شرح كشف الشبهات

إف اٟتمد ﵁٨ ،تمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناَ ،من يهده ا﵁ فبل
٤تمدا عبده ورسولو.
ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أال إلو إال ا﵁ ،وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ً
مضل ﵁َ ،
اللهم صل على ٤تمد وعلى أزواجو وذريتو ،كما صليت على آؿ إبراىيم ،إنك ٛتيد ٣تيد ،اللهم بارؾ على
٤تمد وعلى أزواجو وذريتو ،كما باركت على آؿ إبراىيم ،إنك ٛتيد ٣تيد.
أما بعد..
فإف كتاب "كشف الشبهات" لئلماـ العبلمة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب(ٔ)-رٛتة ا﵁ تعاُف عليو -كتاب
صنف يف باب الرد على الشبهات؛ و٢تذا كاف غصة يف حلوؽ ا١تروجُت للشرؾ قدٯتًا
نفيس عظيم ،ومن أَ َجل ما ُ
وحديثًا ،فتجد ىذا الكتاب من أشد الكتب عليهم؛ و٢تذا صوبوا إليو سهامهم يف أزمنة قريبة من السنوات
ٚتلة وتفصيبلً.
األخَتة؛ ألف الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -تتبع يف ىذا الكتاب ُشبَ َو القوـ ً
وكاف العهد يف شرح ىذا الكتاب أف نبدأ مباشرة بالنص ،والكبلـ على ما يتعلق بالكتاب ،لكن للوضع الذي
تعيشو الدعوة ،واٟتالة اليت َجدت؛ فبل بد من الكبلـ عن مسألتُت قد تستغرقاف منا بعض الوقت ،والكتاب بعوف
ا﵁ عز وجل سيُفرغ منو يف ىذه األياـ ،لكن ىذه ا١تقدمة ال تقل أ٫تية عن الكبلـ عن شرح الكتاب ،وىذه
ا١تقدمة تتعلق ٔتسألتُت:
ا١تسألة األوُف :تتعلق باإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتة ا﵁ تعاُف عليو.
ا١تسألة الثانية :تتعلق ٔتوضوع الشبَو وكشفها.
وعصرا ،فهو من نافلة القوؿ ،فالرجل -رٛتو ا﵁
فأما الكبلـ عن الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب تعر ًيفا وتسميةً
ً
تعاُفَ -علَم يف رأسو نار ،وال يُطاؿ يف الكبلـ عن اٝتو ووالدتو ..و٨تو ذلك ،وإ٪تا يُتكلم عنو -رٛتو ا﵁ تعاُف -
من خبلؿ بنود ٤تددة ،ىي:

( )1ىو :اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف بن على بن ٤تمد بن أٛتد بن راشد ،التميمي ،اٟتنبلي ،النجدي ،ا١تصلح
الكبَت .ولد ونشأ وتعلم يف بلدة العيينة ،ورحل يف طلب العلم إُف نواحي ٧تد ومكة ،حىت صار عا١تا .أنكر ا١تنكر ،وقمع ا﵁ بو البدع،
اٖتد مع آؿ سعود يف توحيد اٞتزيرة العربية ،وتوحيد الرب تعاُف حىت أيد٫تا ا﵁ .لو "كتاب التوحيد" ،و"األصوؿ الثبلثة" وغَت٫تا كثَت .ولد
سنة ٜتس عشرة بعد ا١تئة واأللف ،وتويف سنة ست ومئتُت بعد األلف .انظر :إسبلمية ال وىابية للدكتور /ناصر بن عبد الكرٔف العقل
(ص ،)ٕٖ :واألعبلـ للزركلي (.)ٕ٘ٚ/ٙ
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البند األوؿ :أثره -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف نقل اٞتزيرة العربية يف زمنو من اٟتاؿ اليت كانت عليها ،إُف النعمة
الكبَتة اليت عمت الناس يف دينهم ودنياىم ،فقد كانت اٞتزيرة العربية -يف زمنو وقبل زمنو بدىور -ٮتيم عليها
شيء كثَت جدا من اٞتهل ،ويعمها الشرؾ.
وىذه مسألة ٭تاوؿ البعض أف يسقطها قدر ما يستطيع ،ويقوؿ :إف الكبلـ عن الشرؾ يف اٞتزيرة العربية فيو
مبالغة٦ .تا يعٍت -باختصار شديد -أف الذي يتكلم عن الشرؾ يف اٞتزيرة العربية ووجوده كذاب .فهذا معٌت
ا١تبالغة ،ويُراد هبذا الكبلـ ىؤالء األئمة الكبار ،والذي يرجع لتاريخ اٞتزيرة ،ويعي ما فيها من معاقل الشرؾ
ومواضعو ،ويتتبع الْ َم َحاؿ اليت كاف أىل ىذه اٞتزيرة يأتوهنا ،واألشخاص الذين يعظموهنم  -يعي أف الشرؾ حقيقة
ضح النهار.
ال إشكاؿ فيها؛ ألنو كاف
أمرا مثل الشمس يف َو َ
ً
موجودا ،وأف الذي ينفيو إ٪تا ينفي ً
ولكن َمن كاف على اطبلع على الوضع الذي كانت عليو اٞتزيرة العربية ،بل والوضع الذي كانت فيو األمة
عظيما ،وأف الشرؾ
اإلسبلمية ً
عموما ،واٞتزيرة جزء منها يف ذلك الوقت  -فإنو يعلم -ببل شك -أف اٞتهل كاف ً
كثَتا ،وال يعٍت ذلك البتة -كما نبو الشيخ -رٛتو ا﵁ -ونبو أئمة الدعوة حُت تكلموا عن الشرؾ يف اٞتزيرة-
كاف ً
مطلقا ،لكن يُقاؿ :إف ىناؾ معاقل للشرؾ ،وإف النهي عن ىذا
أف كل الناس مشركوف ،فهذا ما قاؿ بو أحد ً
كثَتا منذ دىور.
ا١تنكر َف يكن
ً
موجودا ،وإف َمن يروج ٢تذا ا١تنكر موجودوف .و٢تذا كاف ىذا ا١تنكر ً
شائعا و ً
أما ما يتعلق بدنيا الناس من حيث األمن ،ومن حيث اجملاعات ا٢تائلة اليت أىلكت الناس ،فكانت شيئًا
القبَلِي من جهة ،ولًتامي أطرافها،
نظرا ألنو كاف يسودىا اٞتانب َ
عجيبًا؛ ألف اٞتزيرة العربية كانت شيئًا متعبًا؛ ً
وكثرة ما بُت أىلها من صراعات ،مع قلة النفع والعائد منها.
ومن
فكاف الكثَتوف ال يكًتثوف هبا ،سواء يف زمن الشيخ أو َمن قبلو رٛتو ا﵁ ،فكاف الوضع يف زمن الشيخ َ
قبل الشيخ ىكذا؛ و٢تذا كاف أىل ها يأكل القوي منهم الضعيف دوف رادع أو مانع؛ و٢تذا شاعت بينهم أشياء
كالرعب ،والقتل ،والثارات ،وأكل القوي للضعيف ،وىذا أمر شائع وموجود يف اٞتزيرة ،ويشبو -لؤلسف
الشديد -بعض ما ٬تري يف بعض الببلد اإلسبلمية اليوـ؛ حيث ينعدـ فيها األمن ،وال يسود فيها حكم قوي
راسخ ،فالوضع الذي تعيشو ىذه البلداف اليوـ ،كانت اٞتزيرة تعيشو يف ذلك الوقت.
اٞتانب الثآف الذي نتحدث عنو ىو :اٟتملة على الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا﵁ تعاُف ،واٟتملة على
الشيخ رٛتو ا﵁ تعاُف كانت على طورين:
أما الطور األوؿ :فطور قدٔف توُف كِ ْْبه زعماء الغلو من ا١تتصوفة الذين كانوا ينشروف دعوة غَت ا﵁ -عز
وجل -علنًا ،ويدافعوف عنها ،و٭ترضوف الناس على الذبح لغَت ا﵁ ،ودعاء غَت ا﵁ ،وإشراؾ غَت ا﵁ بالعبادة،
فحملوا على الشيخ -رٛتو ا﵁ -وقالوا :إف ىذا الرجل مبغض ألولياء ا﵁؛ بدليل أنو ال يْبر دعاءىم من دوف ا﵁،
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وال يْبر أف تُصرؼ ٢تم أنواع النذور والعبادات كاألدعية وغَتىا ،وىذا معدود عنده من الذنوب الكبار ،وىو أال
يُشرؾ هبؤالء األولياء والصاٟتُت.
كثَتا منها يف كتبو
وىذه اٟتملة قدٯتة يف اٟتقيقة ،وأُلف حو٢تا ،ودفع الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف زمنو شيئًا ً
ورسائلو ،وىكذا أئمة الدعوة -رٛتهم ا﵁ -من بعده ويف زمنو ،فكلهم ٖتدث عن مسألة وصم الشيخ -رٛتو ا﵁
تعاُف -ببغض الصاٟتُت ،وبغض النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وأنو يقوؿ فيو كذا وكذا من ا٠ترافات وا٠تزعببلت
اليت دفعها الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -ودفعها أىل العلم عنو من بعده.
كما يلحظ كل أحد أف الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ تعاُفُ -٭تمل عليو ٛتلة من أطراؼ عدة،
تنسيقا ،وأف فيها ترتيبًا من أكثر من جهة؛ و٢تذا لو ْتثت يف أطراؼ ىذه اٟتملة
وبطريقة ال يشك العاقل أف فيها ً
لوجدت فيها أشكاالً كثَتة جدا من الناس.
أما اٟتملة ا ألخَتة فاشًتؾ فيها كثَتوف ،على رأسهم غَت ا١تسلمُت من اليهود والنصارى ،فغَت ا١تسلمُت من
اليهود والنصارى َف يكونوا يف غفلة عن دعوة الشيخ ،وتشويهها على يد كذبة ا١تستشرقُت ،لكن كاف تأثَتىم يف
٤تدودا.
ذلك الوقت ً
وال شك أف اٟتملة على الشيخ قوية يف ىذه الفًتة؛ ألهنم يروف أف ما ٭تدث يف بلداهنم من أنواع التدمَت
والتخريب يقولوف :إف ىذه األمور إ٪تا استقاىا َمن استقاىا من فكر ابن عبد الوىاب رٛتو ا﵁ تعاُف .فربطوا ىذه
األنواع من التخريب بابن عبد الوىاب ،ورأوا أنو ال ٯتكن القضاء على ىذه األمور التخريبية إال بالقضاء على
ا١تصدر الذي نبعت منو ،وىو ابن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ -يف زعمهم الباطل الكاذب.
واٟتقيقة أف ٤تاولة اليهود والنصارى قدٯتة يف اٟتملة على الشيخ؛ و٢تذا ُوِجدت أوراؽ للغازي الفرنسي ا١تسمى
(ٕ)
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احدا منهم ،فلما رأى دعوة الشيخ ٤تمد بن
وادعى اإلسبلـ والتصوؼ ،وحضر مع الصوفية يف ا١توالد ،وصار و ً

( )2نابليوف بونابرت ،أو نابليوف األوؿ ،قائد فرنسي ،ولد يف ٘ٔ أغسطس عاـ ٜٔٚٙـ يف أجاكسيو ّتزيرة كورسيكا الفرنسية ،وتلقى
قائدا للجيش الفرنسي عاـ ٜٗٔٚـ ،قاد اٟتملة الفرنسية على
تعليمو وتدريبو العسكري يف فرنسا ،تدرج يف الرتب العسكرية حىت أصبح ً

اطورا يف مايو ٗٓٔٛـ ،ساىم يف
مصر عاـ ٜٔٚٛـ ،وبعد فشل ٛتلتو عاد إُف فرنسا وأحدث هبا انقبلبًا توُف بعده السلطة وأصبح إمْب ً

وضع القانوف الفرنسي ،واحتل معظم القارة األوربية يف فًتة قصَتة من الزمن ،ودخل يف حروب مع عدد من الدوؿ األوربية انتهت هبزٯتتو
مسموما،
عاـ ٘ٔٔٛـ وتنازلو عن العرش ،ونفي إُف جزيرة سانت ىيبلنة ّتنوب ا﵀يط األطلنطي ،واليت تويف هبا يف ٘ مايو ٕٔٔٛـ
ً
انظر" :نابليوف بونابرت" لفليكس ماركوـ وإميل لودفج ،و"نابليوف بونابرت" ﵀مد كامل حسن ا﵀امي.
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عبد الوىاب َف يكاتب حكومتو الفرنسية ،وإ٪تا كاتب بابا الفاتيكاف ،كما يسمونو؛ لتكوف اٟتملة على دعوة
الشيخ؛ ألنو ٯتثل اٟتكومة الفرنسية.
واالحتبلؿ يف ذلك الوقت كاف فيو عدة جهات؛ فكاف فيو اإليطاليوف من جهة ،وفيو الفرنسيوف ،وفيو
٤تذرا من دعوة الشيخ بشكل
الْبيطانيوف ،واٟتملة لكي تكوف منظمة ال بد أف تكوف من جهة مركزية ،وَكتَب ً
خاص؛ ألهنا دعوة تريد من الناس أف يعودوا إُف منبع اإلسبلـ ،وىذا أشد ما ٮتافو أعداء اإلسبلـ.
كبَتا؛ لعلمو أف
أما التصوؼ وا٠تزعببلت فكاف ينشرىا بنفسو ،وكاف ٭تضر ا١توالد ،ويشجع عليها
ً
تشجيعا ً
مثل ىذه ا٠تزعببلت أشد ما يضر اإلسبلـ وأىلو ،لكن لو عاد الناس إُف اإلسبلـ الصايف الذي يبحث الواحد فيو
عن الدليل ،فهذه قاصمة الظهر عندىم ،كذلك لو اتبعوا أقواؿ الصحابة والتابعُت ،فهذه مسائل شديدة للغاية
عليهم؛ ألف الدليل والصحابة والتابعُت -رضي ا﵁ عنهم -ىم الذين ٛتلوا اإلسبلـ وفتحوا البلداف ،فالعودة إُف
منهجهم غاية يف ا٠تطورة عندىم.
وىو كذلك حقيقة ،فعودة األمة إُف منهج السلف الصاٌف ىو عز األمة ونصرىا؛ و٢تذا فهم ٮتافوف من مثل
ىذا ،ويشجعوف كل التشجيع الفرؽ الباطلة والضالة اليت ال ىم ٢تا إال ىدـ اإلسبلـ من داخلو .وىذه اٟتملة
أيضا اشًتؾ فيها ٣تموعة من غبلة ا١تتأخرين من الصوفية و٨توىم الذين ىم امتداد للسابقُت.
األخَتة ً
و٦تن اشًتؾ يف ىذه اٟتملة على الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب وعداوتو :الروافض ،بدعوة أف الشيخ ٤تمد -
رٛتو ا﵁ تعاُف -رجل يفسد الوحدة اإلسبلمية ،وأهنم ىم اٟتريصوف على وحدة اإلسبلـ!
و٢تم طرقهم الظاىرة وا٠تفية؛ فالظاىرة حُت يتباكوف على وحدة ا١تسلمُت ،وأهنم يريدوف وحدهتم ،مع أهنم
وشتما،
تكفَتا وسبا ً
يبدؤوف برأس ا١تسلمُت بعد الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىم الصحابة ،فيتكلموف فيهم ً
مث بالتابعُت ،مث باألئمة من بعدىم ،مث يتباكوف على األمة! و٢تم يف ىذا بعض ا١تواقع يف اإلنًتنت وغَته ،وال تظهر
بالضرورة على أهنا مواقع رافضية ،لكنها تُظْ ِهر اٟتقد على اإلسبلـ ،وٖتمل على الشيخ ،وعلى منهج السلف
الصاٌف.
و٦تن اشًتؾ يف اٟتملة على الشيخ ٤تمد رٛتو ا﵁ تعاُف :بعض ا١تضطربُت الذين كاف ٢تم ٣تموعة من
االضطرابات -نسأؿ ا﵁ العفو والعافية والثبات وحسن العاقبة وا٠تتاـ اٟتميد -فهؤالء قد يكوف للواحد منهم
شيء من العلم ،لكنهم ضلوا يف بعض ا١تسائل ،منها مسائل االعتقاد ،وكاف من ضمنها أف ضلوا يف ا١تنهج،
وٛتلوا على الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -ضمن َمن ٛتل ،و٢تم يف ىذا كتابات بعضها موجود يف شكل مؤلفات،
وكثَت منها يف شكل مقاالت يف الصحف ،ومقاالت يف اإلنًتنت ...و٨توه.
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من ضمن َمن ٛتل على الشيخ ،كما ىو معلوـ :الغوغاء الذين يتبعوف كل ناعق٦ ،تن ال رسوخ للعلم
عندىم ،وإ٪تا ىم ٣تموعة ٦تن يتأثر ٔتا يُلقى يف وسائل اإلعبلـ والقنوات الفضائية ومواقع اإلنًتنت ...وغَتىا،
فيضيعوف ضمن َمن ضاع ،وىذا سيأيت الكبلـ عنو إف شاء ا﵁ تعاُف.
ا١ت سألة الثالثة :حقيقة خطورة الوضع الذي ينبغي أف يتفطن لو الشاب السٍت اٟتريص على الدعوة إُف ا﵁
على بصَتة ،فهذه اٟتملة على ىذا اإلماـ -رٛتو ا﵁ -ىي أكْب بكثَت من أف تكوف ٛتلة على رجل اٝتو ٤تمد
بن عبد الوىاب ،بل ىي يف اٟتقيقة ٛتلة على منهج السلف يف ا١تقاـ األوؿ٦ ،تثلة يف أشخاص؛ ألهنم يعلموف أف
ضرب السلف مباشرة -ورأسهم الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -وتابعوىم -أمر يف غاية الصعوبة؛ إذ يصعب على
أفراد األمة -حىت عند أىل ا٠تزعببلت وا٠ترافات -أف يسمعوا كلمة واحدة يف أيب بكر أو عمر أو عثماف أو
علي ،أو بقية العشرة ،أو ا١تهاجرين واألنصار -رضي ا﵁ عنهم -أو التابعُت ،حىت أئمة اإلسبلـ ا١تشاىَت
كالسفيانُت(ٖ) ومالك والشافعي وأٛتد ...وغَتىم.
فيصعب على األمة كل ىذا ،فصارت الطريقة أف يُنظر إُف رموز وأئمة وعلماء ا١تذىب السلفي السليم
ضربُوا يف أشخاصهم وصوالً إُف ضرب ا١تنهج نفسو ،وال شك أنو إذا أُسقط َمن ٭تمل ا١تنهج أُسقط
ا﵀ض ،ويُ َ
ا١تنهج نفسو؛ و٢تذا كاف السلف -رٛتهم ا﵁ تعاُف -يقولوف :إذا رأيت الرجل من أىل البصرة ٭تسن الثناء على
أيوب(ٗ) وعلى فبلف وعلى فبلف ،فاعلم أنو على السنة ،وإذا رأيتو يسيء القوؿ يف أيوب وفبلف وفبلف ،فاعلم أنو
على البدعة .وىذا موجود يف مصنفات االعتقاد؛ ألف ىؤالء األئمة أضحوا ٤تل اختبار للناس.

( )3يعٍت :سفياف الثوري وسفياف بن عيينة:
وسفياف الثوري ىو :س فياف بن سعيد بن مسروؽ ،الثوري ،أبو عبد ا﵁ ،الكويف ،من ثور .إماـ اٟتفاظ ،وسيد العلماء العاملُت يف زمانو،
ولد سنة سبع وتسعُت .قاؿ ابن حجر يف التقريب" :ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ،وكاف رٔتا دلس" .مات بالبصرة سنة إحدى وستُت
ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٔٔ ٔ٘ٗ /ترٚتة  ،)ٕٗٓٚوسَت أعبلـ النببلء ( ٕٕٜ /ٚترٚتة ٕ.)ٛ
وسفياف بن عيينة ىو :سفياف بن عيينة بن أيب عمراف ميموف ،أبو ٤تمد ،ا٢تبلِف ،الكويف ،مث ا١تكي ،اإلماـ الكبَت ،حافظ العصر ،شيخ
علما ٚتا ،وأتقن ،وجود،
اإلسبلـ .مولده بالكوفة يف سنة سبع ومئة .طلب اٟتديث وىو حدث ،بل غبلـ ،ولقي الكبار ،وٛتل عنهم ً
ورِح َل إليو من الببلد ،وأٟتق األحفاد باألجداد .قاؿ ابن حجر
دىرا ،وازدحم ُ
ا٠تلق عليو ،وانتهى إليو علو اإلسنادُ ،
وٚتع ،وصنف ،وعمر ً
باٟتج ِ
وف -جبل
يف التقريب" :ثقة حافظ ،إال أنو تغَت حفظو بأخرة ،وكاف رٔتا دلس لكن عن الثقات" .وتويف سنة ٙتاف وتسعُت ومئة َْ ُ
بأعلى مكة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٔٔ ٔٚٚ /ترٚتة ٖٕٔٗ) ،وسَت أعبلـ النببلء ( ٗ٘ٗ /ٛترٚتة ٕٓٔ).
( )4ىو :أيوب ابن أيب ٘تيمة كيساف السختيآف ،العنزي موالىم ،أبو بكر ،البصري ،األَ َد ِم ّي ويقاؿ :والؤه لطهية ،وقيلٞ :تهينة .اإلماـ
اٟت افظ سيد العلماء ،عداده يف صغار التابعُت .مولده عاـ تويف ابن عباس ،سنة ٙتاف وستُت ،قاؿ ابن حجر يف التقريب" :ثقة ثبت حجة،
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أيضا فاٟتملة على ىؤالء األئمة؛ كاإلماـ أٛتد وابن تيمية(٘) والشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا﵁ تعاُف،
ً
أو غَتىم من أئمة اإلسبلـ ،اٟتملة عليهم -يف اٟتقيقة -ليست ٛتلة على أشخاصهم ،بقدر ما ىي ٛتلة على
ا١تنهج الذي ٛتلوه؛ تأسيًا ٔتن سلف قبلهم من أئمة اإلسبلـ ،ورأسهم رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم-
وصحابتو الكراـ ،والتابعوف من بعدىم -رضي ا﵁ تعاُف عنهم وأرضاىم.
فعلى طالب العلم أف يكوف على بصَتة ٦تا ٬تري ،وأف يكوف على دراية ،وأف يتفطن طلبة العلم بشكل
أمرا عفويا ىكذا؛ و٢تذا تلحظ بوضوح التنسيق يف ىذه
خاص إُف أف اٟتملة على ٤تمد بن عبد الوىاب ليست ً
اٟتمبلت ،وتلحظ ّتبلء ؤتا ال يدع أي ٣تاؿ للشك أف اٟتملة على الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -أبعد بكثَت من أف
تكوف شيئًا عفويا ،فيلحظ فيها التنسيق.
وتعسا ١تن رضي أف يكوف َجنبًا إُف جنب مع اليهود والنصارى يف اٟتملة على ىذا
ولكننا نقوؿً :
بؤسا ً
اإلماـ؛ ألنو لو كاف لديو شيء من العقل ١تا رضي أف ٭تمل على الشيخ مع الغبلة واليهود أعداء ا﵁ الذين روجوا
اٟتملة ،وال سيما بعد األحداث اليت كانت يف عاـ ٕٔ للهجرة( ،)ٙفتلك األحداث ا١تريرة يف اٟتقيقة سببت شيئًا
كبَتا للدعوة ولؤلمة ،كاف من ضمنها :أف التفت ىؤالء األعداء باألمة ،وحاولوا ضرب ا١تنهج السليم الصحيح
ً
مقطوعا عن
الذي عليو السلف الصاٌف -رضي ا﵁ عنهم -وٛتلوه يف شكل أشخاص؛ ألف ا١تنهج ليس شيئًا
ً
حاملو ،بل ال ب د أف ٭تملو أناس ،وأف ٘تثلو كتب ،ويكوف لو دعاة ،فضرب ىذه الكتب وىؤالء الدعاة واألئمة ىو
ضرب للمنهج يف هناية ا١تطاؼ.
ىذه ا١تقدمة على عجل ،وتأيت ا١تقدمة اليت بعدىا فيما يتعلق بالشبَو ،وىي موضوع كتاب الشيخ ٤تمد بن
عبد الوىاب ،وىذه مسألة يكثر تكرارىا.

