كشف الشبهات

تألوف
شوخ اإلسالم
حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل
ت  1026هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحوم
اظؾؿ رمحؽ اهلل أن افتقحقد هق :إؾراد اهلل شبحاكف وتعاػ بافعبادة ،وهق ديـ
افرشؾ افذيـ أرشؾفؿ اهلل بف إػ ظباده .ؾلوهلؿ "كقح" ظؾقف افسالم أرشؾف اهلل إػ
ؿقمف ،دا ؽؾقا ذم افصاحلغ" :ود" و"شقاع" و"يغقث" و"يعقق" و"كس".
وآخر افرشؾ "حمؿد"  ،وهق افذي ـس صقر همالء افصاحلغ ،أرشؾف
ً
ـثرا ،وفؽـفؿ جيعؾقن
اهلل إػ ؿقم يتعبدون وحيجقن ويتصدؿقن ويذـرون اهلل
بعض ادخؾقؿات وشائط بقـفؿ وبغ اهلل.
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يؼقفقن :كريد مـفؿ افتؼرب إػ اهلل ،وكريد صػاظتفؿ ظـده؛ مثؾ ادالئؽة،
وظقسك ومريؿ ،وأكاس ؽرهؿ مـ افصاحلغ.
ً
حمؿدا جيدد هلؿ ديـ إبراهقؿ ظؾقف افسالم ،وخيزهؿ أن هذا
ؾبعث اهلل إفقفؿ
افتؼرب واالظتؼاد حمض حؼ اهلل ،ال يصؾح مـف صئ فغر اهلل ،ال دؾؽ مؼرب،
ً
ؾضال ظـ ؽرمها.
وال فـبل مرشؾ
وإال ؾفمالء ادؼـقن مؼرون يشفدون أن اهلل هق اخلافؼ افرازق وحده ال
رشيؽ فف ،وأكف ال يرزق إال هق ،وال حيقل إال هق ،وال يؿقت إال هق ،وال يدبر
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األمر إال هق ،وأن مجقع افساموات افسبع ومـ ؾقفـ واألراضغ افسبع ومـ ؾقفا
ـؾفؿ ظبقده وحتت ترصؾف وؿفره.
ؾنذا أردت افدفقؾ ظذ أن همالء ادؼـغ افذيـ ؿاتؾفؿ رشقل اهلل 

يشفدون هلل هذا افشفادة ؾاؿرأ ؿقفف تعاػ :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ يوَس ١٣ :وؿقفف :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ انًؤيُوٌ٤٨ - ٤٨ :

وؽر ذفؽ مـ اآليات.
ؾنذا حتؼؼت أهنؿ مؼرون هبذا ،وأكف مل يدخؾفؿ ذم افتقحقد افذي دظاهؿ إفقف
رشقل اهلل  ،وظرؾت أن افتقحقد افذي جحدوه هق "تقحقد افعبادة" ،افذي
ً
يسؿقف ادؼـقن ذم زماكـا "االظتؼاد" ـام ـاكقا يدظقن اهلل شبحاكف ً
وهنارا.
فقال
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ثؿ مـفؿ مـ يدظق "ادالئؽة"؛ ألجؾ صالحفؿ وؿرهبؿ مـ اهلل فقشػعقا فف ،أو
صاحلا مثؾ "افالت" ،أو ً
ً
ً
كبقا مثؾ "ظقسك" ،وظرؾت أن رشقل اهلل
رجال
يدظق
 ؿاتؾفؿ ظذ هذا افؼك ودظاهؿ إػ إخالص افعبادة هلل وحده ،ـام ؿال تعاػ:
ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ انجٍ:

وـام ؿال تعاػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
انرعد٣٨ :
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وحتؼؼت أن رشقل اهلل ؿاتؾفؿ فقؽقن افدظاء "ـؾف" هلل .و"افـذر" ـؾف هلل،
و"افذبح" ـؾف هلل ،و"االشتغاثة" ـؾفا هلل ،ومجقع أكقاع افعبادات ـؾفا هلل.
وظرؾت أن إؿرارهؿ بتقحقد افربقبقة مل يدخؾفؿ ذم اإلشالم ،وأن ؿصدهؿ
ادالئؽة و األكبقاء يريدون صػاظتفؿ وافتؼرب إػ اهلل بذفؽ ،هق افذي أحؾ
دماءهؿ وأمقاهلؿ ،ظرؾت حقـئذ أن افتقحقد افذي دظت إفقف افرشؾ ،وأبك ظـ
اإلؿرار بف ادؼـقن.
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وهذا افتقحقد هق معـك ؿقفؽ "ال إفف إال اهلل" ؾنن "اإلفف" ظـدهؿ هق افذي
مؾؽا ،أو كبقاً ،أو ً
ً
وفقا ،أو صجرة ،أو
يؼصد ألجؾ هذه األمقر ،شقاء ـان
ؿزا" ،أو" ً
" ً
جـقا" ،مل يريدوا أن "اإلفف" هق اخلافؼ افرازق اددبر ،ؾنهنؿ يعؾؿقن
أن ذفؽ هلل وحده ـام ؿدمت فؽ ،وإكام يعـقن بـ"اإلفف" ما يعـل ادؼـقن ذم
زماكـا بؾػظ افسقد .ؾلتاهؿ افـبل  يدظقهؿ إػ ـؾؿة افتقحقد وهل "ال إفف إال
اهلل".
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وادراد مـ هذه افؽؾؿة معـاها ال جمرد فػظفا .وافؽػار اجلفال يعؾؿقن أن
مراد افـبل هبذه افؽؾؿة هق :إؾراد اهلل تعاػ بافتعؾؼ ،وافؽػر بام يعبد مـ دون اهلل
وافزاءة مـف .ؾنكف دا ؿال هلؿ :ؿقفقا( :ال إفف إال اهلل) ،ؿافقا :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ص٥ :

ؾنذا ظرؾت أن جفال افؽػار يعرؾقن ذفؽ،

ؾافعجب ممـ يدظل اإلشالم وهق ال يعرف مـ تػسر هذه افؽؾؿة ما ظرؾف
جفال افؽػرة ،بؾ يظـ أن ذفؽ هق افتؾػظ بحروؾفا مـ ؽر اظتؼاد افؼؾب فشئ
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مـ ادعاين ،واحلاذق مـفؿ يظـ أن معـاها :ال خيؾؼ ،وال يرزق ،وال يدبر األمر
إال اهلل ،ؾال خر ذم رجؾ جفال افؽػار أظؾؿ مـف بؿعـك "ال إفف إال اهلل".
إذا ظرؾت ما ذـرت فؽ معرؾة ؿؾب ،وظرؾت افؼك باهلل افذي ؿال اهلل ؾقف:
ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ انُساء٨٤ :

