٌ
خوف علهيم من عقاب هللا تبارك وتعاىل ،وال مه حيزنون عىل ما فاهتم من حظوظ ادلنيا؛
هذا معىن الآية؛ اذ اا هلم ماكنة هلم مزنةل عند هللا س بحانه وتعاىل هلم فضل؟ نعم؛ لكن
هل يف الآية دلي ٌل عىل أننا نعبدمه ونتقرب الهيم من أجل أن يشفعوا لنا؟
ليس يف الآية دلي ٌل عىل ذكل؛ بل حنن هنينا عن عبادة غري هللا س بحانه وتعاىل ،والشفاعة
نطلهبا من مالكها؛ وهو هللا س بحانه وتعاىل ،وقد بّي هللا س بحانه وتعاىل لنا أ ّن الشفاعة
هلل مجيع اا ،اذ اا تطلب ِممن؟ من هللا س بحانه وتعاىل.

[ -1فصلت]٣5 :
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ومن أحق الناس بشفاعة النيب ﷺ؟ من قال :ال اهل اال هللا خالص اا من قلبه؛ اذ اا ال معبود
حبق اال هللا س بحانه وتعاىل؛ بخالص ،اذ اا رصف العبادة يكون هلل س بحانه وتعاىل
ٍ
وحده؛ هكذا تنال الشفاعة عند هللا س بحانه وتعاىل.
هذا هو اجلواب املفصل يف هذه الآية؛ هللا س بحانه وتعاىل بّي لنا فضيةل الولياء؛ لكنه
مل يقل لنا أن نرجومه وندعومه ونترضع الهيم وخنافهم وأن ندعومه حىت بطلب الشفاعة ،مل
فرق بّي الول والثاين؛ لن هذا اجلزء الثاين مهنيي عنه ،واجلزء الول
يقل لنا هذا؛ فهناك ٌ
اذلي هو اعتقاد فضيةل الولياء؛ هذا مأمور به؛ ليس فيه اشاكل؛ هذا هو الفرق بّي هذا
وهذا .وهللا أعمل.
وادلرس القادم نبدأ بجلواب املفصل ان شاء هللا .وهللا أعمل.
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رشح كشف الش هبات
ادلرس ٤
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد...
درس جديد من دروس رشح كشف الش هبات وهو ادلرس الرابع ،وقد ذكران يف
معنا اليوم ٌ
ادلرس املايض كيفية رد الش هبات فذكر املؤلف رمحه للا طريقتني:
الطريقة الوىل؛ ويه رد مجيع الش هبات اليت ت ِرد عليك يف أمور دينك؛ ويه رد املتشابه
اىل احملمك؛ فأنت ما عليك اال أن تتعمل احملمك وتعرف دينك بشلك حصيح ،مث بعد ذكل أي
ش هب ٍة ت ِرد عليك يف أ ِي ابب من أبواب الرشيعة؛ ُتردها مبارشة اىل احملكامت اليت تعرفها
ويه اثبتة عندك.
والش هبة اليت ترد عليك؛ قل :هذه من املتشابه اذلي جيب أن َيرد اىل احملمك ،فاذا عرفت
كيفية الرد؛ ترد -يعين ترد املتشابه اىل احملمك -واذا مل تعرف كيفية الرد؛ فتقول :هذه ُير َج ُع
فهيا اىل العلامء الراخسني يف العمل؛ مه اذلين يعرفون كيف يردون هذه الش هبة اىل احملكامت.
اب
والن يبدأ املؤلف معنا ابجلواب املفصل ،جواب مفصل؛ يعين :لك ش هبة لها جو ٌ
خاص هبا؛ يردها به.
ٌ
ويذكر املؤلف رمحه للا يف هذا ادلرس ثالث ش ب ٍه من الش هبات ويردها ابلتفصيل؛
داء ِ
للا ل َهم اعرت ٌ
ون
اضات كثري ٌة عىل ِد ِين الر ُس ِل ،ي َ ُصد َ
فقال( :وأما اجلو ُاب امل ُ َفص ُل؛ فان أع َ
هبا الن َاس عنهُ)
أعداء للا املقصودون هنا :لك اذلين حياربون للا س بحانه وتعاىل وحياربون رشيعته ودينه
بش ىت الطرق وبأس باب خمتلفة؛ سواء اكنوا من الكفار الصليني أو من الكفار املرتدين أو
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من عبدة القبور وغريمه؛ لكهم من أعداء للا؛ املهم أهنم أعداء لهذا ادلين حياولون بقدر
االماكن التلبيس عىل الناس ،وتغيري هذا ادلين وتشوهيه.
أعداء للا هلم اعرتاضات؛ يعرتضون عىل رشيعة للا س بحانه وتعاىل ،يعرتضون عىل
التوحيد ،عىل الحاكم الرشعية ،هؤالء العداء هلم اعرتاضات كثرية عىل دين الرسل؛
يعين ش هبات يلقوهنا ويعرتضون هبا؛ فيورد عليك اشاكالت يف عقيدتك اليت أنت علهيا؛
ليك يصد الناس عن دين للا س بحانه وتعاىل.
رشكُ ابهلل)
قال( :مهنا قوهلم :ال ن ُ ِ
من هؤالء? هؤالء اذلين يعبدون القبور؛ مث اال :عبدة الواثن؛ سو ااء اكنت هذه الواثن من
القبور أو من الصنام أو من غريها -لكن هؤالء حتديد اا؛ اذلين يعبدون القبور -يقولون كل:
حنن ال نرشك ابهلل.
ملاذا ال ترشك؛ وقد بينا كل سابق اا معىن الرشك ومعىن توحيد الالوهية ومعىن توحيد
الربوبية؟ وملاذا اكن املرشكون يعبدون الصنام يريدون أن تقرهبم اىل للا زلفى؟ هذه
املقدمة اليت تقدمت معنا يف ادلروس السابقة هممة جد اا؛ احفظها ،يف هذه املقدمة رد عىل
هذه الش هبة اليت س تذكر الن.
قال( :بَل نَشهَدُ أنه ال ََيلُ ُق وال يَر ُز ُق وال يَن َف ُع وال ي َ ُُض اال للا وحدَ ُه ال رش َ
يك هل ،وأن
محمد اا ﷺ ال ي َم ِ ُ
عبدالقادر أو غَ ِري ِه)
ل لنَف ِس ِه نفع اا وال رض اا؛ فَض اال َعن
ِ
طبع اا هذا الالكم ٍ
لصنف من هؤالء الصناف؛ يعين :نوع اا من أنواع عبدة القبور ،عبدة
القبور عقائدمه خمتلفة؛ ليسوا مجيع اا عىل نفس العقيدة؛ اال أهنم اجمتعوا مجيع اا يف عبادة
القبور ،ورصف العبادة لغري للا س بحانه وتعاىل؛ فاجمتعوا من هذه الناحية يف الرشك؛
لكهنم اختلفوا يف اعتقاداهتم؛ مهنم من يعتقد هذه العقيدة اليت ذكرت هنا الن؛ يعتقدون أن
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اللهة هذه يعبدوهنا من أجل أن تشفع هلم عند للا س بحانه وتعاىل ،وال يعتقدون أهنا تنفع
أو تُض ...اىل أخره؛ لكن القيقة أن املوجود اليوم -مث اال -عندان يف عبدة القبور غري هذا؛
فكثري مهنم يعتقد أن هذه القبور تنفع وتُض؛ حىت اهنم يدعون صاحب القرب أن يرزقهم
الودل أو أن يزنل علهيم املطر ...اىل أخره؛ وهذا موجود -بعض الصناف من هذا النوع-؛
للك مهنم ش هبة.
فاذ اا مه أصناف وليسوا صنف اا واحد اا ،و ٍ
اذ اا عندان الن هؤالء من اذلين يعتقدون هذا الاعتقاد؛ لكن يقولون :حنن ال نرشك ابهلل-
حنن نقول هلم :أنمت ترشكون؛ ومه يقولون :حنن ال نرشك-؛ ملاذا ال ترشكون؟
قالوا( :لننا نشهد أنه ال َيلق وال يرزق وال ينفع وال يُض اال للا س بحانه وتعاىل وحده ال
رشيك هل ،وأن محمد اا ﷺ ال ميل لنفسه نفع اا وال رض اا ،فض اال عن عبد القادر) ،وعبد
القادر هذا هو عبد القادر اجليالين؛ وهو أحد الزهاد ،ويذكر بعض أهل العمل أنه اكن عىل
الس نة حقيق اة ومل يكن صوفي اا؛ لكن الصوفية تبنوه وغلوا فيه ،وصارت عندمه طريقة امسها
الطريقة اجليالنية؛ أما هو فمل يكن صوفي اا -فامي يذكر بعض أهل العمل أنه اكن عىل الس نة
وللا أعمل -تويف س نة احدى وس تني ومخس مائة يف بغداد واكن حنبلي اا؛ واملهم أنه اكن
رمز اا من رموز الصوفية؛ فالصوفية عندمه رموز يعبدوهنم من دون للا س بحانه وتعاىل؛
سواء اكن عبد القادر اجليالين ،أو السني ،أو العيدروس يف المين ،أو عبد السالم
المسر يف ليبيا ،أو الرضحة اليت يف مرص ،أو غريها كثري يف مرص ،ويف دمشق وغريها
كثري جد اا يف أماكن خمتلفة ،والعربة ليست يف نفس الشخص؛ بل العربة يف رصف العبادة
لغري للا س بحانه وتعاىل؛ هذا هو املهم ،وهنا يقولون كل حنن نعمل أن هؤالء ال ينفعون وال
يُضون ،ونعتقد أن اخلالق الرازق النافع الضار هو للا س بحانه وتعاىل؛ اذ اا أين الرشك؟
هذه ش هبهتم.
حون هلم جا ٌه عندَ للا ،وأطلُ ُب ِم َن ِ
للا هبم)
قال املؤلف( :ولكن أان ُمذ ِن ٌب ،والصا ِل َ
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أي :يقول كل :أان عندي ذنوب ،نعم أان اعتقد هذه العقيدة؛ لكن عندي ذنوب والصالون
هلم جا ٌه عند للا ،واطلب من للا هبم؛ هذه يه ش هبته.
ون
ون مبا َ
قال( :جفاوبه مبا تقدم؛ وهو :أن َ
ذكرت ،و ُم ِقر َ
اذلين قاتَلَهُم رسو ُل للا ﷺُ ،م ِقر َ
بأن أواثهنَ ُم ال تُدَ ِب ُر شيئ اا؛ وانام أرادوا اجلا َه والشفاعَ َة)
(مبا تقدم) أي :اذلي تقدم يف أول الرساةل هو رد عىل هذا؛ املرشكون من كفار قريش اكنوا
يعتقدون أن للا هو اخلالق الرازق املدبر ..اىل أخره؛ نفس عقيدتك متام اا ،ويعتقدون أن
تقرهبم اىل للا زلفى؛ ذلكل اكنوا يعبدوهنا ،وهذا هو حمل
هذه اللهة اليت اكنوا يعبدوهنا ِ
الاشرتاك بينك وبيهنم؛ أنت تعتقد كام يعتقدون متام اا وتفعل كام يفعلون؛ لكنك فهمت
الرشك خطأً ،فظننت أن الرشك فقط أن تعتقد بأن اخلالق الرازق املدبر غري للا س بحانه
وتعاىل؛ ال ليس هذا فقط هو الرشك.
اذن فاجلواب مبا تقدم؛ وهو أن اذلين قاتلهم رسول للا ﷺ مثل كفار قريش مقرون مبا
ذكرت ومقرون بأن أواثهنم ال تد ِب ُر شيئ اا؛ وامنا أرادوا اجلاه والشفاعة؛ هذا اذلي اكن حاص اال
ُون ِ
اَّلل َما
ون ِمن د ِ
مهنم؛ وادلليل عىل ذكل قول للا تبارك وتعاىل يف سورة يونسَ { :ويَع ُبدُ َ
ون َه ُؤ َال ِء ُش َف َعا ُؤانَ ِعندَ ِ
اَّلل}()1؛ اذ اا هذه نفس العقيدة أم ال؟
َال ي َ ُُض ُمه َو َال يَن َف ُعهُم َوي َ ُقولُ َ
نعم يه نفس العقيدة؛ { َما ن َع ُبدُ ُمه اال ِل ُيقَ ِربُوانَ ا َىل ِ
اَّلل ُزل َفى}( )2هذه عقيدة مرشيك قريش.
ِ
ِ
للا يف كتابه َ
ووّض ُه)
ذكر ُ
قال( :واقرأ عليه ما َ
يعين اقرأ عليه الايت اليت وردت يف أن كفار قريش اكنوا يعتقدون بأن للا هو اخلالق
الرازق املدبر ،واقرأ عليه أن كفار قريش اكنوا يعبدون أصناهمم لتقرهبم اىل للا زلفى ،واقرأ
[ -1يونس]18 :
[ -2الزمر]3 :
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ل ِمن َر ُسولٍ اال ن ِ
عليه أايت التوحيدَ { :و َما َأر َسلنَا ِمن قَب ِ َ
ُوِح الَي ِه َأن ُه َال ا َ َهل اال َأانَ
ِ ِ
ِ
(ِ
)
2
ون} اىل أخر الايت اليت وردت يف
ون}(َ { )1و َما َخلَق ُت الجِ ن َواالن َس اال ِل َيع ُبدُ ِ
فَاع ُبدُ ِ
ِ ِ
التوحيد ورصف العبادة هلل س بحانه وتعاىل وحده ،وأن رصفها لغري للا س بحانه وتعاىل
يعترب رشاكا.
الن يو ِر ُد ايراد اا؛ اشاك اال؛ فيقول املؤلف رمحه للا:
الني ِمث َل الصنا ِم؟ َأم
(فان قال هؤالء الايت نَ َزلَت فمين ي َع ُبدُ الصنا َم؛ َكيف
جتعلون الص َ
َ
نبياء َأصنام اا)
َكيف َجت َع َ
لون ال َ
هذه الش هبة الثانية ،أين الش هبة هنا؟
الش هبة هنا ليست يف العبادة أو فامي يفعل العابد مع املعبود؛ امنا الش هبة يف نفس املعبود؛ ملا
اختلف جنس املعبود ،يعين :يقول كل الكفار -كفار قريش -اكنوا يعبدون الصنام،
الجارة ،الشجر؛ يعين جامدات ،مثل هذه الش ياء؛ أما حنن فنعبد الصالني ،أانس اا
صالني نعبدمه ليقربوان اىل للا زلفى.
اذ اا أين حصل الاختالف بيننا وبني كفار قريش؟
حصل يف جنس املعبود ،مه يعبدون أصنام اا ،حنن نعبد صالني؛ هكذا يقول.
كيف الرد عىل هذه الش هبة الن؟
اجلواب عن هذه الش هبة من هجتني:

[ -1النبياء]25 :
[ -2اذلارايت]56 :
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الوىل :أن كفار قريش -مث اال -وغريمه ممن عبد الصنام ،ما عبدوها لهنا جحارة فقط؛ ال؛
بل عبدوها لهنا يه صور الصالني؛ فهي تعرب عن الصالني؛ يه متاثيل لولئك الصالني
كام صنع قوم نوح ،ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس؛ أسامء رجال صالني ،ملا ماتوا صنعوا
هلم الامتثيل مث عبدوا هذه الامتثيل؛ اذ اا هذا هو أصلها عندمه؛ فهم يف الساس اذ اا يعبدون
الصالني؛ هذا الوجه الول.
الوجه الثاين :أن املرشكني الولني ليسوا لكهم يعبدون الصنام؛ وامنا مهنم من يعبد
النبياء ،ومهنم من يعبد الصالني ،ومهنم من يعبد املالئكة أيض اا مبارشة دون واسطة
الامتثيل ،قال للا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي{ :قُ ِل اد ُعوا ِاذل َين َز ََع ُمت ِمن ُدوِن ِه فَ َال
الُض عَن ُمك َو َال َحت ِو ايال}( )1الحظ هنا ماذا قال بعدها؟ قالُ { :أولَئِ َك ِاذل َين
ون َكش َف ِ
يَم ِل ُك َ
ُون ا َىل َر ِ ِهب ُم ال َو ِس َ َ
ون عَ َذاب َ ُه}( ،)2انظر:
ون َر َمحتَ ُه َو َ ََيافُ َ
يَل َأ ُهيم َأق َر ُب َويَر ُج َ
ون يَبتَغ َ
يَد ُع َ
ِ
ون} اذلين يعبدوهنم مه أنفسهم -املعبودون -يتقربون اىل للا س بحانه
{ ُأولَئِ َك ِاذل َين يَد ُع َ
وتعاىل ويطلبون منه الوس يَل ،اذ اا مه يعبدون الصالني ،وهؤالء الصالون يعبدون للا
س بحانه وتعاىل ويتوسلون اليه ويرجون رمحته وَيافون عذابه ،وقال البعض :هذه الية
أص اال نزلت يف اذلين اكنوا يعبدون املالئكة واملس يح وعزير اا ،وقيل بأهنا نزلت يف أ ٍ
انس من
العرب يعبدون اجلن فأسمل اجلن وبق أولئك عىل رشكهم ،وأنمت تعرفون كيف أن النصارى
عبدوا املس يح ،قال للا س بحانه وتعاىل { َما ال َم ِس ُيح اب ُن َمر َ َمي اال َر ُسو ٌل قَد َخلَت ِمن قَب ِ ِِل
ِ
الر ُس ُل َو ُأم ُه ِص ِديقَ ٌة َاكانَ يَأْ ُ َلُك ِن الط َعا َم ان ُظر َكي َف ن ُ َب ِ ُني لَهُ ُم ال َاي ِت ُمث ان ُظر أَّنَ
ُون ِ
اَّلل َما َال يَم ِ ُ
اَّلل ه َُو
ون ِمن د ِ
رضا َو َال ن َف اعا َو ُ
ل لَ ُمك َ ًّ
ون}( ،)3الحظ هنا {قُل َأتَع ُبدُ َ
يُؤفَ ُك َ
[ -1االرساء]56 :
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رش ُمه َ ِمجي اعا ُمث ي َ ُقو ُل
الس ِمي ُع ال َع ِل ُي }( )1ودليل الرشك ابملالئكة قوهل تعاىلَ { :ويَو َم َحي ُ ُ
ون ( )٤0قَالُوا ُس ب َحان ََك َأن َت َو ِلينَا ِمن دُوهنِ ِ م بَل َاكنُوا
لِل َم َالئِ َك ِة َأ َه ُؤ َال ِء ااي ُُك َاكنُوا يَع ُبدُ َ
َ ِ
)
2
(
ِ
ُ
ون}  ،انظر :هؤالء اكنوا يعبدون املالئكة -يف زَعهم -لكن
ون الجِ ن أك َ َُثمه هبِ ِ م ُمؤمنُ َ
يَع ُبدُ َ
حقيقة المر أهنم اكنوا يعبدون اجلن؛ فهذا يبني لنا أن كفار املرشكني القداىم ما اكنوا مجيع اا
يعبدون الصنام فقط؛ بل اكنت تُع َبد املالئكة ويُع َبد النبياء ويُع َبد الصالون؛ فهل بقيت
ش هبة؟ ما بقيت ش هبة؛ انهتيى المر.
دون ابلربوبية لكها هلل ،وأهنم ما أرادوا ِممن قصدوا اال
الكفار ي َشهَ َ
قال( :فانه اذا أقَر أن َ
الكفار مهنم َمن يدعو
الشفاع َة ،ولكن أراد أن يُ َف ِر َق َ
بني ِفع ِلهم و ِفع ِ ِِل مبا َذ َك َر؛ فاذكر هل :أن َ
ُون ا َىل
ون يَبتَغ َ
الصنا َم ،ومهنم من يدعو الولياء اذلين قال للا فهيمُ { :أول َ ِئ َك ِاذل َين يَد ُع َ
ِ
َر ِ ِهب ُم ال َو ِس َ َ
يَل َأ ُهيم َأق َر ُب})
وهنا ال زال يتلكم عن الش هبة السابقة ومل يدخل يف الالكم عن الش هبة الثالثة
قال( :ويدعون عيىس ابن مرمي وأمه ،وقد قال للا تعاىل { َما ال َم ِس ُيح اب ُن َمر َ َمي اال َر ُسو ٌل
قَد َخلَت ِمن قَب ِ ِِل الر ُس ُل َو ُأم ُه ِص ِدي َق ٌة َاكانَ يَأْ ُ َلُك ِن الط َعا َم ان ُظر َكي َف ن ُ َب ِ ُني لَهُ ُم ال ِ َاي ِت مثُ
ُون ِ
اَّلل َما َال يَم ِ ُ
اَّلل ه َُو الس ِمي ُع
رضا َو َال ن َف اعا َو ُ
ون ِمن د ِ
ل لَ ُمك َ ًّ
ون قُل َأتَع ُبدُ َ
ان ُظر َأَّن يُؤفَ ُك َ
ال َع ِل ُي})
وقد قرأان لمك هذه الية.
ون* قَالُوا
رش ُمه َ ِمجي اعا ُمث ي َ ُقو ُل ِلل َم َالئِ َك ِة َأ َه ُؤ َال ِء ااي ُُك َاكنُوا يَع ُبدُ َ
قال( :واذكر هل { َويَو َم َحي ُ ُ
ِ
ِ
ون})
ون ال ِجن َأك َ َُث ُمه هبِ ِ م ُمؤمنُ َ
ُس ب َحان ََك َأن َت َو ِلينَا ِمن دُوهنِ ِ م بَل َاكنُوا يَع ُبدُ َ
[ -1املائدة]76 :
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وقرأان هذه الية أيض اا.
اَّلل َاي ِع َيىس اب َن َمر َ َمي َأ َأن َت ُقل َت ِللن ِاس ِاَّت ُذ ِوين َو ُأ ِم َ الَه َِني
قال( :وقوهل تعاىلَ { :واذ قَا َل ُ
ِ
ِ
ُون ِ
ِ
ون ِِل َأن َأقُو َل َما لَي َس ِِل ِ َِب ٍق ان ُكن ُت قُل ُت ُه فَ َقد عَلم َت ُه
ِمن د ِ
اَّلل قَا َل ُس ب َحان ََك َما يَ ُك ُ
(ِ )1
وب} ؛ فقل هل :عر َ
للا
تَع َ ُمل َما ِيف ن َف ِس َو َال َأع َ ُمل َما ِيف ن َف ِس َك ان َك َأن َت عَال ُم ال ُغ ُي ِ
فت أن َ
ِ
َكف َر من قَ َصدَ الصنا َمَ ،و َكف َر أيض اا من قَ َصدَ الصالني ،وقاتلهم رسول للا ﷺ)
هذه تمتة الش هبة الثانية.
للا َهو النا ِف ُع الضار امل ُدَ ِب ُر ،ال أريدُ اال ِمن ُه،
يدون مهنم ،وأان أشهدُ أن َ
الكفار ير َ
(فان قالُ :
حون لي َس هلم ِم َن الم ِر يش ٌء ،ولكن أق ِصدُ ُمه؛ أرجو ِم َن للا َشفا َعهتَ ُم)
والصا ِل َ
هذه تمتة أو تفصيل جلزء من الش هبة الوىل؛ يعين :هنا يقول املرشك اذلي يغلو يف
الصالني ويتعلق هبم ويدعومه من دون للا؛ يقول :الكفار اكنوا يطلبون من أولئك
الصالني قضاء الواجئ؛ كشفاء املرىض مث اال ،والنرص عىل العداء ،واجناب الودل ،وغري
ذكل؛ قال :وأان أعمل أن للا تعاىل هو النافع الضار وأن الصالني ليس هلم من المر يشء
وأان ال أريد اال للا؛ ولكين أتوجه الهيم أطلب من للا بشفاعهتم.
مفا اجلواب؟
قال املؤلف( :فاجلواب :أن هذا قو ُل الكفا ِر سوا ٌء بسوا ٍء)
أي :نفس قول الكفار.
قال( :واقرأ عليه قوهل تعاىلَ { :و ِاذل َين َاَّت ُذوا ِمن ُدوِن ِه َأو ِل َي َاء َما ن َع ُبدُ ُمه اال ِل ُي َق ِربُوانَ ا َىل ِ
اَّلل
ِ
ِ
ُزل َفى})
[ -1املائدة]116 :
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اذ اا مه يعبدون أصناهمم وأواثهنم؛ يك يقربومه اىل للا س بحانه وتعاىل؛ يعين :يك يشفعوا هلم
عند للا.
ون َه ُؤ َال ِء ُش َف َعا ُؤانَ ِعندَ ِ
اَّلل}())1
قال( :وقوهلَ { :وي َ ُقولُ َ
اذ اا هذا نفس املقصد.
كرب ما عندمه)
قال( :واعمل أن هذه الش به الثالث؛ يه أ ُ
هذه يه الش به الثالثة وهذا جواهبا ابلتفصيل ،وهذه الش به يه أعظم ش هباهتم ،اذ اا ما
عندمه يشء حقيق اة.
قال( :فاذا عر َ
رس ِمهنا)
فت أن َ
للا َوّضها لنا يف كتابه ،وفَهِمهتَ ا فَهاما ج ِيد اا؛ مفا ب َعدَ ها َأي َ ُ
أي :اذلي بعدها أسهل مهنا؛ خالص هذه يه أعظم ثالث ش هبات عند القوم؛ ويه كام
ترى واهية جد اا جد اا جد اا.
نكتف اليوم هبذا ،ونمكل يف ادلرس القادم ان شاء للا.