من كبار الفقهاء العباد" .تويف سنة إحدى وثبلثُت ومئة بالبصرة زمن الطاعوف ،ولو ثبلث وستوف سنة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٖٗ٘ٚ /
ترٚتة  ،)ٙٓٚوسَت أعبلـ النببلء ( ٔ٘ /ٙترٚتة .)ٚ

( )5ىو :تقي الدين ،أبو العباس ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد ا﵁ بن أيب القاسم بن ا٠تضر بن ٤تمد بن تيمية ،اٟترآف،
مث الدمشقي ،اٟتنبلي ،اإلماـ الفقيو ،اجملتهد ،ا﵀دث ،اٟتافظ ،ا١تفسر ،األصوِف ،الزاىد .برع يف العلوـ اإلسبلمية واآللية ،وقمع ا﵁ بو أىل
الضبلؿ ،ونصر بو أىل السنة .ولد سنة إحدى وستُت وست مئة ،وتويف سنة ٙتاف وعشرين وسبع مئة .ولو من ا١تؤلفات" :الواسطية"،
و"منهاج السنة" .انظر :الذيل على طبقات اٟتنابلة (ٗ ٜٗٔ /ترٚتة ٖٔ٘) ،والوايف بالوفيات ( ٔٓ /ٚترٚتة .)ٜٙٔ

( )6ىكذا قيل.
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ومنهج السلف الصاٌف -رضي ا﵁ عنهم -فيما يتعلق بالشبو :أهنم ينهوف األمة عن تلقيها وتلقفها والبحث
عنها .و٢تم يف ىذا مقاالت كثَتةٕ ،تدىا يف "شرح أصوؿ االعتقاد" للبللكائي( ،)ٚويف "الشريعة" لآلجري( ،)ٛويف
صنفت يف ذـ الكبلـ وأىلو .فتجد السلف -رٛتهم ا﵁-
عموما ،ويف الكتب اليت ُ
الكتب اليت ُ
صنفت يف السنة ً
٭تذروف الناس من تلقي الشبو ،أو التنقيب عنها ،أو البحث عنها؛ ألف ىذه الشبو إذا دخل فيها َمن ال ٭تسن،
فبل شك أنو يتضرر كما تضرر أناس كثَتوف ،فهذه الشبو ٢تا منهج يف التعامل معها عند السلف الصاٌف ،ومن
أبرز وأوضح مناىج السلف الصاٌف يف التعامل مع الشبو:
أوالً :التحذير من التصدي ٢تا من قِبَل أي أحد .فبل يتصدى ٢تا أي أحد ،وإ٪تا يتصدى ٢تا أىل العلم الذي
لديهم -بعد حفظ ا﵁ وتثبيتو -الوقاية ٦تا ٯتنع أف يتأثروا بتلك الشبو.
ثانيًا :التضييق على الشبَو ،وإبعادىا عن عامة الناسْ .تيث ال تكوف شيئًا متداوالً ،وحديثًا يف اجملالس ،وشيئًا
يُنشر ويوزع وكأنو شيء من اٟتق والعلم ،وإ٪تا األصل أال يُرد عليها إال بالقدر الذي يكوف ٔتثابة الضرورات،
فيُتعامل معها كما يُتعامل مع الضرورات بقدرىا ،فالضرورة تُقدر بقدرىا ،فبل تُفتَح لعواـ الناس حىت جملرد الرد؛
ألنو إذا كاف العامة ال يدروف بشبهة من الشبو ،فليس ألحد أف يأيت بينهم ويقوؿ :ىناؾ شبهة قيلت وىذا
ردىا...
قاؿ السلف :إنك لن ترد على ىؤالء بأعظم من السكوت .وىذا يف أي شبهة ،ويف الشبو اليت َف تنتشر وال
عرؼ؛ ألف أىل الباطل يسعوف ألف يروج باطلهم ،ويصل إُف الناس؛ حىت يتأثر هبم َمن يتأثر ،وىم يسعوف إُف
تُ َ
ىذا سعيًا حثيثًا.
فقد يأيت بعض الناس ْ-تسن قصد -لَتد على ىذه الشبو فينقلها ،فإذا نقلها قد ٭تسن الرد وقد ال ٭تسن،
مث قد ٭تسن ىو الرد وال يفهمو العامي ا١تتلقي الفهم ،فتبقى الشبهة دوف حل! و٢تذا فإف منهج السلف يف ملمحو
الثآف ىو :التضييق على الشبو ،وحصرىا ،والسعي أال تصل إُف عامة ا١تسلمُت.
( )7ىو :ىبة ا﵁ بن اٟتسن بن منصور ،أبو القاسم ،الطْبي ،الرازي ،الشافعي ،البللكائي ،مفيد بغداد يف وقتو ،برع يف ا١تذىب اٟتنبلي،
روى عنو ا٠تطيب البغدادي ،صنف كتابًا يف السنن ،وكتابًا يف معرفة أٝتاء من يف الصحيحُت ،وكتابًا يف شرح السنة ،وغَت ذلك ،عاجلتو
ا١تنية فلم يُنشر عنو كثَت شيء من اٟتديث ،تويف يف شهر رمضاف سنة ٙتاف عشرة وأربعمئة .انظر :تاريخ بغداد (ٗٔ ٚٓ /ترٚتة ،)ٚٗٔٛ

وسَت أعبلـ النببلء ( ٜٗٔ /ٔٚترٚتة ٗ.)ٕٚ

( )8ىو٤ :تمد بن اٟتسُت بن عبد ا﵁ ،أبو بكر ،البغدادي ،اآلجري ،اإلماـ ،ا١ت َحد ث ،القدوة ،شيخ اٟترـ الشريف ،صاحب التصانيف
ُ
اٟتساف؛ منها" :الشريعة" ،و"األربعُت" .تويف سنة ستُت وثبلث مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٖٖٔ /ٔٙترٚتة ٕ ،)ٜوالوايف بالوفيات
(ٕ ٕٙٚ /ترٚتة .)ٛٗٚ
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و٢تذا ثبت عن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنو ١تا قرأ عمر -رضي ا﵁ عنو -يف صحيفة من التوراة -وعمر
َف ِ
يأت بكتب الفبلسفة وال ا١تناطقة وال الدىريُت وا١تبلحدة -لكنو -رضي ا﵁ عنوُ -سر ببعض ما فيها ،فرٔتا ُسر
بنوع من ا١تواعظ ،أو نوع من األخبار ،فكأنو -رضي ا﵁ عنو -رأى فيها شيئًا من اٟتسن فأتى هبا .وَف يتفطن -
رضي ا﵁ عنو -أثناء قراءتو ٢تا إُف وجو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم ،حىت قالو لو بعض الصحابة بصريح
العبارة :ثكلتك أمك يابن ا٠تطاب ،أال ترى ما بوجو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم؟! فرفع عمر -رضي ا﵁
عنو -رأسو ،فإذا بوجو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -يتلوف جملرد قراءة عمر لصحيفة من التوراة! وقاؿ عليو
وسى َحيا َما َو ِس َعوُ إِال أَ ْف يَػتبِ َع ٍِت».
الصبلة والسبلـَ « :وال ِذي نَػ ْف ِسي بِيَ ِد ِه ،لَ ْو َك َ
اف ُم َ
ا٠تَط ِ
اب؟!»( .)ٜأي :أمتشكك؟ مع
وف فِ َيها يَابْ َن ْ
ولذا جاء عنو -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنو قاؿ« :أَُمتَػ َهوُك َ
أف ىذا على سبيل الزجر ،وىذا من األمور ا١تفروغ منها أف ىذا ليس إال من باب الزجر والتعنيف ،فإذا كاف ىذا
يقاؿ من قِبَل رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف قراءة شيء من التوراة ،فكيف بعرض ُشبَو تتعلق با﵁ ،وباليوـ
اآلخر ،وبالرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ،ؤتبادئ اإلسبلـ العظيمة؟!
فبل شك أف األصل يف ىذا ىو التضييق ،وأال يصل إُف الناس ،وأال يًُتؾ سبيل يصل من خبللو أىل ىذا
الباطل إُف الناس .فهذا أمر ينبغي أف يعرؼ يف أمر الشبهات.
ا١تلمح الثالث يف الشبو ،وىو موضوع الكتاب :إذا وصلت الشبو إُف الناس :فإذا وصلت الشبو إُف الناس فبل
بد من الرد؛ ألف ا﵀ظور الذي كاف ُٮتَاؼ -وىو أف يكوف الرد سببًا يف انتشارىا -قد ٖتقق ،فسار ال بد من الرد.
وقد ذكر عثماف بن سعيد الدارمي(ٓٔ) -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف "الرد على اٞتهمية" :أنو كاف مرة مع شيخو ٭تِت
بن ٭تِت(ٔٔ) -رٛتو ا﵁ -وبعض أىل العلم ،يقوؿ الدارمي :فذكرت ٢تم بعض كبلـ اٞتهمية ،ألستخرج منهم ردا.

( )9حسن :أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( ،)ٔ٘ٔ٘ٙقاؿ األلبآف يف اإلرواء ( :)ٜٔ٘ٛحسن.
( )10ىو :أبو سعيد ،عثماف بن سعيد بن خالد ،السجستآف ،اٟتافظ ،اإلماـ ،اٟتجة ،صاحب التصانيف ،ولد قبل ا١تئتُت بيسَت ،أكثر
من الًتحاؿ والتطواؼ يف طلب اٟتديث ،أخذ علم اٟتديث وعللو على علي بن ا١تديٍت ،و٭تِت بن معُت ،وأٛتد بن حنبل ،وفاؽ أىل
جذعا يف أعُت ا١تبتدعة .تويف -رٛتو ا﵁ -سنة ٙتانُت ومئتُت .لو مصنفات؛ منها" :السنن"،
بصَتا با١تناظرةً ،
زمانو ،وكاف ً
٢تجا بالسنةً ،
و"الرد على ا١تريسي" ،وكتاب "الرد على اٞتهمية" .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٖٔ ٖٜٔ /ترٚتة  ،)ٔٗٛوتذكرة اٟتفاظ (ٕ ٕٙٔ /ترٚتة
.)ٙٗٛ
( )11ىو :٭تِت بن ٭تِت بن بكر بن عبد الرٛتن بن ٭تِت بن ٛتاد ،أبو زكريا ،التميمي ،اٟتنظلي ،ا١تنقري ،النيسابوري ،ر٭تانة أىل
صغارا من التابعُت ،ولد سنة اثنتُت وأربعُت ومئة ،قاؿ عنو اإلماـ
خراساف ،اٟتافظ ،كتب ببلده وباٟتجاز والعراؽ والشاـ ومصر ،لقي ً
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قاؿ :فأسكتٍت ٭تِت ،وزجرٓف ا١تشايخ(ٕٔ)  .جملرد أنو قاؿ قوؿ اٞتهمية؛ ألهنم يريدوف أال ينتشر ،فقد يكوف يف
اجمللس َمن ال يصلح أف يسمع من العامة .فما دامت العامة يف سبلمة من تلك الشبو فاألصل عدـ نشرىا.
ويقوؿ الدارمي -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف كتابو السابق :قد كنا زمنًا ،وقد كاف مشاٮتنا وسلفنا ٯتنعوف من الرد
على ىذه الشبو ،وابتلينا ٨تن بالرد عليها(ٖٔ) .و٢تذا صنف "الرد على اٞتهمية" ،و"الرد على بشر(ٗٔ)" ،بعد أف
شاعت وانتشرت يف الناس؛ ألف النهي من الرد عليها ىو خوؼ انتشارىا ،فلما انتشرت وحصل ا﵀ظور أصبح ال
بد من الرد عليها ،وأال تًتؾ تشيع بُت الناس دوف رد.
ىذا ىو ا١تنهج الصحيح ،وىذا الذي بٌت عليو ا١تصنفوف -رٛتهم ا﵁ تعاُف -الكتاب .فإنو َرد على ُشبَو واقعة
موجودة يف الناس ،وتأثر هبا َمن تأثر؛ فؤلجل ىذا تصدى -رٛتو ا﵁ تعاُف وغفر لو -للرد عليها ،فهذا ىو األصل
يف الشبو.
وهبذه ا١تناسبة نؤكد على كل مسلم أف ٭تذر غاية اٟتذر أف يقحم نفسو يف الدخوؿ يف ىذه الشبهات ،فإف
كثَتا من الناس اليوـ قد خالفوا هنج السلف الصاٌف -رضي ا﵁ عنهم -يف التعامل مع الشبو على الوضع الذي
ً
ذكرتو ،فصاروا ال يكًتثوف بالتنقل بُت مواقع اإلنًتنت -مثبلً -اليت فيها مواقع إٟتادية ْتتة ٤تضة ،وىكذا مواقع
تنصَتية ،ومواقع رافضية ،ومواقع تبث الشبو حوؿ منهج السلف الصاٌف.
شديدا ،وحدث ىذا ،ورأينا بعض
تزعزعا ً
وعاقبة َمن دخل يف مثل ىذه األمور ٦تن َف يكن مؤىبلً أنو يتزعزع ً
متزعزعا ،ويسأؿ عن شبهة ،يقوؿ :أنا ٝتعتها يف إحدى القنوات الفضائية ،أو اطلعت عليها يف موقع
الناس يأيت
ً
فمن الذي قاؿ لك :إنو ٭تل
للرافضة أو ا١تبلحدة .ويريد حل ىذه الشبهة .فيقاؿ :ا١تسألة منهجية من األساسَ ،
أف تدخل يف مثل ىذه ا١تواقع؟!

أٛتد :ما رأى ٭تِت بن ٭تِت مث ل نفسو ،وما رأى الناس مثلو .مات يف أوؿ ربيع األوؿ سنة ست وعشرين ومئتُت .انظر :هتذيب الكماؿ
(ٕٖ ٖٔ /ترٚتة ٖٗ ،)ٜٙوسَت أعبلـ النببلء (ٓٔ ٕ٘ٔ /ترٚتة .)ٔٙٚ
( )12الدارمي يف الرد على اٞتهمية (.)ٖٜٙ

( )13الدارمي يف الرد على اٞتهمية (صٖٕ).
( )14ىو :بشر بن غياث بن أيب كرٯتة ،أبو عبد الرٛتن ،العدوي موالىم ،البغدادي ،ا١تريسي ،من مواِف آؿ زيد بن ا٠تطاب -رضي ا﵁
عنو -كاف من كبار الفقهاء ،نظر يف الكبلـ ،فغلب عليو ،وانسلخ من الورع والتقوى ،وجرد القوؿ ٓتلق القرآف ،ودعا إليو ،حىت كاف عُت
اٞتهمية يف عصره وعا١تهم ،فمقتو أىل العلم ،وكفره عدة ،كاف أبوه يهوديا ،مات يف آخر سنة ٙتآف عشرة ومئتُت وقد قارب الثمانُت.
انظر :تاريخ بغداد ( ٘ٙ /ٚترٚتة  ،)ٖ٘ٔٙوسَت أعبلـ النببلء (ٓٔ ٕٓٓ /ترٚتة ٘ٗ).
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ِ
ِ ِ
كثَتا؛ ألنو
فإذا كاف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يقوؿَ « :م ْن َٝت َع بالدجاؿ فَػلْيَػْنأَ َعْنوُ» .وىذا اٟتديث أكرره ً
يعاًف الواقع والوضع ا١توجود اآلف ،يقوؿ صلى ا﵁ عليو وسلمَ « :م ْن َِٝت َع بِالدج ِاؿ فَػلْيَػْنأَ َعْنوُ -فليبعد عنو -فَِإف
ِ
ث أَ ْف يَػتْبَػ َعوُ»(٘ٔ) .نسأؿ ا﵁ العفو والعافية.
ب أَنوُ ُم ْؤِم ٌنُ ،مث ال يَػلْبَ ُ
الر ُج َل يَأْيت َْ٭ت َس ُ
فالدجاؿ يدعو إُف ربوبيتو ،فهل ىناؾ أوضح وأبُت من كذب رجل من بٍت آدـ أعور العُت اليمٌت ،يقوؿ:
إنٍت الرب؟! ال شك أف وضوحها جلي ،ومع ذلك يقوؿ الرؤوؼ الرحيم صلى ا﵁ عليو وسلمَ « :م ْن َِٝت َع بِالدج ِاؿ
شبها ٯتكن أف تروج بسهولة يف الناس ،فهو يقوؿ للناس :أنا
فَػلْيَػنْأَ َعنْوُ»؛ أي :فليبعد ،مع أف الدجاؿ ال يبث ً
عياذا با﵁ ،وىذه واضحة البطبلف ،جلية مثل الشمس ،ومع ذلك هنى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -عن
ربكمً .
ِِ
ِ
ب أَنوُ ُم ْؤِم ٌن» .أي يقوؿ:
اإلتياف إليو ،وبُت -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -السبب ،فقاؿ« :فَإف الر ُج َل يَأْتيو َْ٭ت َس ُ
أنا ليس عندي إشكاؿ ،سأذىب إُف ىذا ا٠تبيث ،إما ألناظره يف رأيو ،أو جملرد أف أطلع على وضعو« ،فَِإف الر ُج َل
ِ
ِِ
س أَ ْف يَػْتبَػ َعوُ لِ َما َم َعوُ ِم َن الشبَ ِو» .أو كما قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ.
يَأْتيو َْ٭ت َس ُ
ب أَنوُ ُم ْؤم ٌنُ ،مث ال يَػلْبَ ُ
أيضا؛ ألف الدجاؿ ىو أكْب فتنة ،ففي اٟتديث
فإذا كاف ىذا يُػ َقاؿ يف الدجاؿ ،ففيما دوف الدجاؿ ً
ِ
اع ِة َخلْ ٌق أَ ْكبَػُر ِم َن الدج ِاؿ»( .)ٔٙنسأؿ ا﵁ العافية والسبلمة؛ و٢تذا
آد َـ إِ َُف قيَ ِاـ الس َ
ُت َخلْ ِق َ
الصحيحَ « :ما بَػ َْ
يتعوذ با﵁ منو يف كل صبلة يف التحيات.
فإذا كانت ىذه وصية النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ألمتو يف أمر واضح البطبلف مثل الشمس ،فكيف
يعرض ا١تسلم نفسو ١تثل ىذه الشبو؟! ويرى أهنا نوع من الثقافة ،ونوع من االطبلع على اآلخرين ،ونوع من
توسيع ا١تدارؾ ،وبعد عن ضيق األفق وقلة الوعي ،يريد أف يستدرج ا١تسلم؛ و٢تذا فبعضهم يفخر بأف عنده كتب
سارتر( )ٔٚا١تلحد ،وكتب لينُت( ... )ٔٛوغَتىم ،ويظن أف ىذا أمر ٯتدح عليو ،حىت يقوؿ بعضهم :عندي يف
مكتبيت صحيح البخاري جنبًا إُف جنب مع كتب سارتر! نسأؿ ا﵁ العفو والعافية والسبلمة.
( )15صحيح :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (٘ ،)ٜٜٔٙٛ ،ٜٔٛٚأبو داود :كتاب ا١تبلحم ،باب خروج الدجاؿ ( ،)ٖٜٗٔمن حديث
عمراف بن حصُت ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح.
( )16أخرجو مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب يف بقية من أحاديث الدجاؿ ( ،)ٕٜٗٙعمراف بن حصُت بو.
( )17ىو :جاف بوؿ شارؿ إٯتارد سارتر ،فيلسوؼ ،وروائي ،ومؤلف مسرحي ،فرنسي ،ولد يف ٕٔ يونيو ٜ٘ٓٔـ ،درس الفلسفة يف
ائدا
أ١تانيا خبلؿ اٟترب العا١تية الثانية ،وحُت احتلت أ١تانيا النازية فرنسا ا٩ترط يف صفوؼ ا١تقاومة الفرنسية السرية ،وبعد اٟترب أصبح ر ً

جملموعة من ا١تثقفُت الفرنسيُت ،يعتْب رأس الفلسفة الوجودية ،منح جائزة نوبل لآلداب عاـ ٜٗٔٙـ ولكنو اعتذر عن قبو٢تا ،تويف يف ٘ٔ
إبريل ٓ ٜٔٛبباريس ،لو عدد من ا١تؤلفات ،منها :مسرحية "الذباب" ،ومسرحية "البل٥ترج" ،ورواية "الغثياف" ،ورواية "اٟتائط" ،وغَتىا.
انظر :الكلمات (مذاكراتو) ترٚتة خليل صابات ،وفلسفة جاف بوؿ سارتر (ا١تقدمة).
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أتظنك ُْٖت َمد ٔتثل ىذا؟! ىذا خبلؼ منهج السلف ،والكتب الضالة اليت ٖتمل الكفر والزيغ والضبلؿ،
األصل منعها وعدـ اقتنائها إال ١تن لديو قدرة من أىل العلم للرد عليها ،أما أف تكوف كؤلً ،وكل األفكار تتطلع
عليها ،فبل شك أف ىذا على ٥تالف ١تنهج السلف.
إف ٥تالفة منهج السلف الصاٌف -أيها اإلخوة -ال يعٍت أف تؤوؿ الصفات فقط ،فمن الناس َمن يظنوف أف
٥تالفة منهج السلف أف تؤوؿ الصفات مثل ا١تعتزلة ،ويظن أف ٥تالفة منهج السلف أف تسب الصحابة الكراـ
فقط ،بل منهج السلف -رضي ا﵁ عنهم -منهج متكامل يف السلوؾ ،ويف جانب االعتقاد ،ويف جانب العبادة
والتعبد واألعماؿ ،فهو منهج متكامل ال ٬تتزئ بعض منو ،إ٪تا يؤخذ متكامبلً؛ ألهنم تلقوه عن رسوؿ ا﵁ -صلى
ا﵁ عليو وسلم -فهذا ٦تا ينبغي أف يفطن لو غاية الفطنة يف أمر الشبو.
وينبغي أف يطمئن كل مسلم؛ ألف ا﵁ -سبحانو وْتمده -ال يًتؾ الشبهات تنتشر دوف رد ،بل يعيش ٢تا َمن
يبينها ويوضحها إذا احتيج إُف بياهنا.
وال ٪تل من ذكر ما حدث يف زمن الشيخ عبد العزيز بن ٛتد بن معمر(- )ٜٔرٛتة ا﵁ تعاُف عليو -حيث قدـ
أحد قساوسة النصارى إُف البحرين ،وصنف كتابًا كلو شبهات حوؿ اإلسبلـ ،فدعا أمَت البحرين ا١تشايخ؛ لَتدوا
على ىذا الكتاب الذي يتحدى بو القس ،دفعو إليهم أمَت البحرين وقاؿ :ىذا كتاب عن دينكم ،ردوا عليو إف
كنتم صادقُت .فقالوا :وا﵁ ما عندنا قدرة .وىذا شيء طيب منهم اٟتقيقة؛ ألهنم ٖتدثوا عما يقدروف عليو .فحزف
ىذا األمَت؛ ألف البلد بأكملو ال يوجد فيو من يَرد على كتاب القس.

( )18ىو :فبلدٯتَت أليتش أوليانوؼ لينُت ،ثوري روسي ،ولد يف ٕٕ إبريل ٓٔٛٚـ ٔتدينة سيمَتسك يف روسيا ،التحق عاـ ٔٛٛٚـ
ّتامعة قازاف لدراسة القانوفٖ ،توؿ إُف ثوري بعد إعداـ شقيقو األكْب بتهمة االشًتاؾ يف مؤامرة الغتياؿ القيصر ،طرد من اٞتامعة بسبب
نشاطو الثوري ،ولكنو ٘تكن من إكماؿ دراستو يف جامعة بطرسبورغ ،نفي إُف سيبَتيا فًتة ،مث عاد إُف روسيا وتزعم اٟتزب البلشفي ،ومت
اختياره لزعامة حزب العمل االشًتاكي االجتماعي عاـ ٜٔٓٙـ ،قاـ بثورة اشًتاكية بلشفية يف روسيا يف أكتوبر ٜٔٔٚـ ،من مؤلفاتو:
"من ىم أصدقاء الشعب؟"" ،تطور الرأٝتالية يف روسيا" ،تويف يف ٕٔ يناير ٕٜٗٔـ إثر إصابتو بعدة جلطات .انظر :حياة لينُت ١تاريا
بريليجايفا.

( )19ىو :عبد العزيز بن ٛتد بن ناصر بن عثماف بن معمر ،النجدي ،التميمي ،ولد سنة ٖٕٓٔىػ يف الدرعية ،وتعلم فيها على أئمة
الدعوة ،وكاف أبوه من كبارىم ،ذىب إُف البحرين بعد سقوط الدرعية على يد إبراىيم باشا ،ومات فيها سنة ٕٗٗٔىػ ،من مؤلفاتو:
"منحة القريب اجمليب يف الرد على عباد الصليب"" ،اختصار نظم ابن عبد القوي للمقنع ومنتقى عقد الفرائد وكنز الفوائد" ،ولو مرثية
للدرعية مشهورة يسميها علماء ٧تد "الطنانة" .انظر :األعبلـ للزركلي (ٗ ،)ٔٚ /ومشاىَت علماء ٧تد وغَتىم (ٕ.)ٔٚٓ /
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فقاؿ بعضهم :أنا رأيت أحد طلبة العلم النجديُت بالساحل ،سخخذ ىذا الكتاب لو ،لعل عنده شيء من
الرد .وإذا بقدر ا﵁ -عز وجل -أف الشيخ ٛتد -رٛتو ا﵁ تعاُفَ -مر يف تلك الفًتة ىناؾ ،فدفع الرجل الكتاب
شهرا .وصنف كتابو ا١تشهور "منحة القريب اجمليب يف الرد على ُعباد
إليو ،فقاؿ الشيخ رٛتو ا﵁ :أمهلوٓف ً
وحقق ،وىو من أنفس
الصليب" ،ونقد الكتاب حرفًا حرفًا -رٛتو ا﵁ تعاُف -وطبع الكتاب ،وىو موجود ومطبوع ُ
الكتب .مث دفعو إُف أمَت البحرين.
فاستدعى أمَت البحرين القس ،وقاؿ :ىذا ردنا عليك .فتأملو ا٠تبيث قلبو ،وقاؿ :ىذا ليس من ْتركم ،ىذا
من ْتر ٧تد!
فهو قصد أف يأيت البحرين ،وَف ِ
يأت إُف موضع فيو شيء من العلم الذي ٯتكن أف يُرد بو عليو .فقاؿ :ىذا
ليس من نفس البلد.
وكانت دعوة الشيخ -رٛتو ا﵁ -يف زمن الشيخ ٤تمد؛ ألف الشيخ ٛتد من أصحاب الشيخ ٤تمد -رٛتهما
ا﵁ -فكانت يف كل جانب ،وكانت يف توضيح حقيقة اإلسبلـ ،والرد على الشبو واألباطيل ،سواء اليت يثَتىا
اليهود والنصارى ،أو غَتىم من كل جهة ومن كل إتاه.
اجتهادا
فهذه الشبو لن تبقى دوف حل ،لكنها تُ ًَتؾ ألىل العلم ،أما إذا ُرد عليها من قِبَل بعض اجملتهدين
ً
ردودا ضعيفة يف اإلنًتنت أو يف غَته؛ فإهنم ال يزيدوف الشبو إال استفحاالً ،فتظهر الشبهة كأهنا
خاطئًا٦ ،تن يردوف ً
قوية والرد كأنو ىزيل ضعيف٦ ،تا ٬تعل الشبهة تتعزز.
أيضا ال ٪تل من ذكر األثر عن القاسم بن ٤تمد(ٕٓ) رٛتو ا﵁ تعاُف ،ابن أخت عائشة ،وىو من خيار
و ً
كبَتا من أئمة ا١تدينة -رٛتو ا﵁ وغفر لو -فقد
ا١تسلمُت ،ومن أئمتهم الكبار ،وكاف ذا ٝتت ومهابة ،وكاف ً
إماما ً
روى ابن أيب الزناد(ٕٔ) عنو -رٛتو ا﵁ -أنو كاف إذا ٝتع شبهات أىل الباطل ،ضحك ضحك الفتياف(ٕٕ)! والفىت
( )20ىو :القاسم بن ٤تمد بن خليفة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -أيب بكر الصديق عبد ا﵁ بن أيب قحافة ،اإلماـ ،القدوة،
اٟتافظ ،اٟتجة ،عاَف وقتو با١تدينة مع ساَف وعكرمة ،أبو ٤تمد ،وأبو عبد الرٛتن ،القرشي ،التيمي ،البكري ،ا١تدٓف ،قاؿ ابن سعد :أمو أـ
ورعا ،كثَت اٟتديث ،قاؿ ابن حجر يف التقريب :ثقة أحد الفقهاء با١تدينة.
إماماً ،
رفيعاً ،
ولد يُقاؿ ٢تا :سودة ،وكاف ثقة ،عا١تًاً ،
فقيهاً ،
مات سنة ٙتاف ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٖٕ ٕٗٚ /ترٚتة  ،)ٜٗٛٔوسَت أعبلـ النببلء (٘ ٖ٘ /ترٚتة .)ٔٛ

( )21عبد الرٛتن ابن الفقيو أيب الزناد عب د ا﵁ بن ذكواف ،ابن أيب الزناد ،القرشي موالىم ،اإلماـ ،الفقيو ،اٟتافظ ،أبو ٤تمد ،ا١تدٓف ،ولد
فقيها
بعد ا١تئة ،كاف من أوعية العلم ،تويف يف سنة أربع وسبعُت ومئة ،قاؿ ابن حجر يف التقريب :صدوؽ تغَت حفظو ١تا قدـ بغداد ،وكاف ً

من السابعة .انظر :هتذيب الكماؿ ( ٜ٘ /ٔٚترٚتة  ،)ٖٛٔٙوسَت أعبلـ النببلء ( ٔٙٚ /ٛترٚتة .)ٔٙ