وظرؾت ديـ

اهلل افذي أرشؾ بف افرشؾ مـ أوهلؿ إػ آخرهؿ ،افذي ال يؼبؾ اهلل مـ أحد ديـًا
شقاه ،وظرؾت ما أصبح ؽافب افـاس ظؾقف مـ اجلفؾ هبذا ،أؾادك ؾائدتغ:
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األوػ :افػرح بػضؾ اهلل ورمحتف ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ يوَس٥٤ :

ً
أيضا اخلقف افعظقؿ.
وأؾادك
ؾنكؽ إذا ظرؾت أن اإلكسان يؽػر بؽؾؿة خيرجفا مـ فساكف ،وهق ؿد يؼقهلا وهق
جاهؾ ،ؾال يعذر باجلفؾ ،وؿد يؼقهلا وهق يظـ أهنا تؼربف إػ اهلل – تعاػ  -ـام
ً
خصقصا إن أهلؿؽ اهلل ما ؿص ظـ ؿقم مقشك مع
ـان يظـ ادؼـقن،
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صالحفؿ وظؾؿفؿ ،أهنؿ أتقه ؿائؾغ:ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

02
ﭣ ﭤﭼ األعراف٣١٤ :

ؾحقـئذ يعظؿ حرصؽ وخقؾؽ ظذ ما خيؾصؽ مـ هذا وأمثافف.
وأظؾؿ أكف شبحاكف مـ حؽؿتف مل يبعث ً
كبقا هبذا افتقحقد إال جعؾ فف أظداء،
ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ األَعاو ٣٣١ :وؿد يؽقن ألظداء افتقحقد
ظؾقم ـثرة وـتب وحجج ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ غافر٤١ :
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إذا ظرؾت ذفؽ ،وظرؾت أن افطريؼ إػ اهلل ال بد فف مـ أظداء ؿاظديـ ظؾقف،
أهؾ ؾصاحة وظؾؿ وحجج ،ؾافقاجب ظؾقؽ أن تتعؾؿ مـ ديـ اهلل ما يصر فؽ
ً
شالحا تؼاتؾ بف همالء افشقاضغ افذيـ ؿال إمامفؿ ومؼدمفؿ فربؽ ظز وجؾ:
ﭽﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األعراف ، ٣١ - ٣١ :وفؽـ إذا أؿبؾت ظذ اهلل،
وأصغقت إػ حججف وبقـاتف ،ؾال ختػ وال حتزن ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﭼ انُساء. ١١ :
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وافعامل مـ ادقحديـ يغؾب ً
أفػا مـ ظؾامء همالء ادؼـغ ،ؿال تعاػ :ﭽ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ انصافاث ٣١١ :ؾجـد اهلل هؿ افغافبقن باحلجة وافؾسان،
ـام أهنؿ افغافبقن بافسقػ وافسـان ،وإكام اخلقف ظذ ادقحد افذي يسؾؽ
افطريؼ وفقس معف شالح.
وؿد مـ اهلل – تعاػ  -ظؾقـا بؽتابف افذي جعؾف ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ انُحم ٤٨ :ؾال يليت صاحب باضؾ بحجة إال وذم افؼرآن ما
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يـؼضفا ويبغ بطالهنا ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ انفرقاٌ ، ١١ :ؿال بعض ادػسيـ" :هذه اآلية ظامة ذم ـؾ
حجة يليت هبا أهؾ افباضؾ إػ يقم افؼقامة".
ً
جقابا فؽالم احتج بف ادؼـقن ذم
وأكا أذـر فؽ أصقاء مما ذـر اهلل ذم ـتابف
زماكـا ظؾقـا.
ؾـؼقل :جقاب أهؾ افباضؾ مـ ضريؼغ :جمؿؾ ،ومػصؾ.
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أما ادجؿؾ :ؾفق األمر افعظقؿ وافػائدة افؽبرة دـ ظؼؾفا ،وذفؽ ؿقفف تعاػ :ﭽ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﭼ آل عًراٌ ، ١ :وؿد صح ظـ رشقل اهلل  ،أكف ؿال( :إذا رأيتؿ افذيـ
يتبعقن ما تشابف مـف ؾلوفئؽ افذيـ شؿك اهلل ؾاحذروهؿ )
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مثال ذفؽ :إذا ؿال فؽ بعض ادؼـغ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ يوَس ، ١١ :أو إن افشػاظة حؼ ،وأن األكبقاء هلؿ
ً
ـالما فؾـبل  يستدل بف ظذ صئ مـ باضؾف ،وأكت ال تػفؿ
جاه ظـد اهلل أو ذـر
معـك افؽالم افذي ذـره.
ؾجاوبف بؼقفؽ :إن اهلل ذـر ذم "ـتابف" أن افذيـ ذم ؿؾقهبؿ زيغ يسـقن
ادحؽؿ ويتبعقن ادتشابف ،وما ذـرتف فؽ مـ أن اهلل – تعاػ  -ذـر أن ادؼـغ
يؼرون بافربقبقة ،وأن ـػرهؿ بتعؾؼفؿ ظذ ادالئؽة واألكبقاء واألوفقاء مع ؿقهلؿ:
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ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ يوَس ٣٤ :هذا أمر حمؽؿ بغ ،ال يؼدر أحد أن يغر
معـاه ،وما ذـرتف يل أهيا ادؼك مـ "افؼرآن" أو "ـالم افـبل "  ال أظرف
معـاه ،وفؽـ أؿطع أن ـالم اهلل ال يتـاؿض ،وأن ـالم افـبل ال خيافػ ـالم اهلل
ظز وجؾ.
وهذا جقاب جقد شديد ،وفؽـ ال يػفؿف إال مـ وؾؼف اهلل – تعاػ  -ؾال
تستفـ بف ،ؾنكف ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

فصهج١٥ :