[ -1يونس]18 :
9

رشح كشف الش هبات
ادلرس ٥
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد..
معنا اليوم ادلرس اخلامس من دروس رشح كشف الش هبات.
كنا قد حتدثنا يف ادلرس املايض عن الش هبات اليت ذكرها من يرشك ابهلل س بحانه
وتعاىل ويعبد الولياء والصاحلني ،ذكر هل بعض الش هبات ،والش هبات اليت ذكرانها يف
ادلرس املايض يه أمه الش هبات ابلنس بة هلم ،ويوجد أيض ًا بعض الش هبات الخرى؛
ذكرها املؤلف رمحه للا.
ومعنا اليوم واحدة من هذه الش هبات.
احلني
قال املؤلف رمحه للا( :فا ْن قال :أان ال أ ْعبد اال للا ،وهذا الالتجاء اىل الص ن
ودعاؤمه؛ ليس بعبا ند ٍة)
فقط هذه يه الش هبة؛ ما يه ش هبته؟ يقول كل :أان أعبد للا وحده.
لكن ما هذا اليشء اذلي تفعهل أنت مع الولياء والصاحلني؟ تلجأ الهيم ،تدعومه،
تس تغيث هبم ،تس تعني هبم يف أش ياء ال يقدر علهيا اال للا س بحانه وتعاىل ومه
أموات؟ تس تغيث هبم وتس تعني هبم وتلجأ الهيم يف أش ياء ال يقدر علهيا اال رب العزة
تبارك وتعاىل ومه أموات؟ وتذحب هلم وتتقرب الهيم بأنواع الق نر ْب من النُّذر وغريه؛ تفعل
لك هذا وتقول ال أعبدمه؛ كيف هذا؟ وتقول بأين أعبد للا وحده كيف؟
الآن ماذا س تجيبه.
الص العبادة هلل ،وهو نحقُّه ن
للا فن نر نض ن
عليك)
قال( :فقل هل :أنت تق ُّر أن ن
عليك ا ْخ ن
1

اذ ًا هذه املقدمة؛ واملفروض أنه م ِ
سّل هبا؛ لنه يقول كل :أان ال أعبد اال للا ،اذ ًا للا
س بحانه وتعاىل قد أمرك بأن ختلص العبادة؛ يعين :أن تعبد للا س بحانه وتعاىل تتقرب
اليه بأنواع القرب ،وأن جتعل هذه العبادة خاص ًة به وال ترصفها لغريه؛ هذا معىن
اخالص العبادة هلل س بحانه وتعاىل {أ نال ّلِل ادلِ ين الْخنالص}( { ،)1نو نما ُأمروا اال ل ني ْعبدوا
اّلِل مخْلص نني نهل ادلِ نين}()2؛ اذ ًا البد أن تكون العبادة خالص ًة هلل س بحانه وتعاىل ،وال
ن
اّلِل نو نال ت ْرشكوا به نشيْئًا}()3؛ اذ ًا أنت تق ِر معنا أنه
جيوز رصفها لغري للا { نواعْبدوا ن
جيب علينا أن نعبد للا س بحانه وتعاىل ،وأن جنعل العبادة خالص ًة هل ،وأ ِال نرصف مهنا
شيئ ًا لغريه.
اذن أين حمل اخلالف بيننا وبينك؟ ما يه العبادة؟ هذا هو حمل اخلالف الآن.
قال الش يخ( :فاذا قال :نعم)
لنه هو يقر هبذا.
قال( :فقل هل :ب ن ِ ْني يل هذا اذلي فر نض عليك؛ وهو اخالص العبادة هلل وحده؛ وهو
نحقُّه عليك)
أنت الآن تقول بأين ال أعبدها ،وأ ِن هذا اذلي تفعهل مع الولياء والصاحلني ليست
عبادة؛ اذن ِبني يل أنت العبادة اليت أ نمرك للا س بحانه وتعاىل أن تكون خالص ًة هل؛ ما
يه؟

[ -1الزمر]3 :
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 -2يف الصوتية :واعبدوا للا خملصني هل ادلين؛ واملراد { :نو نما ُأمروا اال ل ني ْعبدوا ن
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اكن ال ي ن ْعرف العبا ند نة وال أنْوا نعها؛ فب ِيهنا هل بقوكل :قال للا تعاىل{ :ادْعوا
قال( :فا ْن ن
نَضعًا نوخ ْف ني ًة انه نال ُي ُّب الْم ْع نتد نين}())1
نرب ُْك ت ن ُّ
يعين اذا اكن ال يعرف حقيقة العبادة اليت جيب اخالصها هلل؛ فب ِيهنْ ا هل أنت ،ما يه
حقيقة العبادة؟ وأن لك ما أ نم نرك للا تبارك وتعاىل أن تتقرب اليه به؛ فهو عبادة ،مفا
أ نمر للا به من ادلعاء واخلوف والرجاء والصالة واخلضوع واحلب والتعظمي هلل تبارك
وتعاىل؛ هذا لكه من العبادة ،اخلوف والرجاء والتولك وادلعاء واذلحب والنذر؛ هذا لكه
عبادات؛ ملاذا؟ لن للا س بحانه وتعاىل أ نمرك هبا فقال{ :ادْعوا نرب ُْك} فأ نمر ابدلعاء هل،
اذن حنن ندعوه نتقرب اليه هبذا ادلعاء؛ أم ال؟
نعم طاع ًة هلل ،خضوع ًا وتذل ًال هل هبذا ادلعاء.
فاذا قال كل :ادلعاء ليس بعبادة؛ فقل هل :قال للا تبارك وتعاىل { :نوقنا نل نربُُّك ادْعوين
ون ن نَج نَّن دناخر نين}()2؛ وهذه
ون نع ْن ع نبادنِت نس نيدْ خل ن
أ ْس نتج ْب لن ُْك ان اذل نين ي ْنس نت ْكِب ن
الآية واحضة وضوح الشمس ،ماذا قال؟ قال { :نوقنا نل نربُُّك ادْعوين أ ْس نتج ْب لن ُْك}؛ مباذا
ون}
أ نمرك؟ ابدلعاء ،وقال كل :اذا دعوتين أس تجيب كل؛ مث قال{ :ان اذل نين ي ْنس تن ْكِب ن
عن ماذا؟ { نع ْن ع نبادنِت}؛ فهل مسى ادلعاء عبادة أم ال؟ نعم سامها عبادة؛ قرىب اىل
ون ن نَج نَّن دناخر نين} ،ا ِن
ون نع ْن ع نبادنِت نس نيدْ خل ن
للا س بحانه وتعاىل{ ،ان اذل نين ي ْنس تن ْكِب ن
اذلين يس تكِبون عن دعاء اخلضوع والتذلل هلل س بحانه حمب ًة وتعظميً ،هذه عبادة؛
فيجب أن تكون هلل وحده وأال يرصف مهنا يش ٌء لغريه.