( )22أخرجو ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( ٖٔٚ/ٜٗترٚتة ٓ.)٘ٙٛ
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إذا ضحك يتميز بأنو ينطلق ،ويعجز أف ٯتنع نفسو ،فلماذا يضحك القاسم بن ٤تمد؟ يضحك لتفاىة ىذه
الشبهة.
ففي بعض األحياف ٖتمل الشبهة داءىا يف ردائها ،وٖتمل حتفها بظلفها ،فأحيانًا يكوف رد الشبهة فيها،
أناس ،وظنوا أهنا شيء من العلم يستحق أف يؤبو بو؟!
القائل عليها ٌ
فيعجب كيف أف ىذه الشبهة شاعت ،وتبع َ
شديدا ،يقوؿ ابن أيب الزناد:
فكاف يضحك -رٛتو ا﵁ تعاُف -وال يستطيع أف ٯتنع نفسو ،فيضحك
ً
ضحكا ً
يضحك ضحك الفتياف .ألهنا شبهة يف غاية الضعف ،ومع ذلك يظن أىلها أهنم على شيء.
و٢تذا نقوؿ :إف ىذه الشبو ٢تا منهج يف الرد عليها ،لكنها تُػْتػَرؾ ألىل العلم ،لكن لو ُرد عليها ردود ضعيفة
فبل شك أف ىذا يزيد الشر استفحاالً.
يف ىذه الفقرة األخَتة اليت نذكرىا قبل شرح الكتاب ،نذكر ا١تنهج الذي سنسَت عليو يف الشرح ،فسنبدأ بػ:
قاؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف -مباشرة ،لكن مع شرحنا للكتاب على ىذه الشاكلة بعوف ا﵁ -عز وجل -سنأخذ ٚتلة
من الشبو والردود اليت رد هبا أىل الباطل على الكتاب نفسو؛ ألف ىناؾ َمن رد على الكتاب ،ورأى يف نظره أنو
سيُسقط الكتاب ،و٢تم يف ىذا مقاالت عجيبة وتكثر يف غاية الغرابة قد اطلعنا على بعضها.
فحُت نسمع كبلـ الشيخ رٛتو ا﵁ تعاُف ،سنذكر بعض ما أورد على كبلمو -رٛتة ا﵁ تعاُف عليو -لنجمع
أمرين :شرح الكتاب ،والرد على ما أثَت حوؿ الكتاب وبعض مواضعو.
وسيكوف ذلك من أوؿ فقرة ،من أوؿ ما أثَت على كبلمو رٛتة ا﵁ تعاُف عليو ،وسنراعي -بإذف ا﵁ عز
وجل -أف يكوف الكتاب فيو شرح ،وفيو جواب على ما أثَت على كبلـ الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف الكتاب؛ ألف
الكتاب -كما قلت -غصة شديدة جدا يف حلوؽ القوـ؛ ألنو -رٛتو ا﵁ تعاُف -أعطى قارئ الكتاب مسلكُت:
ا١تسلك األوؿ :يف الرد باإلٚتاؿْ ،تيث إذا َف يكن لديو دراية يف ا١تناقشات ا١توسعة مع صاحب الشبهة ،فإنو
منهجا إٚتاليا ،ويقوؿ :التزـ ىذا ا١تنهج.
يعطيو ً
ا١تسلك الثآف :إذا كاف لديو قدرة على اٞتواب ا١تفصل ،فإف الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يأخذ ىذه الشبو
واحدة بعد األخرى ،إُف أف ينهي الكتاب؛ و٢تذا يُعد ىذا الكتاب من أىم كتب الشيخ رٛتو ا﵁.
واٟتقيقة أنو أظهر قدرة قوية للشيخ -رٛتة ا﵁ تعاُف عليو -على التعامل مع الشبو ،ال من حيث ردىا ،ولكن
من حيث ا١تسلك ،وطريقة تربية قارئ الكتاب على الرد على الشبو بطريقة فيها نوع من التنظيم والًتتيب ،وكيف
ترد على الشبو برد إٚتاِف؟ وكيف ترد على الشبو برد تفصيلي؟
ىذه مقدمة نقو٢تا بُت يدي الكتاب ،ونبدأ ْتوؿ ا﵁ -عز وجل -يف القراءة اآلف ،نسأؿ ا﵁ بأٝتائو وصفاتو
أف ٬تزؿ ٢تذا اإلماـ األجر ا١تثوبة ،وأف يغفر لو ،وينصر السنة وإف أغضبت الكثَتين ،وأف يدحض الباطل وأىلو،
٤تمدا -صلى ا﵁ عليو وسلم -على الدين كلو.
وأف يظهر نوره الذي بعث بو نبيو ً
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وطريقتنا ىي قراءة الكتاب فقرة فقرة إف شاء ا﵁ تعاُف ،ونبدأ بالقراءة.
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بسم ا﵁ الرٛتن الرحيم ،اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،وصلى ا﵁ وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت..
أما بعد..
ِ
ك ا﵁ُ -أَف التػ ْوِح َيد ُى َو
قاؿ اإلماـ اجملدد شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ تعاُفْ ( :اعلَ ْم َ-رٛتَ َ
إِفراد ِ
ا﵁ ُسْب َحانَوُ بِالعِبَ َاد ِة).
َُ
الشيخ:
بدأ -رٛتو ا﵁ تعاُفّ -تملة يكثر من ذكرىا -رٛتو ا﵁ -يف كتبو ،وىي التنبيو إُف ا١توضع ا١تهم ،وتنبيو
دائما تُقاؿ يف الشيء الذي لو قيمة وأ٫تية ،كما
القارئ قبلو بكلمة( :اعلم)؛ حىت يتهيأ ١تا سيذكر لو ،و(اعلم) ً
اعلَ ْم أَنوُ الَ إِلَ َو إِال اللوُ﴾(ٖٕ) ،فهذا تنبيو.
قاؿ ا﵁ تعاُف يف أعظم أمر﴿ :فَ ْ
أيضا يف األصوؿ الثبلثة بكلمة :اعلم رٛتك ا﵁ .فػ (اعلم) فيها هتيئة
و٢تذا بدأ الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُفً -
للقارئ إُف االىتماـ بالكبلـ اآليت ،وأنو كبلـ لو قيمة.
رٛتك ا﵁ُ) .وىذا فيو حسن التعامل مع القارئ باألسلوب ا١تناسب معو ،وىذا ٦تا
(اعلم َ
مث قاؿ رٛتو ا﵁ْ :
ينبغي أف يبلحظو ويرعاه الداعي إُف ا﵁ -عز وجل -يف قولو ويف كتابتو ،وىو أف يبلحظ التلطف بالسامع
وبالقارئ ،فقد نبهو إُف أ٫تية ما سيقاؿ لو ،مث دعا لو بالرٛتة قائبلً( :اعلم رٛتك ا﵁).
ِ
التوحيد ىو إفراد ِ
بالعبادة).
ا﵁
مث قاؿ( :أف
َ
ُ
احدا.
توحيدا .أي :جعل الشيء و ً
والتوحيد يف اللغة ىو :مصدر الفعل وحد يُػ َوحد ً
عموما -يُقاؿ :إف التوحيد ىو إفراد ا﵁ تعاُف ٔتا ٮتتص بو.
ويف االصطبلح -بالنظر إُف معٌت التوحيد ً
والذي ٮتتص بو -سبحانو وتعاُف -ثبلثة أمور معروفة ،وىي :الربوبية ،واألٝتاء والصفات ،والعبادة .فؤلجل
أيضا يكوف معٌت الشرؾ :جعل شريك مع ا﵁ تعاُف فيما ٮتتص بو من ىذه األمور ،سواء أكاف الشرؾ يف
ذلك ً
الربوبية ،أو كاف الشرؾ يف األلوىية ،أو كاف الشرؾ يف األٝتاء والصفات.
ِ
(التوحيد ىو إفراد ِ
بالعبادة) .فكأنو عرؼ توحيد العبادة
ا﵁
وا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -عرؼ التوحيد بقولو:
ُ
ُ
فقط ،وَف يعرج على تعريف التوحيد من حيث العموـ ،وإ٪تا َعرؼ توحيد العبادة فقط ،وىذا ٦تا نقده بعض الناس
على الشيخ -رٛتو ا﵁ -فقالوا١ :تاذا يعرؼ التوحيد ببعض أفراده؟
واٞتواب على ىذا ٯتكن أف يُقاؿ من أكثر من وجهة ،لكن يركز على اآليت:
(٤ )23تمد.ٜٔ :
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أوالً :تعريف الشيء ببعض أفراده مسلك صحيح ،أال ترى إُف قوؿ ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما :الشرؾ ىو
األنداد .مث قاؿ :وا﵁ وحياتك يا فبلف وحيايت .ولوال البط ألتانا اللصوص .فهل ىذا ىو الشرؾ فقط؟! ال ،بل
ىذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده ،وىذا مسلك علمي ال إشكاؿ فيو ،بل قد قاؿ النيب صلى ا﵁ عليو
اٟتَج َعَرفَةُ»(ٕٗ).
وسلمْ « :
مٌت ،وىناؾ ا١تزدلفة ،وىناؾ الطواؼ بالبيت ...فلماذا
فاٟتج ليس عرفة فقط ،بل ىناؾ مشاعر كثَتة؛ فهناؾ ً
فمن أدرؾ يوـ عرفة فقد أدرؾ
قاؿ عليو الصبلة والسبلـْ « :
اٟتَج َعَرفَةُ»؟ ألف أعظم اٟتج ىو يوـ عرفة؛ و٢تذا َ
ومن فاتو يوـ عرفة َف يدرؾ اٟتج ،فعرؼ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -اٟتج ببعضو ،وَف يقل :اٟتج أف هتل
اٟتجَ ،
من ا١تيقات ،وأف تفعل ..وأف تفعل ..حىت تتطوؼ طواؼ الوداع.
فهذا مسلك ال إشكاؿ فيو ،وىو معروؼ ،وىو تعريف الشيء ببعض أفراده ،فبل إشكاؿ يف ىذا.
ثانيًا :يُقاؿ :انظر إُف مصنفات أىل العلم -رٛتهم ا﵁ تعاُف -السابقة يف التوحيد ،فقد صنف األئمة ابن
خزٯتة(ٕ٘) وابن َمْن َد ْه( ... )ٕٙوغَت٫تا ،مصنفات يف التوحيد ،فماذا ذكروا يف التوحيد؟ ذكروا ما يتعلق باألٝتاء
والصفات فقط! و"كتاب التوحيد" البن خزٯتة -رٛتو ا﵁ تعاُف -من أشهر كتبو ،وقد ركز فيو على ما يتعلق
بالصفات ،فلماذا ركز على ما يتعلق بالصفات؟ ألف الفتنة يف ذلك الوقت كانت من اٞتهمية ،فكاف يريد أف

( )24صحيح :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٗ ،) ٔٛٚٚأبو داود :كتاب اٟتج ،باب من َف يدرؾ عرفة ( ،)ٜٜٔٗالًتمذي :كتاب اٟتج،
باب ما جاء فيمن أدرؾ اإلماـ ّتمع فقد أدرؾ اٟتج ( ،)ٜٛٛالنسائي :كتاب مناسك اٟتج ،باب فرض الوقوؼ بعرفة (،ٖٓٔٙ
ٖٗٗٓ ) ،ابن ماجو :كتاب مناسك ،باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة ٚتع (ٖ٘ٔٓ) ،من حديث عبد الرٛتن بن يعمر بو ،قاؿ األلبآف
يف صحيح أيب داود :صحيح.

( )25ىو٤ :تمد بن إسحاؽ بن خزٯتة بن ا١تغَتة بن صاٌف بن بكر ،أبو بكر ،النيسابوري ،الشافعي ،السلمي ،اٟتافظ ،اٟتجة ،الفقيو،
صاحب التصانيف ،ولد سنة ثبلث وعشرين ومئتُت ،وعٍت يف حداثتو باٟتديث والفقو حىت صار يُضرب بو ا١تثل يف سعة العلم واإلتقاف،

تسعا وٙتانُت سنة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٗٔ/
حدث عنو البخاري ومسلم ،تويف يف ثآف ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثبلٙتئة ،عاش ً
٘ ٖٙترٚتة ٕٗٔ) ،والتقييد ١تعرفة رواة السنن واألسانيد (صٔٔ ترٚتة ٖٔ).

( )26ىو٤ :تمد ابن ا﵀دث أيب يعقوب إسحاؽ ابن اٟتافظ أيب عبد ا﵁ ٤تمد بن ٭تِت بن مندة ،واسم مندة :إبراىيم بن الوليد بن سندة
بن بطة بن أستندار بن جهار ٓتت ،وقيل :إف اسم أستندار ىذا فَتزاف ،العبدي ،األصبهآف ،اٟتافظ ،صاحب التصانيف ،مولده يف سنة
أحدا كاف أوسع رحلة منو ،وال أكثر حديثًا منو ،مع اٟتفظ والثقة ،فبلغنا أف عدة
عشر وثبلٙتئة ،أو إحدى عشرة ،قاؿ الذىيب :وَف أعلم ً
شيوخو ألف وسبع مئة شيخ .مات يف سلخ ذي القعدة سنة ٜتس وتسعُت وثبلث مئة ،عاش أر ًبعا وٙتانُت سنةً .انظر :سَت أعبلـ النببلء

( ٕٛ /ٔٚترٚتة ٖٔ) ،والتقييد ١تعرفة رواة السنن واألسانيد (صٗٔ ترٚتة .)ٔٙ
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يتحدث عن التوحيد الذي صار فيو ا٠تلل يف ذلك الوقت؛ فركز على التوحيد من حيث بعض معناه ،وىو األٝتاء
والصفات.
(التوحيد ىو إفراد ِ
ا﵁
أما الذي ركز عليو ابن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ تعاُف -وغَته من ا١تتأخرين ،فهو قو٢تم:
ُ
ُ
ِ
بالعبادة) .مثل ما فعل أولئك األئمة بالضبط ،فإهنم ركزوا على أىم شيء.
فإف قلت :ىذا معناه أف ابن خزٯتة َف يركز على توحيد العبادة ،فلماذا؟
فاٞتواب :يف نفس كتاب التوحيد البن خزٯتة ،وىو أف تلك العصور -زمن ابن خزٯتة وما قبلوَ -ف يكن فيها
شرؾ يف العبادة من قِبَل ا١تسلمُت ،وإ٪تا كاف الشرؾ يف غَت ا١تسلمُت ،أما أف يكوف ىناؾ من يقوؿ :ال إلو إال ﵁،
ويطوؼ بالقبور ويدعو أىلها ،وينذر ألىلها ...فحاشا ﵁ أف يكوف ذلك موجود يف ذلك الزماف ،وإف أردت
الدليل فانظر يف "كتاب التوحيد" البن خزٯتة١ ،تا ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -ما يتعلق باالستدالؿ باستعاذة النيب -
ا﵁ التام ِ
صلى ا﵁ عليو وسلم -بكلمات ا﵁ يف قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :أَعوذُ بِ َكلِم ِ
ات ِ
ات ِم ْن َشر َما
ُ
َ
َخلَ َق»(.)ٕٚ
قاؿ ابن خزٯتة رٛتو ا﵁ :إف استعاذة النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بكلمات ا﵁ يدؿ على أف كبلـ ا﵁ غَت
٥تلوؽ ،وإال لَ َما استعاذ -صلى ا﵁ عليو وسلمٔ -تخلوؽ.
أحدا يقوؿ :يا صفا يا مروة؟! فهو يقوؿ
أحدا يقوؿ :يا كعبة؟! ً
مث قاؿ -رٛتو ا﵁ :ىل ٝتعتم يا ذوي اٟتجى ً
مسلما يقوؿ ىذا الكبلـ ،ويدعو غَت ا﵁؟! مث يستبعد ىذا فيقوؿ:
ىذا على سبيل االستبعاد ،أي :ىل ٝتعتم ً
حاشا ﵁ أف يقوؿ مسلم ىذا .ويستبعد ىذا غاية البعد ،إذ ال ٯتكن أف يقوؿ ىذا أحد.
وقد نبو عبلمة العراؽ ،العبلمة السويدي( )ٕٛرٛتو ا﵁ تعاُف ،صاحب "العقد الثمُت" ،وىو من علماء القرف
الثآف عشر ،نبو إُف ىذه اٟتقيقة ،فقاؿ١ :تاذا َف يتكلم ا١تتقدموف يف الشركيات ،وَف يتحدثوا عن لزوـ توحيد
موجودا.
العبادة؟ قاؿ :ألف الشرؾ َف يكن
ً

( )27أخرجو مسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرؾ الشقاء وغَته ( ،)ٕٚٓٛمن حديث
خولة بنت حكيم السلمية.ويف الباب عن أيب ىريرة ،وعبد ا﵁ بن عمرو بن العاص.

( )28ىو :عبد ا﵁ بن حسُت بن مرعي بن ناصر الدين ،أبو الْبكات ،الدوري ،السويدي ،فقيو ،متأدب ،من أعياف العراؽ ،وىو أوؿ من
عرؼ بالسويدي من ىذا البيت ،ولد يف كرخ بغداد عاـ أربع ومئة وألف ،وتويف يوـ السبت حادي عشر من شواؿ سنة أربع وسبعُت ومئة
وألف ،من مصنفاتو" :شرح صحيح البخاري" " ،اٞتمانة يف االستعارات"" ،أنفع الوسائل" .انظر :األعبلـ للزركلي (ٗ.)ٛٓ /
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فبعد أف فتح النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -مكة ،مث جاءت الوفود عاـ تسعة من ا٢تجرة ،سارع -عليو
()ٕٜ
وىدمت العزى ،وبعث النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -جرير بن عبد ا﵁
الصبلة والسبلـ -يتتبع معاقل الشرؾُ ،
فهدـ ذا ا٠تلصة وحرقو ،وقتل َمن عنده -رضي ا﵁ عنو -كما يف البخاري ومسلم (ٖٓ).
فلم ٯتت النيب -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -إال وقد قطع دابر الشرؾ ،وىدـ معاقلو؛ فلهذا كاف ا١تسلموف ال
يوجد فيهم أحد يف ذلك الزمن الفاضل يشرؾ يف العبادة .وإ٪تا جاءت الفتنة من اٞتهمية أتباع اٞتهم بن
صفواف(ٖٔ) الذي أنكر األٝتاء والصفات ،فصار أىل العلم يصنفوف مصنفات يف التوحيد ،ليس فيها إال الكبلـ
عن األٝتاء والصفات ،فهل التوحيد عندىم فقط ىو األٝتاء والصفات؟! ال؛ بل ألف ا١تقاـ يقتضي أف يُتحدث
عن األٝتاء والصفات.
أيضا يف آخر كتاب من كتابو الصحيح الذي ىو كتاب التوحيد ،جعلو يف
واإلماـ البخاري -رٛتو ا﵁ تعاُفً -
األٝتاء والصفات؛ ولذلك ففي بعض النسخ الصحيحة :كتاب التوحيد والرد على اٞتهمية .ألف مقصدىم -
رٛتهم ا﵁ تعاُف -الرد على ا١تخالف يف التوحيد.
وألجل ىذا ففي كتاب األـ للشافعي -رٛتو ا﵁ -نص عزيز جدا من أنفس النصوص١ ،تا تكلم -رٛتو ا﵁
تعاُف -عن البناء على القبور ،وذكر أنو ال ٬توز ،قاؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف أسباب منع البناء على القبورَ :ف
ؤمن الفتنة على َمن يأيت بعد(ٕٖ).
تُ َ
( )29ىو :الصحايب اٞتليل جرير بن عبد ا﵁ بن جابر وىو الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوؼ بن حزٯتة بن حرب
بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن أ٪تار بن إراش ،البجلي ،ي كٌت :أبا عمرو ،وقيل :يكٌت أبا عبد ا﵁ ،اختلف يف
وقت إسبلمو ،كاف ٚتيبلً ،قاؿ عنو عمر -رضي ا﵁ عنو :ىو يوسف ىذه األمة .وقدمو عمر يف حروب العراؽ على ٚتيع ّتيلة ،مث سكن
الكوفة وأرسلو علي رسوالً إُف معاوية ،مث اعتزؿ الفريقُت وسكن قرقيسيا حىت مات سنة إحدى ،وقيل :أربع وٜتسُت .انظر :أسد الغابة

(ٔ ٖٖٖ /ترٚتة ٖٓ ،)ٚواإلصابة (ٔ ٗٚ٘ /ترٚتة .)ٖٔٔٛ

( )30متفق عليو :أخرجو البخاري :كتاب اٞتهاد والسَت ،باب حرؽ الدور والنخيل (ٕٖٓٓ،ٖٗ٘ٙ ،ٖٗ٘٘ ،ٖٕٖٛ ،ٖٓٚٙ ،
 ،)ٖٖٖٙ ،ٖٗ٘ٚمسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل جرير بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ تعاُف عنو ( )ٕٗٚٙمن حديث جرير بن
عبد ا﵁.

( )31ىو :جهم بن صفواف ،أبو ٤ترز ،الراسيب موالىم ،السمرقندي ،ا١تتكلم ،الضاؿ ،ا١تبتدع ،رأس اٞتهمية ،ىلك يف زماف صغار
عظيما ،وظهرت بدعتو بًتمذ ،وكاف ينكر الصفات ،ويقوؿ ٓتلق القرآف ،قتلو ساَف بن أحوز ا١تازٓف سنة ٙتاف وعشرين
التابعُت ،زرع شرا ً
صليت لو؛ فضرب عنقو.
يوما فأنكر عليو الواِف ،فقاؿ :إذا ثبت عندي من أعبده
ُ
ومئة ،وقيل بعد ذلك ،وكاف قد ترؾ الصبلة أربعُت ً
انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٕٙ /ٙترٚتة  ،)ٛوالوايف بالوفيات (ٔٔ ٔٙٓ /ترٚتة .)ٕٜٗٚ

( )32الشافعي يف األـ (ٔ.)ٕٚٛ ،ٕٚٚ/
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فبلحظ أنو يتحدث ويقوؿ٩ :تاؼ إذا ترؾ البناء على القبور أف يُػ ْف َنت أناس يأتوف بعدنا .ألف الفتنة يف زمنو
غَت موجودة بالقبور ،فلم يكن ىناؾ قْب؛ و٢تذا علق شيخ اإلسبلـ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف "اقتضاء الصراط
ا١تستقيم" على ا٠تْب ا١تكذوب عن الشافعي -رٛتو ا﵁ تعاُف -أنو كاف إذا انتابو أمر ذىب إُف قْب أيب حنيفة،
فقاؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف :ىذا معلوـ كذبو باالضطرار؛ ألنو َف يكن يف بغداد يف ذلك الوقت قْب يُرتاد أصبلً ١تثل
ىذه األمور ،ال قْب أيب حنيفة وال غَته .فما كانت ىناؾ قبور يُذىب عندىا ،ويُدعى أىلها؛ و٢تذا يقوؿ :ىذا
معلوـ الكذب باالضطرار أنو غَت صحيح البتة.
فلهذا نقوؿ :إف تعريف الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -للتوحيد غَت منكر؛ ألنو ال يتحدث عن التوحيد ىنا من
حيث معناه يف العموـ ،وإ٪تا يتحدث عن التوحيد الذي أراده ،وىذه مسألة ينبغي التفطن ٢تا.
(التوحيد الذي دعت ِ
الرسل) .فهذا قيد يقيده ،يقوؿ :إف التوحيد الذي
إليو
مث الحظ كبلمو إذ يقوؿ:
ُ
ْ
ُ
أٖتدث عنو ىو التوحيد الذي دعت إليو الرسل -وىذا ذكره يف أكثر من موضع رٛتو ا﵁.
وال شك أف التوحيد الذي دعت إليو الرسل ىو توحيد العبادة ،واألدلة على ىذا كثَتة جدا يف القرآف؛ و٢تذا
وحا إِ َُف قَػ ْوِم ِو فَػ َق َاؿ يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا ا﵁َ َما لَ ُكم م ْن إِلٍَو
بدأ ا﵁ بنوح -عليو الصبلة والسبلـ -فقاؿ﴿ :لََق ْد أَْر َسلْنَا نُ ً
(ٖٖ)
عاما يف تأصيل التوحيد.
ٜتسُت
إال
سنة
ألف
استمرت
السبلـ
و
الصبلة
عليو
نوح
فدعوة
.
َغْيػُرهُ﴾
ً
(ٖٗ)
ِ
ٍ
ٍ
أيضاَ ﴿ :وإِ َُف
ودا قَ َاؿ يَا قَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا ا﵁َ َما لَ ُكم م ْن إِلَو َغْيػُرهُ﴾  .وقاؿ ً
اى ْم ُى ً
وقاؿ تعاُفَ ﴿ :وإِ َُف َعاد أَ َخ ُ
(ٖ٘)
ِ
َٙتُود أَخاىم ِ
ٍ
اى ْم ُش َعْيبًا قَ َاؿ
صاٟتًا قَ َاؿ يَا قَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا ا﵁َ َما لَ ُكم م ْن إِلَو َغْيػُرهُ﴾  .وقاؿ ً
أيضاَ ﴿ :وإِ َُف َم ْديَ َن أَ َخ ُ
َ َ ُْ َ
()ٖٙ
يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا ا﵁َ َما لَ ُكم م ْن إِلٍَو َغْيػُرهُ﴾ .
فهذه ىي دعوة الرسل ،وىذا ىو التوحيد الذي دعوا إليو ،فالرسل َف يأتوا ليقولوا :يا قومنا أقروا أف ا﵁ ربكم؛
ٍ
ِ
اجتَنِبُوا
ألف ىذا أمر موجود عندىم؛ و٢تذا قاؿ تعاُفَ ﴿ :ولََق ْد بَػ َعثْػنَا ِيف ُكل أُمة ر ُسوالً أَف ْاعبُ ُدوا ا﵁َ َو ْ
وت﴾( .)ٖٚوالطاغوت :ما ُعبِد من دوف ا﵁.
الط ُ
اغ َ
ٍ ِ ِ ِِ
وقاؿ تعاُف﴿ :وما أَرسلْنَا ِمن قَػبلِ َ ِ
اعب ُد ِ
ِ ِ
وف﴾(.)ٖٛ
ََ ْ َ ْ ْ
ك من ر ُسوؿ إال نُوحي إلَْيو أَنوُ الَ إلَ َو إال أَنَا فَ ْ ُ
( )33األعراؼ.ٜ٘ :
( )34األعراؼ.ٙ٘ :
( )35األعراؼ.ٖٚ :
( )36األعراؼ.ٛ٘ :
( )37النحل.ٖٙ :
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وال نقوؿ فق ط ىذه ىي دعوة الرسل؛ ألف ىذا مثل الشمس يف الوضوح ،بل نقوؿ :حىت الكفار كانوا يعلموف
ٍ
ودا قَ َاؿ
اى ْم ُى ً
أف التوحيد الذي دعت إليو الرسل ىو ىذا؛ و٢تذا قاؿ ا﵁ تعاُف عن عاد قوـ ىودَ ﴿ :وإِ َُف َعاد أَ َخ ُ
يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا الل َو َما لَ ُكم م ْن إِلٍَو َغْيػُرهُ﴾(.)ٖٜ
اف يَػ ْعبُ ُد آبَ ُاؤنَا﴾(ٓٗ).
ذاكرا ما قالوه﴿ :قَالُوا أَ ِجْئتَػنَا لِنَػ ْعبُ َد ا﵁َ َو ْح َدهُ َونَ َذ َر َما َك َ
وقاؿ تعاُف ً
فا١تشركوف يعرفوف أف الرسل تريد عبادة ا﵁ وترؾ معبوداهتم ،فهذا ىو التوحيد الذي دعوا إليو؛ و٢تذا قاؿ ا﵁
ِ ِ
ارُكو ِآ٢تتِنَا لِ َش ِ
وف * و ُيقولُ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع ٍر
ً
وف أَئنا لَتَ ِ َ
يل َ٢تُ ْم الَ إلَ َو إال ا﵁ُ يَ ْستَ ْك ُْب َ َ
أيضا عن كفار قريش﴿ :إنػ ُه ْم َكانُوا إذَا ق َ
ٍ (ٔٗ)
ْ٣تنُوف﴾  .ففهموا من "ال إلو إال ا﵁" ترؾ اآل٢تة وترؾ معبوداهتم ،وإفراد ا﵁ بالعبادة.
كاشفة يف التوحيد الذي يتحدث عنو ،وأنو يتحدث عن التوحيد الذي
فة
ً
فا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -ذكر ص ً
دعت إليو الرسل ،وال يتحدث عن التوحيد من حيث العموـ؛ و٢تذا يف رسالة لو -رٛتو ا﵁ تعاُف -عن التوحيد
ذكر :توحيد األلوىية ،وتوحيد الربوبية ،وتوحيد األٝتاء والصفات؛ ألف ىذه األمور ال ٗتفى ،وٖتدث عنها ،وعن
الذي أقر بو الكفار وما جحدوه.
ِ
(التوحيد ىو إفراد ِ
بالعبادة) .فإنو سالك مسلك رسوؿ ا﵁ -
ا﵁
فا١تصنف ىنا -رٛتو ا﵁ تعاُف -حُت يقوؿ:
ُ َ ُ
اٟتَج َعَرفَةُ»(ٕٗ) .وسالك مسلك ابن عباس -
صلى ا﵁ عليو وسلم -يف ذكر الشيء ببعض أفراده ،مثل قولوْ « :
رضي ا﵁ عنهما -يف قولو :الشرؾ ىو األنداد.
وذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -أمثلة ذلك ،منها :وا﵁ وحياتك وحيايت وحياتك يا فبلف .يعٍت :اٟتلف بغَت ا﵁.
ولوال البط ألتانا اللصوص .يعٍت :قوؿ لوال ا﵁ وكذا .أو ذكر لوال بغَت ا﵁ -عز وجل٣ -تردة ،يقوؿ :ىذا ىو
الشرؾ .فهل معٌت ذلك أف ابن عباس يقوؿ :إف عبادة األصناـ ليست شرًكا؟
ال ،فابن عباس يريد أف يركز على تعريف الشيء ببعض أفراده؛ ألف الذين ٮتاطبهم ليسوا من عباد األصناـ،
لكن ىذه األمور تشيع فيهم ،فقو٢تم :لوال فبلف .موجودة بينهم ،واٟتلف بغَت ا﵁ موجود يف ا١تسلمُت ،فلهذا
عرفو ببعض أفراده ،فأي منكر يف أف يُعرؼ الشيء ببعض أفراده؟!
( )38األنبياء.ٕ٘ :
( )39األعراؼ.ٙ٘ :
( )40األعراؼ.ٚٓ :
( )41الصافات.ٖٙ - ٖ٘ :
( )42سبق ٗتر٬تو.
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و٢تذا سيأتينا يف ىذا الكتاب أنو -رٛتو ا﵁ تعاُف -ذكر بتوسع ما يتعلق بإقرار الكفار بتوحيد الربوبية.
توحيدا يُسمى توحيد ربوبية ،وال ٮتفى عليو أف التوحيد يدخل فيو من حيث
فهو -رٛتو ا﵁ -يعرؼ أف ىناؾ ً
معناه ا لعاـ ما يتعلق بالربوبية واأللوىية واألٝتاء والصفات ،فهذا أمر مفروغ منو ،ولو -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف
التصنيف يف ىذا أحسن ا١تصنفات.
صر معٌت التوحيد ،وإلغاء األٝتاء والصفات .ىذا كذب ،وىو يف
فمحاولة َمن قاؿ :إف ىذا من باب قَ ْ
اٟتقيقة من باب ٤تاولة تلمس العثرات اليت يًتتب عليها -لو أُقرت -أف َمن َعرؼ من أىل العلم الشيء ببعض
أفراده ُٮتطأ ،سواء يف باب األحكاـ العملية أو يف باب ا١تسائل العقدية ،إذ الكبلـ عن موضوع ٤تدد بصفة
كاشفة تتعلق بالتوحيد الذي دعت إليو الرسل ال شك أنو ىو توحيد العبادة ،وىذا أمر مفروغ منو -كما ذكرنا
يف النصوص السابقة.
فاٟتاصل :أف التخطئة يف مثل ىذا يًتتب عليها لوازـ من ضمنهاٗ :تطئة بعض النصوص النبوية ،مثل قوؿ
اٟتَج َعَرفَةُ» .فلو قاؿ إنساف :أين مٌت؟! أين ا١تزدلفة؟! نقوؿ :ىذا من جهلك أنت،
النيب صلى ا﵁ عليو وسلمْ « :
اٟتَج َعَرفَةُ» ،أنك تذىب يوـ عرفة وترجع ،ليس ىذا ىو ا١تراد ،وال ٯتكن أف يقوؿ
إذ ليس معٌت قوؿ الرسوؿْ « :
أحد :إف ىذا ىو ا١تراد .إذ إف ىذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده ،وىذا مسلك علمي ال إشكاؿ فيو،
فهذا التعقب للشيخ ال شك أنو تعقب ا١تتلمس العثرة الذي يريد التخطئة بأي وسيلة.
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
وح َعلَْي ِو السبلَ ُـ).
رسلَ ُه ُم ا﵁ُ بِو إِ َُف عبَاده .فَأَوُ٢تُ ْم نُ ٌ
ين الر ُس ِل الذي َن أَ َ
( َوُى َو د ُ
---------------------دين ِ
أيضا صفة كاشفة للتوحيد
الرسل) .مثل ما َمر قبل قليل يف اآليات الدالة على ىذا ،وىذا ً
قولو( :ىو ُ
الذي ٖتدث عنو ،وىو التوحيد الذي بُعثت الرسل للدعوة إليو ،وىو توحيد العبادة.
فإف قيل -وىذا ٦تا أورده بعض ا١تتحذلقُت من الرافضة :إف فرعوف قد أنكر ربوبية رب العا١تُت ،فقاؿَ ﴿ :وَما
ِ
ُت﴾(ٖٗ)؟ فاٞتواب يف القرآف :فلو تدبروا آيات القرآف لرأوا أف َج ْحد فرعوف للربوبية َج ْحد كذاب يقر
َرب الْ َعالَم َ
يف باطنو أف ا﵁ تعاُف ىو ربو؛ و٢تذا يتحدث موسى -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -مع فرعوف يف مقاـ ا١تناظرة،
ومقاـ ا١تناظرة يتميز بأف ا١تناظر لو وجد فيمن يناظره شيئًا من ا٠تطأ ألمسكو.