وأما اجلقاب ادػصؾ :ؾنن أظداء اهلل هلؿ

اظساضات ـثرة ظذ ديـ افرشؾ ،ويصدون هبا افـاس ظـف.
مـفا ؿقهلؿ :كحـ ال كؼك باهلل ،بؾ كشفد أكف ال خيؾؼ وال يرزق وال يـػع وال
ً
حمؿدا  ال يؿؾؽ فـػسف ً
ً
رضا،
كػعا وال
يرض إال اهلل وحده ال رشيؽ فف ،وأن
ً
ؾضال ظـ ظبد افؼادر أو ؽره ،وفؽـ أكا مذكب ،وافصاحلقن هلؿ جاه ظـد اهلل،
وأضؾب مـ اهلل هبؿ ،ؾجاوبف بام تؼدم وهق أن افذيـ ؿاتؾفؿ رشقل اهلل  مؼرون
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بام ذـرت ،ومؼرون بلن أوثاهنؿ ال تدبر صقئا ً،وإكام أرادوا اجلاه وافشػاظة .واؿرأ
ظؾقف ما ذـر اهلل ذم ـتابف ووضحف.
ؾنن ؿال :إن همالء اآليات كزفت ؾقؿـ يعبد األصـام ،ـقػ دمعؾقن
افصاحلغ مثؾ األصـام؟ أم ـقػ دمعؾقن األكبقاء أصـا ً
ما؟
ؾجاوبف بام تؼدم ،ؾنكف إذا أؿر أن افؽػار يشفدون بافربقبقة ـؾفا هلل ،وأهنؿ ما
أرادوا ممـ ؿصدوا إال افشػاظة ،وفؽـ أراد أن يػرق بغ ؾعؾفؿ وؾعؾف بام ذـره،
ؾاذـر فف أن افؽػار مـفؿ مـ يدظق األصـام ومـفؿ مـ يدظق األوفقاء افذيـ ؿال
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اهلل ؾقفؿ :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ اإلسراء:
٥١

 ،ويدظقن ظقسك ابـ مريؿ وأمف ،وؿد ؿال تعاػ :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﭼ انًائدة ١١ - ١٥ :واذـر فف ؿقفف تعاػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
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ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

12
سبأ٨٣ - ٨٤ :

 ،وؿال تعاػ :ﭽ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ انًائدة٣٣١ :

ؾؼؾ فف :أظرؾت أن اهلل ـػر مـ ؿصد األصـام ،وـػر مـ ؿصد افصاحلغ
وؿاتؾفؿ رشقل اهلل .
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ؾنن ؿال :افؽػار يريدون مـفؿ :وأكا أصفد أن اهلل هق افـاؾع افضار ،اددبر ،ال
أريد إال مـف ،وافصاحلقن فقس هلؿ مـ األمر صئ ،وفؽـ أؿصدهؿ أرجق مـ اهلل
صػاظتفؿ.
ؾاجلقاب :أن هذا ؿقل افؽػار شقاء بسقاء ،واؿرأ ظؾقف ؿقفف تعاػ :ﭽ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﭼ انزير١ :

وؿقفف تعاػ :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ يوَس٣٤ :

كشف الش هبات

14

واظؾؿ أن هذه افشبف افثالث هل أـز ما ظـدهؿ ،ؾنذا ظرؾت أن اهلل وضحفا
ً
ذم ـتابف ،وؾفؿتفا ً
جقدا ؾام بعدها أيس مـفا.
ؾفام
ؾنن ؿال :أكا ال أظبد إال اهلل ،وهذا اإلفتجاء إفقفؿ ،ودظاؤهؿ فقس بعبادة.
ؾؼؾ فف :أكت تؼر أن اهلل اؾسض ظؾقؽ إخالص افعبادة هلل ،وهق حؼف ظؾقؽ؟
[ؾنذا ؿال :كعؿ ،ؾؼؾ فف :تبغ يل هذا افذي ؾرض ظؾقؽ ،وهق إخالص افعبادة
هلل وحده وهق حؼف ظؾقؽ] ؾنن ـان ال يعرف افعبادة وال أكقاظفا ،ؾبقـفا فف
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بؼقفؽ :ؿال اهلل تعاػ :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﭼ األعراف٥٥ :

ؾنذا أظؾؿتف هبذا ؾؼؾ فف :هؾ ظؾؿت إن هذا ظبادة هلل؟ ؾال بد أن يؼقل فؽ:
كعؿ ،و"افدظاء مخ افعبادة".
ً
ً
ً
ؾؼؾ فف :إذا أؿررت أهنا ظبادة هلل ودظقت اهلل ً
وضؿعا ،ثؿ
خقؾا
وهنارا
فقال
دظقت ذم تؾؽ احلاجة ً
كبقا أو ؽره هؾ أرشـت ذم ظبادة اهلل ؽره؟ ؾال بد أن
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يؼقل :كعؿ ،ؾؼؾ فف :ؾنذا ظؿؾت بؼقل اهلل تعاػ :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ

17
ﭼ انكوثر:

 ، ١وأضعت اهلل وكحرت فف هؾ هذا ظبادة؟ ؾال بد أن يؼقل :كعؿ .ؾؼؾ فف :إذا
كحرت دخؾقق :كبل أو جـل أو ؽرمها ،هؾ أرشـت ذم هذه افعبادة ؽر اهلل؟
ؾال بد أن يؼر ،ويؼقل كعؿ.
ً
أيضا :ادؼـقن افذيـ كزل ؾقفؿ "افؼرآن" ،هؾ ـاكقا يعبدون
وؿؾ فف
ادالئؽة ،وافصاحلغ ،وافالت ،وؽر ذفؽ؟ ؾال بد أن يؼقل :كعؿ ،ؾؼؾ فف :وهؾ
ـاكت ظبادهتؿ إياهؿ إال ذم افدظاء ،وافذبح ،واالفتجاء ،وكحق ذفؽ؟ وإال ؾفؿ
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مؼرون أهنؿ ظبقده ،وحتت ؿفره ،وأن اهلل هق افذي يدبر األمر ،وفؽـ دظقهؿ
وافتجئقا إفقفؿ فؾجاه وافشػاظة ،وهذا طاهر جدا.
ؾنن ؿال :أتـؽر صػاظة رشقل اهلل  وتزأ مـفا؟
ؾؼؾ :ال أكؽرها ،وال أتزأ مـفا ،بؾ هق  افشاؾع وادشػع وأرجق صػاظتف،
وفؽـ افشػاظة ـؾفا هلل ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ انزير ٨٨ :وال

كشف الش هبات

19

تؽقن إال مـ بعد إذن اهلل ـام ؿال ظز وجؾ :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﭼ انبقرة١٥٥ :

وال يشػع افـبل ذم أحد إال مـ بعد أن يلذن اهلل ؾقف ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭼ

األَبياء١٤ :