[ -1العراف]٥٥ :
[ -2غافر]60 :
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وجاء يف احلديث أن النيب ﷺ قال" :ادلعاء هو العبادة"( ،)1وأما" :ادلعاء مخ
لكن هذا احلديث يغين عنه ،الصحيح "ادلعاء هو العبادة" جفعهل
العبادة"؛ فضعيف؛ ْ
عليه الصالة والسالم عبادة ،وقد أ نمر للا س بحانه وتعاىل عباده بدعائه يف أ آ ٍ
ايت
نَضعًا نوخ ْف ني ًة انه نال ُي ُّب الْم ْع نتد نين}،
كثرية؛ مهنا هذه اليت ذكرها املؤلف{ :ادْعوا نرب ُْك ت ن ُّ
ون نرهب ْم خ ْنوفًا نو نط نم ًعا}(،)2
وأثىن للا س بحانه وتعاىل عىل اذلين يدعونه فقال{ :يندْ ع ن
وقال { :نويندْ عوننننا نرغن ًبا نو نر نه ًبا}()3؛ فأ نمر ابدلعاء وأثىن عىل عباده بأهنم يدعونه ومسى
ادلعاء عبادة.
قال( :فاذا أ ْعلن ْم نته هبذا؛ فقل هل :هل ن
علمت هذا عبادة هلل تعاىل؟ فال بد أ ْن يقو نل:
نعم ،وادلُّ عاء مخُّ العبادنة)
بناء عىل أدةل واحضة رصُية.
طبع ًا البد أن يقول نعم؛ ً
وقلنا" :ادلعاء مخ العبادة"؛ هذا احلديث ضعيف؛ لكن الصحيح حديث "ادلعاء هو
العبادة".
للا لي ًال وهنار ًا ،نخ ْوفن ًا نو نط نم نع ًا ،مث
قال( :فقل هل :اذا أ ْق نر ْر نت أهنا عبا ند ٌة ،و ند نع ْو نت ن
ند نع ْو نت يف ت ْ ن
غريه)
رش ْك نت يف عبا ندة للا ن
ل احلا نجة نبيِ ًا أو ن
غريه؛ هل أ ْ ن
يعين :دعوت للا س بحانه وتعاىل وتَضعت اليه أن يكشف عنك الكرب ،أو أن ي نمن
ويل ودعوته بنفس
عليك بنعمة من ٍ
رزق أو و ٍدل أو مط ٍر؛ أو غري ذكل ،مث أتيت اىل ٍ
ادلعاء وبنفس الطريقة؛ مفاذا يكون هذا؟ أهذا رشك أم ليس برشك؟ أال تكون عندئ ٍذ
 -1أخرجه أمحد ( ،)183٥2وأبو داود ( ،)1479والرتمذي ( )2969عن النعامن بن بشري ريض للا عنه.
[ -2الروم]16 :
[ -3النبياء]90 :
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قد فعلت عبادة تقربت هبا اىل للا ،وأخذت هذه العبادة وتقربت هبا اىل هذا الويل؟
أمل تكن يف هذه احلاةل قد أرشكت وعبدت غري للا معه؟ هذه يه النتيجة.
قال :واذا أقررت أهنا عبادة ودعوت للا لي ًال وهنار ًا خوف ًا وطمع ًا مث دعوت يف تل
احلاجة نبي ًا أو غريه؛ أي واح ٍد من الولياء الصاحلني؛ رصفت هل نفس ادلعاء؛ هل
أرشكت يف عبادة للا غريه أم ال؟
قال( :فال بد أ ْن ي نقو نل :نعم؛ فقل هل :فاذا ن
علمت بقول للا تعاىل{ :فن نص ِل ل نرب ِ نك
للا ن ن
نو ْ ن
وحن ْر نت هل؛ هل هذه عبادة؟)
احن ْر}( ،)1وأ نط ْع نت ن
انتق نل اىل أم ٍر أآخر غري ادلعاء ،أما ادلعاء فقد تقرر عندان وانهتىى أمره ،فادلعاء عبادة
وقربة اىل للا س بحانه وتعاىل قد أمر للا س بحانه وتعاىل به و ِمساه عبادة وأثىن عىل
اذلين يدعون؛ هذا لكه يثبت كل أنه قربة نتقرب هبا اىل للا س بحانه وتعاىل؛ وهذا ما
يسمى بدعاء املسأةل؛ هذا ابلنس بة لدلعاء وهو نو ٌع من أنواع العبادة.
نوع أآخر يريد املؤلف الآن أن يتحدث عنه؛
قال :فال بد أن يقول نعم ،فقل هل :فاذا علمت بقول للا تعاىل {فن نص ِل ل نرب ِ نك نو ْ ن
احن ْر})؛
فهنا أ ٌمر ابلصالة وابلنحر ،والنحر مثل اذلحب؛ فيقول :فاذا أطعت للا وحنرت هل؛
أتيت جبمل وحنرته هلل س بحانه وتعاىل ،تتقرب به اىل للا تبارك وتعاىل؛ طاع ًة هلل لنه
أمرك ابلنحر؛ اذ ًا فهو عبادة ،وأنت تقربت اىل للا س بحانه وتعاىل هبذا العمل؛ فهل
هذه عبادة أم ليست عبادة؟ يه طبع ًا عبادة ،أمر للا س بحانه وتعاىل هبا وأنت تفعلها
خضوع ًا وتذل ًال هلل س بحانه وتعاىل ،وطاع ًة هل.
[ -1الكوثر]2 :
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قال( :فال بد أن يقول :نعم)
وقد قال النيب ﷺ" :لعن للا من ذحب لغري للا"()1؛ اذ ًا اذلحب يكون هلل أم ال؟ وحده
أم ال؟ واحض جد ًا؛ اذلحب عبادة وقربة ،النحر قربة؛ عبادة هلل س بحانه وتعاىل ،ورصفه
لغري للا رشك.
جين أو غريهام-؛ هل أرش ن
كت يف هذه العبادة
قال( :فقل هل :اذا ن نحن ْر نت ٍ
خمللوقٍ -نيب أو ٍ
غري للا؟ فال بد أن يقر ويقول :نعم)
الويل؛ هذا
نفس اذلي فعلناه ونفعهل حنن مع للا س بحانه وتعاىل ،هو يذهب ويفعهل مع ِ
هو الرشك ،حنن عندما نريد أن نتعبد ونتقرب اىل للا س بحانه وتعاىل كيف نتقرب؟
ندعو للا س بحانه وتعاىل وخنضع ونتَضع هل ونذحب هل وننذر هل تبارك وتعاىل؛ وغري
ذكل ،خوف خضوع تولك؛ لك هذا هلل س بحانه وتعاىل؛ فاذا ذهبنا وفعلناه لغري للا؛
اذ ًا أرشكنا مع للا غريه؛ المر واحض؛ هذا معىن الرشك ،وهذا معىن رصف العبادة
لغري للا س بحانه وتعاىل.
قال( :وقل هل :أيض ًا املرشكون اذلين نزل فهيم القرأآن ،هل اكنوا يعبدون املالئكة
والصاحلني والالت وغري ذكل؟ فال بد أن يقول :نعم)
هؤالء -كام تقدم معنا -اكنوا يعبدون ويتقربون اىل النبياء واىل املالئكة واىل اجلن واىل
الصنام؛ وغري ذكل.
قال( :فقل هل :وهل اكنت عبا ندتم ااي ْمه اال يف ادلُّ عاء واذلبْح والالتجاء؛ وحنو ذكل؟)
يعين هذا ما اكنوا يعبدونه ،كيف اكنوا يعبدون هذه الصنام والواثن؟
 -1أخرجه مسّل ( )1978عن عيل ريض للا عنه.
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اكنوا يدعوهنا ويذحبون لها ويتَضعون لها؛ وهذا موجود يف كتاب للا ويف س نة
رسوهل ﷺ؛ أهنم اكنوا يفعلون العبادة للصنام واملالئكة وغريمه هبذه الطريقة.
ون أهنم نعبيده ،ن ْ
وحت نت قنهْره)
قال( :واال فهم ي ِقر ن
مه ي ُّقرون بأهنم عبيد هلل س بحانه وتعاىل وحتت قهر للا س بحانه وتعاىل.
قال( :وأن للا هو اذلي يدبِر ال ْم نر ،ولكن ند نع ْو ْمه وال نت نجأوا الهيم للجاه والشفاعة)
دعوا الولياء واملالئكة واجلن وغريمه؛ ماذا اكنوا يريدون؟ يريدون الشفاعة كام تقدم.
ظاهر جد ًا)
قال( :وهذا ٌ
يقول املؤلف رمحه للا :هذا أمر واحض وجيل للغاية.
مث انتقل الش يخ رمحه للا بعد ذكل اىل ش هبة خامسة؛ فقال الش يخ رمحه للا:
(فان قال :أت ْنكر شفاعة رسول للا ﷺ ،وتِبأ مهنا؟)
هذا الالكم الآن عبارة عن تشغيب وتشويش؛ هو قد خص نم يف السابق والآن انتقل
اىل هذه؛ كنه يقول كل :أنت عندما تهناين عن عبادة الولياء وعبادة النيب ﷺ ودعائه
والتَضع اليه؛ كنك تنكر أنه يشفع يل ،فأان أفعل ذكل معه؛ لنه يشفع يل؛ هكذا يومه
الآن يف سؤاكل؛ فيقول كل( :أتنكر شفاعة النيب ﷺ وتِبأ مهنا؟)
وحنن مشلكتنا معه ليست يف اناكر شفاعة النيب ﷺ ،كونه ال يوجد شفاعة للنيب ﷺ،
ال؛ فالشفاعة موجودة و ِنقر هبا؛ لكن لها رشوط ،وعندما تريد الشفاعة -شفاعة النيب
ﷺ -ال تطلهبا بعبادة غري للا س بحانه وتعاىل وبرصف العبادة للنيب ﷺ أو لغريه؛ ال؛
هذا ما اكن يفعهل كفار قريش مع أولياهئم؛ اذا أردت شفاعة النيب ﷺ؛ فعليك
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ابلتوحيد؛ هكذا تطلب الشفاعة اذا أردتا ،تطلهبا من للا س بحانه وتعاىل وابلتوحيد؛
هكذا تكون الشفاعة ،وال تطلهبا من النيب ﷺ بعبادته والتَضع اليه؛ هذا رشك.
قال( :فقل هل :ال ُأ ْنكرها)
اذ ًا حنن ال ننكر شفاعة النيب ﷺ؛ فهى حق.
قال( :وال أتِبأ مهنا)
نعوذ ابهلل أن نتِبأ من يش ٍء اثبت يف كتاب للا ويف س نة رسول للا ﷺ بأحاديث
كثرية.
قال( :بل هو ﷺ الشافع املشن فُّع)
هو شافع وربنا س بحانه وتعاىل سيشفِعه يف اخللق؛ هذا أمر مقرر.
قال( :وأرجو شفاعته)
حنن نرجو مجيع ًا شفاعة النيب ﷺ ابلتوحيد ،حنقق التوحيد فرنجو شفاعة النيب ﷺ،
ولكن الشفاعة لكها هلل تبارك وتعاىل ،الشفاعة هلل اذ ًا تطلب م نن للا س بحانه وتعاىل.
قال( :كام قال تعاىل {ق ْل ّلِل الش نفاعنة نمجي ًعا}ً( ،)1وال تكون اال م ْن ب ن ْعد ا ْذن للا؛ كام
قال عز وجل { :نم ْن نذا اذلي ي ْنش نفع ع ْندن ه اال اب ْذنه}())2
اذ ًا هذا رشط؛ شفاعة مملوكة هلل س بحانه وتعاىل وليست كشفاعة اخللق فمي بيهنم،
شفاعة اخللق فمي بيهنم عندما تريد واسطة عند خشص تذهب وتأِت بأآخر؛ سوا ًء اكن
أذن أم مل يأذن ،ريض أم مل ن
يرض -ليس همامً -تأِت ابلآخر هذا؛ لتقبل شفاعته عنده،
[ -1الزمر]44 :
[ -2البقرة]2٥٥ :
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ويتوسط كل وتأخذ حاجتك ،وهذا الشخص الثاين يذهب معك حىت لو ما أذن ذاك
وال ريض ،فيجِبه عىل اليشء؛ ال مشلكة؛ لن هل مصاحل أو غري ذكل تضطره اىل أن
يقبل؛ هذه الشفاعة اليت بني اخللق؛ لكن هذه ليست عند للا س بحانه وتعاىل؛
الشفاعة عند للا س بحانه وتعاىل مرشوطة برشطني:
الرشط الول :أن يأذن للا س بحانه وتعاىل كام قال عز وجل { :نم ْن نذا اذلي ي ْنش نفع
ع ْندن ه اال اب ْذنه}؛ فال بد من اذن للا س بحانه وتعاىل ،اذ ًا ال بد أن يأذن للشافع أن
يشفع ،يعين حىت النيب ﷺ اذا أراد أن يشفع؛ ال يس تطيع أن يشفع اال أن يأذن للا
هل؛ كام جاء يف احلديث( :)1أ ِن النيب ﷺ يف املوقف ملِا يريد أن يشفع يأتيه الناس
ويقولون :اشفع لنا؛ فيذهب اىل للا س بحانه وتعاىل ويسجد ويدعو بدعوات ويس ِبح،
اىل أن يأذن للا س بحانه وتعاىل هل حىت يشفع.
قال املؤلف( :وال يشفع يف أح ٍد اال بعد أن يأذن للا فيه ،كام قال عز وجل { :نو نال
ي ْنش نفعون اال لمن ارت ننض}()2
ن ن ْ
وهذا الرشط الثاين؛ وهو الرضا عن املشفوع أ ْن يش نفع فيه ،يعين قد بني كل النيب ﷺ
كام جاء يف حديث أيب هريرة" :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه
الصالة والسالم :أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة :من قال ال اهل اال للا خالص ًا من
قلبه أو نفسه"()3؛ هذا هو اذلي يس تحق شفاعة النيب ﷺ ،اذ ًا الرشط الثاين :هو
رضا للا س بحانه وتعاىل عن املشفوع فيه أن يشفع فيه ،وللا س بحانه وتعاىل ال يرىض
أن يشفع يف ٍ
رصف العبادة لغري للا س بحانه وتعاىل؛ حىت ولو رصفها للنيب
مرشك ،ن
 -1أخرجه البخاري ( ،)7440ومسّل ( )193عن أنس ريض للا عنه.
[ -2النبياء]28 :
 -3أخرجه البخاري (.)99
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ﷺ من أجل أن يطلب شفاعته؛ ال يرىض هبذا أبد ًا؛ اذلي يس تحق شفاعة النيب ﷺ
هو املو ِحد ،فأنت حترص عىل الشفاعة ابلتوحيد ،وبطلهبا من رب العزة تبارك وتعاىل
اذلي ميلكها.
قال( :وهو ال يرىض اال التوحيد)
كام بني النيب ﷺ أن الشفاعة تكون لهل التوحيد؛ أ ِما الكفار فال شفاعة هلم.
قال( :كام قال عز وجل { :نو نم ْن ينبْتنغ غن ْ نري ْاال ْس نالم دينًا فنلن ْن ي ْق نب نل منْه}( ،)1فاذا اكنت
الشفاعة لكها هلل ،وال تكون اال من بعد اذنه ،وال يشفع النيب ﷺ وال غريه يف أح ٍد
حىت يأذن للا فيه ،وال يأذن اال لهل التوحيد؛ تنبني كل أ ِن الشفاعة لكها هلل؛
فاطلهبا منه؛ فأقول :اللهم ال حترمين شفاعته ،اللهم نشفِ ْعه يف؛ وأمثال هذا)
اذ ًا ممِن تطلنب؟ من النيب ﷺ؟ ال؛ امنا تطلنب من للا س بحانه وتعاىل.
يعين تدعو للا س بحانه وتعاىل :اللهم شفِع يف؛ أي :نبيك؛ ال مشلكة يف هذا ،لكن ال
تذهب وتدعو النيب ﷺ وتعبد النيب ﷺ من أجل أن يشفع كل؛ هكذا ال فرق بينك
وبني املرشكني -مرشيك قريش-؛ فاملشلكة ليست يف كون النيب ﷺ ال يشفع؛ حنن
نعّل أن ِه يشفع؛ لكن املشلكة أنك طلبهتا ممن ال ميلكها أو ًال ،مث :اثني ًا أنت عبدته يك
يقربك اىل للا س بحانه وتعاىل.
قال( :تبني كل أن الشفاعة لكها هلل؛ فاطلهبا منه ،فأقول :اللهم ال حترمين شفاعته،
اللهم شفعه يف؛ وأمثال هذا) هكذا يكون طلبة الشفاعة.
قال( :فان قال :النيب ﷺ ُأعط ن الشفاعن نة ،وأان أ ْطلبه مما أ ْعطاه للا.
[ -1أل معران]8٥ :
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فاجلواب :أن للا أعطاه الشفاع نة ،وهناكن عن هذا)
يعينِ :
نسّل كل ابجلزء الول اذلي ذكرته؛ فقلت النيب ﷺ ُأعط الشفاعة؛ فنقول كل:
نعم قد ُأعط النيب ﷺ الشفاعة.
مث :تقول وأان أطلبه مما أعطاه للا؛ فنقول كل :وقد هناك للا س بحانه وتعاىل عن هذا؛
اذ ًا نسّل ابلول ،ومننع الثاين؛ فنقول :ان للا أعطاه الشفاعة وهناك عن هذا؛
قال( :فقال{ :فن نال ت ْندعوا نم نع اّلِل أ نحدً ا}())1
وأنت عندما تطلب الشفاعة من النيب ﷺ تدعوه وتطلهبا منه ،وطلبك من للا شفاعة
نبيه عبادة ،وللا هناك أن ترشك يف هذه العبادة أحد ًا.
قال( :فاذا ن
كنت تدعو للا أن يشفِ نع نبيه فيك؛ فأط ْعه يف قوهل{ :فن نال ت ْندعوا نم نع اّلِل
أ نحدً ا} ،وأيض ًا :فان الشفاعة ُأ ْعطهيا غري النيب ﷺ؛ فن نصح أن املالئك نة يشفعون،
والولياء يشفعون ،والفراط يشفعون()2؛ أتقول :ان للا أعطامه الشفاعة؛ فأطلهبا
مهنم)
الفراط اذلين مه الطفال.
[ -1اجلن]18 :
 -2أخرج البخاري( 101و ،)102ومسّل ( 1٥2و )1٥3يف "حصيحهيام" عن أيب سعيد وأيب هريرة؛ قالت
النساء للنيب ﷺ( :غنلبنا عليك الرجال فنا ْج نع ْل لنننا ي ن ْو ًما م ْن ن ن ْفس نك ،فن نوعندن هن ي ن ْو ًما لنقهين ن فيه ،فن نو نع نظهن نوأ نم نرهن،
فن ناك نن فمينا قنا نل لنهن « :نما منْكن ا ْم نرأ ٌة تقن ِدم ثن نالثن ًة م ْن نو ندلهنا ،اال ناك نن لنهنا ح نج ًااب م نن النار» فنقنالنت ا ْم نرأ ٌة :نواثْننت ن ْني؟
«واثْننت ن ْني»
فنقنا نل :ن
ويف رواية النسايئ عن أيب هريرة ( )1876عن النيب ﷺ قال" :ما من م ْسل نم ْني ميوت بيهنام ثالثة أوالد مل يبلغوا
احلنث؛ اال أدخلهام للا بفضل رمحته اايمه اجلنة" ،قال" :يقال هلم :ادخلوا اجلنة ،فيقولون حىت يدخل أابؤان ،فيقال:
ادخلوا اجلنة أنمت وأابؤمك".
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يعين :الطفال يشفعون؛ هل تطلب الشفاعة أيض ًا من الاطفال ومن غريمه؟
قال( :فان قلت هذا؛ ن
رجعت اىل عبا ندة الصاحلني اليت ذكرها للا يف كتابه ،وا ْن قلْ نت:
ال؛ ب ن نط نل ن
قوكل :أعطاه للا الشفاع نة ،وأان أطلبه مما أعطاه للا)
اذ ًا هذا هو رد هذا اذلي ذكره( :فا ِن النيب ﷺ ُأعط الشفاعة وأان أطلبه مما أعطاه
للا)؛ وهذه ش هب ٌة أخرى ردها املؤلف رمحه للا أيض ًا مبا ذكر.
ويف الهناية حنن أهل التوحيد نق ُّر بشفاعة هؤالء لكهم؛ ولكننا نؤمن ابهلل ونرجو ذكل
وال نتوجه ابدلعاء واخلوف والرجاء والرغبة ...اىل أآخره؛ اال هلل س بحانه وتعاىل وال
نس تغيث اال به.
وللا أعّل ،ونكتف هبذا القدر .وامحلد هلل.
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رشح كشف الش هبات
ادلرس ٦
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد...
معنا اليوم ادلرس السادس من دروس رشح كشف الش هبات.
رشك ر
ابهلل شيْئا؛ حاشا ولك)
وقفنا عند قول املؤلف رمحه للا( :فان قال :أان ال أ ْ ر
يعين صاحب الش هبة.
يتحدث املؤلف عن ش هبات يذكرها بعض اذلين يعبدون غري للا س بحانه وتعاىل من
أحصاب عبادة الواثن ،اذلين يعبدون الولياء الصاحلني ويعبدون القبور.
قال( :فان قال)  -أي :هذا اذلي يعبد القبور( :-أان ال أرشك ابهلل شيئا حاشا ولك)
الآن هو ينكر أنه يرشك؛ أي :ينكر أنه يعبد غري للا س بحانه وتعاىل.
رشك)
قال( :ولكن الال رتجاء اىل الصاحلني ليْس رب ر ْ
هذا هو موضوعه الآن؛ أين ش هبته؟ ش هبته :أنه ال يعمل ما هو الرشك؛ هذه مشلكة،
هذا الشخص عندما يقول كل :أان ال أرشك ،ولكن الالتجاء اىل الصاحلني ليس
برشك؛ اذا هو ال يفهم ما هو الرشك.
الرشك أ ْعظم رم ْن ْتر ري ّ رالزان)
ذلكل قال املؤلف( :فق ْل هل :اذا ك ْنت ت رقر أن للا حرم ر ّ ْ
أكيد هو يقر هبذا.
قال( :وت رقر أن للا ال ي ْغ رفره)
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يعين :الرشك؛ {ان اَّلل ال ي ْغ رفر أ ْن ي ْرشك رب ره}( )1اذن أكيد هو يقر هبذا.
ِ
قال( :مفا هذا المر اذلي حرمه للا ،وذكر أنه ال ي ْغ رفره؟ فانه ال ي ْدري)
حرم الرشك أعظم من ترميه الزان؟
يعين الآن و ر ّجه هل سؤاال فقل هل :ت رق ّر بأ ّن للا ّ
يقول كل :نعم ،طيب ت رق ّر أ ّن للا ال يغفر الرشك؟ يقول كل :نعم ،قل هل :طيب ما
هو هذا الرشك اذلي حرمه للا أعظم من تري الزان واذلي ال يغفره للا؟ يعين
عرف يل الرشك ،أفهمين ما هو الرشك اذلي أنت نفيته عن نفسك سابقا؟ تقول :أان
ّر
عرف يل الرشك.
ال أرشك لكن الالتجاء اىل الصاحلني ليس برشك؛ اذن ّ ر
قال :فانه ال يدري؛ ما هو الرشك؛ هو ال يعرف الرشك؛ لنه لو عرف ما هو الرشك
ملا قال :ان الالتجاء اىل الصاحلني ليس برشك.
الرش رك وأنت ال ت ْع ررفه؟)
قال( :فقل هل :كيف ت ّربئ ن ْفسك رمن ر ّ ْ
يعين :أنت ال تعرف اليشء؛ فكيف تعرف هل أنت واقع فيه أم ال؛ وانت ال تعرفه؟
وهذا من خطورة اجلهل ابلرشك وعدم العمل واملعرفة به؛ خطورته أنك تقع فيه وأنت ال
تدري؛ كام قال معر بن اخلطاب ريض للا عنه :مىت تنقض عرى االسالم؟ قال :اذا
نشأ يف االسالم من ال يعرف اجلاهلية؛ ملاذا؟ لهنم س يقعون يف اجلاهلية ومه ال
يعرفون أهنم مثل أيب هجل وأيب لهب ،مه يذ ّمون أاب هجل وأاب لهب وال حيبوهنم؛ لكهنم
يفعلون فعلهم ،ومه ال يدرون؛ لهنم ال يعرفون ما اذلي اكن يفعهل أبو هجل؟ وملاذا
قاتل النيب ﷺ أاب هجل؟ وملاذا قاتل أبو هجل النيب ﷺ؛ وعىل ماذا؟ ال يعرفون هذه
الش ياء؛ فذلكل وقعوا يف الرشك؛ وهذه خطورة اجلهل ابلرشك؛ فقل هل :كيف تبيء
[ -1النساء]48 :
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نفسك من الرشك وأنت ال تعرفه؟ اذن ال ب ّد أن تعرف ما هو الرشك؛ حىت تعمل هل
أنت واقع فيه أم ال؟
قال( :أم كيف حي ّ ررم للا عليك هذا ،وي ْذكر أنه ال ي ْغ رفره؛ وال تسأل عنه وال ت ْع ررفه؟)
ما جيوز ،ال جيوز أن تبقى جاهال بأصل االسالم؛ التوحيد ،جيب عليك أن تتعمل
التوحيد يك تعمل به ،وتتعمل الرشك يك ترتكه و ّتفر منه؛ فطلب العمل هذا واجب-
معرفة أصل دينك-؛ هذا واجب.
قال( :أتظن أن للا حي ّ ررمه وال يب ري ّنه لنا؟)
مس تحيل؛ للا س بحانه وتعاىل قد بني لنا لك يشء من أمور الرشيعة ،حىت قال
الهيودي لسلامن الفاريس :لقد علممك نبيمك ﷺ لك يشء حىت اخلراءة ،فقال هل سلامن:
(أجل؛ لقد هناان أن نس تقبل القبةل لغائط أو بول ،)1( )...لك يشء علمناه ﷺ؛ فكيف
ال يع رل ّمنا أصل ما جاء به عليه الصالة والسالم وبقي ثالثة عرش س نة يف مكة وهو
ي ر ّعمل الناس التوحيد وضده الرشك ،فاكن ي ر ّبني هلم التوحيد وي ر ّبني هلم الرشك؛ لكن
االشاكل يأيت من تقصريان حنن ،للا س بحانه وتعاىل قد أنزل كتابه عىل نبيه ﷺ وأخذ
عليه أن يب ري ّنه للناس وي ر ّبني هلم أمور الرشيعة اكمةل ،وقد ب ّيرنت أحسن بيان ،من يبقى
جاهال بعد ذكل؛ فبتقصريه هو؛ واال لك يشء واحض ،والعمل الآن -امحلد هلل -متوفر
بني يديك؛ ما اذلي جيعكل ترتكه وتعرض عنه؟ انه تقصريك؛ تقصريك هذا ميكن أن
خيدلك يف انر هجمن اذا مل تتعمل التوحيد ،واذا مل تعرف الرشك وتفر منه ،ال تكون
مور بطلب العمل ومعرفة ما جيب عليك من أمور
معذورا لنك م ر ّ
قص ،وأنت مأ ٌ
دينك ،يعين ال تتصور أبدا أ ّن للا س بحانه وتعاىل مل ي ر ّبني كل ما هو التوحيد وما هو
 -1أخرجه مسمل (.)2٦2
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الرشك ،وما اذلي يريده منك وما اذلي ال يريده منك؛ ال تتصور هذا؛ لكه مبني واحض
يف كتاب للا ويف س نة الرسول ﷺ ،وبقي عليك التعمل.
الرشك ع ربادة الصنا رم ،وحنن ال ن ْعبد ال ْصنام)
قال( :فان قال :ر ّ ْ
وهذا اجلواب هو املوجود يف أذهان الكثري من الناس ،تأيت تلكمه وتسأهل :ما هو
الرشك؟ يقول :هو عبادة الاصنام ،وأان ال أعبد الاصنام؛ اذن خالص انهتىى هو ال
يرشك؛ يعين :لو عبد أي يشء غريها بعد ذكل؛ فال مشلكة؛ املهم أنه ال يعبد الصمن
فقط؛ هذه مصيبة ،هذا الفهم للرشك مصيبة؛ لنه س يؤدي اىل أن جتتنب -اذا كنت
حريصا عىل التوحيد ،وهذا هو علمك يف التوحيد -س تجتنب عبادة الصنام؛ لكنك
س تذهب وتعبد احلجر وتعبد الشجر وتعبد اجلن وتعبد املالئكة وتعبد النبياء وتعبد
الولياء؛ ال مشلكة؛ ملاذا؟ لنك ال تعرف أ ّن هذا رشك؛ وهذا هو القامئ يف أذهان
الكثري من الناس اليوم ،اذا سألته ما هو الرشك؟ يقول كل :عبادة الصنام -هذا اذا
عرف االجابة طبعا ،-اذلي يعرف االجابة مهنم س يقول كل :عبادة الصنام.
ال؛ ليس فقط يف الصنام ،ليس فقط هذه احلجارة املنحوتة عىل شلك ابن أآدم -هذه
يه الصنام اليت يتصوروهنا فقط-؛ ال ليست هذه فقط ،هذه احلجارة املنحوتة عىل
ويل ،فأنت حني
ويل ،فأصلها أصال :ي
شلك ابن أآدم يه أصال رحنتت عىل شلك انسان ّ
تعبدها؛ تعبد الصل؛ تعبد الولياء ،فهذه احلجارة أصلها رحنتت عىل شلك أولياء يف
قوم نوح ،اذن أنت تعبد الواثن ،عبدت وليا ،عبدت جشرا ،عبدت جحرا ،عبدت
صورة ،عبدت متثاال ،عبدت الشمس ،عبدت القمر ،عبدت االنس ،عبدت اجلن؛
رشكوا رب ره
لك هذا يعتب رشاك؛ لن للا س بحانه وتعاىل قال{ :واعْبدوا اَّلل وال ت ْ ر
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شيْئا}( )1شيئا :نكرة يف س ياق الهنىي؛ تفيد العموم؛ أي يشء ،وقال{ :اعْبدوا اَّلل
وا ْجتنربوا الطاغوت}( )2لك ما عبرد من دون للا؛ جيب عليك أن جتتنبه ،وال جيوز كل
أن تعبد مع للا غريه ،فاذا فهمت هذا املعىن؛ عرفت الرشك ،أ ّما أن تص العبادة يف
الصمن فقط؛ فأنت ما عرفت الرشك.
قال املؤلف( :فقل هل :ما معىن :عبادة الصنا رم؟ أتظن أهن ْم ي ْعت رقدون أن رت ْكل
ال ْخشاب وال ْحجار ْتلق وت ْرزق وتد ربّر أ ْمر م ْن دعاها؟ فهذا يك ّرذبه القرأآن)
يعين يقول هل املؤلف :رصف يل عبادة الصنام اليت ذكرت أهنا رشك؛ هل تظن أن
معىن عبادة الصنام :أن هذه الصنام اليت اكنوا يعبدوهنا يعتقدون فهيا أهنا تلق
وترزق وتد ربّر؟ يعين رشاك يف الربوبية فقط؟ قال( :هذا يك ّرذبه القرأآن)؛ يعين ليس
هذا املقصود ،وقد تقدمت معنا الآايت اليت دلت عىل أ ّن مرشيك قريش اذلين
يعبدون الصنام اكنوا يعتقدون أ ّن للا هو اخلالق الرازق املد ربّر وال يعتقدون أن هذه
الصنام يه اليت تفعل ذكل؛ اذن ما يه عبادة الصنام؟
قال( :وان قال :هو م ْن قصد خش بة أو حجرا أو بن ْية عىل ق ْب أو غريه ،ي ْدعون ذكل،
وي ْذبون هل ،ويقولون :انه يق ّ رربنا اىل للا زلفى ،وي ْدفع للا عنا ببك رت ره ،أو ي ْعطينا
ببك رته؛ فقل :صدقت)
هذا هو الرشك؛ هذه يه عبادة غري للا ،من قصد خش بة أو جحرا أو بنية عىل قب-
أي يشء مبين عىل قب -أو غريه ،أي يشء من هذه الش ياء يقصدها يتقرب الهيا
ابذلحب وادلعاء واخلضوع والتذلل لها ،يدعوهنا ،يترضعون الهيا ،يذبون لها ،يس تغيثون
[ -1النساء]3٦ :
[ -2النحل]3٦ :
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هبا؛ يقولون نفعل ذكل لهنا تقربنا اىل للا زلفى ويدفع للا عنا ببكهتا أو يعطينا ببكهتا؛
نقول :صدقت هذه عبادهتم لها ،هكذا اكن يفعل كفار قريش مع أصناهمم؛ اكنوا
يذبون لها ويتقربون الهيا بأنواع القرب ويعتقدون أهنا تقرهبم اىل للا زلفى{ما ن ْعبد ْمه اال
ِ
رليق ّ رربوان اىل ر
اَّلل زلْفى} ،قالوا{ :ما نعبدمه}؛ طيب كيف اكنت عبادهتم لها؟ اكنوا يذبون
ِ
لها ينذرون لها يس تغيثون هبا؛ هكذا اكنوا يصنعون؛ هذه يه عبادة الصنام.
بور وغريها)
قال( :وهذا هو رف ْعل ْمك رع ْند الجحا رر والبْ رني رة اليت عىل الق ر
اذن أنمت أنفسمك مرشكون؛ فتفعلون مع هذه البنية والجحار اليت عىل القبور وغريها
نفس ما اكن يفعل أبو هجل وأبو لهب عند الصنام يف مكة؛ نفس اليشء.
قال( :فهذا أق ّر أن رف ْعله ْم هذا هو رعبادة الصنا رم؛ فهو امل ْطلوب)
اذا اعرتف هبذه اجلزئية الخرية؛ فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الصنام؛ فهذا
املطلوب وهو اذلي نريد؛ وهكذا يكون النقاش معهم يف هذا المر.
مث جواب أآخر:
قال( :ويقال هل -أيضا :-ق ْوكل :الرشك عبادة الصنا رم؛ ْ
هل مرادك أن ر ّ
خمصوص
الرشك
ٌ
هبذا؟ وأن الاعامتد عىل الصا رحلني ودعاء ْمه ال ي ْدخل يف ذكل؟)
وهذا اجلواب اذلي بدأان به؛ يعين :أنت الآن تتصور أ ّن عبادة الصنام حمصورة يف
الصنام فقط؛ أما الاعامتد عىل الصاحلني ودعاؤمه والتقرب الهيم ال يعتب عبادة؟
قال( :فهذا يرده ما ذكر للا يف ركتا رب ره رم ْن ك ْف رر م ْن تعلق عىل املالئك رة أو عيىس أو
الصا رحلني)
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وقد تقدم معنا هذا وبيّنّا يف بداية رد الش هبة أ ّن بعض من قاتلهم النبياء عىل الرشك
اكنوا يعبدون اجلن واملالئكة واالنس ...اخل.
الرشك
قال( :فالبد أ ْن ي رقر كل :أن م ْن أرشك يف عباد رة للا أحدا من الصاحلني؛ فهو ر ّ ْ
املذكور يف القرأآن؛ وهذا هو امل ْطلوب)
وهذا اجلواب نفسه تقدم.
قال ( :روس املسأل)
يعين لب املوضوع وخالصته
ّسه يل؟)
قال( :أنه اذا قال :أان ال أرشك ابهلل؛ فقل هل :وما الرشك ابهلل؛ ف ر ّ ْ
عرف يل الرشك ،ما هو
هذه خالصة املوضوع ،اذا قال كل :أان ال أرشك ابهلل ،طيب ّ ر
الرشك؟
فّسها يل ،فان
قال( :فان قال :هو عبادة الصنام؛ فقل :وما معىن عبادة الاصنام؟ ر ّ ْ
فّسها يل؟ فان فّسها مبا بينه
قال :أان ال أعبد اال للا؛ فقل :ما معىن عبادة للا؛ ر ّ ْ
القرأآن؛ فهو املطلوب)
ما معىن عبادة للا؟ أن خنضع ونتذلل بني يدي للا تبارك وتعاىل ،عبادة للا؛ كامل
اخلضوع والتذلل بني يدي للا تبارك وتعاىل مبا رشع؛ اذلحب هلل ،النذر هلل ،ادلعاء هلل
تبارك وتعاىل ،الاس تغاثة ابهلل ...اىل أآخره؛ هذا لكه اذلي نفعهل مع للا تبارك وتعاىل
هذه عبادات هلل ،اذا رصفناها لغريه فهذا هو الرشك ،هذا معىن العبادة ،أمرها سهل
واحضة ،أنت عندما تقوم تصيل تسجد وتركع ماذا تفعل؟ تعبد للا؛ هذه العبادة،
عندما تتصدق وتزيك ،ترفع يديك وتدعو ،تس تغيث :اي رب ارزقين اي رب اغثين؛
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ماذا تفعل؟ تعبد للا س بحانه وتعاىل ،عندما تنذر هلل س بحانه وتعاىل نذرا؛ ماذا
تفعل؟ عبادة تتعبد هلل س بحانه وتعاىل ،عندما تج وتطوف تتقرب اىل للا س بحانه
وتعاىل ،عندما تذحب تتقرب اىل للا تبارك وتعاىل؛ هذه يه العبادة ،فصفها لغري للا؛
يعتب رشاك؛ فقط المر سهل.
قال( :وان مل ي ْع رر ْفه؛ فك ْيف يد ْعي شيئا وهو ال ي ْع ررفه)
هذا غريب هذا سؤال تعجب
قال( :وان فّس ذكل بغري معناه؛ بين ْت هل الآايت الواحضات يف معىن الرشك ابهلل،
وعبادة الواثن)
كام تقدم
مان ربع ْي رن ره)
قال( :وأنه اذلي ي ْفعلونه يف هذا الز ر
تذهب جتده عند الرضحة ،اذهب عند الرضحة؛ س تجد نفس اذلي يفعلونه ،هذا
الرشك؛ جتدمه يسجدون لها ،رأيناها ورأيمتوها ،ومع انتشار هذه الفيديوهات القصرية؛
صار المر واحضا؛ صاروا يصورون أنفسهم وينرشون الصور ،وانظر ماذا يفعلون:
متسح هبا وجسود لها والطواف حولها واذلحب لها؛ لكه موجود ،يذهبون الهيا ويس تغيثون
هبا :اي س يدي فالن ارزقين الودل ،اي س يدي فالن حاليت كذا ،اي س يدي فالن؛
اس تغاثة بغري للا س بحانه وتعاىل ،اس تعانة بغريه فامي ال يقدر عليه اال هو تبارك وتعاىل،
جيعلون هذا الويل مبزنل رب العزة تبارك وتعاىل فيرشكون به معه؛ هذا الواقع حاليا،
يعين اذا أردت ابختصار أن تعرف الرشك؛ فاذهب وانظر ما اذلي حيدث عند هذه
الرضحة وهذه القبور من هؤالء املرشكني ،واذا أردت أن تعرف ما هو التوحيد؛
فانظر اىل املو رّحد وهو يعبد للا عىل الكتاب والس نة؛ تعرف ما هو التوحيد ،هذا
8