( )43الشعراء.ٕٖ :
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يقوؿ موسى -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -لفرعوف﴿ :قَ َاؿ لََق ْد علِمت ما أَنزَؿ ىؤالَِء إِال رب السماو ِ
ات
َ ْ َ َ َ َُ
ََ
َ
َواألَ ْر ِ
ض﴾(ٗٗ) .فموسى يقوؿ :لقد علمت .أي أنك تقر يف الباطن وإف ادعيت كذبًا أنك ٕتحد ،لكن يف
ِ
وربيت كما يُرَّب الصغار ،وأنك تأكل الطعاـ وتشرب الشراب ،وٖتتاج إُف ا٠تبلء،
باطنك أنت تعلم أنك ُولدت ُ
فكيف تدعي الربوبية؟!
و٢تذا قاؿ ا﵁ تعاُف مبينًا بطبلف دعوى النصارى وقو٢تم يف ا١تسيح -عليو السبلـ -وأمو ،قاؿَ ﴿ :كانَا يَأْ ُكبلَ ِف
الط َع َاـ﴾(٘ٗ) .فقولو تعاُفَ ﴿ :كانَا يَأْ ُكبلَ ِف الط َع َاـ﴾ ،فيو حجة عظيمة على بطبلف مقولة النصارى ،وفيو أدب
بالغ.
قاؿ ابن كثَت(- )ٗٙرٛتو ا﵁ تعاُف :أيَ :من احتاج أكل الطعاـ احتاج إُف إخراجو ،فكيف تُدعى الربوبية
فيمن ُٮتْ ِرج؟!(.)ٗٚ
فبل شك أف مقولة فرعوف مقولة الذي ٬تحد يف الظاىر ،وىو يف الباطن مقر؛ و٢تذا قاؿ لو موسى عليو
الصبلة والسبلـ﴿ :قَ َاؿ لََق ْد علِمت ما أَنزَؿ ىؤالَِء إِال رب السماو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض﴾(.)ٗٛ
َ ْ َ َ َ َُ
ََ
َ
()ٜٗ
ِ
استَػْيػ َقنَْتػ َها أَ ُنف ُس ُه ْم ظُلْ ًما َو ُعلُوا﴾  .فبل
وقاؿ ا﵁ تعاُف عن اآليات ١تا أتت قوـ فرعوفَ ﴿ :و َج َح ُدوا هبَا َو ْ
يُقاؿ :إهنم يعلموف ،بل عندىم يقُت؛ وىو درجة عالية جدا من العلم ،فهم يعلموف أف ا﵁ رهبم ،وأف ىذه اآليات
ال ٯتكن أف تكابر ،ولكنهم يكابروهنا يف الظاىر.
و٢تذا ١تا سلط ا﵁ عليهم ما سلط ،رجعوا إُف موسى -عليو الصبلة والسبلـ -وقالوا﴿ :وقَالُوا يا أَيػها الس ِ
احُر
َ َ َ
وف﴾(ٓ٘) .فلما سلط ا﵁ عليهم ما سلط ،قالوا :يا موسى أنت لك رب،
ك ِٔتَا َع ِه َد ِع َند َؾ إِنػنَا لَ ُم ْهتَ ُد َ
ع لَنَا َرب َ
ْاد ُ
( )44اإلسراء.ٕٔٓ :
( )45ا١تائدة.ٚ٘ :
( )46ىو :إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء بن درع ،القرشي ،البصري ،مث الدمشقي ،الشافعي ،أبو الفداء ،عماد الدين ،اٟتافظ،
ا١تؤرخ ،الفقيو ،ولد يف قرية من أعماؿ بصرى الشاـ سنة إحدى وسبع مئة ،وتويف بدمشق سنة أربع وسبعُت وسبع مئة ،لو العديد من
التصانيف؛ منها" :البداية والنهاية" ،و"التفسَت" ،وغَتىا من ا١تصنفات .انظر :ذيل تذكرة اٟتفاظ (ٔ ،)ٖٛ /وطبقات ا١تفسرين (ٕٔٙٓ/
ترٚتة ٖٖٔ).

( )47ابن كثَت يف تفسَته (ٖ.)ٜٔ٘/
( )48اإلسراء.ٕٔٓ :
( )49النمل.ٔٗ :
( )50الزخرؼ.ٜٗ :
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فادع لنا ىذا الرب الذي سلط علينا ما سلط أف يكشفو عنا .فكل ىذا يدؿ على أف َج ْحد ىذا الرب َج ْحد
مقتنعا بذلك ،ولكنو جحد َمن ٬تحده يف الظاىر فقط ،مع إقراره بو يف
كذاب ،ليس َج ْحد َمن ٬تحد الربوبية ً
جحدا حقيقيا؛
الباطن؛ و٢تذا كانت الرسل -صلى ا﵁ عليهم وسلم -يركزوف على األمر الذي جحدتو أقوامهم ً
وىو توحيد العبادة ،أما توحيد الربوبية فقد كانوا مقرين بو -كما سيأيت يف كبلـ ا١تصنف رٛتو ا﵁.
اٝتوا بِ ِ
ا﵁ لَنُبَػيتَػنوُ َوأَ ْىلَوُ﴾(ٔ٘) .أي :حلفوا با﵁ .فهم
و٢تذا ١تا أراد قوـ صاٌف أف يتعرضوا لو بالسوء ،قالوا﴿ :تَػ َق َُ
مقروف با﵁ سبحانو وتعاُف ،فلو كانوا ٬تحدوف أف ا﵁ رهبم لَ َما حلفوا بو سبحانو وتعاُف.
اٟتاصل من ىذا كلو :أف تعلم أف دعوة الرسل -صلى ا﵁ عليهم وسلم -وتركيزىم على توحيد العبادة قد
دلت عليو النصوص.
وأمامك أمر ظاىر جلي جدا كالشمس يف سَتة النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم؛ فإنو -صلى ا﵁ عليو وسلم-
مكث يف مكة ثبلث عشرة سنة ،وَف تُفرض أركاف اإلسبلـ كلها؛ كاٟتج والصوـ والزكاة إال يف ا١تدينة ،حىت
الصلوات ا٠تمس َف تفرض إال ليلة ا١تعراج ،قيل :قبل البعثة بثبلث سنُت أو ٨توىا.
مفروضا ،لكن الصلوات
معٌت ذلك أنو يف تلك الفًتة َف تفرض الصلوات ا٠تمس ،وإف كاف جنس الصبلة
ً
متأخرا.
ا٠تمس بالوضع الذي نعلمو ً
ٚتيعا َف يُفرض إال ً
وكذلك اٞتهاد يف سبيل ا﵁ ،ومعظم األحكاـ َف ِ
تأت إال يف ا١تدينة ،فماذا كاف النيب -صلى ا﵁ عليو
وسلم -يفعل يف مكة؟ كاف يؤصل التوحيد -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -ويؤصل إفراد ا﵁ بالعبادة وىدـ الشرؾ.
ٚتيعا -صلوات ا﵁ وسبلمو عليهم -سواء فيما َعد ا﵁ يف شأف
فلهذا إف نظرت إُف القرآف يف سَت األنبياء ً
نوح وىود وشعيب وصاٌف٦ ،تن ذكرىم ا﵁ أو يف اآليات العامة ،مثلَ ﴿ :ولََق ْد بَػ َعثْػنَا ِيف ُكل أُم ٍة ر ُسوالً أَ ِف ْاعبُ ُدوا
(ٕ٘)
ِ
وؿ إِال نُ ِ
ا﵁ و ِ
ك ِمن رس ٍ
وحي إِلَْي ِو أَنوُ الَ إِلَ َو إِال أَنَا
وت﴾  .أو قولو تعاُفَ ﴿ :وَما أَْر َسلْنَا ِمن قَػْبل َ
اجتَنبُوا الطاغُ َ
ََ ْ
ُ
ِ (ٖ٘)
اعبُ ُدوف﴾ .
فَ ْ
فكل ىذا يدؿ على أف ا١تنهج والتوحيد الذي دعت إليو الرسل ىو توحيد العبادة؛ و٢تذا ٕتد الدعاة إُف ا﵁
على ٍ
بصَتة يف كل زمن يهتموف بتوحيد العبادة ،كما كاف شأف اإلماـ ا١تصنف الشيخ ٤تمد -رٛتو ا﵁ -وغَته من
أئمة اإلسبلـ؛ ألف توحيد العبادة -كما يقوؿ أىل العلم -ىو الذي فيو ا١تعركة بُت الرسل -صلى ا﵁ عليهم
( )51النمل.ٜٗ :
( )52النحل.ٖٙ :
( )53األنبياء.ٕ٘ :
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وسلم -وبُت أعدائهم ،وىو الذي فيو ا١تعركة ا١تستمرة الدائمة بُت دعاة التوحيد ودعاة الشرؾ إُف قياـ الساعة؛
فلهذا كاف الًتكيز عليو ىو األساس ،كما ركز -صلى ا﵁ عليو وسلم -عليو يف مكة ،مث بُنِيت األحكاـ عليو بعد
ذلك.
وليس معٌت ذلك أهنم ١تا انتقلوا إُف ا١تدينة َف يكن ىناؾ عقيدة ،حاشا ﵁ ،لكن ١تا أَصل النيب االعتقاد عند
الصحابة -رضي ا﵁ تعاُف عنهم -جاءت ا٢تجرة إُف ا١تدينة ،وانفتح ٣تاؿ األحكاـ ا١تفصلة؛ كإ٬تاب الصياـ،
وإ٬تاب اٟتج ،وإ٬تاب الزكاة ...وغَت ذلك من األحكاـ اليت فرضت يف ا١تدينة.
فاٟتاصل من ىذا كلو :أف كبلـ ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -جاء على منهج الرسل -صلى ا﵁ عليهم وسلم-
يف العناية بالتوحيد الذي دعوا إليو ،والًتكيز عليو.
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السؤاؿ:
ىل التوراة واإل٧تيل ا١توجوداف حاليًا باطبلف؟
اإلجابة:
التوراة واإل٧تيل ا١توجوداف اآلف وقبل اآلف بأيدي اليهود والنصارى فيهما حق وفيهما باطل ،ففيهما حق ىو
حجة عليهم؛ كالنقوالت الكثَتة يف البشارة بنيب ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -فهذه حق ،وال ٯتكن أف يقاؿ :إهنا
باطل.
وىناؾ أمور باطلة ال شك فيها ،مثل ما كتبوه بأيديهم ،وىناؾ أمور ال يُدرى :ىل ىي حق أـ باطل؟ وقد
اب فَبل تُصدقُوىم وال تُ َكذبوىم ،وقُولُوا :آمنا بِ ِ
قاؿ فيها صلى ا﵁ عليو وسلم« :إِ َذا حدثَ ُكم أَ ْىل الْ ِكتَ ِ
ا﵁ َوُكتُبِ ِو
َ
ُ ُْ َ
َ ُْ َ
َ ْ ُ
(ٗ٘)
اف حقا ََف تُ َكذبوىم ،وإِ ْف َك َ ِ
ِِ ِ
وى ْم» .
صدقُ ُ
اف بَاطبلً ََفْ تُ َ
َوُر ُسلو ،فَإ ْف َك َ َ ْ ُ ُ ْ َ
فيختلف الكبلـ فيما يف كتب اليهود والنصارى من التوراة واإل٧تيل ،ولكن ليس ٍ
ألحد أف يَطلِ َع عليها ،أو
تكوف مواضع إىداء ،فإىداء التوراة واإل٧تيل غَت صحيح ،وإ٪تا يَطلِ ُع عليها َمن يَطلِ ُع من أىل العلم لنقاش القوـ
ٔتا يف كتبهم.
قاؿ اإلماـ اجملدد شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب(٘٘) -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف كشف الشبهاتْ ( :اعلَ ْم -
ِ
ِ
ا﵁ -سبحانَو وتَػع َ ِ ِ ِ
وح َيد ىو :إِفْػراد ِ
ك ا﵁ -أَف الت ِ
ين الر ُس ِل ال ِذي َن أَْر َسلَ ُه ُم ا﵁ُ بِِو إِ َُف
َُ َ ُ
ُْ َ ُ َ َ
َرٛتَ َ ُ
اُف -بالعبَ َادةَ ،وُى َو د ُ
ِعبَ ِاد ِه).
-------------اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،وصلى ا﵁ وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت..
ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف ىذه اٞتملة أف ىذا التوحيد ىو دين الرسل ،الذين أُرسل بو ىؤالء ا١ترسلوف -
نوعا من التوحيد فبينو بصفة كاشفة ،وىي
صلوات ا﵁ وسبلمو عليهم -وتقدـ أف ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -أراد ً
( )54صحيح :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٕٕ٘ ،)ٔٚأبو داود :كتاب العلم ،باب رواية حديث أىل الكتاب (ٗٗ ،)ٖٙمن حديث أيب
٪تلة األنصاري بو ،صححو األلبآف يف السلسة الصحيحة (ٓٓ .)ٕٛوأصلو يف صحيح البخاري من حديث أيب ىريرة.

( )55ىػو :اإلمػاـ الشػػيخ ٤تمػد بػن عبػػد الوىػاب بػن سػػليماف بػ ن علػى بػػن ٤تمػد بػن أٛتػػد بػن راشػد ،التميمػػي ،اٟتنبلػي ،النجػدي ،ا١تصػػلح
الكبَت ،ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة ،ورحل يف طلب العلم إُف نواحي ٧تػد ومكػة ،حػىت صػار عا١تػا ،أنكػر ا١تنكػر ،وقمػع ا﵁ بػو البػدع،
اٖتػد مػػع آؿ سػعود يف توحيػػد اٞتزيػرة العربيػػة ،وتوحيػد الػػرب تعػػاُف حػىت أيػد٫تا ا﵁ .لػو "كتػػاب التوحيػد" ،و"األصػػوؿ الثبلثػة" ،وغَت٫تػػا كثػػَت.
ولد سنة ٜتس عشرة بعد ا١تئة واأللف ،وتويف سنة ست ومئتُت بعد األلف .انظر :إسػبلمية ال وىابيػة للػدكتور /ناصػر بػن عبػد الكػرٔف العقػل
(ص ،)ٕٖ :واألعبلـ للزركلي (.)ٕ٘ٚ /ٙ
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دين الرسل الذي أُرسل بو ىؤالء صلى ا﵁ عليهم وسلم؛ ألف الرسل -كما سيأيتَ -ف يكونوا ْتاجة إُف أف يقرر
ىؤالء الذين يؤمنوف بالربوبية أف يطلبوا منهم أف يؤمنوا بالربوبية؛ لعلمهم ولعلم عبلـ الغيوب -سبحانو وتعاُف-
أف ىؤالء مقروف بالربوبية -كما سيأيت تفصيلو إف شاء ا﵁ تعاُف.
وذكر ىنا أف الرسل -عليهم الصبلة والسبلـ -دينهم واحد؛ ألنو أضاؼ الدين إُف الرسل ،ومراده :أهنم
متفقوف يف ىذا التوحيد ،وقد ثبت عن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنو قاؿ« :األَنْبِيَاءُ إِ ْخ َوةٌ لِعِبل ٍت؛ ِدينُػ ُه ْم
َو ِاح ٌدَ ،وأُم َهاتُػ ُه ْم َشىت»( .)٘ٙواإلخوة لعبلت ىم الذين أبوىم واحد ومن عدة أمهات ،ومراده -صلى ا﵁ عليو
٤ترما يف شريعة ،وكذلك
وسلم -بقولو« :أُم َهاتُػ ُه ْم َشىت» ،أف الشرائع تتفاوت ،فيحل يف شريعة ما قد يكوف ً
العكس ،فتتفاوت الشرائع.
أما االعتقاد نفسو فيستحيل أف يتفاوت ،فاعتقاد نوح ىو اعتقاد ٤تمد ىو اعتقاد موسى ىو اعتقاد إبراىيم،
كثَتا -ألف الدين واحد من حيث االعتقاد ،ومن
ٚتيعا وسلم
ىو اعتقاد شعيب- ...صلى ا﵁ عليهم ً
ً
تسليما ً
حيث التوحيد ،وإ٪تا تتفاوت الشرائع؛ و٢تذا ذكر ا﵁ يف القرآف أشياء حرمها على َمن قبلنا َف ٖترـ علينا ،فقاؿ ا﵁
ِ
ِ
ِ
ورُ٫تَا
وم ُه َما إِال َما َٛتَلَ ْ
ين َى ُ
ادوا َحرْمنَا ُكل ذي ظُُف ٍر َوم َن الْبَػ َق ِر َوالْغََن ِم َحرْمنَا َعلَْي ِه ْم ُش ُح َ
ت ظُ ُه ُ
تعاُفَ ﴿ :و َعلَى الذ َ
ط بِ َعظْ ٍم﴾( .)٘ٚوليس عندنا شيء ٤ترـ من ىذا ،فهذا عند بٍت إسرائيل .وحرـ ذلك عليهم
أَ ِو ْ
اختَػلَ َ
اٟتََوايَا أَْو َما ْ
ِ
وف﴾(.)٘ٛ
ص ِادقُ َ
عقوبة ٢تم؛ و٢تذا قاؿ تعاُفَ ﴿ :ذل َ
ك َجَزيْػنَ ُ
اىم بِبَػ ْغيِ ِه ْم َوإِنا لَ َ
ِ
وؿ النِيب األُمي ال ِذي َِ٬ت ُدونَ ُو
وف الر ُس َ
ين يَػتبِ ُع َ
وقاؿ ا﵁ -تعاُف -يف وصف نبيو صلى ا﵁ عليو وسلم﴿ :الذ َ
نك ِر وُِ٭تل َ٢تم الطيب ِ
ِ
م ْكتُوبا ِعْن َدىم ِيف التػور ِاة و ِ ِ
ث
ات َوُ٭تَرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
ا٠تَبَائِ َ
اإل ْ٧ت ِيل يَأْ ُمُرُى ْم بِالْ َم ْعُروؼ َويَػْنػ َه ُ
اى ْم َع ِن الْ ُم َ َ ُ ُ َ
َ ً ُْ
َْ َ
ت َعلَْي ِه ْم﴾(.)ٜ٘
صَرُى ْم َواألَ ْغبلَ َؿ ال ِيت َكانَ ْ
َويَ َ
ض ُع َعنْػ ُه ْم إِ ْ
آصارا وأغبلالً ،جعلها ا﵁ -عز وجل -عليهم عقوبة ونكاالً،
فقد كانت بعض األحكاـ على َمن قبلنا ً
ِ
ض ال ِذي ُحرَـ َعلَْي ُك ْم﴾(ٓ.)ٙ
وىكذا قاؿ عيسى عليو الصبلة والسبلـَ ﴿ :وألُحل لَ ُك ْم بَػ ْع َ

( )56متف ققل هلي ققو أخرج ػػو البخ ػػاري :كت ػػاب أحادي ػػث األنبي ػػاء ب ػػاب ق ػػوؿ ا﵁ ﴿واذك ػػر يف الكت ػػاب م ػػرٔف ،)ٖٕٗٗ(﴾...مس ػػلم :كت ػػاب
الفضائل ،باب فضائل عيسى عليو السبلـ (٘ ،)ٕٖٙواللفظ لو ،من حديث أيب ىريرة.