 ،وهق ال يرىض إال افتقحقد ،ـام ؿال

تعاػ :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ آل عًراٌ ، ٤٥ :ؾنذا ـاكت
افشػاظة ـؾفا هلل وال تؽقن إال بعد إذكف وال يشػع افـبل  وال ؽره ذم أحد
حتك يلذن اهلل ؾقف ،وال يلذن اهلل – تعاػ  -إال ألهؾ افتقحقد؛ تبغ فؽ أن
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افشػاظة ـؾفا هلل ،ؾلضؾبفا مـف وؿؾ :افؾفؿ ال حترمـل صػاظتف ،افؾفؿ صػعف ذم،
وأمثال هذا.
ؾنن ؿال :افـبل  أظطل افشػاظة وأكا أضؾبف مما أظطاه اهلل.
ؾاجلقاب :أن اهلل أظطاه افشػاظة وهناك ظـ هذا ؾؼال :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭼ انجٍ .٣٤ :وضؾبؽ مـ اهلل صػاظة كبقف ظبادة ،واهلل هناك أن تؼك ذم هذه افعبادة
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أحدا ،ؾنذا ــت تدظق اهلل أن يشػع كبقف ؾقؽ ،ؾلضعف ذم ؿقفف ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ً
ﭾ ﭼ انجٍ.٣٤ :
ً
وأيضا ؾنن افشػاظة أظطقفا ؽر افـبل  ، ؾصح أن ادالئؽة يشػعقن،
واألؾراط يشػعقن واألوفقاء يشػعقن ،أتؼقل :إن اهلل أظطاهؿ افشػاظة ؾلضؾبفا
مـفؿ؟ ؾنن ؿؾت هذا ،رجعت إػ ظبادة افصاحلغ افتل ذـر اهلل ذم "ـتابف" ،وإن
ؿؾت :ال ،بطؾ ؿقفؽ ":أظطاه اهلل افشػاظة ،وأكا أضؾبف مما أظطاه اهلل".
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ؾنن ؿال :أكا ال أرشك باهلل صقئا ً،حاصا وـال ،وفؽـ االفتجاء إػ افصاحلغ
فقس بؼك.
ؾؼ ؾ فف :إذا ــت تؼر أن اهلل حرم افؼك أظظؿ مـ حتريؿ افزكا وتؼر أن اهلل ال
يغػره ،ؾامهذا األمر افذي حرمف اهلل ،وذـر أكف ال يغػره ؾنكف ال يدري ،ؾؼؾ فف:
ـقػ تزئ كػسؽ مـ افؼك ،وأكت ال تعرؾف؟ أم ـقػ حيرم اهلل ظؾقؽ هذا،
ويذـر أكف ال يغػره وال تسلل ظـف وال تعرؾف ،أتظـ أن اهلل حيرمف وال يبقـف فـا؟
ؾنن ؿال :افؼك :ظبادة األصـام ،وكحـ ال كعبد األصـام.
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ؾؼؾ فف :ما معـك ظبادة األصـام؟ أتظـ أهنؿ يعتؼدون أن تؾؽ األخشاب،
واألحجار ختؾؼ ،وترزق ،وتدبر أمر مـ دظاها؟ ؾفذا يؽذبف "افؼرآن".
ً
حجرا" ،أو "بـقة" ظذ ؿز أو ؽره
وإن ؿال :هق مـ ؿصد "خشبة" ،أو "
يدظقن ذفؽ ويذبحقن فف ،ويؼقفقن :إكف يؼربـا إػ اهلل زفػك ،ويدؾع اهلل ظـا
بزـتف ،ويعطقـا بزـتف.
ؾؼؾ :صدؿت ،وهذا ؾعؾؽؿ ظـد "األحجار" ،و"األبـقة" افتل ظذ افؼبقر
وؽرها.

23

كشف الش هبات

ؾفذا أؿر أن ؾعؾفؿ هذا هق ظبادة األصـام؛ ؾفق ادطؾقب.
ً
أيضا :ؿقفؽ" :افؼك ظبادة األصـام" ،هؾ مرادك أن افؼك
ويؼال فف
خمصقص هبذا ،وأن االظتامد ظذ افصاحلغ ودظاءهؿ ،ال يدخؾ ذم ذفؽ؟ ؾفذا
يرد ما ذـره اهلل ذم "ـتابف" مـ ـػر مـ تعؾؼ ظذ "ادالئؽة" ،أو "ظقسك" أو
"افصاحلغ" .ؾال بد أن يؼر فؽ أن مـ أرشك ذم ظبادة اهلل أحد ًا مـ افصاحلغ
ؾفذا هق افؼك ادذـقر ذم "افؼرآن" وهذا هق ادطؾقب.
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ورس ادسلفة أكف إذا ؿال :أكا ال أرشك باهلل ،ؾؼؾ فف :وما افؼك باهلل؛ ؾسه يل؟
ؾنن ؿال :هق ظبادة األصـام .ؾؼؾ :وما معـك ظبادة األصـام ؾسها يل ؟
ؾنن ؿال :أكا ال أظبد إال اهلل وحده ،ؾؼؾ :م ا معـك ظبادة اهلل وحده ؾسها يل؟
ؾنن ؾسها يل .ؾنن ؾسها بام بقـف "افؼرآن" ؾفق ادطؾقب ،وإن مل يعرؾف ؾؽقػ
يدظل ً
صقئا وهق ال يعرؾف ،وإن ؾس ذفؽ بغر معـاه بقـت فف اآليات افقاضحات
ذم معـك افؼك باهلل ،وظبادة األوثان ،وأكف افذي يػعؾقكف ذم هذا افزمان بعقـف،
وأن ظبادة اهلل وحده ال رشيؽ فف هل افتل يـؽرون ظؾقـا ،ويصقحقن ؾقف ـام
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صاح إخقاهنؿ حقث ؿافقا :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ص٥ :

ؾنن ؿال :إهنؿ ال يؽػرون بدظاء ادالئؽة واألكبقاء ،وإكام يؽػرون دا ؿافقا:
"ادالئؽة بـات اهلل" ،ؾنكا مل كؼؾ :ظبد افؼادر ابـ اهلل ،وال ؽره .ؾاجلقاب :إن
كسبة افقفد إػ اهلل ـػر مستؼؾ ،ؿال اهلل تعاػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭼ

اإلخالص١ - ٣ :

 ،و"األحد" :افذي ال كظر فف ،و"افصؿد":

ادؼصقد ذم احلقائج .ؾؿـ جحد هذا؛ ؾؼد ـػر ،وفق مل جيحد افسقرة .وؿال
تعاػ :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ انًؤيُوٌ ، ٨٣ :ؾػرق بغ
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افـقظغ ،وجعؾ ـال مـفام ً
ً
مستؼال .وؿال تعاػ :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ـػرا
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ األَعاو ، ٣٤٤ :ؾػرق بغ ـػريـ .وافدفقؾ
أيضا -أن افذيـ ـػروا بدظاء افالت مع ـقكف رجال صاهلا مل جيعؾقه
ظذ هذا ً -
ً
أيضا افعؾامء ذم
ابـ اهلل و افذيـ ـػروا بعبادة اجلـ مل جيعؾقهؿ ـذفؽ ،وـذفؽ
مجقع ادذاهب األربعة يذـرون ذم باب حؽؿ ادرتد أن ادسؾؿ إذا زظؿ أن هلل
ً
وفدا؛ ؾفق مرتد ،ويػرؿقن بغ افـقظغ ،وهذا ذم ؽاية افقضقح.