اذلي يفعهل قربة اىل للا س بحانه وتعاىل؛ هذا هو التوحيد ،فهو عبادة للا س بحانه
وتعاىل؛ هذا معىن العبادة وافراد للا هبذا هو التوحيد.
قال( :وأن عبادة للا وحده ال رشيك هل يه اليت ي ْن ركرون علينا ويصيحون فيه)
هل جاء الش يخ محمد بن عبد الوهاب بيشء جديد؟ أترون شيئا جديدا جاء به؟ هو
يأمران بأن نرجع اىل ما اكن عليه النيب ﷺ واىل دعوة النيب ﷺ -دعوة التوحيد -ونبذ
الرشك؛ هذا ما يطلبه منا جزاه للا خريا عىل ما قدم ،ويذكر كل :قال للا قال رسول
للا ﷺ ،ما يأيت بالكم غري مفهوم ،وال خيوض يف الالكم وال يف غريه؛ ال؛ بل جاءك
بأآايت وأحاديث ولكم من السلف ريض للا عهنم ،جتدونه لكه يف كتاب التوحيد،
احمك ابنصاف وال تكن امعة تسمع الالكم وتذهب وتضيع يوم القيامة ويتبأ منك
الكباء اذلين أضلّوك -ال ينفعونك بيشء ،-اقرأ وانظر؛ مك من عبد اكنوا يلبّرسون عليه
ويغشونه وخيدعونه( :الوهابية ،واحذر من الوهابية ،وال تقرأ يف كتب الوهابية) ،وملّا
قرأ ،أراد للا هل الهداية؛ قال :وللا ما وجدت اال قال للا ،قال رسول للا ﷺ،
وقال السلف الصاحل ريض للا عهنم ،وصار بعض هؤالء أمئة ،علامء أاكبر بعد أن اكد
الكباء أولئك أن ي رضلوه ،فهل ينفعه أن يأيت ويقول :ربنا اتّب ْعنا سادتنا وكباءان؟ ال
ينفعه هذا؛ خالص يتبأ منه أس ياده ،عندئذ لن ينفعوه شيئا {ا ْذ تبأ راذلين اتبرعوا رمن
ِ
راذلين اتبعوا ورأوا الْعذاب وتقطع ْت هبر ر م ْال ْس باب}( )1تبؤوا مهنم.
يش ٌء
قال( :كام صاح اخواهنم حيث قالوا{ :أجعل ْال آ رلهة ِالها وا رحدا ِان هذا ل ْ
اب}())2
ُع ٌ
[ -1البقرة]1٦٦ :
[ -2ص]5 :
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من اخواهنم؟ املرشكون؛ مرشكو قريش ملا جاءمه النيب ﷺ وقال هلم" :قولوا ال اهل اال
للا تفلحوا"؛ ماذا أجابوه؟ قالوا :أجعل الآلهة الها واحدا وللا هذا يشء ُعيب؛ يعين:
نتقرب الهيا ونعبدها؛ جعلهتا الها واحدا نتقرب اليه
كيف جعلت الآلهة هذه لكها اليت ّ
ونعبده؟ ا ّن هذا ليش ٌء ُعاب غريب يتعجب منه ،وهؤالء فعلوا مثلهم ،ملا دعامه اىل
التوحيد ونبذ الرشك وترك عبادة الولياء والقبور والرضحة ورصف العبادة هلل
س بحانه وتعاىل؛ قالوا جاء بدين جديد ،طبعا أكيد ابلنس بة هلم جاء بدين جديد؛ ل ّن
ادلين احلق قد ن رِس ،وترىب الصغري عىل الباطل ونشأ عليه فصار ال يعرف اال هذا
الرشك اذلي هو عليه ،فصار يرى التوحيد دينا جديدا خمالفا ملا ترىب عليه ونشأ عليه؛
ذلكل احذر بأن تمك عىل الرشع من خالل ما تربيت عليه؛ فرمبا تكون قد تربيت عىل
ابطل؛ خاصة حنن يف أآخر الزمان؛ يعين قد مىض عىل النبوة أكرث من ألف وأربع مائة
عام ،نعم امحلد هلل ادلين حمفوظ؛ لكن عليك أن تبحث وتنظر :هل ما تربيت عليه من
هذا احملفوظ اذلي بقي؟ أم قد اختلطت المور عند قومك ودخلوا يف الرشك والبدع
والضالالت؟ ابث وانظر.
رشكون يف زماننا :كبري الا ْع رتقا رد؛ هو
قال( :فاذا عر ْفت أن هذا اذلي يس ّمي ره امل ْ ر
الرشك اذلي نزل فيه القرأآن ،وقاتل رسول ر
للا ﷺ الناس علي ره)
رّ ْ
فاذا عرفت؛ يعين :اذا علمت ما معىن العبادة ،وأن ما عليه أولئك املرشكون يف زمانه
رمحه للا هو ما اكن املرشكون عليه يف عهد النيب ﷺ؛ عرفت أ ّن رشك هؤالء أعظم
من رشك اذلين قاتلهم النيب ﷺ من وهجني؛ كام قال.
(فاذا عرفت أ ّن هذا اذلي يسميه املرشكون يف زماننا كبري الاعتقاد) ،اذلي يسميه
املرشكون يف زمنه الاعتقاد" :هو الرشك"؛ هو نفسه الرشك اذلي نزل فيه القرأآن
وقاتل رسول للا ﷺ الناس عليه.
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رش رك أ ْه رل زماننا بأ ْمرْي رن)
رشك الولني أخف رم ْن ر ْ
قال( :فا ْع ْمل أن ر ْ
يعين :الآن فهمت ما هو التوحيد وما هو الرشك؟ اذا عرفت هذا؛ فاعرف أ ّن رشك
املتأخرين اذلين يعيشون بيننا اليوم أعظم من رشك أيب هجل ومن اكن يف زمنه ،من
أين هذا؟
قال بأمرين؛
رشكون وال ي ْدعون املالئكة والولياء والواثن مع ر
للا اال يف
(أحدهام :أن الولني ال ي ْ ر
الرخا رء ،وأما ر ّ
الشدة؛ في ْخ رلصون رهلل ادلعاء)
هذا الفرق الول؛ يعين :امتاز املرشكون الوائل عىل املرشكني املتأخرين ،واكن
املرشكون املتأخرون أعظم رشاك من املرشكني الوائل بأمرين؛ الول :هذا؛ وهو أن
مرشيك زمن اجلاهلية كيب هجل وأيب لهب ومن شاهبهم؛ اكن رشكهم يف حال الرخاء يف
حال السعة ومه مراتحون ،وليسوا واقعني يف ضيق ،يعين :اكنوا يرشكون ويعبدون،
لكن اذا وقعوا يف ضيق ويف أزمة واحتاجوا اىل من يعيهنم؛ التجأوا اىل للا س بحانه
وتعاىل وحده ،وحدوا عندئذ وتركوا الرشك يف ذاك املوقف؛ ما ادلليل عىل هذا
الالكم؟
انظر كيف يأيت كل ابدلليل
قال( :كام قال للا تعاىل {واذا مسمك الرض ريف الْب ْح رر ضل م ْن ت ْدعون اال اايه فلما َن ْامك
ِ ِ
اىل الْ ّرب أعْرضْ ْمت واكن ْاالنْسِان كفورا}())1
ِ
ِ

[ -1االساء]٦7 :
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انظر ،للا س بحانه وتعاىل خياطب املرشكني يف زمن النيب ﷺ ،اذا اكنوا يف البحر
ركبوا يف السفن وجاءت أمواج وخشوا عىل أنفسهم من الهالك وما بقي عندمه اال
اللجوء اىل للا س بحانه وتعاىل؛ يلجؤون اليه وحده ،يدعون للا خملصني هل ادلين ،ال
يدعون غريه وال يسألون سواه؛ قال{ :فلما َن ْامك اىل الْ ّرب أعْرضْ ْمت} فل ّما ينجهيم للا
ِ
س بحانه وتعاىل اىل الب وخيلصهم من الزمة اليت اكنوا فهيا؛ يرجعون اىل رشكهم {واكن
ْاالنْسان كفورا} اذا هؤالء اكنوا يو رّحدون يف حال الشدة ويرشكون يف حال الرخاء ،أما
ِ
مرشكو زماننا؛ فيرشكون يف الشدة ويف الرخاء ،حىت يف الشدة جتدمه يس تغيثون
بأولياهئم وال يس تغيثون ابهلل س بحانه وتعاىل ،ولعلمك تسمعون حني تصل بعض
النكبات :اي عيل! اي عذراء! اي س يدي فالن! هكذا يكونون يف أوج الزمة ،مسعنا هذا
مهنم يف أوج الزمة عندمه؛ وهذا رشكهم ،واملو رّحد يقول :اي للا؛ فانظروا الفرق بني
هذا وهذا.
والآية الثانية اليت تدل عىل ما قال املؤلف رمحه للا:
اَّلل أ ْو أت ْتمك الساعة أغ ْري ر
قال( :وقوهل{ :ق ْل أرأيْت ْمك ا ْن أات ْمك عذاب ر
اَّلل ت ْدعون ا ْن ك ْن ْمت
ِ
ِ
صا رد رقني ( )40ب ْل اايه ت ْدعون في ْك رشف ما ت ْدعون ال ْي ره ا ْن شاء وتنْس ْون ما
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
رض دعا ربه م رنيبا ال ْي ره} اىل قوهل{ :قلْ
تْ ر
رشكون}( ،)1وقوهل تعاىل{ :واذا مس االنسان ي
رِ
ِ
تمتع ربك ْف ررك ق رليال انك رمن أ ْ ِ
حص راب النا رر}( ،)2وقوهل تعاىل{ :واذا غش هي ْم م ْو ٌج اكلظل رل
ْ
ْ
ِ
ِ
دعوا اَّلل م ْخ رل رصني هل ّ رادلين}())3
لكها أآايت بنفس املعىن؛ يف الرخاء يرشكون ويف الشدة يو رّحدون.
[ -1النعام]41-40 :
[ -2الزمر]8 :
[ -3لقامن]32:
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مفن فهرم هذ ره املسأل اليت وحضها للا يف كتاب ره؛ ويه أن املرشكني اذلين قاتله ْم
قالْ ( :
رسول ر
للا ﷺ يدعون للا ويدعون غريه يف الرخا رء)
يعين بعيدا عن الشدة وعن الرضاء والزمة ،ومه يف سعة مراتحون.
قال( :وأما يف الرضا رء و ر ّ
الشد رة؛ فال يدعون اال للا وحده ال رشيك هل ،وينسون
ساداهتر م)
اذلين يعبدوهنم يف حال الرخاء؛ مفن فهم هذه املسأل؛ قال:
لكن أين م ْن يفهم قلْبه هذه
رش رك أ ْه رل زماننا ورشك الولني؛ و ْ
(تبني هل الف ْرق بني ر ْ
املسأل فهْام ر راسا!؟ وللا املس تعان)
خالص أنت اذا فهمت هذه املسأل؛ عرفت الفرق بني رشك أولئك ورشك هؤالء.
قال( :المر الثان):
هذا الفرق الثان بني رشك الولني ورشك الآ رخرين.
للا أانسا مقربني رع ْند ر
قال( :أن الولني ي ْدعون مع ر
للا؛ اما أنبياء واما أولياء واما
مالئكة أ ْو ي ْدعون أجشارا أو أجحارا مطيعة رهلل ،ليست ر
عاصية)
يعين أولئك الولون يتخذون أآلهة من عباد للا الصاحلني ،أو عىل القل من الجحار
والجشار اليت تس بح هلل س بحانه وتعاىل.
قال( :وأهل زماننا ي ْدعون مع ر
للا أانسا رم ْن أ ْفس رق الن راس ،واذلين ي ْدعوهنم مه اذلين
وغري ذكل)
الّسق رة وت ْر رك الصال رة؛ ر
ْحيكون ع ْهنم الفجور رمن ّ رالزان و ر
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طبعا مهنم من يعبد أيضا الولياء والنبياء وغريمه؛ لكن أيضا جتد البعض يعبدون بعض
الفسقة والفجرة وجيعلوهنم أولياء -وهذا يف غالة الصوفية كثري -ويزمعون أ ّن هؤالء
أولياء؛ لكهنم يفعلون املعايص ويفعلون هذه الش ياء؛ ل ّن هؤالء قد سقط عهنم
التلكيف.
وعندمه ش هبات وأش ياء نسأل للا العافية والسالمة؛ لكن هذا من الفرق اذلي ذكره
املؤلف رمحه للا بني رشك الولني والآخرين.
قال( :واذلي يعتقد يف الصا رل رح أو اذلي ال ي ْعص -رمثْل اخلش رب واحلج رر -أ ْهون رمم ْن
ي ْعت رقد في ْن يشا رهد رف ْسقه وفساده وي ْشهد به)
مفع أ ّن امجليع رشك ،اللك رشك ،اللك مرشكون؛ لكن هؤالء أهون قليال يف هذه
النقطة.
ونكتفي اليوم هبذا .وامحلد هلل.
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رشح كشف الش هبات
ادلرس ٧
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد...
وقفنا يف رشح كتاب كشف الش هبات يف ادلرس املايض وهو ادلرس السادس عند
قول املؤلف رمحه للا:
حتققت أ ّن اذلين قاتَلهم رسول للا ﷺ أ َ ح
(اذا َ
رش َكً ِم رن هؤالء)
ص عقو ًال وأخ حَف ِ ر
يعين :املرشكون يف زمنه.
قال( :فاعمل أن لهؤالء ش رهبَ ًة يوردوهنا عىل ما ذكرن؛ ويه من أعظم ش هبَ ِ هِ رم؛ فأصغ ِ
مسعك جلواهبا؛ ويه أهنم يقولون :ان اذلين نَ َز َل فهيم القرأن ال يشهدون أن ال اهل اال
بون القرأ َن ،وجيعلونه ِ ر
سر ًا،
ينكرون ال َب رع َث ،وي َك ِّذ َ
بون الرسو َل ﷺ ،و َ
للا ،وي َك ِّذ َ
وحنن ن َ رشهد أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول للا ،ون َص ِّدق ابلقرأ ِن ،ونؤمن ابل َب رع ِث،
ونصيل ونصوم؛ فكيف َ رت ًعلوننا ِمثر َل أولئك)
هذه الش هبة ،قال املؤلف( :يه من أعظم ش هبهم)؛ فالش هبة يه أهنم أثبتوا الفارق بيهنم
وبني املرشكني ا ُأل َول ،وجعلوا الفارق أهنم مه يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا
رسول للا وال ي َك ِّذبون الرسول ﷺ وال ينكرون البعث وال ي َك ِّذبون القرأن وال
جيعلونه سر ًا ،وأولئك ال يفعلون ذكل؛ هذا هو اذلي أوردوه من الش هبة؛ فكيف
تعلوهنم أشد رشكً من أولئك مع أهنم أفضل مهنم يف لك ما ذكروا؟
فأجاب الش يخ رمحه للا فقال( :فاجلواب :أنه ال َ
خالف بني العلام ِء ِكّهم :أن الرج َل اذا
صدق رسول للا ﷺ يف يش ٍء وكذب َه يف يشء أنه كفر رل ر
يدخل يف االسالم ،وكذكل
1