( )57األنعاـ.ٔٗٙ :
( )58األنعاـ.ٔٗٙ :

( )59األعراؼ.ٔ٘ٚ :
( )60آؿ عمراف.٘ٓ :
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فالتوحيد ليس فيو اختبلؼ ،وال ٯتكن أف يأيت نيب بعقيدة غَت عقيدة النيب السابق؛ و٢تذا قاؿ ابن القيم(ٔ- )ٙ
رٛتو ا﵁ -يف النونية:
فالدين يف التوحيد دين واحد *** َف ٮتتلف منهم عليو ِ
اثناف
ِ
األدياف
دين اإللو اختاره لعباده *** ولنفسو ىو قيم
ِ
٥تتلفاف
فمن ا﵀اؿ بأف يكوف لرسلو *** يف وصفو خْباف
نوحا -عليو السبلـ -ٮتْب عن الرب صفة ،مث يأيت نيب آخر فينفي ىذه الصفة ،فهذا األمر
فيستحيل أف ً
٤تاؿ ،أو أف يأيت نوح -عليو الصبلة والسبلـ -بتقرير اليوـ اآلخر ،ويأيت نيب آخر بنفي اليوـ اآلخر!
دين ِ
الرسل الذي أُرسلُوا بو).
إذف فعقيدهتم شيء واحد؛ و٢تذا قاؿ( :دينهم -عليهم الصبلة والسبلـ -ىو ُ
ىالكا ،وملة إبراىيم ىي :ترؾ
يلق ا﵁َ ٔتلة إبراىيم يكن ً
ومن َف َ
فالتوحيد واحد؛ و٢تذا أُ ْمرنا باتباع ملة إبراىيمَ ،
ِ ِ ِ ِ
بلـ ،وَكلِ َم ِة ِ
اإل ْخ ِ
بلصَ ،وِد ِ
ين
الشرؾ ،ولزوـ التوحيد؛ و٢تذا أنت تقوؿ يف كل صباح« :أَ ْ
صبَ ْحنَا َعلَى فطَْرة اإل ْس َ
ِ
نَبِيػنَا ُ٤تم ٍد -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -وِمل ِة أَبِينَا إِبػر ِاىيم حنِ ًيفا ،وما َك َ ِ
ُت»(ٕ.)ٙ
َ
اف م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ََ
َْ َ َ
َ ُ َْ ََ َ َ
يلق ا﵁ هبا من قوـ موسى ،أو من قوـ شعيب ،أو من قوـ ىود ...إٍف ،فهو ىالك؛
فهذه اٟتنيفية َمن َف َ
ألهنا تعٍت التوحيد وترؾ الشرؾ.
ِ
بلـ).
وح َعلَْيو الس ُ
(فَأَوُ٢تُ ْم نُ ٌ
-------------(فأو٢تم نوح) ،ىل نوح -عليو الصبلة والسبلـ -أوؿ الرسل إُف أىل األرض ،أـ أف ٙتة أنبياء قبلو؟

( )61ىػو٤ :تمػػد بػػن أيب بكػػر بػن أيػػوب بػػن سػػعد بػػن حريػز ،وػػس الػػدين ،أبػػو عبػػد ا﵁ ،الزرعػي ،مث الدمشػػقي ،الفقيػػو ،األصػػوِف ،ا١تفسػػر،
النحػػوي ،العػػارؼ ،ابػػن قػػيم اٞتوزيػػة ،تفقػػو يف ا١تػػذىب اٟتنبلػػي ،وبػػرع وأفػػىت ،والزـ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة ،وكػػاف ذا عبػػادة وهتجػػد ،وطػػوؿ
صػػبلة ،و٢تػػج بالػػذكر ،لػػو تواليػػف حسػػاف؛ منهػػا" :زاد ا١تعػػاد" ،و"بػػدائع الفوائػػد" .ولػػد سػػنة إحػػدى وتسػػعُت وسػػت مئػػة ،وتػػويف سػػنة إحػػدى
وٜتسُت وسبع مئة .انظر :البداية والنهاية ( - ٕٖ٘ /ٔٛدار ىجر) ،والذيل على طبقات اٟتنابلة (٘ ٔٚٓ /ترٚتة ٓٓ.)ٙ
( )62صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٓ ،)ٖٔ٘ٙٚ ،ٖٔ٘ٙٗ ،ٖٖٔ٘ٙ ،ٖٔ٘ٙمن حػديث عبػد الػرٛتن بػن أبػزى ،صػححو األلبػآف
يف السلسة الصحيحة ( .)ٕٜٜٛويف الباب من حديث أيب بن كعب.
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نوحا -عليو الصبلة والسبلـ -ىو أوؿ الرسل ،واستدلوا ْتديث صحيح ثابت،
كثَت من أىل العلم أف ً
ٮتتار ٌ
ِ
ت أَوُؿ الر ُس ِل
بلـ -فَػيَػ ُقولُ َ
اس يَأْتُ َ
وح ،أَنْ َ
وحا َ -علَْيو الصبلةُ َوالس ُ
وف نُ ً
وف :يَا نُ ُ
وىو حديث الشفاعة ،وفيو« :أَف الن َ
إِ َُف أَ ْى ِل األَ ْر ِ
ض» (ٖ ...)ٙاٟتديث ،ومنو أخذ َمن أخذ من أىل العلم أف أوؿ رسوؿ ىو نوح.
ويأيت سؤاؿ ىنا :أَف يكن قبل نوح -عليو الصبلة والسبلـَ -من أوحى ا﵁ إليهم؟
واٞتواب :بلى؛ ألنو َف يكن إال أبوه آدـ ،فإف من األمور ا١تفروغ منها أف آدـ -عليو الصبلة والسبلـ -قبل
نوحا ىو أوؿ الرسل إُف أىل األرض هبذا اإلطبلؽ .معٌت
نوح ،وأف ا﵁ أوحى إليو ،فبِنَاء على ىذا إذا قيل :إف ً
ذلك :أف َمن قبلو كانوا أنبياء ،وَف يكونوا رسبلً.
واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز(ٗ )ٙرٛتو ا﵁ ،وقد دونْتو عنو يف عاـ ألف وأربع مئة وستة عشر ،يف ا٠تامس
مطلقا ،ونوح أوؿ الرسل بعد وقوع الشرؾ.
عشر من الشهر اٟتادي عشر ،قاؿ -رٛتو ا﵁ :آدـ ىو أوؿ الرسل ً
نوحا -عليو الصبلة والسبلـ -ىو أوؿ الرسل ،لكن بعد أف حدث الشرؾ،
إذف فاألولية ىنا نسبية ،يعٍت أف ً
أما قبل حدوث الشرؾ فهناؾ رسل قبلو ،ومنهم آدـ -عليهم الصبلة والسبلـ أٚتعُت.
مطلقا ،أو قيل :إنو أوؿ الرسل بعد أف
فاٟتاصل أنو ال بد من األولية لنوح يف ىذا ،سواء قيل :إنو أوؿ الرسل ً
وقع الشرؾ؛ ألف الفًتة اليت بُت آدـ ونوح َف يكن فيها شرؾ ببل ريب ،وأوؿ ما وقع الشرؾ -كما سيأيت -إف
شاء ا﵁ تعاُف -كاف يف قوـ نوح.
ِِ
ِِ
ِ
ُت).
بلـ ،أَْر َسلَوُ ا﵁ُ إِ َُف قَػ ْومو لَما َغلَ ْوا ِيف الصاٟت َ
وح َ -علَْيو الس ُ
(فَأَوُ٢تُ ْم نُ ٌ
---------------الغلو يف اللغة ىو٣ :تاوزة اٟتد .يُقاؿ :غبل ا١تاء يف القدر .إذا ارتفع وٕتاوز حد اإلناء ،ىذا معٌت الغُلُو.
( )63متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب أحاديػػث األنبيػػاء ،بػػاب قػػوؿ ا﵁ تعاُف﴿إنػػا أرسػػلنا نوحػػا إُف قومػػو،)ٕٗٚٔ ،ٖٖٗٓ( ﴾..
مسلم:كتاب اإلٯتاف ،باب أدْف أىل اٞتنة منزلة (ٗ )ٜٔمن حديث أيب ىريرة بو.

( )64ىػو :عبػػد العزيػز بػػن عبػد ا﵁ بػػن عبػػد الػرٛتن بػػن ٤تمػد بػػن عبػد ا﵁ ابػػن بػػاز ،الشػيخ العبلمػػة ،الداعيػة ،الفقيػػو ،الزاىػد ،ولػػد يف الثػػآف
ػَتا مث أصػػابو مػػرض اٞتػػدري ا١تنتشػػر يف تلػػك الفػػًتة ،وضػػعف
عشػػر مػػن ذي اٟتجػػة سػػنة ثبلثػػُت وثػػبلث مئػػة وألػػف ٔتدينػػة الريػػاض ،وكػػاف بصػ ً
بصره ،مث فقده عاـ ٜتسُت وثبلث مئة وألف ،حفظ القرآف الكرٔف قبل سن البلوغ ،مث جد يف طلب العلم على العلماء يف الريػاض ،و١تػا بػرز

يف العلػوـ الشػرعية واللغػة؛ عُػػُت يف القضػاء ،وشػغل اإلفتػػاء إُف أف مػات -رٛتػو ا﵁ -قبيػل فجػػر ا٠تمػيس يف السػابع والعشػرين مػن ا﵀ػرـ سػػنة
عشرين وأربع مئة وألف .من مؤلفاتو" :الفوائد اٞتليػة يف ا١تباحػث الفرضػية" ،و"التحقيػق واإليضػاح لكثػَت مػن مسػائل اٟتػج والعمػرة والزيػارة"،
وغَتىا كثَت .انظر :علماء ومفكروف عرفتهم ﵀مد اجملذوب (ٔ ،)ٚٚ /ولو ترٚتة موعبة يف موقعو على الشبكة العنكبوتية.
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أما يف الشرع فا١تراد بو٣ :تاوزة اٟتد ،واإلفراط يف التعظيم؛ إما بالقوؿ أو باالعتقادْ ،تيث يتجاوز اإلنساف
ا١تسلك الشرعي الرشيد يف مثل ىذه األمور ،فيُقاؿ :غبل.
وقد حذر ا﵁ -عز وجل -من الغلو ،وهنى عنو ،فقاؿ تعاُف﴿ :قُل يا أَ ْىل الْ ِكتَ ِ
اب الَ تَػغْلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم﴾(٘.)ٙ
َْ
وإذا هنى ا﵁ -عز وجل -أىل الكت اب عن الغلو يف الدين ،فليس معٌت ذلك أنو يبيح الغلو ٢تذه األمة ،فمن
ُت شيء
باب أوُف أف ينهانا عنو ،كما قاؿ بعض السلف :مضى القوـ وَف يُِرد إال أنتم .فنحن ا١تقصودوف ،فإذا بُػ َ
٦تا يتعلق باألمم السابقة ،فبل ينبغي أف يقرأه ا١تسلم غافبلً عن أنو ٥تاطب بو يف الوقت نفسو ،فالنهي عن الغلو
مطلق.
فنهى ا﵁ -عز وجل -أىل الكتاب عن الغلو ،ومن غلوىم :غلوىم يف عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -كما
سيأيت.
فاٟتاصل :أف الغلو مسلك مذموـ باطل ال ٭تل ،ال ١تن قبلنا وال ٢تذه األمة؛ و٢تذا ثبت عن النيب -صلى ا﵁
عليو وسلم -النهي عن الغلو ،وعما يدخل ٖتت مسماه ،وإف َف يكن بنفس اللفظ ،فقاؿ -عليو الصبلة
اف قَػْبػلَ ُك ُم الْغُلُو»( .)ٙٙفالغلو ىو السبب يف ىبلؾ
والسبلـ -فيما ثبت عنو« :إِي ُ
ك َم ْن َك َ
اك ْم َوالْغُلُو؛ فَِإ٪تَا أَ ْىلَ َ
األمم -كما سيأيت -إف شاء ا﵁ تعاُف -يف بياف اآليات.
وسبب وقوع الشرؾ ىو الغلو يف الصاٟتُت ،ومن العجائب أف ىذا السبب متكرر ،فالغلو ىو السبب يف
نوعا من
وقوع الشرؾ يف قوـ نوح -كما سيأيت -وكل شرؾ يقع ٦تا فيو صرؼ العبادة لغَت ا﵁ فإنك ٕتد فيو ً
الغلو ،وا٠تروج عن القصد الصحيح.
ِ
ِِ
ِِ
صلى
وثَ ،ويَػ ُع َ
ُتَ :ودَ ،و ُس َو ٍاعَ ،ويَػغُ َ
(أَْر َسلَوُ ا﵁ُ َإُف قَومو لَما َغلَ ْوا ِيف الصاٟت َ
وؽَ ،ونَ ْس ٍرَ .وآخُر الر ُس ِل ُ٤تَم ٌد َ
ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم).
---------------يف الفًتة األوُف بُت -رٛتو ا﵁ تعاُف -أمر الغلو ،وأنو كاف يف قوـ نوح ،وكاف يف الصاٟتُت ،فبل ريب أف الفًتة
اليت بُت آدـ -كما تقدـ -وبُت نوح كانت فًتة إسبلـ ،وَف يكن فيها شرؾ؛ و٢تذا أنكر أىل العلم تلك الروايات
( )65ا١تائدة.ٚٚ :
( )66صققحيح أخرجػػو أٛتػػد يف ا١تسػػند ( ،)ٖٕٗٛالنسػػائي :كتػػاب مناسػػك اٟتػػج ،بػػاب التقػػاط اٟتصػػى ( ،)ٖٓ٘ٚابػػن ماجػػو :كتػػاب
ا١تناسك ،باب قدر حصى الرمي ( ،)ٖٕٜٓمن حديث ابن عباس ،قاؿ األلبآف يف صحيح النسائي :صحيح.
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الفارغة اليت فيها أف أحد ابٍت آدـ الذي قتل أخاه قاـ أبناؤه بوضع ا٢تياكل واألصناـ ،وأهنم عبدوا غَت ا﵁ ...فهذا
خلوا من نيب يوحي إليو بشرع وبدين يغَت ىذا
كبلـ باطل؛ ألف ا﵁ تعاُف ال يًتؾ األمة يف ىذه اٟتاؿ ،وال يًتكها ً
الباطل.
فكانت الفًتة -كما قاؿ ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما -بُت آدـ ونوح عشرة قروف ،ىذه الفًتة َف يكن فيها
شرؾ ،فقاؿ -رضي ا﵁ عنو :كاف بُت آدـ ونوح عشرة قروف كلهم على اإلسبلـ(.)ٙٚ
فكل ىذه الفًتة من القروف كانت على اإلسبلـ ،فكيف وقع الشرؾ؟
وقع الشرؾ يف ىؤالء القوـ ا٠تمسة ،وقد ذكرىم ا﵁ -تعاُف -يف شكاية نوح -عليو الصبلة والسبلـ -لربو ١تا
ِ
وؽ َونَ ْسًرا﴾(.)ٙٛ
وث َو ُيع َ
اشتكى قومو ،فقاؿَ ﴿ :وقَالُوا الَ تَ َذ ُرف آ٢تتَ ُك ْم َوالَ تَ َذ ُرف َودا َوالَ ُس َو ًاعا َوالَ يَػغُ َ
ويف البخاري عن ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما -من رواية عطاء( )ٜٙأف ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما -ذكر
أف األصناـ اليت كانت يف قوـ نوح صارت يف العرب بعد ذلك ،وذكر كل قبيلة وما كاف عندىا من ىذه األصناـ،
وقاؿ يف خا٘تتو أٝتاء رجاؿ صاٟتُت من قوـ نوح ،فلما ىلكوا أوحى الشيطاف إُف قومهم أف انصبوا إُف ٣تالسهم
اليت كانوا ٬تلسوف فيها أنصابًا ،وٝتوىا بأٝتائهم ،ففعلوا ،فلما ىلك أولئك ونُ ِسخ العلم ُعبدت(ٓ.)ٚ
وىذا األثر رواه عطاء عن ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما -وتكلم أىل اٟتديث :ىل عطاء ىنا ىو عطاء
ا٠تراسآف(ٔ )ٚأـ عطاء ابن أيب رباح؟ فإف كاف ىو ا٠تراسآف فاٟتديث ضعيف ،وإف كاف ابن أيب رباح فهو من
األئمة ا١تعروفُت ،و٦تن لقي ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما.

( )67صحيح أخرج الطْبي يف تفسَته ( ،)ٗٓٗٛالبزار يف مسنده (٘ٔ ،)ٗٛصححو األلبآف يف السلسلة الصحيحة (.)ٖٕٜٛ
( )68نوح.ٕٖ :
( )69ىػػو :عطػػاء بػػن أيب ربػػاح ،واٝتػػو أسػػلم ،اإلمػػاـ ،شػػيخ اإلسػػبلـ ،مفػػيت اٟتػػرـ ،أبػػو ٤تمػػد ،القرشػػي مػػوالىم ،ا١تكػػي ،يقػػاؿ :والؤه لبػػٍت
ٚتح ،ثقة ،كثَت اإلرساؿ ،نشأ ٔتكػة ،وولػد يف أثنػاء خبلفػة عثمػاف ،قػاؿ ابػن حجػر يف التقريػب :ثقػة فقيػو فاضػل ،لكنػو كثػَت اإلرسػاؿ .تػويف
سنة أربع عشرة ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٕٓ ٜٙ /ترٚتة ٖٖ ،)ٖٜوسَت أعبلـ النببلء (٘ ٚٛ /ترٚتة .)ٕٜ

( )70أخرجو البخاري :كتاب تفسَت القرآف ،باب ﴿ودا وال سواعا وال يغوث ويعوؽ﴾(ٕٓ.)ٜٗ

( )71ىػػو :عطػػاء بػػن أيب مسػػلم ،ا٠تراسػػآف ،أبػػو أيػػوب ،ويقػػاؿ :أبػػو عثمػػاف ،ويقػػاؿ :أبػػو ٤تمػػد ،ويقػػاؿ :أبػػو صػػاٌف ،البلخػػي ،نزيػػل الشػػاـ،
مػػوُف ا١تلهػػب بػػن أيب صػػفرة ،األزدي ،اسػػم أبيػػو عبػػد ا﵁ ،ويقػػاؿ :ميسػػرة ،ا﵀ػػدث ،الػواعظ ،نزيػػل دمشػػق والقػػدس ،ولػػد سػػنة ٜتسػػُت ،أرسػػل
عػػن :أيب الػػدرداء ،وابػن عبػػاس ،وا١تغػػَتة بػػن شػػعبة وطائفػػة ،وروى عػػن :ابػػن ا١تسػػيب ،وعػػروة ،وعطػػاء بػػن أيب ربػػاح ،وعػػدة ،روى عنػػو :معمػػر،
ػَتا ،ويُرسػل ويُ َػدلس ،مػن ا٠تامسػة... ،
وشعبة ،وسفياف ،ومالك ،وٛتاد بن سلمة ،وعدد كثػَت ،قػاؿ ابػن حجػر يف التقريػب :صػدوؽ يهػم كث ً
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واختيار البخاري -رٛتو ا﵁ تعاُف -يدؿ على تصحيحو لؤلثر ،وعلى أنو يرى أف عطاء ىو ابن أيب رباح،
وىو الذي ماؿ إليو اٟتافظ ابن حجر(ٕ )ٚوىو أف عطاء ىو ابن أيب رباح ،وإف كاف بعض ا﵀دثُت قاؿ :إف عطاء
ىنا ىو ا٠تراسآف .فاختيار البخاري -رٛتو ا﵁٢ -تذا األثر وإخراجو لو يف كتابو "الصحيح" يدؿ على أنو ٮتتار أف
عطاء ىذا ىو ابن أيب رباح -رحم ا﵁ اٞتميع.
يقوؿ ابن عباس عن ىؤالء :أٝتاء رجاؿ صاٟتُت يف قوـ نوح ،وىؤالء الصاٟتوف ىلكوا ،فلما ىلكوا أوحى
الشيطاف ووسوس إُف قومهم يف بدعة من البدع؛ ألهنم كانوا على دين صحيح ،فقاؿ :انصبوا يف اجملالس اليت كاف
٬تلس فيها ىؤالء الصاٟتوف ،انصبوا نصبًا -كالذي يُسمى :النصب التذكاري٬ -تعل يف ا١توضع الذي كاف ٬تلس
العباد ،وانصبوا نصبًا آخر يف ٣تلس يغوث ،وآخر يف ٣تلس
فيو ود ،حىت تتذكروا ودا وعبادتو ،وكاف ىؤالء من ُ
نسر ...وىكذا.
يقوؿ ابن عباس :فلم تُعبَد .أيَ :ف تُعبَد أوؿ ما وضعت؛ ألهنا كانت يف أناس يعلموف حرمة عبادة غَت ا﵁،
فلما ىلك أولئك ،أي :ىلك ذلك اٞتيل ،ونُسخ العلم وقَل ُعبِ َدت ،وذلك يف األجياؿ اليت أتت بعدىم ،وىذا
يدؿ على خطورة االبتداع ،وأف البدعة قد تتدرج يف الناس إُف أف تعظم ،كما يقوؿ ابن تيمية(ٖ- )ٚرٛتو ا﵁
شْبا ،مث تكوف ذر ًاعا وأمياالً ...فتكْب وتعظم وتتفاقم ،مثل :التشيع.
تعاُف :تكوف البدع ً

َف يصح أف البخاري أخرج لو .تويف بأر٭تػا ودفػن ببيػت ا١تقػدس سػنة ٜتػس وثبلثػُت ومئػة .انظػر :سػَت أعػبلـ النػببلء ( ٔٗٓ /ٙترٚتػة ٕ٘)،
وهتذيب التهذيب ( ٜٔٓ /ٚترٚتة ٘.)ٖٜ

( )72ىػػو :أٛتػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن علػػي بػػن ٤تمػػود بػػن أٛتػػد بػػن حجػػر ،شػػهاب الػػدين ،أبػػو الفضػػل ،الكنػػآف ،العسػػقبلٓف،

يتيمػا ،وأكمػل حفػظ القػرآف يف التاسػعة مػن عمػره ،وصػلى الػًتاويح بالنػاس يف اٟتػرـ ا١تكػي ولػو
الشافعي ،قاضي القضػاة ،حػافظ زمانػو ،نشػأ ً

عاما ،رحل حبا يف العلم وتطلبًا للشيوخ ،لو مؤلفات حساف؛ أ٫تها" :فتح الباري" ،و"لساف ا١تيزاف" ،و"الػدرر الكامنػة" .ولػد سػنة
اثنا عشر ً
ثػبلث وسػػبعُت وسػػبع مئػػة ،وتػػويف سػنة اثنتػػُت وٜتسػػُت وٙتػػاف مئػػة .انظػر :الضػػوء البلمػػع (ٕ ٖٙ /ترٚتػػة ٗٓٔ) ،وحسػػن ا﵀اضػػرة (ٖٖٔٙ /
ترٚتة ٕٓٔ) ،ولو ترٚتة موعبة يف اٞتواىر والدرر لتلميذه السخاوي.

( )73ىػػو :تقػػي الػػدين ،أبػػو العبػػاس ،أٛتػػد بػػن عبػػد اٟتلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن عبػػد ا﵁ بػػن أيب القاسػػم بػػن ا٠تضػػر بػػن ٤تمػػد بػػن تيميػػة،
اٟتػرآف ،مث الدمشػػقي ،اٟتنبلػػي ،اإلمػػاـ الفقيػػو ،اجملتهػػد ،ا﵀ػػدث ،اٟتػػافظ ،ا١تفسػر ،األصػػوِف ،الزاىػػد .بػػرع يف العلػػوـ اإلسػػبلمية واآلليػػة ،وقمػػع
ا﵁ بػػو أىػػل الضػػبلؿ ،ونصػػر بػػو أىػػل السػػنة .ولػػد سػػنة إحػػدى وسػػتُت وسػػت مئػػة ،وتػػويف سػػنة ٙتػػاف وعش ػرين وسػػبع مئػػة .ولػػو مػػن ا١تؤلفػػات:
"الواسطية" ،و"منهاج السنة" .انظر :الذيل على طبقات اٟتنابلة (ٗ ٜٗٔ /ترٚتة ٖٔ٘) ،والوايف بالوفيات ( ٔٓ /ٚترٚتة .)ٜٙٔ
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فالتشيع كانت بدايتو بتفضيل علي على عثماف فقط ،دوف أف يفضل علي -رضي ا﵁ عنو -على أيب بكر
أحد عليا على أيب بكر وعمر ،مث إف األمر ٕتاوز أمر التفضيل اجملرد إُف أف يُقاؿ :ما داـ علي
وعمر ،وَف يُفضل ٌ
أفضل من عثماف ،فلماذا تَػ َقدـ عثماف على علي.
مث فُتِح باب آخر١ :تاذا اختَت عثماف من قِبَل الصحابة ليتقدـ على علي؟
مث انفتح باب آخر بتفضيل علي على أيب بكر وعمر ،وىذا َف يكن معروفًا يف ا١تسلمُت األوائل ،فلما فُضل
انفتح الباب مرة أخرى ،فقيل :إذف ١تاذا تقدـ أبو بكر وعمر على علي؟ فبدأ السب ،مث بدأ التكفَت -عياذًا
با﵁ -للصحابة.
و٢تذا يقوؿ بعض السلفَ :من فضل عليا على عثماف فقد أذزرى با١تهاجرين واألنصار(ٗ)ٚ؛ ألف عثماف -
اختيارا ،حىت قاؿ اإلماـ أٛتدَ :ف يُبايع
رضي ا﵁ عنو -اختاره ا١تهاجروف واألنصار وأمراء األجناد ،واختاره الناس
ً
ٚتيعا.
أحد كما بويع عثماف -رضي ا﵁ عنهم ً
فالبدع تبدأ ىكذا ،فوضع ىذه الصور ال شك أنو ابتداع ،مث إف األمر تفاقم إُف أف ُعبدت.
أيضا على خطورة ىذه األصناـ ،وعلى خطورة النحت والرسوـ ،وأهنا تؤدي إُف أف تُعظم يف هناية
وىو يدؿ ً
ا١تطاؼ؛ و٢تذا تسمع بعض أىل العلم يقولوف :السبب يف الشرؾ التصوير .والكبلـ متبلزـ ،وا١تقصود :أف صور
أولئك الصاٟتُت ىي سبب الغلو والتعظيم.
فاٟتاصل :أف وضع ىذه النصب خطَت جدا؛ ألنو يؤدي إُف ما يؤدي إليو ،وىذا -كما سيأيت يف الفقرة
اآلتية -أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -كسر ىذه الصور.
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم).
(وآخُر الر ُس ِل ُ٤تَم ٌد َ
َ
-------------أحد من ا١تسلمُت يقوؿ :إف ٙتة رسوالً سيأيت بعد ٤تمد -صلى
وىذا ٤تل إٚتاع ا١تسلمُت كلهم ،فبل يوجد ٌ
ا﵁ عليو وسلم.

( )74أخرجػػو ا٠تػػبلؿ يف السػػنة ( ،)٘٘ٛأبػػو نعػػيم يف اٟتليػػة ( ،)ٕٚ/ٚا٠تطيػػب يف تػػاريخ بغػػداد (ٗ ،)ٕٜ/ابػػن عسػػاكر يف تػػاريخ دمشػػق
( ،)٘ٓٙ/ٖٜعن ٤تمد بن عبيد ،وسفياف الثوري
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٤تمدا -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -ىو آخر الرسل؛ و٢تذا جعل ا﵁ -عز وجل-
فمن األمور اجملمع عليها أف ً
كثَتا -كاف
دينو خا٘تًا ،وجعلو عاما ألىل األرض؛ ألف الرسل قبلو -صلى ا﵁ عليو وعليهم أٚتعُت وسلم ً
تسليما ً
ِ
ت إِ َُف الن ِ
اس َكافةً»(٘.)ٚ
النيب يُبعث إُف قومو خاصة ،فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـَ « :وبُعثْ ُ
()ٚٙ
ٍ
ود
ودا﴾  .وقاؿَ ﴿ :وإِ َُف َٙتُ َ
اى ْم ُى ً
فكانت األنبياء قبلو كل نيب يُبعث إُف قومو ،قاؿ تعاُفَ ﴿ :وإِ َُف َعاد أَ َخ ُ
ِ ()ٚٚ
ِ
اى ْم ُش َعْيبًا﴾(.)ٚٛ
خ
َ
أ
ن
ي
د
م
ُف
إ
و
﴿
وقاؿ:
.
صاٟتًا﴾
َ
ْ
َ َ ََ َ ُ
أَ َخ ُ
اى ْم َ
فكل قوـ يبعث ٢تم نيب منهم ،أما ٤تمد -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -فهو رسوؿ ا﵁ إُف الناس كافة ،قاؿ
()ٜٚ
وؿ ِ
ا﵁ إِلَي ُكم َِ
اؾ إِال َكاف ًة للن ِ
اس﴾(ٓ .)ٛفهو آخر
اس إِٓف َر ُس ُ
ٚت ًيعا﴾  .وقاؿَ ﴿ :وَما أَْر َسلْنَ َ
ْ ْ
تعاُف﴿ :قُ ْل يَا أَيػ َها الن ُ
الرسل -صلى ا﵁ عليو وسلم -وال يوجد رسوؿ بعده صلوات ا﵁ وسبلمو عليو.
ِ
ِ
ِِ
ُت).
ص َوَر َى ُؤالَء الصاٟت َ
(وُى َو الذي َكسَر ُ
َ
-------------منصورا،
وذلك عاـ الفتح ،فلما فتح ا﵁ -عز وجل -مكة عاـ ٙتانية دخل -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو-
ً
صنما
فكسر -صلى ا﵁ عليو وسلم -تلك األصناـ اليت جعلها ا١تشركوف عند الكعبة ،وعددىا ثبلث مئة وستوف ً
قد أحاطوىا بالكعبة ،و١تا فتح ا﵁ -عز وجل -عليو مكة أذعنت العرب ،وجاءت وفود العرب يف العاـ التاسع -
الذي ُٝتي عاـ الوفود -من أرجاء اٞتزيرة تبايع على اإلسبلـ؛ ألف انتصار النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -على أىل
مكة أظهر قوة اإلسبلـ؛ فجاءت الوفود مبايعة.
ورسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -كسر ىذه األصناـ ا١توجودة يف مكة ،وَف يًتؾ البقية ،بل سار -صلى ا﵁
خالدا(ٔ- )ٛرضي ا﵁ عنو-
عليو وسلم -إُف األصناـ ا١توجودة خارج مكة ،وأرسل ٢تا َمن يكسرىا ،فأرسل ً

( )75متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب التػػيمم بػػاب وقػػوؿ ا﵁ تعػػاُف﴿ وَف ٕتػػدوا مػػاء  ،)ٖٗٛ ،ٖٖ٘(﴾..واللفػػظ لػػو ،مسػػلم :كتػػاب
ا١تساجد ومواضع الصبلة (ٕٔ٘) ،من حديث جابر بن عبد ا﵁.