28

كشف الش هبات

وإن ؿال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
يوَس .١١ :ؾؼؾ :هذا هق احلؼ ،وفؽـ ال يعبدون ،وكحـ مل كـؽر إال ظبادهتؿ مع
اهلل ،ورشـفؿ معف وإال ؾافقاجب ظؾقؽ حبفؿ واتباظفؿ واإلؿرار بؽرامتفؿ،
وال جيحد ـرامات األوفقاء إال أهؾ افبدع وافضالل .وديـ اهلل وشط بغ ضرؾغ،
وهدى بغ ضالفتغ ،وحؼ بغ باضؾغ.
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ؾنذا ظرؾت أن هذا افذي يسؿقف ادؼـقن ذم زماكـا "ـبر االظتؼاد" ،هق
افؼك افذي أكزل اهلل ذم "افؼرآن" ،وؿاتؾ رشقل اهلل افـاس ظؾقف ،ؾاظؾؿ أن
رشك األوفغ أخػ مـ رشك أهؾ زماكـا بلمريـ:
أحدمها :أن األوفغ ال يؼـقن وال يدظقن ادالئؽة واألوفقاء واألوثان مع
اهلل إال ذم افرخاء ،وأما ذم افشدة ؾقخؾصقن هلل افدظاء  ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭼ انعُكبوث١٥ :
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وؿال تعاػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ اإلسراء ، ١١ :وؿقفف :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ األَعاو ، ٨٣ - ٨٤ :وؿال
تعاػ :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳ﭼ

انزير٤ :

إػ ؿقفف :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
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ﯣ ﯤ ﭼ انزير ، ٤ :وؿقفف :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﭼ نقًاٌ١١ :

.

ؾؿـ ؾفؿ هذه ادسلفة افتل وضحفا اهلل ذم "ـتابف" ،وهل أن ادؼـغ افذيـ
ؿاتؾفؿ رشقل اهلل  يدظقن اهلل تعاػ ،ويدظقن ؽره ذم افرخاء .وأما ذم افرض
وافشدة ؾال يدظقن إال اهلل وحده ال رشيؽ فف ،ويـسقن شاداهتؿ ،تبغ فف افػرق
بغ رشك أهؾ زماكـا ورشك األوفغ ،وفؽـ أيـ مـ يػفؿ ؿؾبف هذه ادسلفة ً
ؾفام
ً
راشخا؟ واهلل ادستعان.
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ً
أكاشا مؼربغ ظـد اهلل :إما أكبقاء ،وإما
واألمر افثاين :أن األوفغ يدظقن مع اهلل
ً
ً
أصجارا مطقعة هلل فقست ظاصقة،
أحجارا أو
أوفقاء ،وإما مالئؽة أو يدظقن
ً
أكاشا مـ أؾسؼ افـاس ،وافذيـ يدظقهنؿ هؿ افذيـ
وأهؾ زماكـا يدظقن مع اهلل
حيؽقن ظـفؿ افػجقر :مـ افزكك ،وافسؿة ،وترك افصالة ،وؽر ذفؽ ،وافذي
يعتؼد ذم افصافح أو افذي ال يعيص -مثؾ اخلشب واحلجر -أهقن ممـ يعتؼد
ؾقؿـ يشاهد ؾسؼف وؾساده ويشفد بف.
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ً
رشـا مـ
إذا حتؼؼت أن افذيـ ؿاتؾفؿ رشقل اهلل  أصح ظؼقالً وأخػ
همالء .ؾاظؾؿ أن هلمالء صبفة يقردوهنا ظذ ما ذـركا .وهل مـ أظظؿ صبففؿ:
ؾاصغ شؿعؽ جلقاهبا.
وهل إهنؿ يؼقفقن :إن افذيـ كزل ؾقفؿ "افؼرآن" ال يشفدون أن ال إفف إال
اهلل :ويؽذبقن افرشقل  ، ويـؽرون افبعث ،ويؽذبقن "افؼرآن" وجيعؾقكف
ً
ً
حمؿدا رشقل اهلل ،وكصدق "افؼرآن"،
شحرا ،وكحـ كشفد أن ال إفف إال اهلل وأن
وكممـ بافبعث ،وكصع وكصقم ،ؾؽقػ دمعؾقكـا مثؾ أوفئؽ؟!
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ؾاجلقاب :أكف ال خالف بغ افعؾامء ـؾفؿ أن افرجؾ إذا صدق رشقل اهلل ذم
صئ وـذبف ذم صئ أكف ـاؾر مل يدخؾ ذم اإلشالم .وـذفؽ إذا آمـ ببعض
"افؼرآن" وجحد بعضف ،ـؿـ أؿر بافتقحقد ،وجحد وجقب افصالة ،أو أؿر
بافتقحقد ،وافصالة ،وجحد وجقب افزـاة ،أو أؿر هبذا ،ـؾف وجحد افصقم ،أو
أؿر هبذا ـؾف ،وجحد وجقب احلج .ودا مل يـؼد أكاس ذم زمـ افـبل فؾحج ،أكزل
اهلل ذم حؼفؿ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺﮻﮼

﮽ ﭼ آل عًراٌ.٨١ :ومـ أؿر هبذا ـؾف وجحد افبعث ـػر
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باإلمجاع وحؾ دمف ومافف ،ـام ؿال جؾ جالفف :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ انُساء ، ٣٥٣ - ٣٥٤ :ؾنذا ـان اهلل ؿد
رصح ذم "ـتابف" أن مـ آمـ ببعض وـػر ببعض ؾفق افؽاؾر ً
حؼا ،وأكف يستحؼ
ما ذـر .زافت هذه افشبفة .وهذه هل افتل ذـرها بعض "أهؾ األحساء" ذم
ـتابف افذي أرشؾف إفقـا.