من ِ
ببعض القرأ ِن و َج َحدَ ب َ رعضَ ه؛ َكَ رن أقَر ابلتوحي ِد و َج َحدَ
وجوب الصال ِة ،أو أقَر
َ
اذا أ َ
ابلتوحي ِد والصال ِة ،وحجدَ
وجوب الزك ِة ،أو أقَر هبذا كه ،و َج َحدَ الص رو َم ،أو أقَر هبذا
َ
كه وحجدَ احلج)
األن الش هبة قامت عىل أهنم اذا كنوا مه يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول
رون وتساووهنم أو تعلوهنم أش ّد
للا وي ّ ِقرون ابلبعث وابلقرأن ...اىل أخره؛ فكيف ي َكف َ
رشكً من أولئك؟
فاجلواب :أن العلامء أمجعوا أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول وكذب به فهو كن
بنيب من األنبياء فهو كن كفر جبميع األنبياء؛ هذا أمر
كذب ابمجليع وكفر به ،ومن كفر ٍ
مج َمع عليه عند أهل العمل؛ فاالجامع هو ادلليل عىل ذكل.
قال( :وكذكل اذا أمن ببعض القرأن وحجد ببعض) وهذا أيض ًا منقول عليه االجامع؛ كام
قال عبدللا بن مسعود ريض للا عنه( :من حجد أية يف كتاب للا فهو كفر -أو فهو
ك رفر) ،ومثل املؤلف عىل االميان ببعض القرأن واجلحد ببعضه فقال( :كن أقر ابلتوحيد
وحجد وجوب الصالة)؛ هذا املثال األول اذلي ذكره :الصالةَ ،من أقَر ابلتوحيد وقال
أشهد أن ال اهل اال للا وأشهد أن محمد ًا رسول للا وأن للا س بحانه وتعاىل واحد وال
يرشك معه يف عبادته غريه ،لكن أنكر وجوب الصالة فقال الصالة ليست واجبة؛
فهذا يكفر.
قال( :أو أقر ابلتوحيد والصالة وحجد وجوب الزكة) يعين أمن وأقَ ّر بأنه ال اهل اال للا
وأن محمد ًا رسول للا والصالة واجبة؛ لكن الزكة ليست واجبة ،وحجد وجوهبا -كذب
بوجوهبا -هذا أيض ًا يكفر؛ هذا املثال الثاين.
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قال( :أو أقر هبذا كه) أي :ابلتوحيد والصالة والزكة (وحجد الصوم) كذب ابلصوم
وقال الصوم ليس واجب ًا؛ كذكل يكفر.
قال( :أو أقر هبذا كه) التوحيد والصالة والصوم (وحجد احلج) كذكل يكفر.
قال( :وملا ل ي َ رن َق رد ُأنس يف زمن النيب ﷺ للحج؛ أنز َل للا يف حقهمَ { :و ِ ِّلِل عَ َىل الن ِاس
اّلِل غَ ِ ٌّين َع ِن الر َعالَ ِم َني}())1
ِح حج الر َبير ِت َم ِن راس َت َطا َع ال َ ري ِه َسب ًِيال َو َم رن َك َف َر فَان َ
ِ
ِ
هذا دليل اس تدَ ل به املؤلف عىل أن حجود وجوب احلج وحده يكفر به العبد؛ وهذه
األية دليل عىل ذكل.
هنا يقول الش يخ ابن عثميني رمحه للا" :قول املؤلف وملا ل ينقد ُأنس يف زمن النيب
ﷺ للحج أنزل للا يف حقهم )..هذا؛ قال الش يخ :ظاهره أن للية سبب نزول هو
هذا؛ ول أعمل ملا ذكره الش يخ دلي ًال" .يعين عىل أهنا سبب للزنول لكن األية يف داللهتا
واحضة عىل املراد.
قال( :و َم رن أقَر هبذا ِكّ ِه و َج َحدَ َ
البعث؛ َك َف َر ابالجامعَِ ،و َحل دَمه؛ كام قال تعاىل{ :ان
ِ
ون أ رن ي َف ّ ِرقوا ب َ ر َني ِ
ون ن رؤ ِمن ِب َب رع ٍض
اّلِل َورس ِ ِِل َويَقول َ
ون ِاب ِّلِل َورس ِ ِِل َوي ِريد َ
ِاذل َين يَ ركفر َ
ون َحقًّا
ون أ رن يَت ِخذوا ب َ ر َني َذ ِ َكل َسب ًِيال (ُ )150أول َ ِئ َك مه ا رل ََك ِفر َ
َونَ ركفر ِب َب رع ٍض َوي ِريد َ
َوأ رع َت ردنَ ِل رل ََك ِف ِر َين عَ َذ ًااب مهِينًا}())2
أقَ ّر ابلتوحيد وبوجوب الصالة ووجوب الصيام وبوجوب الزكة وبوجوب احلج ،لكنه
أنكر البعث بعد املوت؛ قال :كفر ابالجامع وحل دمه وماهل.
[ -1أل معران]9٧ :
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وكفر ٍ
قال( :فاذا كن للا قَ رد َص َح يف كتاب ِه :أن َم رن أ َم َن ٍ
ببعض؛ فهو الَكفر
ببعض َ
حق ًا؛ زالت هذه الش هبة)
خالص ما بقي يشء من الش هبة ،اذ انمك لو أمنمت بلك ما ذكرمت من وجوب الصالة
ووجوب الصيام ووجوب احلج وأن القرأن من عند للا س بحانه وتعاىل وأن النيب ﷺ
مرسل من عند للا ولكنمك أرشكمت بعبادة غري للا س بحانه وتعاىل معه -عبدمت غري للا
معه-؛ تكونون قد كفرمت وخرجمت من مةل االسالم؛ ألن الواجب أن تؤمنوا بلك ما
أوجب للا س بحانه وتعاىل االميان به ،فهنا قد بني يف هذه األية :أن من أمن ٍ
ببعض
ون َحقًّا َوأ رعتَدر نَ ِللر ََك ِف ِر َين عَ َذ ًااب
وكفر ببعض؛ أنه قد كفر؛ فقالُ { :أ رولَئِ َك مه الر ََك ِفر َ
مهِينًا}.
قال املؤلف( :وهذه اليت َذ َك َرها ب َ رعض أ ره ِل األ رحسا ِء يف ِكتاب ِه اذلي أرس َل الينا)
الظاهر أن أهل االحساء -اذلين مه يف اجلزيرة العربية من الناحية الرشقية؛ يعين يف
رشق السعودية اليوم -أ َرسلوا للش يخ رساةل فهيا هذه الش هبة؛ َفر ّد علهيم الش يخ هبذا
اذلي َرده ،واألية واحضة يف دالةل هذه املسأةل ،واالجامع منعقد أيض ًا عىل لك ما ذكر
املؤلف سابق ًا ونقل فيه االجامع.
قال الش يخ( :ويقال أيض ًا :اذا كنت ت ِق حر أن َمن ص ّدق الرسول ﷺ يف لك يشء وحجدَ
وجوب الصال ِة أنه كفر حالل ادل ِم و ِ
املال ابال رجامعِ)
َ
ِ
هذه مقدمة ،اذا كنت ت ِق حر هبذه املقدمة؛ ألن هذا أمر مج َمع عليه.
والالكم هنا ابرك للا فيمك يف حجد وجوب الصالة ،وليس يف الصالة نفسها -يف تأدية
الصالةِ ،-ف رعل الصالة نفسها هذه فهيا خالف معروف ،خشص ترك الصالة هل يكفر
أم ال يكفر؟ هذه املسأةل حمل خالف؛ لكن من حجد وجوب الصالة؛ يعين :قال
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الصالة ليست واجبة؛ هذا حمل اجامع بني العلامء بأنه يكفر؛ ألنه مكذب بكتاب للا
وبس نة رسول للا ﷺ اليت دلت فهيا األدةل عىل وجوب الصالة؛ فقال هنا( :اذا كنت
ت ِق حر) اخلطاب لهذا املرشك اذلي أورد هذه الش هبة؛ (اذا كنت ت ِق حر أن من َصد َق
الرسو َل ﷺ يف لك يشء وحجد وجوب الصالة أنه كفر حالل ادلم واملال ابالجامع)؛
أنت ت ِق حر هبذه املقدمة؛ يقول كل نعم طيب:
( َ
وكذكل اذا أقَر ِب ِّ
لك يش ٍء اال البعث)
كذكل اذا أقَر بلك أمور ادلين اليت ورد االميان هبا -من االميان ابهلل ومالئكته وكتبه
ورسِل ..اىل أخره -لكنه ال ي ِق حر ابلبعث ،فاذا فعل ذكل؛ يكفر وخيرج من مةل
االسالم ،وأنت ت ِق حر هبذا.
قالَ ( :
مضانَ ،و َصد َق بذكل كه)
وكذكل لَ رو َج َحدَ و َ
جوب َص رو ِم َر َ
أي :صدق بلك مسائل االميان؛ لكنه حجد وجوب الصوم.
قال( :ال ختتلف املذاهب فيه)
يعين لك املذاهب متفقة وامحلد هلل ،مجيع املسلمني من أهل العمل متفقون عىل أن مثل
هذا يكفر.
قال ( :ر
وقد ن َ َط َق ب ِه الق ررأن كام قدمنا)
يعين من أمن ببعض وكفر ببعض.
فاذا علمت هذه املقدمة؛ فأكل معنا؛ قال:
(مفعلوم أن الت روحيدَ هو أ رع َظم فريض ٍة جاء هبا النيب ﷺ)
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هذا مسمل به؛ أول ما جاء النيب ﷺ جاء ابلتوحيد ،وكنت دعوته ثالثة عرش س نة يف
مكة وهو يدعو اىل التوحيد؛ وهذا ملَكنة التوحيد ،وابلتوحيد أص ًال يدخل االنسان
وخيَّل فهيا -أي :بنقضه -أو ابلتوحيد يدخل اجلنة َ
النار َ
وخيَّل فهيا ،أي :بنقض التوحيد
وخيَّل فهيا ،وبتحقيق التوحيد يدخل اجلنة َ
يدخل النار َ
وخيَّل فهيا ،فالتوحيد هو األصل
األول اذلي جاء به النيب ﷺ.
احلجَ ،
فكيف اذا َج َحدَ االنسان شيئ ًا
قالَ ( :
وهو أ رع َظم ِم َن الصال ِة والزك ِة والصو ِم و ّ ِ
ِم رن هذ ِه األمو ِر كفر؛ ولو َ ِمع َل ِب ِّ
جاء به الرسول ﷺ ،واذا َج َحدَ التوحيدَ اذلي
لك ما َ
َهو دين حالرس ِل كهم ال يكفر؟!)
هذا سؤال تع حجب؛ يتعجب املؤلف كيف يكون هذا؟ هذا ال يكون ،اذا كن األصل
األول اذلي جاء به النيب ﷺ وهو أعظم يشء يف رشيعة للا س بحانه وتعاىل وهو
التوحيد ،اذا حجده أو نقضه ،ال يكفر؛ بيامن اذا حجد الصوم أو الصالة أو كذا يكفر؟
كيف يكون هذا؟ هذا ال يكون أبد ًا؛ هذا تناقض.
جعب هذا اجله َل)
قال( :س بحان للا! ما أ َ
هذا الكم املؤلف رمحه للا؛ يتعجب من هجل هؤالء القوم ،طبع ًا البعض مهنم ّهجال
حقيق ًة؛ لكن البعض يعمل لكنه جيحد احلق وينكره مع اقراره يف نفسه خبالفه.
أجاب املؤلف ابجلواب األول عن هذه الش هبة؛ وهو االميان ببعض والكفر ببعض وذكر
األية ،مث اجلواب الثاين؛ وهو :أنك اذا أ رق َر رر َت بأن من حجد الصالة أو الصيام أو الزكة
بأنه يكفر مع اميانه بلك يشء؛ فكيف جبحد التوحيد؟ واألن اجلواب الثالث عن هذه
الش هبة:
قال( :ويقال -أيض ًا -هؤال ِء أحصاب ِ
رسول للا ﷺ قاتلوا بين حنيفة)
6

بنو حنيفة هؤالء قبيةل من قبائل العرب قاتلَهم أحصاب الرسول ﷺ بعد موت النيب
ﷺ ويف عهد أيب بكر الصديق ريض للا عنه.
قال( :وقد أسلموا مع النيب ﷺ)
أي :بنو حنيفة كنوا قد أسلموا مع النيب ﷺ.
قال( :ومه يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول للا ﷺ ويؤذنون ويصلون)
هذا حال بين حنيفة :قاتلهم املسلمون -قاتلوا بين حنيفة وكن فهيم مس يلمة الكذاب
وأحصابه -قاتلهم املسلمون واس تحلوا دماءمه وأمواهلم؛ مع أهنم يشهدون أن ال اهل اال
للا وأن محمد ًا رسول للا ويؤذنون ويصلون.
نيب)
قال( :فان قال :اهنم يقولون :ان مس يلم َة ٌّ
أي :مع أهنم يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول للا ويؤذنون ويصلون؛ اذن
ملاذا قاتلهم املسلمون واستباحوا دماءمه وأمواهلم؟
قال( :فان قال اهنم يقولون ان مس يلمة نيب)؛ هذا االشَكل؛ ذلكل قاتلهم املسلمون؛
ألهنم يقولون ان مس يلمة الكذاب نيب ،أثبَتوا نبي ًا مع النيب ﷺ.
قال( :قلنا :هذا هو املطلوب)
خالص هذا اذلي نريده منك؛ أن تعرتف هبذا.
كفر و َحل ماهل و َدمه ،و رل تَ رن َف رعه
قال( :اذا كن من َرفَ َع رج ًال اىل رتبة النيب ﷺ؛ َ
الشهاداتن وال الصالة؛ َ
فكيف ِب َم رن َرفَ َع مشسان أو يوسف أو حصابي ًا أو نبي ًا اىل مرتبة
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وب
جبا ِر السامو ِات واألرض؛ س بحان للا ما أعظم شأنه! { َك َذ ِ َكل ي َ رط َبع اّلِل عَ َىل قل ِ
ون}())1
ِاذل َين َال ي َ رعلَم َ
فهمنا الاس تدالل األن؛ هؤالء أيض ًا يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول للا
ويؤذنون ويصلون؛ ومع ذكل استباح املسلمون دماءمه وأمواهلم؛ ألهنم يقولون بأن
مس يلمة نيب؛ اذ ًا هذا ر ّد عىل ش هبتمك أنمك تؤمنون بكذا وكذا وكذا؛ فكيف ت َك ِفّروننا
وكيف تقاتلوننا؟
فالرد عىل هذه الش هبة :أنمك أمثال هؤالء ،انظروا اىل هؤالء أنمت أعظم مهنم كفر ًا ،مه
قد جعلوا نبي ًا مع نبينا ﷺ ،وأنمت جعلمت مشسان أو يوسف أو جعلمت حصابي ًا أو نبي ًا يف
مرتبة جبار الساموات واألرض ،يف مرتبة رب العزة تبارك وتعاىل؛ فعبدمت هذه األش ياء
مع للا س بحانه؛ فعملمك هذا أعظم من معل بين حنيفة هؤالء؛ وذلكل تعجب املؤلف
ون}).
وقال( :س بحان للا ما أعظم شأنه! { َك َذ ِ َكل ي َ رط َبع اّلِل عَ َىل قل ِ
وب ِاذل َين َال ي َ رعلَم َ
وجواب أخر:
عون
قال( :ويقال أيض ًا :اذلين َحرقهم عيل بن أيب طالب ريض للا عنه ابلن ِار كحه رم ي َد َ
لكن
االسالم ،ومه من أ ِ
حصاب عيل ريض للا عنه ،وت َعلموا الع َمل ِم َن الصحاب َ ِة ،و ر
عيل مث َل الاعتقاد يف يوسف ومشسان وأمثاهلام؛ َ
فكيف أ ر َمج َع الصحاب َة عىل
ا رع َت َقدوا يف ٍ ّ
رون املسلمني؟ أ رم َ
ون أن الصحاب َ َة ي َك ِفّ َ
قَ رت ِلهِ رم وك رفرمه؟ أتظنح َ
تظنون أن الاعتقاد يف اتجٍ
وأ رم ِ ِ
ض ،والاعتقاد يف عيل بن أيب طالب ي َك ِفّر؟)
ثاهل ال ي َ ح