( )76األعراؼ.ٙ٘ :
( )77األعراؼ.ٖٚ :
( )78األعراؼ.ٛ٘ :

( )79األعراؼ.ٔ٘ٛ :
( )80سبأ.ٕٛ :
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العزى ،وكانت من معبوداهتم اليت يعظموهنا(ٕ ،)ٛوىي اليت قاؿ فيها أبو سفياف(ٖ- )ٛرضي ا﵁ عنو -قبل
لتكسَت ُ
أف يسلم :لنا العزى ،وال عزى لكم(ٗ.)ٛ
(٘)ٛ
فكانوا يعظموهنا جدا ،فكسرىا خالد -رضي ا﵁ عنو -وأرسل -صلى ا﵁ عليو وسلم -جرير بن عبد ا﵁
معبودا تعظمو دوس يف جنوب اٞتزيرة ،فحرقها -رضي ا﵁ عنو وأرضاه -وقتل َمن
٢تدـ ذي ا٠تلصة ،وكاف
ً
عندىا-كما يف الصحيح )ٛٙ(-فاألصناـ إذف خطَتة جدا.

( )81ىػػو :الصػػحايب اٞتليػػل خالػػد بػػن الوليػػد بػػن ا١تغػػَتة بػػن عبػػد ا﵁ بػػن عمػػر بػػن ٥تػػزوـ بػػن يقظػػة بػػن كعػػب ،سػػيف ا﵁ تعػػاُف ،وفػػارس
اإلسػػبلـ ،وليػػث ا١تشػػاىد ،السػػيد اإلمػػاـ األمػػَت الكبػػَت ،قائػػد اجملاىػػدين ،أبػػو سػػليماف ،القرشػػي ،ا١تخزومػػي ،ا١تكػػي ،وابػػن أخػػت أـ ا١تػػؤمنُت
ػلما يف صػػفر سػػنة ٙتػػاف ،مث سػػار غازيًػػاٝ ،تػػاه النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -سػػيف ا﵁ ،فقػػاؿ« :إف خالػ ًػدا
ميمونػػة بنػػت اٟتػػارث ،ىػػاجر مسػ ً
سػػيف سػػلو ا﵁ علػػى ا١تشػػركُت» .شػػهد الفػػتح وحنينًػػا ،وتػػأمر يف أيػػاـ النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -واحتػػبس أدراعػػو وألمتػػو يف سػػبيل ا﵁،

وحػػارب أىػػل الػػردة ،ومسػػيلمة ،وغػزا العػراؽ ،وشػػهد حػػروب الشػػاـ ،وَف يبػػق يف جسػػده قيػػد شػػْب إال وعليػػو طػػابع الشػػهداء ،وقتػػل ٚتاعػػة مػػن
األبطاؿ ،ومات على فراشو ،فبل قرت أعػُت اٞتبنػاء .تػويف ْتمػص سػنة إحػدى وعشػرين ،وىػو ابػن سػتُت سػنة .انظػر :االسػتيعاب (صٜٔٚ
ترٚتة ٓٔ ،)ٙواإلصابة (ٕ ٕ٘ٔ /ترٚتة ٖٕٕٓ).

( )82أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٕٔ ،)ٕٜٗ/ابن أيب حامت يف تفسَته (ٗ.)ٖٜٔٛ
( )83ىػو :الصػحايب صػػخر بػن حػػرب بػن أميػػة بػن عبػػد وػس بػػن عبػد منػػاؼ ،أبػو سػػفياف ،القرشػي ،األمػػوي ،مشػهور باٝتػػو وكنيتػو ،وكػػاف
أيضا :أبا حنظلة ،وأمو صفية بنت حزف ا٢تبللية عمة ميمونة زوج النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وكػاف أسػن مػن النػيب -صػلى ا﵁ عليػو
يكٌت ً

وسػػلم -بعشػػر سػػنُت ،وقيػػل غػػَت ذلػػك ،أسػػلم عػػاـ الفػػتح ،وشػػهد حنينًػػا والطػػائف ،يقػػاؿ :إف النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -اسػػتعملو علػػى
٧تػراف؛ وال يثبػت ،تػػزوج النػيب -صػػلى ا﵁ عليػو وسػلم -ابنتػػو أـ حبيبػة قبػػل أف يُسػلم ،أىػػدى إليػو النػيب -صػػلى ا﵁ عليػو وسػػلم٘ -تػر عجػػوة،

ت عليػك،
ػوت فػرد ْ
ػئت دع ُ
أصيبت عينو يوـ الطائف فأتى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فقاؿ :ىذه عيٍت أصيبت يف سبيل ا﵁ .قػاؿ :إف ش َ
شئت فاٞتنة .قاؿ :اٞتنة ،مات لست خلوف مػن خبلفػة عثمػاف .وقيػل :لتسػع خلػوف .وقيػل :يف آخػر خبلفػة عثمػاف .وقيػل :مػات سػنة
وإف َ
أربػع وثبلثػُت .وقيػل :مػات سػنة إحػدى .وقيػل :اثنتػُت وثبلثػُت يف خبلفػة عثمػاف .وقيػل :مػات سػنة أربػع وثبلثػُت .قيػل :عػاش ثبلثًػا وتسػػعُت
سنة .وقيل :وىو ابن ٙتاف وٙتانُت .وقيل غَت ذلك .انظر :أسد الغابة (ٕ ٖٜٕ /ترٚتة ٗ ،)ٕٗٛواإلصابة (ٖ ٕٗٔ /ترٚتة ٓ٘ٓٗ).

( )84أخرجػػو البخػاري :كتػػاب اٞتهػػاد والسػػَت ،بػػاب مػػا يكػػره مػػن التنػػازع واالخػػتبلؼ يف اٟتػػرب ( )ٖٗٓٗ ،ٖٖٜٓمػػن حػػديث الػْباء بػػن
عازب.

( )85ىو :الصحايب اٞتليل جرير بن عبد ا﵁ بن جابر وىػو الشػليل بػن مالػك بػن نضػر بػن ثعلبػة بػن جشػم بػن عػوؼ بػن حزٯتػة بػن حػرب
بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بػن قسػر بػن عبقػر بػن أ٪تػار بػن إراش ،البجلػي ،يكػٌت :أبػا عمػرو ،وقيػل :يكػٌت أبػا عبػد ا﵁ ،اختلػف يف

وقت إسبلمو ،كاف ٚتيبلً ،قاؿ عنو عمر -رضي ا﵁ عنو :ىو يوسف ىذه األمػة .وقدمػو عمػر يف حػروب العػراؽ علػى ٚتيػع ّتيلػة ،مث سػكن
الكوفػة وأرسػػلو علػػي رسػوالً إُف معاويػػة ،مث اعتػػزؿ الفػريقُت وسػكن قرقيسػػيا حػػىت مػػات سػنة إحػػدى ،وقيػػل :أربػػع وٜتسػُت .انظػػر :أسػػد الغابػػة
(ٔ ٖٖٖ /ترٚتة ٖٓ ،)ٚواإلصابة (ٔ ٗٚ٘ /ترٚتة .)ٖٔٔٛ
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وبعض الناس يقوؿ :الناس تثقفوا وفهموا ،فليس ىناؾ خطورة من األصناـ وال من بقائها .وىذا غَت صحيح
ب اللْي ُل َوالنػ َه ُار َحىت
اقعا ،أما ً
ال ً
شرعا وال و ً
شرعا فقد ثبت عن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنو قاؿ« :ال يَ ْذ َى ُ
ت َوالْ ُعزى»( .)ٛٚفستعود عبادة البلت والعزى مرة أخرى -عياذًا با﵁ -وثبت عنو -عليو الصبلة
تُػ ْعبَ َد البل ُ
ص ِة،
ات نِ َس ِاء َد ْو ٍس َعلَى ِذي ْ
اعةُ َحىت تَ ْ
وـ الس َ
ب أَلَيَ ُ
ا٠تَلَ َ
والسبلـ -أنو قاؿ -كما يف الصحيحُت« :ال تَػ ُق ُ
ضطَِر َ
اٞت ِ
ا٠تَلَص ِة :طَ ِ
اىلِي ِة»( .)ٛٛيعٍت :ال تقوـ الساعة حىت تعود عبادة ذي ا٠تلصة
اغيَةُ َد ْو ٍس ال ِيت َكانُوا يَػ ْعبُ ُد َ
َوذُو ْ َ
وف ِيف َْ
مرة أخرى ،وىذا وقع ،وذلك يف القرف الثآف عشر.
وىذه من األمور اليت يقل الكبلـ عنها يف التاريخ مع ارتباطها بعبلمة من عبلمات النبوة ،وىي أف النيب -
دوسا ستعود لعبادة ذي ا٠تلصة اليت كانوا يعبدوهنا يف اٞتاىلية ،فذو ا٠تلصة
صلى ا﵁ عليو وسلم -أخْب أف ً
أُعيدت عبادهتا ،ودمرىا أتباع الشيخ ٤تمد -رٛتو ا﵁ -يف القرف الثآف عشر ،وبقيت منو بقايا؛ ألهنا كانت ٔتثابة
البيت الذي كاف يُعظم ولو سدنة يف اٞتاىلية ،فبقيت ىذه البقية منها ،فكانوا يعظموهنا.
وىذا من الدالالت -كما قلنا -على أف الشرؾ موجود يف جزيرة العرب ،وعلى أنو يعود إُف جزيرة العرب،
وأف الذين يقولوف :أنو ليس ىناؾ شرؾ يف اٞتزيرة العربية .يرد عليهم ويكذهبم ىذا اٟتديث والذي وقع تصديقو يف
فدمر ،وقد بقيت منو بقايا ال ٯتكن أف تدمر بالفؤوس وباآلالت القدٯتة ،ففي عاـ ٜتس
القرف الثآف عشرُ ،
وعشرين وثبلث مئة وألف من القرف ا١تاضي ،أي :منذ ٨تو مئة وٜتس سنوات ،كتب ابن إبراىيم( )ٜٛللملك عبد

( )86متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب اٞتهػػاد والسػػَت ،بػػاب حػػرؽ الػػدور والنخيػػل (ٕٖٓٓ،ٖٗ٘ٙ ،ٖٗ٘٘ ،ٖٕٖٛ ،ٖٓٚٙ ،
 ،)ٖٖٖٙ ،ٖٗ٘ٚمسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل جرير بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ تعاُف عنو ( )ٕٗٚٙمن حديث جريػر بػن
عبد ا﵁.

( )87أخرجو مسلم :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ال تقوـ الساعة حىت تعبد دوس ذي ا٠تلصة ( )ٕٜٓٚمن حديث عائشة بو.
( )88متفقل هليقو أخرجػو البخػاري :كتػاب الفػػنت ،بػاب تغيػَت الزمػاف حػىت نعبػد األوثػػاف ( ،)ٚٔٔٙمسػلم :كتػاب الفػنت وأشػراط السػػاعة،
باب ال تقوـ الساعة حىت تعبد دوس ذي ا٠تلصة ( )ٕٜٓٙمن حديث أيب ىريرة بو.

( )89ىو٤ :تمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسػن بػن ٤تمػد بػن عبػد الوىػاب ،مػن آؿ الشػيخ ٤تمػد بػن عبػد الوىػاب،
العبلمة ،الفقيو ،األصوِف ،ا﵀دث ،ا١تفسر ،مفيت الديار السعودية ورئيس قضاهتا يف حياتو ،ولد يف مدينػة الريػاض يف السػابع عشػر مػن شػهر
٤ترـ سنة ألف وثبلث مئة وإحدى عشرة ،طرأ عليو العمى وىو يف الرابعة عشرة من عمره ،قػرأ علػى عػدد مػن علمػاء الوقػت إذ ذاؾ ،وَف يػزؿ
٣تدا يف طلب العلم إُف أف تويف عمو الشيخ عبػد ا﵁ ابػن الشػيخ عبػد اللطيػف سػنة ٖٖٜٔى ػ فعينػو ا١تلػك عبػد العزيػز آؿ سػعود خل ًفػا لعمػو
يف الفتيػػا وإمامػػة ا١تس ػػجد ْ-ت ػي دخن ػػة -والتػػدريس ،ويف ع ػػاـ ٖٖٔٚىػ ػ أنشػػئت دار اإلفت ػػاء واإلش ػراؼ عل ػػى الشػػؤوف الديني ػػة ٖتػػت رئاس ػػة
ٝتاحتو ،مث صار رئيس قضاة ا١تملكة العربية السعودية عامة ،تػويف ظهػر يػوـ األربعػاء يف الرابػع والعشػرين مػن شػهر رمضػاف سػنة ألػف وثػبلث
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العزيز(ٓ- )ٜرٛتهما ا﵁ -بأنو توجد بقايا لذي ا٠تلصةُ ،ففجر بالديناميت ،وىذا مثبت مقرر يف عاـ ٜتس
وعشرين وثبلث مئة وألف؛ ألنو بالديناميت ٯتكن تكسَت البقية ،فكسرت ،وانتهى أمر ذي ا٠تلصة.
والقوؿ بأنو ال يوجد شرؾ يف اٞتزيرة العربية ،وأنو ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ شرؾ وأف ىناؾ مبالغة  -ىذا كبلـ
يرده مثل ىذا اٟتديث ،وىو يف اٟتقيقة من دالئل النبوة ،فمن دالئل النبوة أف ٮتْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
عن الشيء ،فيقع كما أخْب صلى ا﵁ عليو وسلم.
واٟتاصل من ىذا :أف ىذه األصناـ خطَتة ،وأهنا يف هناية ا١تطاؼ ستُعبَد ،وأهنا ال تزاؿ تُعَبد اآلف ،فعبادة
األصناـ أقدـ دين باطل على اإلطبلؽ ،فأقدـ دين باطل على اإلطبلؽ ىو عبادة ىذه الصور وىذه األصناـ؛
ألهنا بدأت يف قوـ نوح؛ ألف ىذه الصور اليت وضعوىا جعلوىا على ىيئة ٘تاثيل ،والتماثيل ىي األصناـ ،وثبت
يح الْ ِمس ِ
كَ ،مس َها َمس
عن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -كما عند مسلم -أنو قاؿُ « :مث يَػْبػ َع ُ
ث ا﵁ُ ِر٭تًا َك ِر ِ ْ
اإلٯتَ ِ
اؿ َحب ٍة ِم َن ِ
ضْتوُُ ،مث يَػْبػ َقى ِشَر ُار الن ِ
اعةُ»(ٔ.)ٜ
ْ
اٟتَ ِر ِير ،فَبلَ تَػْتػُرُؾ نَػ ْف ًسا ِيف قَػلْبِ ِو ِمثْػ َق ُ
اف إِال قَػبَ َ
وـ الس َ
اسَ ،علَْي ِه ْم تَػ ُق ُ
فشرار الناس يبقوف ،كأهنم هبائم ،وىم الذين تقوـ عليهم الساعةِ« ،يف ِخف ِة الط َِْت وأَ ْح ِ
بلـ السبَ ِاع ،فَػيَتَ َمث ُل َ٢تُ ُم
َ
ِ (ٕ)ٜ
وف :فَ َما تَأْ ُمُرنَا؟ فَػيَأْ ُمُرُى ْم بِ ِع ِِبَ َاد ِة األَ ْوثَاف»  .وزاد اإلماـ أٛتد يف
اف ،فَػيَػ ُق ُ
وف؟ فَػيَػ ُقولُ َ
وؿ :أَال تَ ْستَ ِم ُع ُ
الشْيطَ ُ
اعةُ»(ٖ.)ٜ
"ا١تسند"« :فَػيَػ ْعبُ ُدونَػ َها ،فَػ َعلَى أُولَئِ َ
وـ الس َ
ك تَػ ُق ُ

مئػػة وتسػػع وٙتػػانُت عػػن عمػػر بلػػغ ٙتػػاف وسػػبعُت سػػنة وٙتانيػػة شػػهور وٙتانيػػة أيػػاـ .انظػػر :األعػػبلـ للزركلػػي (٘ ،)ٖٓٙ /ومشػػاىَت علمػػاء ٧تػػد
وغَتىم (صٖٖٔ).
( )90ىو :عبد العزيز بن عبد الرٛتن بن فيصل ابن تركي بن عبد ا﵁ بن ٤تمد بن سعود ،مػن آؿ مقػرف ،مػن ربيعػة بػن مػانع ،مػن ذىػل بػن
شػػيباف .ملػػك ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية األوؿ ،ومنشػػئها ،وأحػػد رجػػاالت الػػدىر .ولػػد عػػاـ ثبلثػػة وتسػػعُت ومئتػػُت وألػػف يف الريػػاض ،ودولػػة
آبائو يف ضعف وا٨تبلؿ ،شن الغارات على آؿ رشيد وأنصارىم ،قضػى علػى دولػة ا٢تػاويُت يف اٟتجػاز ،وأصػبحت مكػة عاصػمة آؿ سػعود.
ونػػودي بػػو مل ًكػػا علػػى اٟتجػػاز و٧تػػد .فػػاض البػػًتوؿ يف بػػبلده ،وكانػػت فقػػَتةً ،فانتعشػػت وإتهػػت إُف العم ػراف ،وحػػل األمػػن ٤تػػل ا٠تػػوؼ يف
ػجاعا ،بطػبلً ،انتهػى بػو عهػد الفروسػػية يف
ملهمػا٤ ،تبوبًػػا ،عمػر مػا بينػو وبػُت ربػػو ،ومػا بينػو وبػُت شػعبو ،شػ ً
الصػحاري واٟتواضػر ،كػاف موفػ ًقػاً ،
شػػبو اٞتزيػػرة ،كرٯتػًػا ال ٬تػػارى ،خطيبًػػا ،ال يػػْبـ أمػ ًػرا قبػػل إعمػػاؿ الرويػػة فيػػو ،يستشػػَت ،ويُنػػاقش ،ويكػػره ا١تلػػق والريػػاء ،تػػويف بالطػػائف عػػاـ ثبلثػػة
وسبعُت وثبلث مئة وألف ،ودفن يف الرياض .انظر :األعبلـ (ٗ ،)ٜٔ /والوجيز يف سَتة ا١تلك عبد العزيز ،كبل٫تا للزركلي.

( )91أخرجو مسلم :كتاب اإلمارة ،باب قوؿ النيب صلى الو عليو وسلم ال تزاؿ طائفة )ٜٕٔٗ( ..من حديث عبد ا﵁ بن عمرو بو.
( )92أخرجػػو مسػػلم :كتػػاب الفػػت وأش ػراط السػػاعة ،بػػاب يف خػػروج الػػدجاؿ ومكثػػو يف األرض  )ٕٜٗٓ( ....مػػن حػػديث عبػػد ا﵁ بػػن
عمرو بو.

( )93أخرجو أٛتد يف ا١تسند (٘٘٘.)ٙ
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فالذي يزعم أف األصناـ ليس منها خطر ،وأف الناس تثقفوا ،فهو جاىل بوضع الناس يف اٟتقيقة ،وجاىل
عياذ ًِا با﵁ -و٢تذا جاء يف اٟتديث« :نَػ َهى
ْتقيقة النصوص الدالة على وجود الشرؾ ،وعلى وقوعو وٖتققو َ -
النِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -عن بػي ِع األَصن ِاـ»(ٗ .)ٜفليس ٍ
ألحد أف يتاجر فيها ،ولو كانت ٘تثاالً -كما
َْ
ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ
َ
يسمونو٘ :تثاؿ نادر -ٯتكن أف ٬تٍت منو أمواالً ،ال ٖتل التجارة فيها ،فليس ألحد أف يتاجر هبا ،وال أف تبقى
أصبلً؛ ألف بقاءىا ٥تالف للشرع ا١تطهر الذي جاء بتكسَت األصناـ ،والذي فعلو -صلى ا﵁ عليو وسلم -من
إرساؿ ٣تموعة من أصحابو لتكسر األصناـ حىت ىدمت وكسرت ،وكسر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بيده
األصناـ ا١توجودة يف مكة ،وأرسل َمن يكسرىا يف بقية الببلد العربية.
وف ا﵁َ َكثِ ًَتا).
وف َويَ ْذ ُكُر َ
صدقُ َ
وف َوَ٭تُج َ
(أَْر َسلَوُ ا﵁ُ إِ َُف قَػ ْوٍـ يَػتَػ َعب ُد َ
وف َويَػتَ َ
-------------مراده -رٛتو ا﵁ تعاُف -أف الذين بُعِث ٢تم الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف يكونوا جاحدين لرب
العا١تُت ،بل كانوا مقرين بو ،وىذا سيأيت الكبلـ ا١تفصل عنو -إف شاء ا﵁ -عز وجل -وليس ىذا وحسب ،بل
يوما تعظمو
كانوا يتعبدوف بأنواع من العبادات ،فمن ذلك مثبلً :كانوا يصوموف يوـ عاشوراء كما ثبت ،فكاف ً
قريش وكانت تصومو ،ىذا ٪توذج على الصياـ.
ومن ذلك :أهنم كانوا يطوفوف بالبيت ،وإذا وقع الطواؼ من مسلم مؤمن فبل شك أنو عبادة ،فكانوا يطوفوف
يكا ىو لك٘ ،تلكو وما ملك .كما سيأيت -إف شاء ا﵁
بالبيت ،ويقولوف يف طوافهم :لبيك ال شريك لك ،إال شر ً
تعاُف.
ومن ذلك :أهنم كانوا ينذروف ،مثلما نذر عمر -رضي ا﵁ تعاُف عنو -أف يعتكف ليلة يف ا١تسجد اٟتراـ،
وأخْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أف ىذا النذر كاف يف اٞتاىلية(٘ ...)ٜفهذا من النذر الذي كاف معروفًا
عندىم ،وكانوا يعتكفوف ،وفهموا أف معناه :االنقطاع والبقاء فًتة يتعبد فيها يف مسجد.

( )94متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب البيوع ،باب بيع ا١تيتة واألصناـ ( ،)ٕٕٖٙمسلم :كتاب ا١تساقاة ،بػاب ٖتػرٔف بيػع ا٠تمػر وا١تيتػة
وا٠تنزير واألصناـ (ٔ )ٔ٘ٛمن حديث جابر بن عبد ا﵁ بو.
( )95متفقل هليقو أخرجػو البخػػاري :كتػاب االعتكػاؼ ،بػاب االعتكػاؼ لػػيبل (ٕٖٕٓ ،)ٜٙٙٚ ،ٕٕٓٗ ،مسػلم :كتػاب األٯتػاف ،بػػاب
نذر الكافر وما يفعل فيو إذا أسلم ( ،)ٔٙ٘ٙمن حديث ابن عمر بو.
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كذلك كانوا يتصدقوف ،من ذلك :ما ثبت عن حكيم بن حزاـ(- )ٜٙرضي ا﵁ عنو١ -تا سأؿ النيب -صلى
ا﵁ عليو وسلم -عن أشياء كاف يتحنث هبا يف اٞتاىلية ،يقوؿ :من صدقة وعتاقة وصلة رحم .فكاف –رضي ا﵁
عنو -يتصدؽ ،وكاف يعتق ،وقد أعتق يف اٞتاىلية مئة رقبة ،وكاف يصل رٛتو .فكانوا يتعبدوف ببل شك ﵁؛ فلهذا
سأؿ حكيم -رضي ا﵁ عنو -عن ىذه األشياء اليت عملها يف اٞتاىلية ،ىل تنفعو بعد أف أسلم؟ فقاؿ عليو
ت ِم ْن َخ ٍَْت»(.)ٜٚ
ت َعلَى َما أَ ْسلَ ْف َ
الصبلة والسبلـ« :أَ ْسلَ ْم َ
إخبلصا ينسوف معو الشرؾ عند
فاٟتاصل :أهنم كانوا يتعبدوف ببل شك بأنواع من العبادات ،وكانوا ٮتلصوف
ً
ِِ
ِ
ِ
ين﴾( .)ٜٛوقاؿ تعاُف عنهم إذا جاءهتم
الضرورة ،كما قاؿ تعاُف﴿ :فَِإ َذا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا ا﵁َ ٥تُْلص َ
ُت لَوُ الد َ
الضرورة﴿ :بل إِياه تَ ْدع َ ِ
وف﴾(.)ٜٜ
وف إِلَْي ِو إِف َشاءَ َوتَػْن َس ْو َف َما تُ ْش ِرُك َ
ف َما تَ ْد ُع َ
وف فَػيَ ْكش ُ
َْ ُ ُ
فإذا جاءت الضرورات نسوا الشرؾ وأخلصوا ﵁ ،وىذا سبب إسبلـ عكرمة بن أيب جهل(ٓٓٔ) -رضي ا﵁
عنو -فإنو ١تا فتح ا﵁ مكة على نبيو -صلى ا﵁ عليو وسلم -فر إُف اٟتبشة ،وركب سفينة ،فلما ركب السفينة
تدع إال ا﵁ يف ىذه اٟتالة؛ فإنو ال ينجي من ىذا
ضربتها األمواج ،فتنادى أصحاب السفينة وقالوا :ال هتلكنا ،ال ُ
اٟتاؿ إال ا﵁ .يقوؿ عكرمة -رضي ا﵁ عنو :وا﵁ ألف كاف ال ينجي من ظلمات البحر إال ا﵁ ،فبل ينجي من
( )96ىو :الصحايب حكيم بن حزاـ بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ،القرشي ،األسدي ،ابن أخػي خد٬تػة بنػت خويلػد ،وابػن
عػػم ال ػزبَت بػػن الع ػواـ ،ولػػد يف الكعبػػة ،وىػػو مػػن مسػػلمة الفػػتح ،وكػػاف مػػن أش ػراؼ ق ػريش ووجوىهػػا يف اٞتاىليػػة واإلسػػبلـ ،وكػػاف مػػن ا١تؤلفػػة
قلوهبم ،أعطاه رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -يػوـ حنػُت مئػة بعػَت ،مث حسػن إسػبلمو ،وعػاش مئػة وعشػرين سػنة؛ سػتُت سػنة يف اٞتاىليػة
وستُت سنة يف اإلسبلـ ،قاؿ البخاري يف التاريخ :مات سنة سػتُت .انظػر :االسػتيعاب (ص ٔ٘ٙترٚتػة  ،)ٗٛٛواإلصػابة (ٕ ٕٔٔ /ترٚتػة
ٕٓ.)ٔٛ

( )97متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب الزكاة ،باب من تصدؽ يف الشرؾ مث أسػلم ( ،)ٖٔٗٙمسػلم :كتػاب اإلٯتػاف ،بػاب بيػاف حكػم
الكافر إذا أسلم بعده  ،)ٕٖٔ(..واللفظ لو ،من حديث حكيم بن حزاـ.