35
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ً
أيضا :إذا ــت تؼر أن مـ صدق افرشقل ذم ـؾ صئ ،وجحد وجقب
ويؼال
افصالة ،ؾفق ـاؾر حالل افدم ،وادال باإلمجاع ،وـذفؽ إذا أؿر بؽؾ صئ إال
افبعث ،وـذفؽ إذا جحد وجقب صقم رمضان ،وصدق بذفؽ ـؾف ،وال
ختتؾػ ادذاهب ؾقف ،وؿد كطؼ بف "افؼرآن" ـام ؿدمـا ،ؾؿعؾقم أن افتقحقد هق
أظظؿ ؾريضة جاء هبا افـبل  ،وهق أظظؿ مـ افصالة ،وافزـاة ،وافصقم ،واحلج.
ؾؽقػ إذا جحد اإلكسان صقئا مـ هذه األمقر ـػر؟ وفق ظؿؾ بؽؾ ما جاء بف
افرشقل  ،وإذا جحد افتقحقد افذي هق ديـ افرشؾ ـؾفؿ ال يؽػر؟ شبحان اهلل!
ما أظجب هذا اجلفؾ!
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ً
أيضا :همالء أصحاب رشقل اهلل ؿاتؾقا بـل حـقػة ،وؿد أشؾؿقا مع
ويؼال
ً
حمؿدا رشقل اهلل ،ويمذكقن ويصؾقن
افـبل  ،وهؿ يشفدون أن ال إفف إال اهلل وأن
 ،ؾنن ؿال :إهنؿ يؼقفقن :أن مسقؾؿة كبل ،ؿؾـا :هذا هق ادطؾقب ،إذا ـان مـ
رؾع رجال ذم رتبة افـبل  ،ـػر ،وحؾ مافف ودمف ،ومل تـػعف افشفادتان ،وال
افصالة ،ؾؽقػ بؿـ رؾع صؿسان ،أو يقشػ ،أو صحابقا ،أو كبقا ،ذم مرتبة
جبار افسؿقات واألرض؟! شبحان اهلل ما أظظؿ صلكف ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾﯿﭼ

انروو٥٨ :

ً
أيضا :افذيـ حرؿفؿ ظع بـ
ويؼال
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أيب ضافب بافـار ،ـؾفؿ يدظقن اإلشالم ،وهؿ مـ أصحاب ظع ،وتعؾؿقا افعؾؿ
مـ افصحابة ،وفؽـ اظتؼدوا ذم ظع ،مثؾ االظتؼاد ذم يقشػ وصؿسان
وأمثاهلام ،ؾؽقػ أمجع افصحابة ظذ ؿتؾفؿ وـػرهؿ؟ أتظـقن أن افصحابة
يؽػرون ادسؾؿغ؟ أم تظـقن أن االظتؼاد ذم تاج وأمثافف ال يرض ،واالظتؼاد ذم
ظع بـ أيب ضافب يؽػر؟
ً
أيضا :بـق ظبقد افؼداح افذيـ مؾؽقا "ادغرب" و"مرص" ذم زمان بـل
ويؼال
ً
حمؿدا رشقل اهلل ،ويدظقن
افعباس ،ـؾفؿ يشفدون أن ال إفف إال اهلل وأن
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اإلشالم ،ويصؾقن اجلؿعة واجلامظة ،ؾؾام أطفروا خمافػة افؼيعة ذم أصقاء دون ما
كحـ ؾقف ،أمجع افعؾامء ظذ ـػرهؿ وؿتاهلؿ ،وأن بالدهؿ بالد حرب ،وؽزاهؿ
ادسؾؿقن حتك اشتـؼذوا ما بليدهيؿ مـ بؾدان ادسؾؿغ.
ً
أيضا :إذا ـان األوفقن مل يؽػروا إال ألهنؿ مجعقا بغ افؼك وتؽذيب
ويؼال
افرشقل و"افؼران" ،وإكؽار افبعث ،وؽر ذفؽ ،ؾام معـك افباب افذي ذـر
افعؾامء ذم ـؾ مذهب" :باب :حؽؿ ادرتد" وهق :ادسؾؿ افذي يؽػر بعد
ً
أكقاظا ـثرة ـؾ كقع مـفا يؽػر وحيؾ دم افرجؾ ومافف ،حتك
إشالمف ،ثؿ ذـروا
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أهنؿ ذـروا أصقاء يسرة ظـد مـ ؾعؾفا ،مثؾ ـؾؿة يذـرها بؾساكف دون ؿؾبف ،أو
يذـرها ظذ وجف ادزح وافؾعب.
ً
أيضا :افذيـ ؿال اهلل ؾقفؿ :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ويؼال
ﭦﭧﭨﭩ

ﭼ انتوبت١٨ :

أما شؿعت أن اهلل ـػرهؿ بؽؾؿة ،مع

ـقهنؿ ذم زمـ رشقل اهلل وجياهدون معف ،ويصؾقن معف ،ويزـقن ،وحيجقن،
ويقحدون ،وـذفؽ افذيـ ؿال اهلل ؾقفؿ :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﭼ انتوبت١١ - ١٥ :
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ؾفمالء افذيـ رصح اهلل أهنؿ ـػروا بعد إيامهنؿ وهؿ مع رشقل اهلل ذم ؽزوة
تبقك ،ؿافقا ـؾؿة ذـروا أهنؿ ؿافقها ظذ وجف ادزح.
ً
أكاشا يشفدون أن ال إفف
ؾتلمؾ هذه افشبفة وهل ؿقهلؿ :تؽػرون مـ ادسؾؿغ
إال اهلل ويصؾقن ويصقمقن،ثؿ تلمؾ جقاهبا .ؾنكف مـ أكػع ما ذم هذه األوراق.
ً
أيضا :ماحؽك اهلل-تعاػ -ظـ بـل إرسائقؾ مع
ومـ افدفقؾ ظذ ذفؽ
إشالمفؿ ،وصالحفؿ ،وظؾؿفؿ أهنؿ ؿافقا دقشك :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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ﭤ

ﭼ األعراف٣١٤ :

 ،وؿقل أكاس مـ افصحابة (:اجعؾ فـا ذات أكقاط )

ؾحؾػ افـبل أن هذا مثؾ ؿقل بـل إرسائقؾ دقشك اجعؾ فـا إف ً
ـفا .
وفؽـ فؾؿؼـغ صبفة يدفقن هبا ظـد هذه افؼصة .وهل أهنؿ يؼقفقن :إن بـل
إرسائقؾ مل يؽػروا بذفؽ ،وـذفؽ افذيـ ؿافقا فؾـبل  ( :اجعؾ فـا ذات أكقاط )
مل يؽػروا.
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ؾاجلقاب :أن تؼقل :إن بـل إرسائقؾ مل يػعؾقا ،وـذفؽ افذيـ شلفقا افـبل مل
يػعؾقا ،وال خالف ذم أن بـل إرسائقؾ فق ؾعؾقا ذفؽ فؽػروا ،وـذفؽ ال خالف
ذم أن افذيـ هناهؿ افـبل  ،فق مل يطقعقه واختذوا ذات أكقاط بعد هنقف؛ فؽػروا،
وهذا هق ادطؾقب.
وفؽـ هذه افؼصة تػقد أن ادسؾؿ ،بؾ افعامل ،ؿد يؼع ذم أكقاع مـ افؼك ال
يدري ظـفا .ؾتػقد افتعؾؿ وافتحرز ومعرؾة أن ؿقل اجلفال" :افتقحقد ؾفؿـاه":
ً
أيضا أن ادسؾؿ ادجتفد إذا تؽؾؿ
أن هذا مـ أـز اجلفؾ ومؽايد افشقطان .وتػقد
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بؽالم ـػر ،وهق ال يدري .ؾـبف ظذ ذفؽ وتاب مـ شاظتف ،أكف ال يؽػر ،ـام ؾعؾ
ً
أيضا :أكف فق مل يؽػر ؾنكف يغؾظ ظؾقف
بـق إرسائقؾ ،وافذيـ شلفقا افـبل  ،وتػقد
ً
ً
صديدا ـام ؾعؾ رشقل اهلل .
تغؾقظا
افؽالم
وهلؿ صبفة أخرى :يؼقفقن :إن افـبل أكؽر ظذ أشامة ؿتؾ مـ ؿال ":ال إفف إال

اهلل" .وؿال  :أؿتؾتف بعد ما ؿال ال إفف إال اهلل ؟ وـذفؽ ؿقفف( :

أمرت أن أؿاتؾ

افـاس حتك يشفدوا أن ال إفف إال اهلل ) ،وأحاديث أخرى ذم افؽػ ظؿـ ؿاهلا.