[ -1الروم]59 :
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جواب واحض واس تدالل يف حمِل؛ هؤالء كفروا بتأليه عيل بن أيب طالب ريض للا
عنه؛ هذه فرقة من الش يعة ا ُأل َول اذلين ألهوا عيل بن أيب طالب ريض للا عنه ،وعيل
بن أيب طالب ريض للا عنه خَد األخدود ،وقال:
(ملّا َرأيرت األ رم َر أ رمر ًا ك َّب أج رجت نَ ِري َو َد َع روت قنرّبا)
وقنّب هذا مواله ،فل ّما رأى األمر عظميً وأهنم يقولون أنت أنت؛ يعين :أنت اهل؛ شق
وحرقهم؛ ملاذا؟ ألهنم كفروا ،جعلوا علي ًا ريض للا عنه ِندّ ًا
األخاديد وأشعل فهيا النار ّ
رش
هلل س بحانه وتعاىل ،مفا قبل عيل بن أيب طالب ريض للا عنه هبذا وكفرمه ،قتلهم ّ
قتةل ،وأنمت حالمك كحاهلم؛ فهؤالء أحصاب النيب ﷺ حمكوا علهيم هبذا.
جواب أخر:
قال( :ويقال أيض ًا :بنو عبي ٍد ال َقداح ،اذلين ملكوا املغرب ومرص يف زمان بين
عون االسالم،
العباس؛ كهم يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول للا ،وي َد َ
ياء دون ما حنن فيه؛ أ ر َمج َع
ويصلون اجلمعة وامجلاعة ،فل ّما أظهروا خمالفة الرشيعة يف أش َ
العلامء عىل ك رف ِر ِ رمه وقتاهلم ،وأن بال َدمه بالد َح رر ٍب ،وغزامه املسلمون؛ حىت استنقذوا
ما بأيدهيم من ب رَّل ِان املسلمني)
هؤالء كنوا يشهدون أن ال اهل اال للا وأن محمد ًا رسول للا ويصلون امجلعة وامجلاعات
ويدّ عون أهنم مسلمون ،ولكن ذكل ل مينعهم من حمك املسلمني علهيم ابل ِردّة؛ ألهنم
خالفوا املسلمني يف أش ياء دون التوحيد ،حىت قاتلومه وأخذوا ما حتت أيدهيم من
بالد؛ هؤالء فعلوا هبم هذا.
مث هذا جواب أخر وهو اجلواب السادس؛
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ذيب
الرش ِك وتَ رك ِ
لون لَ رم يكفروا ،اال أهنم َ َمجعوا َ
بني ِ ّ ر
قال( :ويقال أيض ًا :اذا كن األو َ
وغري َ
الباب اذلي ذكر العلامء يف لك
ذكل؛ مفا معىن ِ
الرسول ﷺ والقرأن وانَك ِر ال َب رع ِث ِ
املس ِمل اذلي يَ ركفر بعدَ اسالمه؟ مث ذكروا أنواع ًا
ٍ
مذهب" :ابب ح ر ِمك امل ررتَ ِّد"؛ وهو ر
كثرية)
يقال هلم :اذا كن األولون اذلين ذكرمت ل يكفروا اال حني مجعوا مجيع أنواع الكفر من
الرشك والتكذيب والاس تكبار اليت ذكرمتوها -هكذا يه ش هبهتم-؛ قال :مفا معىن ذكر
أنواع من الكفر يف ابب حمك املرتد اذلي يذكره العلامء؟ ألنك عندما تقرأ يف كتب الفقه
تد يف لك كتاب من كتب الفقه الكبرية اب ًاب حلمك املرتد اذلي يرجع عن دين للا
س بحانه وتعاىل ويكفر بعد اسالمه ،ويذكر العلامء هناك أنواع ًا من مسائل الردة.
فاذا كن الشخص ال يكفر اال مبجموع ما ذكروا عن أولئك؛ اذن كيف جعل العلامء
بعمل واحد مهنا؟ اذ ًا هذا ينقض دعوامك بأنه ال بد
هذه مسائل ردة ،يكفر الشخص ٍ
للشخص أن جيمع أنواع الردة كها اليت كن علهيا األوائل حىت يكفر؛ ال هذا ابطل.
وهذه كها األجوبة اليت أجاب هبا الش يخ يف حملها ويه قوية جد ًا يف ادلالةل ،وجحّة
علهيم وهذا أمر متفق عليه أص ًال بني العلامء؛ ليس بيهنم نزاع يف هذا.
قال( :وهو) -يعين املرتد( -املسمل اذلي يكفر بعد اسالمه) هذا تعريف للمرتد (مث
ذكروا أنواع ًا كثرية من أنواع الردة)
وُي ّل د َم الرج ِل ِ ِ
لك ن َ روعٍ مهنا يك ِفّر ِ
قال ( :ح
وماهل)
لك نوع مهنا.
قال( :حىت اهن رم ذكروا أش يا َء يسري ًة ِع رندَ َم رن فَ َعلها؛ ِمثر َل َ ِك َم ٍة يذكرها ِب ِلسا ِنه دون
قَل ِب ِه ،أو َ ِك َم ًة يَذكرها عىل وجه راملزحِ والل ِع ِب)
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يعين يف نظر من فعل هذا الفعل يه أمر سهل خفيف لكن مع ذكل عَده العلامء ردة
عن دين للا س بحانه وتعاىل ،كام ُيصل اليوم بني الناس أش ياء كثرية؛ اس هتزاء
برشيعة للا س بحانه وتعاىل ويظنون أهنا أمر عادي ،حضك ولعب؛ ويه تكون ردة.
قال( :مثل كم ٍة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كمة يذكرها عىل وجه املزح واللعب) اذ ًا
ما الفائدة من ذكر هذه األنواع؟ حىت لو نوع واحد؟ قال" :مثل كمة يذكرها بلسانه
دون قلبه" الظاهر أن املؤلف يريد أنه ال يمتعن فهيا وال يدقق فهيا؛ ألن اللكمة اليت
تذكر عىل اللسان والشخص غري قاص ّد لها أص ًال؛ هذه من ابب اخلطأ ،لكن الظاهر
أن املؤلف يريد أنه هو قاصد أن يتلكم ابللكمة؛ ولكنه ال يمت َ ّعن فهيا وال يدقق يف
مؤداها .وللا أعمل.
أو كمة يذكرها عىل سبيل املزاح؛ اس هتزاء {ق رل أ ِاب ِّلِل َوأ ََيتِ ِه َو َرس ِ ِ
وهل ك رن رمت
ون(َ )65ال تَ رع َت ِذروا قَدر َك َف رر رمت ب َ رعدَ اميَا ِن رمك}( ،)1فيكفر الشخص بلكمة يذكرها
ت َ رس هتَ ر ِزئ َ
ِ
يظهنا يسرية ،يذكرها مازح ًا العب ًا؛ فيكفر هبا.
ذكرن (كمة يذكرها بلسانه دون قلبه) املقصود بذكل أنه يتلكم ابللكمة وال يلقي لها اب ًال
كام جاء يف احلديث ،أ ّما من تلكم بلكمة عىل وجه اخلطأ أو السهو؛ فهذا ال يؤاخذ هبا.
جواب أخر:
ون ِاب ِّلِل َما قَالوا َولَ َق رد قَالوا َ ِك َم َة رالك رف ِر
قال( :ويقال أيض ًا اذلين قال للا فهيم َ { :رُي ِلف َ
رسول ِ
للا كف َرمه بلكم ٍة مع َك روهنِ ِ رم يف َز َم ِن ِ
للا
َو َك َفروا ب َ رعدَ ا رس َال ِمهِ رم}( ،)2أما مسعت َ
ِ ِ
ّ
ِ
دون)
ون ويو ّح َ
كون وُي حج َ
ون وي َز َ
دون معه ،وي َصل َ
ﷺ وجياه َ
[ -1التوبة]66-65 :
[ -2التوبة]٧4 :
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يعين هؤالء كنوا مع النيب ﷺ ويصلون ويزكون وُيجون وجياهدون ويوحدون؛ ومع
ذكل كف َرمه للا س بحانه وتعاىل وكفروا بعد اسالهمم.
قال( :وكذكل اذلين قال للا فهيم{ :ق رل أ ِاب ِّلِل َوأ ََي ِت ِه َو َرس ِ ِ
ون(َ )65ال
وهل ك رن رمت ت َ رس هتَ ر ِزئ َ
تَ رع َت ِذروا قَ رد َك َف رر رمت ب َ رعدَ اميَا ِن رمك} ،فهؤالء اذلين صح للا فهيم أهنم كفروا بعد امياهنم،
ِ
ومه مع رسول للا ﷺ يف غزوة تبوك ،قالوا كم ًة ذكروا أهنم قالوها عىل وجه املزحِ)
يعين ميزحون ويلعبون ،وفمي ذكر أهل التفسري أهنم كنوا ميزحون عندما كن النيب ﷺ
يف غزوة تبوك وكنوا معه ،فذكر أهل التفسري أهنم كنوا ميزحون ويقولون( :قادتنا كبار
البطون ،يف املعارك جيبنون) جفاء اخلّب اىل النيب ﷺ فأنزل للا س بحانه وتعاىل عليه
هذه األية{ :ق رل أ ِاب ِّلِل َوأ ََيتِ ِه َو َرس ِ ِ
ون(َ )65ال تَ رع َت ِذروا قَدر َك َف رر رمت ب َ رعدَ
وهل ك رن رمت ت َ رس هتَ ر ِزئ َ
اميَا ِن رمك} حىت ابملزاح ،وهذه خطورة املزاح يف ادلين ،متزح برشيعة للا أو متزح عىل
ِ
النيب ﷺ؛ هذا يكفر العبد ،وهؤالء كنوا مع النيب ﷺ يشهدون أن ال اهل اال للا وأن
محمد ًا رسول للا ويصلون ويصومون ويزكون؛ كفروا بلكمة قالوها ،اذ ًا الكفر ال يلزم
فيه أن تمع مجيع أنواع الكفر اليت كن علهيا املرشكون حىت تكون كفر ًا؛ بل يكفر
العبد بلكمة واحدة يقولها ،هناك أقوال وأفعال يكفر هبا ،ذكرها علامء االسالم يف كتب
الردة ،ومن ذكل :عبادة غري للا معه ،الرشك ابهلل ،عبادة األواثن ،عبادة القبور،
عبادة األرضحة؛ هذا من الرشك ،وهذا يكفر به الشخص.
انهتت الش هبة ،وهذه كها أ ّدةل واحضة وقوية يف الرد عىل هذه الش هبة.
فرون ِم َن املسلمني ُأنس ًا ي
قال( :فتأم رل هذه ح
شهدون أ رن ال
َ
الش رهبَ َة؛ ويه قوهلم :تَ ِكّ َ
وراق)
اهل اال للا ويصلون ويصومون؟ مث تأمل جواهبا؛ فانه ِم رن أنر َفع ِ ما يف هذه األ ِ
نكتفي هبذا القدر اليوم ونؤجل البايق لَّلرس القادم ابذن للا وللا أعمل.
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رشح كشف الش هبات
ادلرس ٨
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أما بعد...
درس جديد من دروس رشح كشف الش هبات ،وكنا قد وقفنا عند الش هبة
مفعنا اليوم ٌ
اليت يتعلق هبا ُع ّباد القبور واذلين يعبدون غري للا ،فش هبهتم تكل أهنم قالوا :كيف
َتش ه ّهبوننا ابلكفار -كفار اجلاهلية -وأولئك اكنوا يكفرون بعدة أش ياء وذكروها ،وقالوا
حنن ال نكفر مثلهم؛ حنن نؤمن هبذه الش ياء اليت كفروا مه هبا؛ فذكر هلم املؤلف رمحه
للا أن املسمل يرتد ويكفر مب ُ َك هفّ ٍر واحد ،وال يلزم أن جتمتع فيه خصال الكفار لكها حىت
يكفر ،وذكر أنواع ًا من الدةل اليت تدل عىل ما قال ،وهو حقيق ًة أمر متفق عليه بني
الفقهاء والعلامء؛ ولكن هذه ش هبات فقط للتعلق ابلقش كام يقولون.
ليل عىل َ
ذل -أيض ًا)
قال املؤلف( :و هم َن ادلد ه
من ادلليل أيض ًا عىل أن االإنسان يكفر ابرتاكب ُم َك هفّ ٍر واحد ،وال جيب أن جتمتع فيه
خصال الكفر لكها.
هه
وصالحم)
للا َعن بين إارسائيل َم َع اسال همههم َو هعل همههم
قال( :ما حىك ُ
يعين هؤالء ما اكن جيمتع فهيم يش ٌء من امل ُ َك هفّرات فاكنوا مسلمني واكنوا صاحلني.
قال( :قالوا ملوىس{ :اج َعل لَنَا الَهًا َ َمَك لَهُم أ هلهَ ٌة}( ،)1وقول أ ٍ
انس من الصحابة :اجعل لنا
ظري قَو هل بين إارسائيل{ :اج َعل لَنَا الَهًا})
َ
النب ﷺ أ دن هذا ن َ ُ
ذات أنو ٍاط؛ حفلف ي
[ -1العراف]13٨ :
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طبع ًا معروف أن ّاّتاذ اإهل مع للا س بحانه وتعاىل يعترب رشاكً ،ومن ّاّتذها؛ يعترب
مرشاكً ،وكذل جعل النواط هذه للتد يربك هبا والتعبد اإلهيا؛ أيض ًا هذا يعترب رشاكً؛ لكن
عندمه الآن ش هبة؛ فقال:
القص هة)
لون هبا هعندَ هذه د
(ولكن للمرشكني ُش هب ٌة يُد َ
يعين يذكرون ش هبهتم هنا ويس تدلون هبا.
قال( :ويه أهنم يقولون :إا دن بين إارسائيل مل يكفروا بذل ،وكذل اذلين قالوا للنب
ﷺ :اجعل لنا ذات أنو ٍاط؛ مل يكفروا)
أيض ًا؛ قال:
(فاجلو ُاب أن نقو َل :إا دن بين إارسائيل مل يفعلوا ذل ،وكذل اذلين سألوا النب ﷺ مل
يفعلوا ذل ،وال هخ َ
الف أ دن بين إارسائيل لو فعلوا َ
ذل لكفروا)
هذا هو السبب يف كوهنم مل يكفروا ،ال لن من فعل ذل ال يكفر؛ ال ،ولو فعلوا ذل
بعد بيان أن هذا ال جيوز وهذا حمرم وهذا من الرشك -بعد أن دبني هلم أنبياؤمه -لو
فعلوا ذل؛ لكفروا ،لكهنم مل يفعلوا ذل؛ فهذا هو املانع من كفرمه ،فكوهنم مل يكفروا؛
اكن املانع أهنم مل يفعلوا؛ هذا هو جواب الش يخ؛ يقول( :فاجلواب أن نقول :إا دن بين
إارسائيل مل يفعلوا ذل) يعين ما اّتذوا اإله ًا مع للا س بحانه وتعاىل ،وإان اكنوا طلبوا
ذل لكن أنكر علهيم موىس؛ فكفيوا وتركوا ،كذل المر ابلنس بة لبعض الصحابة
هؤالء اذلين طلبوا هذا الطلب ،ملّا أنكر علهيم النب ﷺ وقال هلم" :واذلي نفيس بيده
لقد قلمت كام قالت بنو إارسائيل ملوىس :اجعل لنا اإله ًا كام هلم ألهة"؛ تركوا ذل بعد أن
طلبوا من النب ﷺ أن جيعل هلم ذات أنواط.
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وذات أنواط هذه :جشرة يعلقون علهيا س يوفهم ويتربكون هبا ،فهنا ملا طلبوا هذا الطلب
أنكر علهيم النب ﷺ ،واكنوا مه حدييث عه ٍد جباهلية -كام قال الصحايب اذلي يروي
احلديث ،-يعين ما اكنوا يعلمون أن هذا اليشء حمرم ،فل ّما أنكر علهيم النب ﷺ؛
تركوا ،اإذ ًا مل يفعلوا ذل ،وكذل بنو إارسائيل؛ مل يفعلوا ذل ملّا أنكر علهيم موىس
و َكفيوا.
وكذل ال هخ َ
قال املؤلفَ ( :
النب ﷺ لو مل يطيعوه ،و داّتذوا
الف يف أ دن اذلين هنَ ُامه ي
وب)
َ
ذات أنو ٍاط -ب َعدَ هنَ هي هه -لكفروا ،وهذا هو امل َطل ُ
وهذه احلُ ّجة؛ ويه أهنم لو فعلوا ذل لكفروا ،ونقَل املؤلف أنه ال خالف يف ذل:
أهنم لو فعلوا لكفروا؛ وهذا حمل الاس تدالل.
والآن يس تطرد املؤلف ويذكر لنا فوائد نس تفيدها من هذه القصة؛ قال:
لكن هذه ال هق دص َة تُفيدُ أ دن امل ُس ه َمل -بل العا هل ُم -قد ي َ َق ُع يف أنواعٍ هم َن ه ّ
الرش هك ال ي َدري
(و د
عهنا؛ فَ ُتفيدُ التد َع ي َمل والتد َح ير َز)
حر ٌم ،وأنه كفعل بين إارسائيل،
يعين؛ انظر :هؤالء حصابة وما دَروا أن هذا الفعل ُم د
وطلبوا من النب ﷺ هذا الطلب؛ قال :فاإذ ًا هناك أمور قد ّتفى حىت عىل العامل وال
يدري أن هذا المر رشك ،ويقع فيه.
قال( :قد يقع يف أنوا ٍع من الرشك ال يدري عهنا فتفيد التعمل والتحرز) يعين :فأنت
تس تفيد من هذه القصة :أنك ينبغي أن حترص عىل التعمل ،وعىل احلذر أيض ًا.
قال( :و َمع هرفَ ُة أ دن قَو َل اجلا هه هل" :التوحيدُ فَههمناه"؛ أ دن هذا همن أك َ هرب اجلَه هل وماكي هد
يطان)
الش ه
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وهذه ش هبة يذكرها حىت بعض الناس املوجودون اليوم ممن يزمعون أهنم عىل الس نة؛
يقولون :العقيدة العقيدة العقيدة؛ قد مللمتوان من العقيدة ،حنن قد فهمنا العقيدة وعرفنا
التوحيد؛ اإذن انهتينا من هذا املوضوع ،دعوان نش تغل الآن ابلس ياسة ونش تغل بفقه
الواقع؛ ومثل هذا الالكم اذلي هو أخطر ما يكون عىل طلبة العمل وعىل املسلمني
أيض ًا؛ أن تُنَ هفّ َرمه عن العقيدة وتبعدمه عهنا بزمع أنك فهمهتا وعرفهتا ،فانظر هؤالء ،عىل
ماكنهتم وقرهبم من النبياء؛ ومع ذل انظر ما اذلي وقع مهنم؛ ذلل ينبغي عىل ا إالنسان
أن حيذر ،وأن يبقى دامئ ًا -ابس مترار -يدرس العقيدة ويتعلمها ويتذكرها ويقرأ فهيا دامئ ًا،
وليس هناك يشء امسه العقيدة فهمناها وانهتينا مهنا نضعها عىل جنب؛ ال؛ هذا الالكم
ابطل؛ ال بد عىل طالب العمل أن يبقى همامتً ابلعقيدة وأن يدرس العقيدة وأن يتعمل من
تناء كبري ًا بكتب العقيدة -كتب
العقيدة وأن يقرأ يف كتب العقيدة دامئ ًا ،ويعتين اع ً
السلف ريض للا عهنم-؛ كـ "رشح أصول اعتقاد أهل الس نة" لاللاكيئ ،و"الرشيعة"
للآجري ،و"الس نة" لعبدللا ابن االإمام أمحد ،و"الس نة" للخالل ،و"التوحيد" البن
خزمية؛ هذه كتب قد حوت العقيدة اليت اكن علهيا السلف الصاحل ريض عهنم ،وأان
أويص بكتاب "التوحيد" جد ًا ،وخاص ًة بـ "فتح اجمليد" ،هذان الكتاابن عظامين جد ًا؛
لهنام -طبع ًا -قاما أص ًال عىل الكتاب والس نة ومهنج السلف الصاحل ريض للا عهنم يف
عقيدة التوحيد ،وأيض ًا الواقع اذلي نعيشه تعاجله هذه الكتب؛ فكتاب التوحيد
ورشوحاته؛ سواء اكن "فتح اجمليد" أو كتاب "القول املفيد" للش يخ ابن عثميني أنفس
رشح من الكتب ،كذل كتاب الش يخ صاحل الفوزان "اإعانة املس تفيد" ،هذه
ما ُ ه
الكتب حقيقة نفيسة جد ًا وانفعة لطالب العمل ،فذلل أان أويص ابحلرص علهيا
متسه حقيقة
والمتسك هبا واالإكثار من قراءهتا؛ فهيي تُ َع ّ هرفُك الواقع اذلي تعيشه و ّ
وتُ َع هيّ ُشك فيه؛ فتعرف هبا احلق من الباطل.
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وقال املؤلف هنا( :أ دن هذا من أكرب اجلهل وماكئد الش يطان) أان أعرف أحد ادلعاة
هنا ،واذلي يزمع بأنه من أهل الس نة وبأنه أحد تالميذ الاكبر من أهل العمل ،ملّا ذكروا
هل تدريس كتاب "التوحيد"؛ قال :حنن ما عندان رشك.
انظر اجلهل اإىل أي ح ٍّد وصل ابلبعض؛ حىت املمتش يخة؟ يقول :حنن ما عندان رشك،
طبع ًا اللكمة كذب من هجتني؛ اجلهة الوىل :أن قوهل( :ما عندان رشك)؛ هذا كذب؛
يوجد عندان رشك ،يوجد أرضحة ،يوجد طواف هبا ،يوجد التقرب إالهيا؛ هذا موجود
وبكرثة يف بالد ا إالسالم لكها تقريب ًا اإال ما ندر.
أ ّما الوجه الثاين؛ وهو أنه وإان مل يوجد رشكٌ ؛ فقيام الرشك وحصوهل وارد يف أي
حلظة؛ فاإذا مل يتعمل الناس التوحيد ومل يتعلموا الرشك؛ وقعوا يف الرشك ومه ال يعرفونه؛
كام قال معر بن اخلطاب ريض للا عنه( :اإمنا تنقض عرى االإسالم عروة عروة اإذا
نشأ يف االإسالم من ال يعرف اجلاهلية) ( ،)1فأنت اإذا مل تعرف الرشك؛ وقعت فيه
وأنت ال تدري ،حفىت لو سلدمنا أنه ما عندك رشك؛ ينبغي أن تُ َع ه ّمل الناس التوحيد
والرشك حىت يمتسكوا ابلتوحيد وحيذروا من الرشك؛ ولكن -نسأل للا العافية
والسالمة -هذا الكم اإنسان ما عرف التوحيد أص ًال ،ما عرف معىن الرشك؛ ذلل
خرجت منه هذه اللكمة.
قال املؤلف( :وتفيد -أيض ًا -أ دن امل ُس ه َمل اجملهتدَ اإذا تَ َلكد َم بالك ٍم كف ٍر وهو ال يدري ،فنُ ه ّبه
يكفر؛ كام فعل بنو إارسائيل ،واذلين سألوا النب
عىل ذل َ
واتب همن ساعته؛ أنه ال ُ
ﷺ)
 -1هذا الثر ذكره ابن تميية وابن القمي يف عدة مواضع من كتهبام من غري اإس ناد ،ومل أجده يف كتب احلديث ،ومعناه
حصيح ،يدل عليه ما ورد من كيفية وقوع الرشك يف قوم نوح عليه السالم.
ويف الصوتية( :مىت يُد َرس االإسالم؟ عندما ينشأ يف ا إالسالم من ال يعرف اجلاهلية) ،و دمت تعديهل من املصدر.
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وهذا أيض ًا مما نس تفيده من هذه القصة:
قال( :أن املسمل اجملهتد إاذا تلكم بالكم كف ٍر )..هنا علدق الش يخ ابن عثميني رمحه للا
عىل هذه النقطة؛ فقال( :أن املسمل إاذا قال ما يقتيض الكفر جاه ًال بذل مث نبه فانتبه
معذور جبههل وال يلكف للا نفس ًا اإال وسعها،
واتب يف احلال؛ ف إان ذل ال يرضه؛ لنه ٌ
أ دما لو اس متر عىل ما علمه من الكفر؛ ف إانه حيمك مبا يقتضيه حاهل)؛ اإذ ًا ا إالنسان يُ َعذر
جبههل اإذا اكنت املسأةل من املسائل اليت جيهلها مثهل ،مسأةل خفيدة ُجتهَل و ههجلها؛ مفثل
هذا يُع َذر جبههل ،أما مسائل واحضة ورصحية ويعرفها العامة ويعرفها العلامء؛ هذه ما
ّتفى عىل مثل هذا؛ فذلل ال يُع َذر بذل ،وأان قد ّفصلت موضوع العذر ابجلهل مبا
فيه كفاية يف ادلرس -أظن -الثاين أو الثالث من رشيح عىل كتاب "رشح الس نة"
للربهباري ،من شاءه فلريجع اإليه ،واملفروض أنمت طلبة املعهد قد مررمت به وعرفمتوه
وعرفمت ضابط العذر ابجلهل ،ولن املسأةل اليوم حصل فهيا خلط وخبط كبري وصار
فهيا اإفراط وتفريط؛ الاعتدال -مهنج السلف ريض للا عهنم -هو اذلي قررانه لمك يف
ذاك الكتاب .وللا أعمل.
قال( :وتفيدُ أنه لو مل يك ُفر؛ ف إان ده ي ُ َغل دظُ عليه الالك ُم تغليظ ًا شديد ًا ،كام فعل رسول
للا ﷺ)
هذا من ابب االإناكر عىل هذا الفعل الكفري حىت وإان مل يكفر صاحبه؛ لكن يُن َكر
عليه أناكر ًا شديد ًا؛ لزجر الناس عن هذا الفعل حىت حيذروا منه ويبتعدوا عنه؛ هذا
املقصود هنا؛ لن قصة موىس والقصة اليت حصلت من الصحابة مع النب ﷺ تفيد