( )98العنكبوت.ٙ٘ :
( )99األنعاـ.ٗٔ :

ػهورا ،وكػػاف
( )100عكرمػة بػػن أيب جهػل عمػػرو بػن ىشػػاـ بػن ا١تغػػَتة بػن عبػػد ا﵁ بػػن عمػرو بػػن ٥تػزوـ ،القرشػػي ،ا١تخزومػي ،كػػاف ً
فارسػا مشػ ً
كأبيػػو مػػن أشػػد النػػاس علػػى رسػػوؿ ا﵁ -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -مث أسػػلم عػػاـ الفػػتح ،قػػاـ إليػػو رسػػوؿ ا﵁ -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم١ -تػػا جػػاء

ػت يف سػبيل ا﵁ مثلػو".
ػت عليػك إال أنفق ُ
مسلما فاعتنقو وقاؿ« :مرحبًا بالراكب ا١تهاجر» .قاؿ يوـ أسلم" :يا رسوؿ ا﵁ ،ال أدع مػاالً أنفق ُ
ً
خػػرج إُف قتػػاؿ أىػػل الػػردة ،ووجهػػو أبػػو بكػػر الصػػديق إُف جػػيش عمػػاف فظهػػر علػػيهم ،مث خػػرج إُف الػػيمن ،مث رجػػع فخػػرج إُف اٞتهػػاد عػػاـ
استشػهد ،اسػػتعملو النػػيب -صػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -عػاـ حػػج علػػى صػدقات ىػوازف ،قتػػل -رضػي ا﵁ عنػػو -بأجنػػادين وَف يعقػب ،وقيػػل :يػػوـ
الَتموؾ .وقيل :يوـ الصفر .انظر :أسد الغابة (ٖ ٘ٙٚ /ترٚتة ٖ٘ ،)ٖٚاإلصابة (ٗ ٖ٘ٛ /ترٚتة ٕٗ.)٘ٙ
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ظلمات الْب إال ا﵁ .أي يقوؿ :ال أدعو البلت وال العزى وال أي معبود ،بل أدعو ا﵁ وحده .مث قاؿ :اللهم إف
عهدا إف أ٧تيتنا من ىذه أف أرجع إُف ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -فأضع يدي يف يده ،فأجده برا
لك علي ً
رحيما .وفعبلً رجع -رضي ا﵁ عنو -بعد أف كتب ا﵁ ٢تذه السفينة النجاة ،مث أسلم(ٔٓٔ).
ً
فاٟتاصل :أهنم كانوا يعبدوف ا﵁ ،وَف يكونوا -بالتعبَت ا١توجود اليوـ -مبلحدة وال زنادقة ،وال يؤمنوف البتة
با﵁ ،بل ىذا أمر معروؼ أهنم كانوا ليسوا على ىذا اٟتاؿ -كما سيأيت إف شاء ا﵁ عند الكبلـ عن التوحيد
الربوبية.
ط بػيػنَػهم وبػُت ِ
ِ ِ
ا﵁).
(ولَ ِكنػ ُه ْم َْ٬ت َعلُ َ
ض الْ َم ْخلُوقَات َو َسائ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ
وف بَػ ْع َ
َ
-------------سيأيت ذكر ا١تخلوقات -إف شاء ا﵁ تعاُف -من مبلئكة ومن أنبياء ومن صاٟتُت ...فيجعلوهنا وسائط بينهم
وبُت ا﵁ ،ولكن ١تاذا جعلوا الوسائط؟ لسببُت:
السبب األوؿ :ألهنم مشركوف يقيسوف الرب على ملوؾ الدنيا ،فيقولوف :إف ا١تلك من ملوؾ الدنيا ال تستطيع
الوصوؿ إليو مباشرة ،بل ال بد أف تتعرؼ على بعض َمن يقًتبوف عنده من وزراء أو حواشي أو أصحابو أو
جلسائو أو ندمائو ...أو غَتىم ،وىم يرفعوف حاجتك إُف ىذا ا١تلك من ملوؾ الدنيا .قالوا :فكذلك ا﵁٨ ،تن ال
نرفع حاجاتنا إليو -سبحانو وتعاُف -وإ٪تا نرفع حاجاتنا من خبلؿ َمن ىم مقربوف عنده كا١تبلئكة واألنبياء
والصاٟتُت ...و٨توىم .فهذا ىو السبب األوؿ.
السبب الثآف :أهنم يقولوف :ىؤالء الذين اخًتناىم كا١تبلئكة واألنبياء والصاٟتُت٢ ...تم مقاـ ،و٢تم درجة
عالية ،و٨تن نُذري بأنفسنا ،و٨تن أىل ذنوب ومعاصي؛ فبل نسأؿ مباشرة ،وإ٪تا نسأؿ من طريقهم.
انتشارا ،فجعلوا ىؤالء الوسائط من ا١تخلوقات بينهم وبُت ا﵁؛ و٢تذا
وشرؾ الوسائط ىذا من أكثر الشرؾ
ً
ك ِعب ِادي عٍت فَِإٓف قَ ِريب أُ ِجيب د ْعوَة الد ِاع إِ َذا دع ِ
ِ
اف فَػلْيَ ْستَ ِجيبُوا ِِف َولْيُػ ْؤِمنُوا ِيب لَ َعل ُه ْم
ََ
َ
ٌ
قاؿ تعاُفَ ﴿ :وإذَا َسأَلَ َ َ
ُ َ َ
وف﴾(ٕٓٔ).
يَػ ْر ُش ُد َ

( )101صققحيح أخرج ػػو النسػػائي :كت ػػاب ٖتػػرٔف ال ػػدـ ،بػػاب اٟتك ػػم يف ا١ترتػػد ( ،)ٗٓٙٚم ػػن حػػديث س ػػعد بػػن أيب وق ػػاص بنحػػوه ،ق ػػاؿ
األلبآف يف صحيح النسائي :صحيح.

( )102البقرة.ٔٛٙ :
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وحذر -تعاُف -غاية التحذير من عدـ دعائو ،وبُت -سبحانو وتعاُف -أف االستكبار عن عبادتو من سبل
ِ ِ
ِ
وف َج َهن َم
وف َع ْن ِعبَ َادِيت َسَي ْد ُخلُ َ
ين يَ ْستَ ْكِ ُْب َ
ا٢تبلؾ ،فقاؿ تعاُفَ ﴿ :وقَ َاؿ َرب ُك ُم ْاد ُع ِوٓف أَ ْستَج ْ
ب لَ ُك ْم إف الذ َ
ِ
ين﴾(ٖٓٔ) .فالعبادة يف اآلية ىنا معناىا :الدعاء ،فأمر ا﵁ أف يُدعى؛ و٢تذا قاؿ عليو الصبلة والسبلـَ « :م ْن
َداخ ِر َ
ب َعلَْي ِو»(ٗٓٔ) .ألف العبد غاية يف االفتقار ،والرب -سبحانو وتعاُف -ىو الغٍت اٟتميد ،واألمور
ََفْ يَ ْسأَِؿ ا﵁َ يَػ ْغ َ
ضْ
كلها بيديو ،فإذا َف يسأؿ العبد ا﵀تاج ربو الغٍت اٟتميد غضب ا﵁ -سبحانو وتعاُف -عليو.
فشرؾ الوسائط يتناسب مع فهوـ أىل اٞتاىلية الذين يقيسوف الرب على خلقو -سبحانو وتعاُف -فيقولوف:
ىو مثل ملوؾ الدنيا ،وال نصل إليو مباشرة ،ويتناسب مع تعظيمهم ومبالغتهم يف ا١تخلوقات برفعها إُف مقاـ الرب
سبحانو وتعاُف.
يد ِمْنػهم التػ َقرب إِ َُف ِ
(يَػ ُقولُ َ ِ
اعتَػ ُه ْم ِعْن َدهُ).
ا﵁َ ،ونُِر ُ
يد َش َف َ
َ
وف :نُر ُ ُ ُ
-------------ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -مقصدىم من جعل الوسائط ،ففي البداية ذكر أهنم يطلبوف أف يقربوىم إُف ا﵁ ،ودؿ
على ذلك قولو تعاُف﴿ :وال ِذين اٗتَ ُذوا ِمن دونِِو أَولِياء ما نَػعب ُدىم إِال لِيػ َقربونَا إِ َُف ِ
ا﵁ ُزلْ َفى﴾(٘ٓٔ) .قاؿ
ُ ُ
ُ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ
َ َ
()ٔٓٙ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين اٗتَ ُذوا من ُدونو أَْوليَاءَ َما نَػ ْعبُ ُد ُى ْم﴾ .قاؿ :يف الكبلـ
البغوي
رٛتو ا﵁ -يف تفسَت قولو تعاُفَ ﴿ :والذ َحذؼ ،وتقديره :يقولوف :ما نعبدىم إال ليقربونا إُف ا﵁ زلفى( .)ٔٓٚأي :ىذه مقولتهم :ما نعبدىم إال ليقربونا إُف
ا﵁ زلفى.

( )103غافر.ٙٓ :
( )104حسق :أخرجػو الًتمػذي :كتػػاب الػدعوات ،)ٖٖٖٚ( ،ابػن ماجػػو :كتػاب الػدعاء ،بػاب فضػػل الػدعاء ( ،)ٖٕٛٚمػن حػػديث أيب
ىريرة ،قاؿ األلبآف يف صحيح الًتمذي :حسن.

( )105الزمر.ٖ :

( )106ىػػو :الشػػيخ اإلمػػاـ ،العبلمػػة ،القػػدوة ،اٟتػػافظ ،شػػيخ اإلسػػبلـ٤ ،تيػػي السػػنة ،أبػػو ٤تمػػد ،اٟتسػػُت بػػن مسػػعود بػػن ٤تمػػد بػػن الف ػراء،
قانعػا باليسػػَت .وكػاف أبػػوه يعمػل الفػراء
البغػوي ،الشػػافعي ،ا١تفسػر ،يلقػػب ٔتحيػي السػػنة وبػركن الػػدين ،وكػاف سػ ً
إمامػا ،عا١تػًػا عبلمػة ،زاىػ ًػدا ً
ػيدا ً
ويبيعها .بورؾ لو يف تصػانيفو ،ورزؽ فيهػا القبػوؿ التػاـ؛ ٟتسػن قصػده ،وصػدؽ نيتػو ،وتنػافس العلمػاء يف ٖتصػيلها ،وكػاف ال يلقػي الػدرس إال
على طهارة ،وكػاف مقتص ًػدا يف لباسػو ،مػن تواليفػو اٟتسػاف" :شػرح السػنة" ،و"معػاَف التنزيػل" .تػويف سػنة سػت عشػرة وٜتػس مئػة .انظػر :سػَت
أعبلـ النببلء ( ٖٜٗ /ٜٔترٚتة  ،)ٕ٘ٛوطبقات الشافعية الكْبى ( ٚ٘ /ٚترٚتة .)ٚٙٚ

()107تفسَت البغوي (.)ٔٓٛ ،ٔٓٚ/ٚ
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مفهوما خاصا
وا١تتأخروف من ا١تشركُت عندىم نفس ا١تقصد ،لكنهم يعْبوف عنو بالتوسل ،ويريدوف بالتوسل
ً
هبم ،ىو عُت ما أراده ا١تشركوف ا١تتقدموف ،ويسمونو :التوسل بالصاٟتُت ،ويقولوف٨ :تن ال نعبدىم ،لكننا نتوسل
هبم.
نقوؿ :حدد لنا ما التوسل بالصاٟتُت؟ وماذا تريد بو؟
يقوؿ :أف آيت عند قْبه ،وأحلق رأسي ،وآكل من ترابو ،وأدعوه ،وأسجد...
نقوؿ :ىذا عُت ما فعل ا١تشركوف ،لكن بدالً من أف تقوؿ :إنٍت أعبدىم ،قلت :أنا أتوسل هبم فقط .فتبقى
اٟتقائق كما ىي ،والتغيَت يف األلفاظ ال يغَت من األمر شيئًا ،كما ورد أنو يأيت يف األمة أناس يشربوف ا٠تمر
يسموهنا بغَت اٝتها ،فيسموف ا٠تمر اآلف مشروبات روحية ...فإذا ُرفِع إُف القاضي الشرعي َمن شرب مشروبات
روحية بزعمو ،فإنو يقيم عليو اٟتد ويفسقو ،فإذا قاؿ :أنا َف أشرب ا٠تمر .يُقاؿ :شربت ا٠تمر ،ولكن غَتت
اٝتها .فتبقى العْبة باٟتقيقة ،أما تغيَت االسم ال يغَت من اٟتقيقة شيئًا.
فكوهنم يقولوف٨ :تن نتوسل بالصاٟتُت.
يُقاؿ١ :تاذا التوسل بالصاٟتُت؟ فإذا ذكروا ما ذكرناه ،نقوؿ :ىذا عُت ما فعلو ا١تشركوف ،لكن بدالً من أف
تقولوا :ما نعبدىم إال ليقربونا ،قلتم :إننا نتوسل هبم فقط.
والتوسل ال شك أف َمنو ما ىو توسل شرعي ،مثل :التوسل إُف ا﵁ بأٝتائو وصفاتو ،ومثل :التوسل بصاٌف
ِ
اغ ِف ْر لَنَا﴾( .)ٔٓٛفذكروا إٯتاهنم ،ورتبوا عليو الدعاء با١تغفرة.
وف َربػنَا إِنػنَا َآمنا فَ ْ
ين يَػ ُقولُ َ
العمل ...قاؿ تعاُف﴿ :الذ َ
ومنو حديث الثبلثة الذين آواىم ا١تبيت إُف غار ،وسألوا ا﵁ بصاٌف أعما٢تم( ،)ٜٔٓفأخذوا ىذه الكلمة اليت
ٖتتمل ىذه ا١تعآف ،وٝتوا شركهم بالتوسل ،وىذا ال يغَت من اٟتقيقة شيئًا.
وف :نُِر ُ ِ
ب إِ َُف ا﵁ِ) .ىذا ىو ا١تقصد األوؿ ،ودؿ عليو قولو تعاُف:
فقولو -رٛتو ا﵁( :يَػ ُقولُ َ
يد مْنػ ُه ُم التػ َقر َ
﴿وال ِذين اٗتَ ُذوا ِمن دونِِو أَولِياء ما نَػعب ُدىم إِال لِيػ َقربونَا إِ َُف ِ
ا﵁ ُزلْ َفى﴾(ٓٔٔ).
ُ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ ُ ُ
َ َ

( )108آؿ عمراف.ٔٙ :
( )109متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب البيػػوع ،بػػاب إذا اشػػًتى شػػيئا لغػػَته بغػػَت إذنػػو فرضػػي (ٕٕ٘ٔ،ٖٗٙ٘ ،ٕٕٕٚ،ٕٖٖٖ ،
ٗ ،)ٜ٘ٚمسػػلم :كتػػاب الػػذكر والػػدعاء والتوبػػة واالسػػتغفار ،بػػاب قصػػة أصػػحاب الغػػار الثبلثػػة والتوسػػل بصػػاٌف ،)ٕٖٚٗ( ...مػػن حػػديث
ابن عمر .

( )110الزمر.ٖ :
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اع َة ِعْن َدهُ) .ودؿ على طلب الشفاعة قولو تعاُف:
(ونُِر ُ
يد الش َف َ
مث قاؿ -رٛتو ا﵁ -مبينًا ا١تقصد الثآف ٢تمَ :
وف ىؤالَِء ُش َفع ُاؤنَا ِع َند ِ
وف ِمن د ِ ِ
ا﵁﴾(ٔٔٔ).
وف ا﵁ َما الَ يَ ُ
ضرُى ْم َوالَ يَ َنف ُع ُه ْم َو ُيقولُ َ َ ُ
﴿ َو ْيعبُ ُد َ ُ
َ
فبلحظ يف اآليتُت أف ا﵁ ٝتى ما فعلوا عبادة ،فقاؿ عنهمَ ﴿ :ما نَػ ْعبُ ُد ُى ْم إِال لِيُػ َقربُونَا﴾ .وقاؿ يف اآلية الثانية:
وف ِ
وف ِمن د ِ
ا﵁﴾؛ ألف حقيقة ما صنعوه ىو أهنم عبدوا غَت ا﵁؛ ففي اآلية األوُف طلبوا التقرب ،ويف اآلية
﴿ َو ْيعبُ ُد َ ُ
الثانية طلبوا الشفاعة ،وعبادهتم -كما قلنا -ىي ما ذكرناه من الدعاء والذبح والنذر ...و٨توه ٦تا كانوا يفعلونو يف
اٞتاىلية ،و٦تا قد يطلق عليو ا١تتأخروف اسم التوسل أو أي اسم آخر.
إذ العْبة با١تضموف وباٟتقيقة اليت ُربط هبا اٟتكم الشرعي ،فأما ٣ترد تغيَت االسم فإنو ال يغَت من اٟتقيقة
شيئًا.
ِ ِ ِ
ِ ِ
يد ِمْنػهم التػ َقرب إِ َُف ِ
(يَػ ُقولُ َ ِ
يسىَ ،وَم ْرََٔفَ ،وأُنَ ٍ
اس َغ َِتِى ْم
ا﵁َ ،ونُِر ُ
يد َش َف َ
َ
وف :نُر ُ ُ ُ
اعتَػ ُه ْم عْن َدهُ؛ م ْث َلْ :ال َمبلئ َكةَ ،وع َ
ِِ
ِ
ُت).
م َن الصاٟت َ
-------------ذكر -رٛتو ا﵁ -بعض أصناؼ َمن يتقربوف ٢تم ،فذكر من األصناؼ ا١تبلئكة ،وذكر من األصناؼ األنبياء -
ِ
(مثْل :ا١تبلئِ َك ِة و ِعيسى وأُنَ ٍ ِ
عليهم الصبلة والسبلـ -وذكر أيضا الصاٟتُت ،فقاؿِ :
ُت) .وعيسى من
ً
اس م َن الصاٟت َ
َ َ َ
َ
َ
الحقا.
األنبياء ،وسيأيت -بإذف ا﵁ -الكبلـ عن ىذه الفقرة مدلبلً عليها ً
(فَػبػعث ا﵁ إِلَي ِهم ُ٤تم ًدا -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم٬ُ -تدد َ٢تم ِد ِ ِ ِ ِ
ِ
بلـ).
ََ َ ُ ْ ْ َ
يم َ -علَْيو الس ُ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ َ
ين أَبيه ْم إبْػَراى َ
-------------دين إبراىيم أبيو ،وبعض الناس يقوؿ :أبيهم؛ ألف إبراىيم -عليو السبلـ -ىو أبوىم ،فهم من ذرية إٝتاعيل
بن إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ.
٤تمدا ٬تدد ىذه ا١تلة اٟتنيفية اليت أمرنا باتباعها ،فمحمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -أُمر بأف يتبع ملة
بعث ا﵁ ً
ِ ِ ِ ِ ِ
يم َحنِ ًيفا﴾(ٕٔٔ).
إبراىيم ،قاؿ تعاُف﴿ :أَف اتب ْع مل َة إبْػَراى َ

( )111يونس.ٔٛ :
( )112النحل.ٕٖٔ :
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ِ ِ ِ ِ
بلـ ،وَكلِ َم ِة ِ
اإل ْخ ِ
بلصَ ،وِد ِ
ين
وقد تقدـ يف الذكر السابق أنك تقوؿ يف الصباح« :أَ ْ
صبَ ْحنَا َعلَى فطَْرة اإل ْس َ
ِ
نَبِيػنَا ُ٤تم ٍد -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -وِمل ِة أَبِينَا إِبػر ِاىيم حنِ ًيفا ،وما َك َ ِ
ُت»(ٖٔٔ).
َ
اف م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ََ
َْ َ َ
َ ُ َْ ََ َ َ
فمحمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف جانب التوحيد جدد ٢تم ما كاف عليو إبراىيم -عليو الصبلة والسبلـ.
(فَػبػعث ا﵁ إِلَي ِهم ُ٤تم ًدا -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم٬ُ -تدد َ٢تم ِد ِ ِ ِ ِ
يم َ -علَْي ِو السبلَ ُـَ ،وُٮتِْ ُْبُى ْم أَف َى َذا
ََ َ ُ ْ ْ َ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُْ َ
ين أَبيه ْم إبْػَراى َ
االعتِ َقاد َْ٤تض حق ِ
ا﵁).
ب َو ْ َ ُ َ
التػ َقر َ
-------------٤تض حق ا﵁؛ ألنو عُت العبادة ،فهذا التقرب الذي يتقربوف بو لغَت ا﵁ -عز وجل -وىذا االعتقاد الذي
اعتقدوه يف ىؤالء ا١تعبودين ىو ٤تض حق ﵁؛ ألنو ىو العبادة ،وحق ا﵁ كما يف حديث معاذ(ٗٔٔ)« :أَتَ ْد ِري َما
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وه
َحق ا﵁ َعلَى الْعبَادَ ،وَما َحق الْعبَاد َعلَى ا﵁؟» .فلما جاء ذكر حق ا﵁ ،قاؿَ « :حق ا﵁ َعلَى الْعبَاد :أَ ْف يَػ ْعبُ ُد ُ
َوال يُ ْش ِرُكوا بِِو َشْيئًا»(٘ٔٔ) .فهذا الذي يفعلونو ىو حق ﵁؛ و٢تذا ٝتى ما فعلوه شرًكا.
(ال يصلُح ِمْنو َشيء لِغَ َِت ِ
ا﵁؛ ال لِملَ ٍ
ضبلً َع ْن َغ َِْتِ٫تَا).
ك ُم َقر ٍبَ ،وال لِنَِيب ُم ْر َس ٍل؛ فَ ْ
َ ْ ُ ُ ٌْ ْ
َ
-------------خص -رٛتو ا﵁ تعاُف -ا١تلك ا١تقرب والنيب ا١ترسل ٢تذه الغاية ،فقاؿ( :ال يصلُح ِمْنو َشيء لِغَ َِت ِ
ا﵁) ،ال
َ ْ ُ ُ ٌْ ْ
١تلك من ا١تبلئكة ،حىت ولو كاف مقربًا من ا١تقربُت مثل :جْبيل ،وال لنيب مرسل؛ ألف الرسل ىم أفضل األنبياء،
فقد يكوف نبيا وال يكوف رسوالً بالرسالة العامة ،وإذا كاف رسوالً فبل بد أف يكوف نبيا ،فيكوف رسوالً نبيا ،فخص

( )113سبق ٗتر٬تو.
( )114ىو :الصحايب اٞتليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بػن عمػرو بػن أدي بػن سػعد بػن علػي بػن أسػد
بػػن سػػاردة بػػن يزيػػد بػػن جشػػم بػػن ا٠تػػزرج ،أبػػو عب ػػد الػػرٛتن ،األنصػػاري ،ا٠تزرجػػي ،مث اٞتشػػمي ،أحػػد السػػبعُت الػػذين شػػهدوا العقبػػة م ػػن
األنصػػار ،وآخ ػػى رس ػػوؿ ا﵁ -صػػلى ا﵁ علي ػػو وس ػػلم -بين ػػو وبػػُت عب ػػد ا﵁ ب ػػن مسػػعود ،ت ػػويف يف ط ػػاعوف َع َم ػ َػواس سػػنة ٙت ػػآف عش ػػرة .انظ ػػر:
االستيعاب (صٓ٘ ٙترٚتة ٓ ،)ٕٕٚوأسد الغابة (٘ ٔٛٚ /ترٚتة ٓ.)ٜٗٙ
( )115متفقل هليققو أخرجػو البخػػاري :كتػاب اٞتهػػاد والسػَت ،بػػاب اسػم الفػػرس واٟتمػػار (،)ٖٖٚٚ ،ٙ٘ٓٓ ،ٕٙٙٚ ،ٜ٘ٙٚ ،ٕٛ٘ٙ
مسلم :ك تاب اإلٯتاف ،باب الدليل على أف من مات على التوحيد دخل اٞتنة (ٖٓ).
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النه َار
ىؤالء؛ ألف من الناس َمن يقوؿ :ىؤالء ا١تبلئكة الذين ذكر ا﵁ عنهم ما ذكر من أهنم﴿ :يُ َسب ُح َ
وف اللْي َل َو َ
()ٔٔٙ
وف﴾(.)ٔٔٚ
ع
ػ
ي
ال
﴿
.
وف﴾
َ
وف َما يُػ ْؤَمُر َ
وف ا﵁َ َما أََمَرُى ْم َو ْيف َعلُ َ
ص َ
الَ يَػ ْفتُػُر َ
ْ
َ ُ
نقوؿ :إذا ُهنِيت أف تعبد ىؤالء ،فغَتىم من باب أوُف ،فا١تبلئكة واألنبياء إذا ُهنِ َي عن عبادهتم -كما سيأيت
حقا -فغَتىم من باب أوُف؛ و٢تذا قاؿ( :ال ٍ
١تلك ٍ
مقرب وال لنيب ٍ
مرسل،
إف شاء ا﵁ يف اآليات اليت ستذكر ال ً
فضبلً عن ِ
غَتِ٫تا).
وف أَف ا﵁ ىو ْ ِ
يك لَوَُ ،وأَنوُ ال يَ ُرز ُؽ إِال ُى َو،
شه ُد َ
وف ُم ِقر َ
( َوإِال؛ فَػ َه ُؤالَِء الْ ُم ْش ِرُك َ
ا٠تَال ُق الر ِاز ُؽ َو ْح َدهُ ال َش ِر َ
وف ،يَ َ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وال ُْ٭تيِي إِال ُىو ،وال ُٯتِ ُ ِ
ُت
يع الس َم َاوات السْب ِع َوَم ْن ف ِيهن َواألََراض َ
يت إال ُى َوَ ،وال يُ َدبػُر األَ ْمَر إال ُى َوَ ،وأَف َٚت َ
َ َ
َ
صرفِ ِو َوقَػ ْه ِرِه).
الس ِبع َوَم ْن فِ َيها ُكل ُه ْم َعبِ ُ
يدهَُ ،وَْٖت َ
ت تَ َ
-------------ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف ىذا ا١توضع أف ا١تشركُت يشهدوف أف ا﵁ تعاُف ىو ا٠تالق ،وأنو ىو الرازؽ ،وأف كل
شيء فهو ٖتت تصرفو تعاُف وٖتت قهره ،وال ٮترج شيء عن قهره تعاُف وعن قَ َد ِره؛ و٢تذا كانوا يقروف بالقدر،
١تاذا؟ ألف القدر يدخل يف الربوبية ،فكانوا يقروف بالقدر ،فالشيء ا١ترتبط بالربوبية يقروف بو ،وسيأيت تفصيل ىذه
ا١تسألة إف شاء ا﵁ تعاُف.
فهم يشهدوف أف ا﵁ ىو ا٠تالق ،وأنو ىو الرازؽ ،وأف كل شيء يدخل ٖتت ملكو وٖتت قهرهٔ ،تا يف ذلك
أصنامهم ،فاألصناـ اليت كانوا يعبدوهنا كانوا يقروف أهنا ملك ﵁؛ و٢تذا كانوا يقولوف -كما يف صحيح مسلم يف
طوافهم :لبيك ال شريك لك .فيقوؿ عليو الصبلة والسبلـ« :قَ ْد قَ ْد»( .)ٔٔٛأي :حسبكم ،فهذا ىو التوحيد .فلو
توحيدا.
وقفوا وقالوا :لبيك ال شريك لك .لكاف ىذا ً