كشف الش هبات

44

ومراد همالء اجلفؾة :أن مـ ؿاهلا ال يؽػر ،وال يؼتؾ ،وفق ؾعؾ ما ؾعؾ.
ؾقؼال هلمالء ادؼـغ اجلفال :معؾقم أن رشقل اهلل ؿاتؾ افقفقد وشباهؿ وهق
يؼقفقن" :ال إفف إال اهلل" ،وأن أصحاب رشقل اهلل ؿاتؾقا بـل حـقػة ،وهؿ
ً
حمؿدا رشقل اهلل ،ويصؾقن ،ويدظقن اإلشالم،
يشفدون أن ال إفف إال اهلل ،وأن
وـذفؽ افذيـ حرؿفؿ ظذ بـ أيب ضافب بافـار ،وهمالء اجلفؾة مؼرون أن مـ
أكؽر افبعث ـػر وؿتؾ ،وفق ؿال" :ال إفف إال اهلل" ،وأن مـ جحد ً
صقئا مـ أرـان
ً
ؾرظا مـ افػروع،
اإلشالم ـػر ،وؿتؾ ،وفق ؿاهلا ،ؾؽقػ ال تـػعف إذا جحد
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وتـػعف إذا جحد افتقحقد افذي هق أشاس ديـ افرشؾ ورأشف؟! وفؽـ أظداء اهلل
ما ؾفؿقا معـك األحاديث.
ً
رجال ادظك اإلشالم بسبب أكف طـ أكف ما ادظاه
ؾلما حديث أشامة ؾنكف ؿتؾ
ً
خقؾا ظذ دمف ومافف>وافرجؾ إذا أطفر اإلشالم وجب افؽػ ظـف حتك
إال
يتبغ مـف ما خيافػ ذفؽ،وأكزل اهلل ذم ذفؽ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﭼ

انُساء٨٨ :

أي ؾثبتقا ،ؾاآلية تدل ظذ أكف جيب افؽػ ظـف

وافتثبت ،ؾنذا تبغ مـف بعد ذفؽ ما خيافػ اإلشالم ؿتؾ فؼقفف تعاػ:
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﴿ؾتبقـق﴾وفق ـان ال يؼتؾ إذا ؿاهلا مل يؽـ فؾتثبقت معـك ،وـذفؽ احلديث
اآلخر وأمثافف ،معـاه ما ذـركاه :إن مـ أطفر اإلشالم وافتقحقد وجب افؽػ
ظـف ،إال أن يتبغ مـف ما يـاؿض ذفؽ.
وافدفقؾ ظذ هذا أن رشقل اهلل هق افذي ؿال (:أؿتؾتف بعد ما ؿال ال إفف إال
اهلل )  ،وؿال ( :أمرت أن أؿاتؾ افـاس حتك يؼقفقا  :ال إفف إال اهلل ) هق افذي
ؿال ذم اخلقارج( :ؾليـام فؼقتؿقهؿ ؾاؿتؾقهؿ)( .فئـ أدرـتفؿ ألؿتؾـفؿ ؿتؾ
ً
وهتؾقال ،حتك أن افصحابة حيؼرون أكػسفؿ
ظبادة،
ظاد)مع ـقهنؿ أـثر افـاس
ً
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ظـدهؿ ،وهؿ تعؾؿقا افعؾؿ مـ افصحابة ،ؾؾؿ تـػعفؿ ال إفف إال اهلل ،وال ـثرة
افعبادة ،وال ادظاء اإلشالم دا طفر مـفؿ خمافػة افؼيعة ،وـذفؽ ما ذـركاه مـ
ؿتال افقفقد ،وؿتال افصحابة بـل حـقػة.
وـذفؽ أراد افـبل  أن يغزو بـل ادصطؾؼ دا أخزه رجؾ مـفؿ أهنؿ مـعقا
افزـاة ،حتك أكزل اهلل تعاػ :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ انحجراث١ :

 ،وـان افرجؾ
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ً
ـاذبا ظؾقفؿ ،ؾؽؾ هذا يدل ظذ أن مراد افـبل  ذم األحاديث افتل احتجقا هبا
ما ذـركاه.
وهلؿ صبفة أخرى :وهل ما ذـر افـبل أن افـاس يقم افؼقامة يستغقثقن بآدم،
ثؿ بـقح ،ثؿ بنبراهقؿ ،ثؿ بؿقشك ،ثؿ بعقسك ،ؾؽؾفؿ يعتذر حتك يـتفقا إػ
ً
رشـا.
رشقل اهلل ،ؿافقا :ؾفذا يدل ظذ أن االشتغاثة بغر اهلل فقست
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ؾاجلقاب أن كؼقل :شبحان مـ ضبع ظذ ؿؾقب أظدائف ،ؾنن االشتغاثة
بادخؾقق ؾقام يؼدر ظؾقف ال كـؽرها ،ـام ؿال –تعاػ -ذم ؿصة مقشك :ﭽ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ انقصص ٣٥ :وـام يستغقث اإلكسان بلصحابف
ذم احلرب ،و ؽرها مـ األصقاء افتل يؼدر ظؾقفا ادخؾقق ،وكحـ أكؽركا اشتغاثة
افعبادة افتل يػعؾقهنا ظـد ؿبقر األوفقاء ،أو ذم ؽقبتفؿ ،ذم األصقاء افتل ال يؼدر
ظؾقفا إال اهلل.
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إذا ثبت ذفؽ ؾاالشتغاثة باألكبقاء يقم افؼقامة يريدون مـفؿ أن يدظقا اهلل أن
حياشب افـاس ،حتك يسسيح أهؾ اجلـة مـ ـرب ادقؿػ ،وهذا جائز ذم افدكقا
واآلخرة :أن تليت ظـد رجؾ صافح حل جيافسؽ ،ويسؿع ـالمؽ ،وتؼقل فف:
ادع اهلل يل ،ـام ـان أصحاب رشقل اهلل يسلفقكف ذفؽ ذم حقاتف .وأما بعد مقتف
ؾحاصا وـال أهنؿ شلفقه ذفؽ ظـد ؿزه ،بؾ أكؽر افسؾػ ظذ مـ ؿصد دظاء اهلل
ظـد ؿزه ،ؾؽقػ دظاؤه كػسف ؟
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وهلؿ صبفة أخرى :وهل ؿصة إبراهقؿ-ظؾقف افسالم -دا أفؼل ذم افـار،
اظسض فف جزيؾ ذم اهلقاء ؾؼال فف ":أفؽ حاجة؟ ؾؼال إبراهقؿ أما إفقؽ ؾال"،
ؿافقا :ؾؾق ـاكت االشتغاثة بجزيؾ رشـا مل يعرضفا ظذ إبراهقؿ.
ؾاجلقاب :أن هذا مـ جـس افشبفة األوػ .ؾنن جزيؾ ظرض ظؾقف أن يـػعف
بلمر يؼدر ظؾقف ،ؾنكف ـام ؿال اهلل –تعاػ -ؾقف :ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ انُجى٥ :