6

كب سن من اكن قبلمك س نة
الس َن ،لت ُ د
ذل ملّا قال هلم النب ﷺ :للا أكرب اإهنا َ
س نة( ،)1وهذا اإناكر شديد وظاهر من النب ﷺ.
مث قال املؤلف بعد ذل( :ولل ُمرشكني ُش هبَ ٌة أخرى؛ يقولون :إا دن النب ﷺ أن َك َر عىل
أسامة قَت َل َمن قال :ال إاهل إاال للا( ،)2وكذل قوهل :أ همر ُت أن أقا هت َل الناس حىت
يقولوا :ال إاهل إاال للا( ،)3وأ ُ
حاديث أخرى يف ال َك هّف دمعن قالها)
طبع ًا هنا يس تدلون عىل أنك اإذا قلت :ال اإهل اإال للا؛ انهتيى املوضوع وصارت عندك
حصانة من الكفر والردة؛ هذا مقصودمه من هذا الالكم ،اإذا قلت :ال اإهل اإال للا محمد
رسول للا؛ خالص انهتيى المر حىت لو ارتكبت ما ارتكبت من الكفر بعد ذل،
حىت لو نقضت نفس اللكمة وأفسدهتا؛ ال يؤثر عندمه ،مبا أنك قلهتا؛ انهتيى المر.
ما فائدة هذه اللكمة اإذا مل تعمل مبعناها ومل تلزتم بلوازهما؟ ال يشء ،يك تنتفه هبذه
مطلوب منك أن تتقيد مبعناها ،أن تفهم معناها وأن تلزتم هبا ،ال أن تنقضها
اللكمة؛
ٌ
وتفسدها وتقول( :أان قلت :ال اإهل الا للا محمد رسول للا) ما فائدهتا؟ مل يعد لها
فائدة.
قال املؤلف( :و ُمرا ُد هؤالء اجل َهَ هل :أ دن من قالها ال يُ َكفد ُر وال يُقتَ ُل ولو فَ َع َل ما فعل)
انظروا أين جحهتم؟ يقول :خالص؛ قال :ال اإهل اإال للا محمد رسول للا؛ هذا
الاس تدالل اس تدالل اجلُهّال اذلين ال يعرفون شيئ ًا من أمور العقيدة وأمور ادلين ،وما
زال عندان اإىل اليوم من املسلمني من يس ت هد ّل هبذا ويقول ل :قال ال اإهل اإال للا محمد
 -1أخرجه أمحد ( ،)21٨97والتمذي (.)21٨0
 -2أخرجه البخاري ( ،)4269ومسمل ( )96عن أسامة بن زيد ريض للا عنه.
 -3أخرجه البخاري ( ،)1399ومسمل ( )20عن أيب هريرة ريض للا عنه وغريه.
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رسول للا ،س بحان للا! هذا اذلي قال للا س بحانه وتعاىل فيه{ :قُل أ هاب د هَّلل َوأ آ ََيته هه
َو َر ُس ه ه
ون (َ )65ال تَع َت هذ ُروا قَد َك َفر ُمت بَعدَ اميَا هن ُمك} ما اكن يقول ال اإهل اإال
وهل ُكن ُمت تَس هتَ هزئُ َ
للا محمد رسول للا؟! اذلين قاتلهم أبو بكر الصديق ريض للا عنه ما اكنوا يقولون ال
اإهل اإال للا محمد رسول للا؟! صور كثرية جد ًا؛ ماذا نفعهتم هذه اللكمة؟ مل تنفعهم
شيئ ًا؛ لهنم مل يعملوا هبا ،نقضوها ومعلوا مبا يُضادّها.
مث يرد املؤلف علهيم ويقول( :فيقا ُل لهؤالء املرشكني اجلُهدالَ :معلو ٌم أ دن الرسو َل ﷺ
قات َل الهيو َد َوس ُ
اب ه
رسول للا ﷺ قاتلوا بين
بامه ومه يقولون :ال إاهل إاال للا ،وأ دن أحص َ
عون
ون وي َ دد َ
هدون أن ال إاهل إاال للا وأ دن محمد ًا رسول للا ويُ َصل د َ
حنيفة ومه ي َش َ
ا إالسالم)
بنو حنيفة مه اذلين قاتلهم أبو بكر الصديق؛ أحصاب مس يلمة الكذاب.
قالَ ( :
اذلين َح درقَهُم عيل بن أيب طالب ابلنار)
وكذل َ
كام تقدم؛ صور.
ون أ دن َمن أن َك َر َ
البعث؛ َك َف َر وقُ هت َل ولو قال :ال إاهل إاال للا)
قال( :وهؤالء اجله ُل ُم هق ير َ
يكفر إابناكره البعث ويقتل مع أنه يقول :ال اإهل اإال للا محمد ًا رسول للا أيض ًا.
كفر وقُ هت َل ولو قالها؛ َ
فكيف ال تَن َف ُع ُه إاذا
قال( :وأ دن من َج َحدَ شيئ ًا همن أر ه
اكن ا إالسال همَ :
َج َحدَ فَرع ًا هم َن ال ُفروعه؟ وتَن َف ُع ُه إاذا َج َحدَ التدوحيدَ اذلي هو أص ُل هد هين يالر ُس هل
َورأ ُس ُه؟)
يعين لو حجد الصيام وقال ليس بواجب كفر؛ فكيف يكفر جبحود الصيام وال يكفر
بنقض التوحيد؟ هذا معىن الكمه.
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لكن أعدا َء للا ما فهموا معىن الحاديث.
قال( :و د
فأ دما ُ
ظن أنه ما ا ددعى ا إالسال َم
حديث أسامة :ف إان ده قَتَ َل رج ًال ا ددعى ا إالسالم بسبب أن ده د
اإال خوف ًا عىل دمه وماهل)
يعين :أين موضع الاس تدالل الآن؟ حني اس تدلوا؛ مباذا اس تدلوا؟
اس تدلوا بأن أسامة بن زيد ريض للا عنه ملّا اكن يف املعركة أراد أن يقتل رج ًال؛ فقال
هذا الرجل :ال اإهل اإال للا ،فقتهل أسامة؛ فأنكر عليه النب ﷺ اإناكر َا شديد ًا :كيف
تقتهل وقد قال ال اإهل اإال للا؟ هذه جحهتم؛ هذا قال ال اإهل اإال للا فأنكر النب ﷺ عىل
من قتل من قال ال اإهل اإال للا؛ جفواب الش يخ هنا :أسامة ملا قت َل قتل من ا ددعى
ظن
ا إالسالم بسبب أنه ظن أنه ما ا ددعى ا إالسالم اإال خوف ًا عىل دمه وماهل؛ هكذا ّ
أسامة ،لكن الرجل ملّا قال :ال اإهل اإال للا؛ دخل يف ا إالسالم ،هل دخهل خوف ًا أم دخهل
حقيق ًة؟ أنت ما ل اإال الظاهر ،هو دخل يف ا إالسالم وقال :ال اإهل اإال للا محمد رسول
للا؛ انهتيى اإذ ًا الصل أنه مسمل ،مث بعد ذل اإذا فعل ما ينقض هذه اللكمة؛ يُقت ُل
عليه ويرتَ يد؛ هذا موضوع أآخر ،فأسامة هنا ملّا قتهل ظن أنه قالها خوف ًا من الس يف
فقط ،ما يريد االإسالم ،لكن النب ﷺ ملّا أنكر عليه ماذا قال هل؟ قال :أشققت عن
قلبه؟ يعين :ما أدراك أنه قالها خوف ًا من الس يف؟ فأنت ما ل اإال أن تأخذ الناس
بظاهر حاهلم ،فاإذا أظهروا التوحيد؛ فهم موحدون ،وإاذا أظهروا الرشك اذلي ينقض
التوحيد؛ فهم مرشكون؛ هذا هو الفهم السلمي لهذا احلديث ،أنت عندما يأتيك دليل
عىل مسأةل معينة ما تتعلق هبذا ادلليل وتتك الدةل الخرى اليت توحضه وتبينه وجتمتع
معه؛ لنك عندئ ٍذ تر يد تكل الدةل وتأخذ هبذا فقط؛ وهذا معل أهل البدع والضالل
اذلين يتبعون أهواءمه فقط يف الدةل.
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قال( :والرج ُل إاذا أظهَ َر ا إالسال َم؛ َو َج َب ال َك يف عنه؛ حىت ي َ َتبَ د َني همن ُه ما ُ
خيالف
ذل)
أرأيت؟ خالص أظهر االإسالم اإذ ًا تعامهل مبا أظهر ،قال ل :ال إاهل إاال للا محمد
سب
رسول للا؛ إاذ ًا الصل فيه أنه مسمل ،بعد ذل اإذا فعل ما ينقض ا إالسالم ،اإذا ّ
سب ادلين؛ فهذا حمل اتفاق أنه يكفر وخيرج من ا إالسالم؛ مع أنه يقول
الرب مث ًال ،أو ّ
ال اإهل اإال للا محمد رسول للا؛ لكنه أىت مبا ينقض هذه اللكمة ،مبا يفسدها ،مبا يبطلها،
يعين اكلوضوء ،أنت تتوضأ؛ هل تبقى متوضأ طول معرك؟ ال؛ هناك نواقض اإذا فعلهتا
تنقض الوضوء؛ كذل لكمة التوحيد نفس اليشء.
اَّلل فَتَبيدنوا}()1
رضب ُمت هيف َسب ه
هيل د ه َ ُ
قال( :وأن َز َل ُ
للا تعاىل يف ذل { ََيأُّيي َا د هاذل َين أ آ َمنُوا ا َذا َ َ
أي :فَتَثَب دتوا ،فالآي ُة تَدُ يل عىل أن د ُه َ هجي ُب الكّ يف عن ُه والتدثَب ي ُت ،ف إاذا تَ َب د َني همن ُه ب َعدَ َ
ذل ما
ُخيا هل ُف ا إالسال َم؛ قُ هت َل؛ لقوهل تعاىل{ :فَتَ َبيدنُوا}.
اكن ال يُقت ُل إاذا قالها؛ لَم يكن للتدثَب ي هت معىن)
ولو َ
اإذن نتثبت من ماذا؟ نتثبت من اإميانه؛ أهو قالها خوف ًا من الس يف أم قالها حقيق ًة؟
ننظر بعد ذل يف أعامهل ويف ترصفاته؛ فيظهر احلال.
ُ
قالَ ( :
خر وأمثاهل؛ معناها ما ذكرانه :أ دن َمن أظهَ َر التدوحيدَ
وكذل
احلديث الآ ُ
وا إالسال َم؛ َو َج َب ال َك يف عنه؛ إاال أن ي َ َتبَ د َني همن ُه ما يُنا هق ُض ذل)
هذا هو الصل؛ هذا أصل معروف عند أهل العمل :الصل يف املسمل اذلي يظهر
ا إالسالم :أنه مسمل ،حىت املنافقون يف عهد النب ﷺ اكن يعاملهم النب ﷺ عىل ما
أظهروا ،قالوا :ال إاهل اإال للا محمد رسول للا؛ خالص يُظههرون ا إالسالم؛ يعاملون عىل
[ -1النساء]94 :
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أهنم مسلمون ،حىت ينقضوا بعد ذل إاسالهمم ٍ
بناقض ظاهر من النواقض؛ عندئ ٍذ
يقتلون ،وإا دال؛ فال.
قال( :وادلد لي ُل عىل هذا :أ دن رسول للا ﷺ قال" :أقَتَل َت ُه بعدما قال :ال إاهل إاال للا)
هذه قالها النب ﷺ لسامة.
الناس حىت يقولوا :ال إاهل إاال للا")
قال الش يخ"( :أ همر ُت أن أقا هت َل َ
اإىل أن يقولوا :ال اإهل اإال للا ،فاإذا قالوا ال اإهل اإال للا؛ يَ ُك يف عهنم وال يقاتلهم.
قال( :وهو اذلي قال يف اخلوارجه" :أيامن لقيمتومه فاقتلومه ،لنئ أدركهتم لقَ هتّلَهند ُم قَت َل
عا ٍد"())1
مع أهنم يقولون ال اإهل اإال للا محمد رسول للا ،ومع هذا قال فهيم النب ﷺ" :لنئ
أدركهتم لقَ هتّلَهند م قتل عاد".
رون
قال( :مع َكوهنم همن أك َ هرث الند هاس هعبا َد ًة وهتلي ًال وتسبيح ًا؛ حىت ا دإن د
الصحاب َ َة َحي هق َ
الصحاب َ هة ،فَ َمل تن َفعهُم ال اإهل اإال للا وال كرثة العبادة
أن ُف َسهم عندمه ،ومه تعل دموا ال هع َمل هم َن د
عاء ا إالسالم؛ ملّا َظهَ َر همهنُم خمالف ُة د
الرشيع هة.
وال ا ه ّد َ
تال الهيو هد و هق ه
وكذل ما ذكرانه همن هق ه
الصحاب َ هة بين حنيف َة)
تال د
يعين ما ذكره من قتال الصحابة لبين حنيفة.
قالَ ( :
وكذل أرا َد ﷺ أن ي َغ َزو بين امل ُص َط هل هق ملّا أخربه رج ٌل مهنم أهنم منعوا الزاك َة؛
للاََ { :يأُّيي َا د هاذل َين أ آ َمنُوا ان َجا َء ُُك فَ هاس ٌق هبن َ َبا فَتَ َبيدنُوا}())2
حىت أن َز َل ُ
ٍ
 -1أخرجه البخاري ( ،)3344ومسمل ( )1064عن أيب سعيد ريض للا عنه.
[ -2احلجرات]6 :
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بنو املصطلق من املسلمني ،أرسل اإلهيم النب ﷺ من جيمع الزاكة؛ فرجع اإليه رج ٌل
وقال :منعوا الزاكة؛ جفهز النب ﷺ يريد غزومه مع أهنم يقولون ال إاهل إاال للا محمد
رسول للا ،فقط ملنع الزاكة؛ هذا حمل الاس تدالل.
وك هذا ي َدُ يل عىل أ دن ُمرا َد النب ﷺ يف ال ه
قال( :واكن الرج ُل اكذ ًاب علهيم؛ ُ ي
حاديث
اليت احتَ يجوا هبا ما ذكرانه.
الناس يو َم القيام هة يس تغيثون بأآدم ،مث
وهلم ش هب ٌة أخرى؛ ويه ما ذكر النب ﷺ" :أ دن َ
بنوحٍ ،مث إاببراه َمي ،مث مبوىس ،مث بعيس")
هذا حديث الشفاعة الطويل املعروف؛ حديث يف "الصحيحني" ،هذا يف املوقف
حني تقتب مهنم الشمس قدر ميل ويطول قياهمم ،فيش تد علهيم المر؛ فيأتون اإىل
النبياء يك يشفعوا هلم عند للا س بحانه وتعاىل ويبدأ احلساب.
قالُ ( :فلكيهُم ي َع َت هذ ُر ،حىت ينهتوا إاىل رسول للا ﷺ)
ك واحد من النبياء يقول :نفيس نفيس ،ويذكر ذنب ًا ،اإىل أن يأتوا اإىل النب ﷺ.
قال( :قالوا :فهذا ي َدُ يل عىل أن الاس تغاثة بغ هري ه
للا ل َي َست هرشاكً)
يعين أن هؤالء الناس يذهبون اإىل النب ﷺ ويس تغيثون به ويس تغيثون ابلنبياء
أيض ًا ،ومل يعترب هذا رشاكً؛ اإذ ًا كيف أنمت تقولون بأن الاس تغاثة ابلنب ﷺ وهو ميت
ابحلي
يعترب رشاكً ،هذا ابطل من القول؛ هكذا يقولون ،فهم مل يفرقوا بني الاس تغاثة ّ
يف أمر يقدر عليه وبني الاس تغاثة ابمليت؛ فالآن املؤلف س ه ّ
يبني هذا يف الرد.
قلوب أعدائه؛ ف إا دن الاس تغاثَ َة
بحان َمن َط َب َع عىل ه
فقال( :واجلو ُاب أن نقول :س َ
لوق فامي ي َق هد ُر عليه :ال ن ُن هك ُرها)
ابمل َخ ه
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هذه ليست من الرشك؛ يعين :اإذا اكن الشخص غريق ًا يف املاء -يف البحر -ورأى
خشص ًا عىل الشاطئ يس تطيع أن ينقذه واس تغاث به؛ هل هذا يعترب من الرشك؟ هذا
ال نعتربه من الرشك وال يعترب أح ٌد من املسلمني أن هذا وقع يف الرشك؛ فليست هذه
الصورة يه حمل الزناع بيننا وبينمك.
قال( :كام قال تعاىل يف قصة موىس{ :فَاس َتغَاثَ ُه د هاذلي همن هش ي َع هت هه عَ َىل د هاذلي همن
عَدُ ّهو هه}())1
فاس تغاثه؛ فأغاثه موىس؛ هذا ليس رشاكً.
قال( :وكام يس ُ
ياء ي َق هد ُر علهيا
تغيث ا إال ُ
نسان بأحصابه يف احلَر هب ،أو غريه يف أش َ
لوق)
امل َخ ُ
هذا لكه ليس حمل الزناع؛ فأنمت تس تدلّون علينا بأش ياء ليست يه حمل الزناع ،فأنت
ينبغي قبل أن ترد؛ أن حترر حمل الزناع بينك وبني من اختلفت معه؛ يعين :خاليف
معك يف أي نقطة؟ لين رمبا أان أحتدث عن يشء وأنت تتحدث عن يش ٍء أآخر ،ورمبا
نكون أص ًال متفقني ورمبا نكون خمتلفني لكن؛ ُنص ّب اخلالف يف حمهل؛ هذا هو املراد،
فالآن هنا النقطة اليت تس تدلون هبا ليست يه حمل الزناع بيننا وبينمك ،طبع ًا مه
يس تدلون للتلبيس؛ فاإهنم يعرفون هذا؛ لكهنم يريدون التلبيس ،ويأتون بأدةل كهذه؛
ليلبسوا هبا عىل املساكني .
بور النبياء ،أو يف غَيبَهتم يف
قال( :وحنن أن َكران اس تغاثَ َة العبا َد هة اليت يفعلوهنا عند قُ ه
يقدر علهيا إاال للا)
الش ياء اليت ال ُ
[ -1القصص]15 :
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اإذن هذا هو حمل اخلالف ،هذا هو الفرق بني الاس تغاثة اجلائزة والاس تغاثة احملرمة؛
رض
فاالس تغاثة عندان قسامن؛ قسم جائز -وهو اذلي ذكران :-أن تس تغيث حب ٍي حا ٍ
قادر؛ هذه جائزة؛ ال اشاكل فهيا ،أ ّما اإذا اس تغثت مبيت يف قربه؛ أن يرزقك املطر أو
يرزقك الودل كام يفعل القبوري ّون اليوم عند القبور مع أولياهئم؛ هذا هو الرشك؛ لن
الاس تغاثة هبذه الصورة يه عبادة وقربة هلل س بحانه وتعاىل ،مث اإنك أنت أرشكت
رشك ربوبية؛ جفعلت هذا الويل الآن مبزنةل رب العزة تبارك وتعاىل يزنل املطر ويرزق
خاص ابهلل س بحانه وتعاىل.
الودل وهذا ٌ
قال( :وحنن أنكران اس تغاثة العبادة) هذه الاس تغاثة اليت أنكرانها؛ اس تغاثة العبادة
وليست أ دي اس تغاثة؛ فاالس تغاثة قسامن :القسم الاول ال ننكره ،وهذا القسم الثاين
اذلي ننكره هو اس تغاثة العبادة اليت يفعلوهنا عند قبور الولياء أو يف غيبهتم -يف غيبة
الولياء -يف الش ياء اليت ال يقدر علهيا إاال للا.
هنا يناقشهم يف دليلهم
قال ( :إاذا ثَبَ َت َ
للا أن
ذل؛ فاس تغاثهتم ابلنبياء يو َم القيام هة ،يريدون مهنم أن يدعوا َ
ه
حياس َب الند َاس حىت يست َي أه ُل اجلند هة همن َكر هب امل َو هق هف؛ وهذا جائه ٌز يف يادلنيا
والآخرة)
هذه الاس تغاثة هبذه الطريقة :جائزة ال اإشاكل فهيا ،حىت لو كنت يف ادلنيا وذهبت
قادر عىل ذل؛ فال بأس،
إاىل خشص واس تغثت به يف أم ٍر تريد أن يدفعه عنك ،وهو ٌ
ما دام حيّ ًا موجود ًا قادر ًا؛ فال اإشاكل ،كام مث ّلنا ابلغريق يف البحر أو اذلي جاءه عدو
يريد أن يبطش به والآخر يس تطيع أن يعينه وأن يساعده؛ فيس تغيث بهَ :ي فالن
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أ هع ّين ،خلصين من هذا؛ فليس يف ذل اإشاكل؛ بل هو جائز؛ الاس تغاثة جائزة؛ اإمنا
الاس تغاثة املنكرة يه الصورة الثانية.
يح ُجيا هل ُس َك وي َس َم ُع الك َم َك؛ ُ
فتقول هل :اد ُع
قال( :وذل أن تأ َت عندَ َر ُج ٍل صا ٍحل ٍ ّ
حصاب ه
رسول للا ﷺ يسألونه ذل يف حياته ،وأ دما بعد َمو هت هه حفاشا
اكن أ ُ
َ
للا يل ،كام َ
د
الصا هل ُح عىل َمن قَ َصدَ ُدعا َء ه
للا هعندَ
السلَ ُف د
والك أهند م سألوه ذل عندَ قَ هرب هه؛ بل أن َك َر د
قَرب هه؛ فَ َكي َف بدعائه نفسه؟!)
اإذن هذا هو حمل الرشك ،وهذا الفرق ما بني الاس تغاثة اجلائزة والاس تغاثة احملرمة،
ولعدم تفريقهم بني هاتني الصورتني أو لتلبيسهم عىل َمن حوهلم؛ اس تدلّوا هبذا ادلليل
اذلي ليس هو حمل ٍ
خالف بيننا وبيهنم.
نكتفي اليوم هبذا القدر ،ويكون ادلرس القادم اإن شاء للا هو ادلرس الخري وامحلد
هلل.
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رشح كشف الش هبات
ادلرس  ٩وهو ا ألخري
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أأما بعد ...
معنا اليوم أخر درس من دروس رشح كشف الش هبات وهو ادلرس التاسع وبه خنمت
ان شاء للا.
هنا ش هبة جديدة يذكرها املؤلف رمحه للا من ش هبات أأهل التصوف ،واذلين
يس تغيثون اب ألموات ،ويعبدوهنم من دون للا ،ويتقربون الهيم بأأنواع القرب؛ فهذه
الش هبة الن يف موضوع الاس تغاثة اب ألموات؛ ما يه هذه الش هبة اليت يس تدلون هبا
عىل جواز الاس تغاثة اب ألموات ،و أأن ذكل ال يعترب رشاكً كام يزمعون؟
قال الش يخ رمحه للا( :وهلم ش هبه ٌة أخرى؛ ويه قصة ابراهمي عليه السالم ملا أل هقي يف
النار ،اع ه هت هض ل جربيل يف الهواء؛ فقال ل :أ ه هكل حاج ٌة؟ فقال ابراهمي :أأما الي هك فال،
قالوا :فلو اكنت الاس تغاثهة جبربي هل رشاكً؛ ل هم ي هعرضها عىل ابراهمي)
هذه يه ش هبهتم ،والقصة أأو ًال وقبل لك يشء ال تصح أأبد ًا ،ليس لها اس نا ٌد حصيح
مطلق ًا ،القصة غري اثبتة أأخرهجا الطربي يف تفسريه وذكرها أأيض ًا البغوي يف تفسريه،
يذكروهنا عند قول للا تبارك وتعاىل{ :قلنها هَيَنه ر كوِن بهردًا هو هس هال ًما عه هىل اب هراه همي}(،)1
ًِ
وكام قلنا :ذكرها الطربي والبغوي وبعض املفرسين الخرين ،وذكرها أأيضا أأبو نعمي يف
"حلية ا ألولياء" ،والبغوي يف "شعب االميان" ،فهذه القصة -كام ذكرَن لمك -ال تثبت،
ال يوجد لها اس ناد حصيح ،ويه مروية عن أأكرث من واحد من التابعي؛ يروهنا عن
[ -1ا ألنبياء]6٩ :
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ابراهمي مبارش ًة ،أأو عن بعض أأحصاهبم؛ فال تصح ،وللش يخ ا أللباِن رمحه للا الكم
علهيا يف "الضعيفة"( ،)1من أأراده فلريجع اليه.
قال الش يخ مجيب ًا عن هذه الش هبة ( :أأن هذا من جنس الش هبهة الوىل)
يعين نفس الش هبة اليت تقدمت معنا يف السابق ،وذكرَن أأن هذه الش هبة َنجتة عن أأهنم
مل يفرقوا بي الاس تغاثة اجلائزة والاس تغاثة الرشكية ،هذه الاس تغاثة اليت ذكروها
البراهمي عليه السالم حي هعرض عليه جربيل عليه السالم االغاثة؛ هذه ليست من
الاس تغاثة احملرمة املمنوعة أأص ًال -هذا لو ثبتت القصة؛ يعين عىل التسلمي بثبوهتا-؛
هذه اس تغاثة حبي حارض قادر عىل االغاثة؛ فال اشاكل فهيا ،وليست يه من
الاس تغاثة املمنوعة.
قال( :فان جربي هل هع هر هض عليه أن ي هن هف هعه بأمر ي هقدر عليه؛ فانه كام قال للا تعاىل فيه:
{عهل همه هشديد الق هوى}( ،)2فلو أذ هن ل أن يأأخ هذ هَنر ابراه همي وما هحولها م هن ا ألرض
واجلبال ويلقهيا يف امل هرشق أأو امل هغرب؛ ل ه هف هع هل)
يعين اكن قادر ًا عىل أأن يفعل هذا اليشء .
قال( :ولو أ هم هره أن ي هضه هع ابراه همي يف ماكن بعيد هعنم؛ لفع هل ،ولو أ هم هره أأن يهرفه هعه اىل
السامء؛ لفع هل)
يعين اكن قادر ًا عىل أأن ُيلصه من النار بأأي طريقة أأرادها للا س بحانه وتعاىل.