ؾؾق أذن فف

أن يلخذ كار إبراهقؿ ،وما حقهلا مـ األرض ،واجلبال ،ويؼؾبفا ذم ادؼق ،أو
اد غرب فػعؾ ،وفق أمره أن يرؾعف إػ افسامء فػعؾ ،وهذا ـرجؾ ؽـل فف مال ـثر
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ً
ً
ً
صقئا يؼيض بف حاجتف،
حمتاجا ؾقعرض ظؾقف أن يؼرضف أو أن هيبف
رجال
يرى
ؾقلبك ذفؽ افرجؾ ادحتاج أن يلخذ ويصز حتك يلتقف اهلل برزق ال مـة ؾقف ألحد،
ؾليـ هذا مـ اشتغاثة افعبادة وافؼك فق ـاكقا يػؼفقن؟!
جدا تػفؿ مما تؼدم،
وفـختؿ افؽالم-إن صاء اهلل تعاػ -بؿسلفة ظظقؿة مفؿة ً
وفؽـ كػرد هلا افؽالم فعظؿ صلهنا ،وفؽثرة افغؾط ؾقفا ؾـؼقل:
ال خالف أن افتقحقد ال بد أن يؽقن بافؼؾب وافؾسان وافعؿؾ ؾنن اختؾ صئ
ً
مسؾام ،ؾنن ظرف افتقحقد ومل يعؿؾ بف ؾفق ـاؾر معاكد،
مـ هذا مل يؽـ افرجؾ
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ـػرظقن وإبؾقس وأمثاهلام .وهذا يغؾط ؾقف ـثر مـ افـاس يؼقفقن هذا حؼ،
وكحـ كػفؿ هذا ،وكشفد أكف احلؼ وفؽـ ال كؼدر أن كػعؾف ،وال جيقز ظـد أهؾ
بؾدكا إال مـ واؾؼفؿ ،و ؽر ذفؽ مـ األظذار ،ومل يدر ادسؽغ أن ؽافب أئؿة
افؽػر يعرؾقن احلؼ ،ومل يسـقه إال فشئ مـ األظذار ،ـام ؿال تعاػ :ﭽ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ انتوبت ٨ :وؽر ذفؽ مـ اآليات ،ـؼقفف :ﭽ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭼ انبقرة٣٨١ :

ً
ؾنن ظؿؾ بافتقحقد ظؿالً
طاهرا وهق ال يػفؿف أوال
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يعتؼده بؼؾبف ،ؾفق مـاؾؼ ،وهق رش مـ افؽاؾر اخلافص ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ انُساء٣٨٥ :

وهذه ادسلفة :مسلفة ـبرة ضقيؾة ،تبغ فؽ إذا تلمؾتفا ذم أفسـة افـاس ،ترى
مـ يعرف احلؼ ويسك افعؿؾ بف ،خلقف كؼص دكقا أو جاه أو مداراة ألحد ،
ً
ً
باضـا ،ؾنذا شلفتف ظام يعتؼده بؼؾبف ؾنذا هق ال يعرؾف.
طاهرا ال
وترى مـ يعؿؾ بف
وفؽـ ظؾقؽ بػفؿ آيتغ مـ "ـتاب اهلل":
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أوالمها :ما تؼدم مـ ؿقفف :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﭼ انتوبت١١ :

ؾنذا حتؼؼت أن بعض افصحابة افذيـ ؽزوا افروم مع رشقل اهلل ـػروا بسبب
ـؾؿة ؿافقها ظذ وجف ادزح وافؾعب ،تبغ فؽ أن افذي يتؽؾؿ بافؽػر أويعؿؾ بف
ً
خقؾا مـ كؼص مال ،أو جاه ،أو مداراة ألحد ،أظظؿ ممـ يتؽؾؿ بؽؾؿة يؿزح
هبا.
واآلية افثاكقة ؿقفف تعاػ :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
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ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ انُحم ٣٤١ - ٣٤١ :ؾؾؿ يعذر اهلل مـ
ً
مطؿئـا باإليامن ،وأما ؽر هذا ؾؼد ـػر بعد
همالء إال مـ أـره مع ـقن ؿؾبف
ً
ً
مشحة بقضـف ،أو أهؾف ،أو
ضؿعا ،أو مداراة ،أو
خقؾا ،او
إيامكف ،شقاء ؾعؾف
ً
ظشرتف ،أو مافف ،أو ؾعؾف ظذ وجف ادزح ،أو فغر ذفؽ مـ األؽراض ،إال
ادؽره.
ؾاآلية تدل ظذ هذا مـ جفتغ:
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األوػ :ؿقفف﴿ :إال مـ أـره﴾ ،ؾؾؿ يستثـ اهلل تعاػ إال ادؽره ،ومعؾقم أن
اإلكسان ال يؽره إال ظذ افعؿؾ أو افؽالم  ،وأما ظؼقدة افؼؾب ؾال يؽره أحد
ظؾقفا.
وافثاين :ؿقفف تعاػ ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾
ؾرصح أن هذا افؽػر وافعذاب مل يؽـ بسبب االظتؼاد واجلفؾ ،أوافبغض فؾديـ
وحم بة افؽػر ،وإكام شببف أن فف ذم ذفؽ حظا مـ حظقظ افدكقا ؾآثره ظذ افديـ،
واهلل شبحاكف وتعاػ أظؾؿ.
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واحلؿد هلل رب افعادغ  ،وصذ اهلل ظذ حمؿد وآفف وصحبف أمجعغ.

59