)21( -1
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2

قال( :وهذا كرجل غين ل ما ٌل كثري يرى رج ًال محتاج ًا ،فيعرض عليه أأن يقرضه ه أأو أأن
يه ه هبه شيئ ًا ي هقيض به حا هجتهه؛ فيأأىب ذكل احملتاج أأن ي هأخ هذ ،وي هصرب اىل أأن يأأت هيه للا برزق
ال من هة فيه أل هحد؛ فأأين هذا من اس تغاثة العبادة والرشك لو اكنوا يفقهون)
اذ ًا هذه صورة ومسأأةل ،وتكل مسأأةل أأخرى خمالفة لها متام ًا ،خالفنا معمك ليس يف هذه
الصورة؛ أأن تس تغيث حبارض قادر عىل االغاثة؛ اشاكلنا معمك أأن تس تغيثوا اب ألموات
اذلين ال حول هلم وال قوة؛ فتس تغيثوهنم كام يس تغيث املوحد ربه تبارك وتعاىل؛ هذه
اس تغاثة عبادة ورصفها لغري للا رشك.
قال رمحه للا( :ولنهخمت الالك هم -ان شاء للا -مبسأأةل عظمية هممة جد ًا ،تفههم مما ته هقد هم)
خمت املؤلف الن هذه الش هبات مبسأأةل عظمية؛ فقال( :ولنخمت الالكم ان شاء للا
مبسأأةل عظمية هممة جد ًا تفهم مما تقدم)؛ يعين :ابماكنك أأن تفهمها من خالل ما قدمه
من االجابة عىل الش هبات السابقة.
قال( :ولكن نفرد لها الالك هم؛ لع هظم هشأهنا ،ول هك هرثة ال هغلهط فهيا؛ فنقول :ال خ ه
الف أن
يكون ابلقلب واللسان وال هع همل)
التوحيده البد أأن ه
توحيد ابلقلب؛ أأن تقر بقلبك ،وت هوطنه عىل العمل وااليقان بأأنه ال معبود حبق اال للا؛
فيس تقر قلبك عىل هذا الاعتقاد ،وابللسان تشهد أأن ال ال اال للا و أأن محمد ًا رسول
للا ،وابلعمل أأن تعبد للا وحده و أأن تتك عبادة من سواه.
قال( :فان اختهل يش ٌء من هذا؛ مل يكن الرجل مسلامً)
يعين سواء اكن التوحيد القليب أأو التوحيد اللساِن أأو التوحيد العميل ،اذا اختل واحد
من هذه الثالث؛ ال يكون الرجل مسلامً.
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اكفر معان ٌد كفرعون وابليس و أأمثاهلام،
قال( :فان هع هر هف التوحيده ول هم ي هع همل به؛ فهو ٌ
من الناس؛ يقولون :هذا هحق وحنن ن هفههم هذا ون هشههد أأنه الهق؛
وهذا ي هغلهط فيه كثريٌ ه
ولكننا ال ن هقدر أأن ن هف هع هل)
ماذا يعين؟ يعين التوحيد ،يقول :نعم عبادة للا وحده وترك عبادة ما سواه من
ا ألواثن ومن ا ألرضحة وا ألولياء وغريها؛ هذا حق ال شك فيه ،دعوتمك دعوة حق؛
لكنين أأَن غري قادر عىل ترك عبادة غري للا س بحانه وتعاىل والتقرب اىل ا ألرضحة
وا ألولياء.
وغري ذكل م هن العذار)
قال( :وال جيوز عنده أهل ب ه هلَن اال همن وافه هقهم ،ه
يعين يقول :أأهل البل عندَن ال هجيوزون أأن تتك عبادة ا ألرضحة والتقرب الهيا ...اىل
أخره؛ اذ ًا حنن عىل دينم وعىل ما مه عليه ،وان اكن يقر يف نفسه بأأنه خطأأ؛ فهل
ينفعه اقراره هذا؟ هل ينفعه اعتقاده هذا دون ترك عبادة ا ألواثن؟ ال ينفعه ،ال ينفعه
حىت يتك هذه ا ألواثن.
قال( :وغري ذكل من ا ألعذار) يعين يقدم لنفسه أأعذار ًا كثرية؛ مفثل هذا ال ينفعه عند
للا س بحانه وتعاىل؛ فالواجب عىل املرء أأن يلمتس رضا للا عز وجل ولو خسط
الناس عليه ،و أأال يتبع رضا الناس.
طبع ًا هذا موجود يف الناس وبكرثة ل ألسف؛ جتد الشخص منم يقر ويعتقد ابلق
ويصدقه ويعرفه؛ لكنه ال يتبعه ويتكه؛ ملاذا؟ الرضاء الناس ،كام حصل من هرقل؛
هرقل عرف الق وعرف نبوة النيب ﷺ و أأخرب أأاب سفيان بأأنه عرف وفهم لك يشء،
وقال :لو أأنين أأس تطيع أأن أأخلص اىل النيب ﷺ لغسلت عن قدميه ولفعلت وفعلت،
أأقهر؛ لكن يف الناية ما أأراد أأن يؤمن ،امتنع عن االميان ألنه خيش عىل ملكه ،خيش
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عىل دنياه نسأأل للا العافية والسالمة ،وهنا كثريٌ من الناس يقول كل :نعم ما أأنمت عليه
حق لكنين وجدت أابيئ عىل يشء و أأَن أأسري عىل طريقهتم ،وقويم ميشون عىل طريقة
ال أأس تطيع ان أأخرج عن طريقهتم؛ كام اكن صناديد الكفار يقولون{ :اَن هو هجدَنه أ هاب هءَنه
ِ
ون}( ،)1هؤالء ما يمهم الق؛ اذلي يمهم هو أأن يهبقوا
عه هىل أمة هواَن عه هىل أ هاثرمه مه هتد ه
عىل تراث ِ أابهئم؛ ذلكل اكن كفار قريش يقولون :هسفه أأحالمنا هوسب ألهتنا ويريدَن أأن
نتك دين أابءَن ،هذا ما اكن يقول كفار قريش ،واال؛ فهم يعرفون أأنه حق من عند
للا س بحانه وتعاىل.
فون الهق)
غالب أأمئة الكفر ي هعر ه
قال( :ومل ي هدر المسكي أأن ه
{ هو هج هحدوا ههبا هواستهيقهنههتها أنفسهم ظل ًما هوعلوا}( )2حىت فرعون وقومه وحىت غريمه من
الصناديد ،ابليس أأمل يعرف الق؟ عرف ابليس الق؛ ولكنه كفر؛ أأىب أأن ينقاد ألمر
للا س بحانه وتعاىل واس تكرب؛ فكفر ،كذكل فرعون وغريمه من ا ألمم ،عرفوا الق
وتهبي هلم بشلك واحض؛ لكنم أأبوا أأن ينقادوا ل.
قال( :ومل ي هتكو هه اال ليشء م هن ا ألعذار)
يعين قدموا ألنفسهم أأعذار ًا ،لك واحد يضع لنفس عذر ًا حىت ال يتبع الق ،فالعذر
اذلي تقدمه لنفسك؛ هذا ليس عذر ًا ،ال ينفعك عند للا س بحانه وتعاىل.

[ -1الزخرف]22 :
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قال( :كام قال تعاىل{ :اش ه هتوا بأ هَيت اَّلل ثه همنًا قهل ًيال}( )1وغري ذكل من الَيت كقول:
ون أبنها هءمه}(.)2
{يهعرفون هه ه همَك يهعرف ه
فان همع هل ابلتوحيد ه همع ًال ظاهر ًا ،وهو ال ي هفههمه أأو ال ي هع هتقده ب هقلبه؛ فهو مناف ٌق)
هذا الن عكس ا ألول؛ ا ألول يعمل أأنه حق ولكنه مل ينقد ل ومل يعمل به وبقي عىل
رشكه ،وهذا ال ينفعه عند للا س بحانه وتعاىل؛ و أأما الثاِن فأأظهر أأنه عىل التوحيد
وترك عبادة ا ألواثن ...اىل أخره ،لكن ال يعتقد بقلبه؛ هذا منافق.
قال( :وهو هرش م هن الاكفر اخلالص؛ لقول تعاىل{ :ان المنهافق هي يف ادلرك الس هفل م هن
ِ
النار}())3
فهم أأسو أأ حا ًال من الكفار ا ألصليي؛ ألهنم ُيدعون؛ حياولون خداع املسلمي ويظنون
أأهنم ُيدعون للا س بحانه وتعاىل ،وللا خادعهم.
قال( :وهذه املسأأةل كبرية طوي ٌل ،تتبي كل اذا تأأملهته ا يف أألس نهة الناس)
ما يه املسأأةل؟ يه أأن الشخص يعتقد الق ويعرفه؛ لكنه ال ينقاد ل وال يعمل به،
فالبد من العمل ابلتوحيد وليس فقط جمرد نطق ابللسان أأو اعتقاد ابلقلب؛ ال بد من
العمل به ،فال بد أأن جيمتع عندك اعتقاد التوحيد ونطق ابلتوحيد والعمل ابلتوحيد؛
هكذا تكون موحد ًا ،واحذر من التامس ا ألعذار لنفسك -ا ألعذار الواهية -احذر من
ذكل.

[ -1التوبة]٩ :
[ -2البقرة]146 :
[ -3النساء]145 :
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قال( :وهذه املسأأةل كبري ٌة طوي ٌل تتبي كل اذا تأأملهتا يف أألس نة الناس)؛ جتد الناس
عندمه أأخطاء كبرية اما يف التوحيد أأو حىت يف طاعة للا س بحانه وتعاىل أأو يف ارتاكب
البدع ،وتأأيت تلكمهم؛ يلمتسون ا ألعذار ألنفسهم؛ كثري من الناس هكذا ،و أأمر التوحيد
أأعظم يشء.
قال( :تهرى همن ي هعرف الهق ويتكه ال هع هم هل به؛ خلوف نقص دنيا أأو جاه أأو مداراة
أل هحد ،وترى من يعمل به ظاهر ًا ال ابطن ًا ،فاذا سأأل هته همعا ي هع هتقد بقلبه؛ فاذا ههو ال
ي هعرفه.
ولكن ه
عليك ب هفهم أيتي من كتاب للا؛
أأوالهام قول تعاىل { :هال تهع هتذروا قهد هك هفرُت بهعده اميهانمك} ،فاذا ه هتقق هت أن ب هع هض الصحاب هة
ِ
ه
اذلين غزوا الرو هم م هع رسول للا ﷺ كفروا ب هسبهب لكمة قالوها عىل هوجه املزح
واللعب؛ ته هب هي هكل أأن اذلي ي ه هت هلكم ابلكفر أأو ي هع همل به ،هخوف ًا من نقص مال أأو جاه أأو
مداراة ألحد؛ أأعظم ممن ي ه هتلكم ب هلك همة ميزح هبا)
ون
طبع ًا اذلين تلكموا هبذه اللكمة ،وجاء فهيم{ :قل أابَّلل هوأ هَيته هو هرسول كنمت تهس هته زئ ه
( )65هال تهع هتذروا قهد هك هفرُت بهعده اميهانمك} هؤالء اكنوا من املنافقي وليسوا من الصحابة
ِ
أ
اخلريين ،ولعل قصد املؤلف هنا ببعض الصحابة أهنم اذلين اكنوا مع النيب ﷺ وليسوا
الصحابة اذلين هلم رشف الصحبة ،هؤالء اكنوا من املنافقي فامي ذكر أأهل التفسري،
وقول { :هال تهعتهذروا قهد هك هفرُت}؛ أأي :أأظهرُت كفرمك ،وان اكنوا مه منافقون يف الباطن
كفار؛ لكن أأظهروا كفرمه هبذا العمل اذلي معلوه ،فهؤالء قد كفروا بلكمة؛ يعين:
أأظهروا كفرمه بلكمة ميزحون هبا.
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قال( :فاذا تققت من أأن هؤالء كفروا بسبب لكمة قالوها عىل وجه املزح واللعب؛
تبي كل أأن اذلي يتلكم ابلكفر أأو يعمل به خوف ًا من نقص مال أأو جاه أأو مداراة
ألحد؛ أأعظم ممن يتلكم بلكمة ميزح) يعين هؤالء تلكموا بأألسنهتم لكمة كفر وكفروا هبا؛
كفروا هبا الكفر الظاهر ،وحنن ذكرَن أأهنم مه منافقون؛ يعين الكفر الباطن موجود؛
لكن اكنوا يف ظاهر أأمرمه من املؤمني -من املسلمي -لكن ملا نطقوا هبذه اللكمة ،هذا
كفر ظاهر؛ فأأظهروا الكفر ،وهؤالء اذلين كفروا هبذه اللكمة -اليت يه لكمة مزاح-
ٌ
أأعظم منم اذلي يكفر جاد ًا؛ يكفر كفر ًا ً
جدَي يريده بقلبه من أأجل خوف فوات يشء
من ادلنيا من مال أأو جاه أأو مداراة ألحد؛ ال شك أأن هذا كفره أأعظم من ذاك.
الشاهد اذلي يريده املؤلف من هذا ،أأن العمل -هذا العمل ابلتوحيد -همم جد ًا،
و أأنك حىت لو كنت يف قلبك موحد ًا؛ اال أأن معكل رشك؛ فال ينفعك توحيد قلبك.
قال( :والية الثانية قول تعاىل { :همن هك هف هر ابَّلل من بهعد اميهانه اال همن أكر هه هوقهلبه
ِ ِ
ه
ه
ل
اب هعظ ٌمي
ذ
ع
م
ه
و
اَّلل
ن
رش هح ابلكفر هصد ًرا فه هعلههيم غهضه ٌب م ه ه ه ٌ
مط همِئ ابالميهان هولهكن همن ه ه
هِ
)
1
(
ه
( )106ذ هكل بأهنم اس هت هحبوا ال هح هيا هة ادلن هيا عهىل الخ هرة} ؛ فمل ي هعذر للا من هؤالء اال
همن أكر هه م هع هكون قلبه مط همئن ًا ابالميان ،و أأما غري هذا؛ فه هقد هك هف هر ب هعده اميانه؛ سو ًاء فه هع هل
هخوف ًا أأو مدارا ًة أأو مشح ًة ب هو هطنه أأو أأ ههل أأو هعشريته أأو مال أأو فعل عىل هوجه امل هزح أأو
لغري ذكل من ا ألغراض؛ اال املك هره)
يعين هنا ملا قال للا س بحانه وتعاىل { :همن هك هف هر ابَّلل من بهعد اميهانه اال همن أكر هه هوقهلبه
ِ ِ
مط همِئ ابالميهان} مل يعذر بقية أأحصاب ا ألعذار الواهية؛ امنا عذر امل هكره؛ فذلكل ال تأأيت
ِ
بأأعذار واهية وجتعلها جح ًة كل عىل عدم العمل ابلتوحيد.
[ -1النحل]107 -106 :
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فقال( :فمل يعذر للا من هؤالء اال من أكره مع كون قلبه مطمئن ًا ابالميان ،و أأما غري
هذا؛ فقد كفر بعد اميانه)؛ يعين أأعذاره ما نفعته.
قال( :فالية تدل عىل هذا من هجتي؛ ا ألوىل قول{ :اال همن أكر هه}؛ فمل ي هس هتث للا
ِ
تعاىل اال املك هره ،و همعلو ٌم أأن االنسان ال يك هره اال عىل الالكم أأو الفعل ،و أأما عقيدة
ال هقلب؛ فال يك هره علهيا أأ هح ٌد)
مطمِئ ابالميان؛ فيبقى االميان يف القلب
يعين ذكل :قال للا س بحانه وتعاىل قلبه
ٌ
مطمئن ًا ،أأما أأن يقول قو ًال أأو أأن يفعل فع ًال؛ فميكن أأن يكون مكره ًا يف هذه الاةل،
عذر مقبو ٌل عند للا س بحانه وتعاىل ،أأما العذر ابخلوف عىل دنيا تفوته أأو
واالكراه هذا ٌ
من ابب املزاح أأو ما شابه؛ فال؛ هذه أأعذار واهية غري مقبوةل.
قال( :والثانية قول تعاىل { :هذ هكل بأهنم اس هت هحبوا ال هح هيا هة ادلن هيا عه هىل الخ هرة} فه هص هح أن
العذاب لهم يكن ب هسبهب الاعتقاد أأو اجل ههل أأو البغض للين أأو هم هحبة
هذا الكف هر و ه
الكفر ،وانام هسبهبه أن ل يف ذكل هحظ ًا من حظوظ ادلنيا؛ فأثه هره عىل ادلين ،وللا
س بحانه وتعاىل أأعمل وصىل للا عىل نبينا محمد وال وحصبه وسمل)
اذ ًا بعض الناس يكفر ألنه حيب الكفر ويعجبه وينرشح قلبه به ،وبعض الناس يكفر
ألجل ادلنيا؛ ملال أأو جاه أأو رئاسة وغري ذكل ،فال تقدم لنفسك أأعذار ًا يك ال تعمل
ابلتوحيد وتقع يف الرشك؛ هذه ا ألعذار لكها واهية وابطل؛ اللهم اال عذر الاكراه؛ هذا
قد عذر للا س بحانه وتعاىل به.
وللا أأعمل .وامحلد هلل.
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