( )116األنبياء.ٕٓ :
( )117التحرٔف.ٙ :
()118أخرجو مسلم :كتاب اٟتج ،باب التلبية وصفتها ووقتها (٘ ،)ٔٔٛمن حديث ابن عباس.
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()ٜٔٔ
فأىل -صلى ا﵁ عليو وسلم -بالتوحيد .لبيك ال
و٢تذا يف حديث جابر
الطويل يف صفة اٟتج ،يقوؿَ :
(ٕٓٔ)
يكا ..مث يقولوف :ىو لك٘ ،تلكو وما
شريك لك  ،لكنهم كانوا يواصلوف فيقولوف :لبيك ال شريك لك إال شر ً
ملك.
و٢تذا فا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -يقوؿ :إهنم يعتقدوف أف كل شيء ٖتت تدبَته تعاُف وقهره ،وال شك يف
ىذا ،فا١تعبودات اليت كانوا يعبدوهنا كانوا يعتقدوف أهنا ملك ﵁ ،وا﵁ ٯتلكها وىي ٖتت قهره تعاُف ،فما كانوا
يصنعوف الصنم من أحجار ،مث يقولوف :ىذا الصنم يدبر السماوات واألرض ،وبيده ملكوت السماوات
واألرضَ ...ف يقولوا ىذا.
و٢تذا جاء عن عمر -رضي ا﵁ عنو -أنو رٔتا صنع الصنم من ٘تر مث أكلو إذا جاع؛ ألهنم يعلموف أف ىذه
األصناـ اليت ٨تتوىا بأيديهم يستحيل بعد أف صنعوىا بأيديهم أف تكوف ىي اليت تدبر السماوات واألرض،
فيقولوف :إهنا ٦تلوكة ﵁ تعاُف.
فذكروا أف ىذه األصناـ تنحت -يف زعمهم -على صور َمن يتقربوف إليهم ،فيزعموف أف ىذا ا١تلك الذي
صنما على شكلو -يف زعمهم -وعلى ىيئتو ،فإذا
يتقربوف إليو وال يستطيعوف الوصوؿ إليو يرضى منهم أف ينحتوا ً
أرادوا عبادة ا١تلك ليقرهبم إُف ا﵁ يف حاجة من حاجاهتم فبل ٬تدوف ىذا ا١تلك ،فيأتوف عند الصنم ا١تمثل على
ذلك ا١تلك -يف زعمهم -فيتقربوف إليو؛ و٢تذا يزعموف أهنم يتقربوف إُف ا١تبلئكة من خبلؿ الصور اليت ٨تتوىا كأهنا
ىي ا١تبلئكة -عليهم الصبلة والسبلـ -وىكذا ا١تعظموف لآلخرين يف زعمهم.
فهذه خرافات وخزعببلت للمشركُت ،وىذا أمر مفروغ منو ،لكن ىذا حقيقة حا٢تم أهنم َف يكونوا يعتقدوف
أف ىذه األصناـ ٗتلق وترزؽ وٖتيي و٘تيت وتدبر األمر ،ومن قاؿ ىذا فقد افًتى وَف يصدؽ -كما سيأيت يف
اآليات؛ ألهنم يعتقدوف أف الذي ٮتلق ويرزؽ ىو ا﵁ ،وقد يكوف عندىم -كما سيأيت -شيء من الشرؾ هبا؛ من
حيث اعتقاد أف ٢تا قدرة معينة ُجعلت فيها ،كما يعتقدوف مثبلً يف النجوـ أهنا ىي اليت تتصرؼ يف األمطار ،لكن

( )119ىو :الصحايب اٞتليل جابر بن عبد ا﵁ بن عمرو بن حراـ بن ثعلبة بن حراـ بن كعب بػن غػنم بػن كعػب بػن سػلمة ،أبػو عبػد ا﵁،
وأبػػو عبػػد الػػرٛتن ،األنصػػاري ،ا٠تزرجػػي ،الس ػػلمي ،ا١تػػدٓف ،الفقيػػو ،اإلمػػاـ الكبػػَت ،اجملته ػػد ،اٟتػػافظ ،صػػاحب رسػػوؿ ا﵁ -صػػلى ا﵁ علي ػػو
وسلم -وكاف مفيت ا١تد ينة يف زمانو ،شهد ليلة العقبػة مػع والػده ،وأطػاع أبػاه يػوـ أحػد ،وقعػد ألجػل أخواتػو ،مث شػهد ا٠تنػدؽ وبيعػة الشػجرة،
بدرا ،شاخ ،وذىب بصره ،وقارب التسعُت ،تويف با١تدينة سنة أربع وتسعُت ،وقيػل :سػنة سػبع وتسػعُت .انظػر :االسػتيعاب
وقد ورد أنو شهد ً
(صٗٔٔ ترٚتة  ،)ٕٜٙوأسد الغابة (ٔ ٜٕٗ /ترٚتة .)ٙٗٚ

( )120أخرجو مسلم :كتاب اٟتج ،باب حجة النيب صلى ا﵁ عليو وسلم (.)ٕٔٔٛ
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ينبغي أف تعرؼ أف ىذا وفق ى ذا االعتقاد عندىم ،وىو أف أمر ا٠تلق والرزؽ والتدبَت أنو بيد ا﵁ -سبحانو
وتعاُف -كما سيأيت يف اآليات.
فإذا وجد شيء من شركهم من جهة النجوـ ...و٨توىا ،أو الشرؾ ا١تتعلق عندىم بالذات بالطَتة ...و٨توىا،
يكا يساميو يف خلقو وتدبَته ،وأف األمور تكوف على يده دوف ا﵁،
فبل ٮترج عن ىذا األصل ال يعتقدوف أف ﵁ شر ً
وىذا غَت موجود عندىم ببل أدْف شك ،وسيأيت الدليل على ىذا إف شاء ا﵁.
ِ
ِ
وف ِ
الء الْم ْش ِركُِت ال ِذين قَاتَػلَهم رس ُ ِ
﵁
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -يَ ْش َه ُد َ
(فَِإ َذا أََرْد َ
وؿ ا﵁ َ -
يل َعلَى أَف َى ُؤ ُ َ َ ُ ْ َ ُ
ت الدل َ
ِ
اُف﴿ :قُ ْل َمن يَػ ْرُزقُ ُكم م َن الس َم ِاء َواألَ ْر ِ
اٟتَي
ص َار َوَمن ُٮتْ ِر ُج ْ
َى ِذ ِه الش َه َاد َة؛ فَاقْػَرأْ قَػ ْولَوُ تَػ َع َ
ض أَمن ٯتَْل ُ
ك الس ْم َع َواألَبْ َ
ِ
ِ
وف﴾(ٕٔٔ)َ .وقَػ ْولَوُ﴿ :قُل ل َم ِن
ت ِم َن ْ
وف ا﵁ُ فَػ ُق ْل أَفَبلَ تَػتػ ُق َ
اٟتَي َوَمن يُ َدبػُر األَ ْمَر فَ َسيَػ ُقولُ َ
م َن الْ َميت َوُٮتْ ِر ُج الْ َمي َ
وف * قُل من رب السماو ِ
وف * سيػ ُقولُ َ ِ
ِ ِ
ات السْب ِع َوَرب الْ َع ْر ِش
األَ ْر ُ
وف ﵁ قُ ْل أَفَبلَ تَ َذكُر َ ْ َ
ض َوَمن ف َيها إف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُم َ َ َ
ََ
ِِ
وف ِ
وف *
وت ُكل َش ْي ٍء َوُى َو ُِ٬ت َُت َوالَ ُ٬تَ ُار َعلَْي ِو إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُم َ
﵁ قُ ْل أَفَبلَ تَػتػ ُق َ
الْ َع ِظ ِيم * َسيَػ ُقولُ َ
وف * قُ ْل َمن بِيَده َملَ ُك ُ
وف ِ
وف﴾(ٕٕٔ)).
﵁ قُ ْل فَأَْف تُ ْس َحُر َ
َسيَػ ُقولُ َ
-------------ذكر -رٛتو ا﵁ -ىاتُت اآليتُت ،وذكر يف غَت ىذا الكتاب آيات أخرى ،وىذه اآلية اٞتامعة الشاملة يف سورة
ِ
ا١تؤمنوف ،وىي قوؿ ا﵁﴿ :قُ ْل َمن يَػ ْرُزقُ ُكم م َن الس َم ِاء َواألَ ْر ِ
اٟتَي ِم َن
ص َار َوَمن ُٮتْ ِر ُج ْ
ض أَمن ٯتَْل ُ
ك الس ْم َع َواألَبْ َ
ِ
ومن يدبر األمر
ت ِم َن ْ
وف ا﵁ُ فَػ ُق ْل أَفَبلَ تَػتػ ُق َ
اٟتَي َوَمن يُ َدبػُر األَ ْمَر فَ َسيَػ ُقولُ َ
الْ َميت َوُٮتْ ِر ُج الْ َمي َ
وف﴾ .فقاؿ ٢تم ا﵁َ :
كلو؟ فسيقولوف :ا﵁.
ففي اآلية ذكر الرزؽ ،وذكر ملك السمع واألبصار ،وذكر إخراج اٟتي من ا١تيت ،وإخراج ا١تيت من اٟتي،
أحدا إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،فسيقولوف :ا﵁ .و٢تذا يف
وذكر األمر اٞتامع وىو تدبَت األمر ،وىم ال يذكروف ً
وف﴾(ٖٕٔ) .أيَ :من ٯتلكها
ض َوَمن فِ َيها إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُم َ
اآلية األخرى يف سورة ا١تؤمنوف يقوؿ تعاُف﴿ :قُل ل َم ِن األَ ْر ُ
وٯتلك ما فيها؟ إنو ا﵁ سبحانو وتعاُف﴿ .قُل من رب السماو ِ
ات السْب ِع َوَرب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظ ِيم﴾(ٕٗٔ)﴿ .قُ ْل َمن
ْ َ
ََ
( )121يونس.ٖٔ :
( )122ا١تؤمنوف.ٜٛ - ٛٗ :
( )123ا١تؤمنوف.ٛٗ :
( )124ا١تؤمنوف.ٛٙ :
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ِِ
وف﴾(ٕ٘ٔ) .وملكوت على صيغة :فعلوت ،من
وت ُكل َش ْي ٍء َوُى َو ُِ٬ت َُت َوالَ ُ٬تَ ُار َعلَْي ِو إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُم َ
بِيَده َملَ ُك ُ
ا١تلك ،وىي صيغة مبالغة ،مثل :رىبوت ،مبالغة من ا١تلك .أيَ :من الذي بيده ا١تلكوت؟ َمن الذي بيده ا١تلك؟
إنو ا﵁ سبحانو وتعاُف.
أحدا فيستحيل أف ُ٬تار
أحدا َسلِم ،ولكن إذا أراد ً
وقولو تعاُفَ ﴿ :وُى َو ُِ٬ت َُت َوالَ ُ٬تَ ُار َعلَْي ِو﴾ .أي :إذا أجار ً
إذا طلبو ا﵁ تعاُف ،وما عندىم إال جواب واحد ،وىو أف الذي يدير كل ىذه األمور ىو ا﵁؛ و٢تذا تأمل اآليات
وف﴾(﴿ .)ٕٔٙقُ ْل فَأَْف
ىذه وما ماثلها من اآلياتٕ ،تد أهنا ُٗتتم باستفهاـ استنكاري﴿ :فَػ ُق ْل أَفَبلَ تَػتػ ُق َ
()ٕٔٛ
()ٕٔٚ
وف﴾( .)ٕٜٔفهذا االستفهاـ لئلنكار.
وف﴾ ﴿ .قُ ْل أَفَبلَ تَػتػ ُق َ
وف﴾ ﴿ .أَفَبلَ تَ َذكُر َ
تُ ْس َحُر َ
قاؿ أىل العلم من ا١تفسرين :إف اإلنكار ىنا مرده أف َمن أقر أف ىذه األمور ﵁ فقد لزمو أال يعبد إال ىو؛
و٢تذا من أساليب القرآف االستدالؿ بتوحيد الربوبية الذي أقروا بو على التوحيد الذي جحدوه وىو توحيد العبادة،
فإذا كنت تعتقد أف رزقك ،وملك السمع واألبصار ،وإخراج اٟتي من ا١تيت ،وإخراج ا١تيت من اٟتي ،وتدبَت
األ مر كلو ،وما يف السماوات وما يف األرض ،وأنو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ،وأنو الذي ٯتلك
األرض وما فيها ،والذي بيده ا١تلكوت سبحانو ،والذي ٬تَت ،والذي ال ٬تار عليو ىو ا﵁ ،فقد أقررت أف ما سواه
َعْب ٌد؛ ألف ا١تتصرؼ يف كل ىذا ىو ا﵁ ،فكيف يا عبد تعبد عب ًدا مثلك؟! ىذا وجو اإلنكار يف ىذه اآليات.
عبدا ،وكل شيء ىو ملكو ،فكيف تصرؼ العبادة إُف عبد مثلك؟! و٢تذا جاء
فإذا كاف ما سوى ا﵁ ً
إنكارا عليهم ،إذ كيف يعبدوف غَت ا﵁ تعاُف ،مع يقينهم بأف تصريف
االستفهاـ اإلنكاري يف مثل ىذه ا١تواطن ً
ىذه األمور إ٪تا ىو ﵁ رب العا١تُت؟! و٢تذا ختمت اآليات باالستفهاـ اإلنكاري.
(و َغيػر ذَلِك ِمن اآلي ِ
ات).
َ َْ َ َ َ
--------------

( )125ا١تؤمنوف.ٛٛ :
( )126يونس.ٖٔ :
( )127ا١تؤمنوف.ٜٛ :
( )128الصافات.ٔ٘٘ :
( )129ا١تؤمنوف.ٛٚ :
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اآليات كثَتة ،وأحاؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف -إُف آيات كثَتة ،ومنها آيات يف القرآف استهلت بقولو تعاُفَ ﴿ :ولَئِن
ِ
وف﴾(ٖٓٔ) .وقولوَ ﴿ :ولَئِن
س َوالْ َق َمَر لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ فَأَْف يُػ ْؤفَ ُك َ
َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخَل َق الس َم َاوات َواألَ ْر َ
ض َو َسخَر الش ْم َ
ِ ِ
ِ
يم﴾(ٖٔٔ) .وقولوَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم من نػزَؿ ِم َن
َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق الس َم َاوات َواألَ ْر َ
ض لَيَػ ُقولُن َخلَ َق ُهن الْ َعز ُيز الْ َعل ُ
السم ِاء ماء فَأَحيا بِِو األَر ِ ِ ِ
اٟتم ُد ِ
وف﴾(ٕٖٔ) .وقولوَ ﴿ :ولَئِن
﵁ بَ ْل أَ ْكثَػُرُى ْم الَ يَػ ْع ِقلُ َ
ْ َ
ض من بَػ ْعد َم ْوهتَا لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ قُ ِل َْ ْ
َ َ ً َْ
(ٖٖٔ)
وف﴾ .
َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ فَأَْف يُػ ْؤفَ ُك َ
فبلحظ أف ىذه األمور كلها تعود إُف الرب وأفعالو -عز وجل -وما يتعلق بربوبيتو ،ولئن سألتهمَ :من خلقهم
ىم؟ يقولوف :ا﵁ الذي خلقنا! ولئن سألتهمَ :من خلق السماوات واألرض؟ ٬تيبوف :إنو ا﵁! ولئن سألتهمَ :من
الذي ينزؿ ا١تطر من السماء فيحيي بو األرض من بعد موهتا؟ فجواهبم يف كل ىذه األمور واحد ،واآليات يف ىذا
كثَتة كثَتة ،و٢تذا ُٗتتم باإلنكار.
و٢تذا يقوؿ أىل العلم :إف ا﵁ تعاُف يعجب من فعلهم ،أي :يبُت أف فعلهم موضع عجب ،وىو أف يقروا أف
ا﵁ -عز وجل -ىو الذي عنده ىذه األمور كلها سبحانو مث يعبدوف غَته ،وىذا معٌت االستدالؿ على ما نفوه ٔتا
أثبتوه ،فالذي نفوه ىو توحيد العبادة ،والذي أثبتوه ىو توحيد الربوبية ،فاستدؿ ا﵁ عليهم بالذي أثبتوه على الذي
نفوه؛ و٢تذا تنقطع حججهم ما داموا يقروف أف ا﵁ تعاُف ىو ا٠تالق.
لكن لو أهنم إذا قيل ٢تمَ :من خلقكم؟ فقالوا :البلت والعزى .لكاف الكبلـ معهم بأسلوب آخر .لكنهم
يقولوف :الذي خلقنا وٯتلكنا ،وٯتلك البلت والعزى ومعبوداتنا ىو ا﵁ تعاُف.
وىذه مسائل يف القرآف جلية واضحة ال ٗتفى؛ و٢تذا أتت الرسل -صلى ا﵁ عليهم وسلم -ال لتناقشهم يف
ىذه ا١تسائل؛ ألهنم يقروف هبا ،وإ٪تا لتستدؿ هبذه األمور اليت آمنوا هبا على األمر العظيم الذي نفوه؛ وىو إفراد ا﵁
تعاُف بالعبادة.
ِ ِ ِ
(فَِإذَا َٖتق ْقت أَنػهم م ِقر َ ِ
ِ
اى ْم إِلَْي ِو
وف هبَ َذاَ ،وأَنوُ ََفْ يُ ْدخلْ ُه ْم ِيف التػ ْوحيد الذي َد َع ُ
َ َ ُْ ُ
َو َسل َم).
( )130العنكبوت.ٙٔ :
( )131الزخرؼ.ٜ :
( )132العنكبوت.ٖٙ :
( )133الزخرؼ.ٛٚ :

رس ُ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو
وؿ ا﵁ َ
َُ
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-------------يد
أيضا قيد ،و١تا ذكرنا موضوع التوحيد ،قلنا :إف بعض الناس قاؿ١ :تاذا يقوؿ الشيخ رٛتو ا﵁( :التػ ْوِح ُ
ىذا ً
ىو إِفْػراد ِ
ا﵁ بِالْعِبَ َاد ِة)؟ فقيد وقاؿَ :ف يدخلهم يف التوحيد الذي دعاىم إليو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم.
َُ َ ُ
وىذا الكبلـ ىو يف ىذا النوع من التوحيد ،أما موضوع الربوبية فهم ال شك -كما قلنا مرات -مقروف بو ،فإذا
أقر أحد بالربوبية وَف يقر بتوحيد ا﵁ -عز وجل -فإنو يصدؽ عليو أنو مشرؾ ،وىل ٬تتمع يف العبد يف وقت واحد
شرؾ أكْب مع اإلٯتاف؟
نعم ،ودؿ على ىذا القرآف ،قاؿ ا﵁ تعاُف﴿ :وما يػ ْؤِمن أَ ْكثَػرىم ِ
وف﴾(ٖٗٔ) .وىذه اآلية
با﵁ إِال َوُىم م ْش ِرُك َ
َ َ ُ ُ ُُ
ينبغي أف تستوقف طالب العلم ،وتفسَتىا :أف ا﵁ تعاُف ٮتْب أف عندىم شيء من اإلٯتاف مع الشرؾ.
ومن أحسن َمن تكلم يف ىذه اآلية أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطْبي(ٖ٘ٔ) -أجزؿ ا﵁ لو ا١تثوبة وغفر لو-
()ٖٔٙ
فقد أطاؿ النػ َفس يف ىذا ا١توضع إطالة بيػنَة ،ونقل عن ٙتانية من ا١تفسرين ،مثل :ابن عباس وقتادة
و٣تاىد( )ٖٔٚوابن زيد(- )ٖٔٛرٛتهم ا﵁ -ما يبُت ىذه اآلية( ،)ٖٜٔوأف اإلٯتاف الذي أقروا بو يتعلق بالربوبية ،وأف

( )134يوسف.ٔٓٙ :
( )135ىو٤ :تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت ،اإلماـ العلم ا﵀تهد ،عاَف العصػر ،أبػو جعفػر الطػْبي ،صػاحب التصػانيف البديعػة ،مػن أىػل
آمػل طْبسػػتاف ،مولػػده سػػنة أربػػع وعشػرين ومئتػػُت ،وطلػػب العلػػم بعػػد األربعػُت ومئتػػُت ،وأكثػػر الًتحػػاؿ ،ولقػػي نػػببلء الرجػػاؿ ،وكػػاف مػػن أفػراد
إمام ػػا يف الفق ػػو واإلٚت ػاع
أس ػػا يف التفس ػػَتً ،
علم ػػا ،وذك ػػاءً ،وكث ػػرة تص ػػانيف .ق ػػل أف ت ػػرى العي ػػوف مثل ػػو .ك ػػاف ثق ػػة ،ص ػػادقًا ،حافظًػػا ،ر ً
ال ػػدىر ً
واالختبلؼ ،عبلمة يف التاريخ وأياـ الناس ،عارفًا بالقراءات وباللغة ،وغَت ذلك .وكاف ٦تن ال تأخذه يف ا﵁ لومة الئػ ٍم ،مػع عظػيم مػا يلحقػو
من األذى والشناعات من جاىػل ،وحاسػد ،وملحػد ،فأمػا أىػل الػدين والعلػم فغػَت منكػرين علمػو ،وزىػده يف الػدنيا ،ورفضػو ٢تػا ،وقناعتػو .لػو

مؤلفات جياد؛ منها" :جامع البياف" ،و"هتذيب اآلثار" .مات سنة عشر وثبلث مئة .انظػر :سػَت أعػبلـ النػببلء (ٗٔ ٕٙٚ /ترٚتػة ٘،)ٔٚ
ووفيات األعياف (ٗ ٜٔٔ /ترٚتة ٓ.)٘ٚ

( )136ىو :قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،وقيل :قتادة بن دعامة بػن عكابػة ،حػافظ العصػر ،قػدوة ا١تفسػرين وا﵀ػدثُت ،أبػو ا٠تطػاب،
السدوسي ،البصري ،الضرير ،األكمو ،وسدوس :ىو ابن شيباف بن ذىل بن ثعلبة من بكر بن وائل .كاف من أوعية العلػم ،و٦تػن يضػرب بػو

ا١تثػػل يف قػػوة اٟتفػػظ .كػػاف يقػػوؿ :مػػا يف القػػرآف آيػػة إال وقػػد ٝتعػػت فيهػػا شػػيئًا ،وعنػػو قػػاؿ :مػػا ٝتعػػت شػػيئًا إال وحفظتػػو .قػػاؿ ابػػن حجػػر يف

التقريب :ثقة ثبت .مات سنة سبع عشػرة ومئػة .انظػر :هتػذيب الكمػاؿ (ٖٕ ٜٗٛ /ترٚتػة  ،)ٗٛٗٛوسػَت أعػبلـ النػببلء (٘ ٕٜٙ /ترٚتػة
ٕٖٔ).
( )137ىو٣ :تاىد بن جػْب ،أبػو اٟتجػاج ا١تكػي ،األسػود ،مػوُف السػائب ابػن أيب السػائب ا١تخزومػي ،اإلمػاـ ،شػيخ القػراء وا١تفسػرين .روى

عن :ابن عباس فأكثر وأطاب ،وعنو أخذ القرآف ،والتفسَت ،والفقو .كاف يقوؿ" :عرضت القرآف ثبلث عرضات علػى ابػن عبػاس ،أقفػو عنػد
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الشرؾ الذي نسبتو إليهم اآلية ىو يف العبادة؛ ٢تذا قاؿ ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما -يف ىذه اآلية فيما رواه ابن
جرير ،قاؿ :إذا ُسئِلوا َمن خلق السماء؟ َمن خلق األرض؟ َمن خلق اٞتباؿ؟ قالوا :ا﵁! وىم مشركوف (ٓٗٔ).
وىذا يصح يف مشركي أىل اٞتاىلية ككفار قريش ،فهل يُقاؿ ىذا يف النصارى واليهود؟
أيضا يف ىذه اآلية :ىم النصارى؛
نعم؛ ألهنم مشركوف يف اٟتقيقة؛ و٢تذا قاؿ ابن عباس -رضي ا﵁ عنهماً -
يقروف ﵁ -عز وجل -با٠تلق والرزؽ ،ولكن يسجدوف لغَته تعاُف؛(ٔٗٔ) ألف النصارى معروؼ عنهم أهنم
تعظيما ١تعظميهم.
يسجدوف ً
فذكر أف ىذه اآلية تصح أف يُقاؿ :إهنا شاملة لليهود والنصارى ومشركي أىل اٞتاىلية؛ ألف اٞتميع مشركوف،
ٚتيعا ،اإلٯتاف بالربوبية فقط ال ينفع؛ ألف َمن آتى بنوع من التوحيد وَف
و٢تذا فإف ىذا النوع من اإلٯتاف ال ينفعهم ً
ِ
يأت ببقية األنواع؛ فإنو ال ينفعو إقرار وإف ٝتى نفسو مؤمنًا.
فبل يصح أف يطلق على ىذا أنو مؤمن ولو أقر بالربوبية ،لكنو مشرؾ؛ ألف الشرؾ مأخوذ من الشركة ،أي:
يكا يف مثل ىذه األمور ،صح أنو مشرؾ؛ ألنو آمن
أشرؾ بُت ا﵁ وبُت غَته ،فلما جعل مع ا﵁ -عز وجل -شر ً
با﵁ -عز وجل -من جهة ،وكفر بو من جهة؛ و٢تذا جاءت يف اآليات وصمهم بالكفر ووصمهم بالشرؾ ،قاؿ
ِ
ِ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرََٔف﴾(ٕٗٔ) ،فوصمهم تعاُف بالكفر.
ين قَالُوا إف ا﵁َ ُى َو الْ َمس ُ
تعاُف﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
وف ِ
أيضا ،فقاؿ﴿ :اٗتَ ُذوا أَحبارىم ورْىبانَػهم أَربابا من د ِ
ا﵁﴾(ٖٗٔ).
ووصمهم تعاُف بالشرؾ ً
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ً ُ

كل آية ،أسألو :فيم نزلت؟ وكيف كانت؟" .وكاف من أعلم التابعُت بالتفسػَت .قػاؿ ابػن حجػر يف التقريػب :ثقػة إمػاـ يف التفسػَت .تػويف سػنة
ثبلث ومئة وقد نيف على الثمانُت .انظر :هتذيب الكماؿ ( ٕٕٛ /ٕٚترٚتة ٖ ،)٘ٚٛوسَت أعبلـ النببلء (ٗ ٜٗٗ /ترٚتة ٘.)ٔٚ

( )138ىو :جابر بن زيد ،األزدي ،اليحمدي ،موالىم ،البصري ،ا٠تػويف ،أبػو الشػعثاء .وا٠تػوؼ ناحيػة مػن عمػاف .كػاف عػاَف أىػل البصػرة
يف زمانو ،ويعد من كبار تبلمػذة ابػن عبػاس .كػاف يقػوؿ :لػو ابتليػت بالقضػاء لركبػت راحلػيت وىربػت .قػاؿ ابػن حجػر يف التقريػب :ثقػة فقيػو.
تويف سنة ثبلث وتسعُت .انظر :هتذيب الكماؿ (ٗ ٖٗٗ /ترٚتة  ،)ٛٙٙوسَت أعبلـ النببلء (ٗ ٗٛٔ /ترٚتة ٗ.)ٔٛ

( )139أخرجو الطْبي يف تفسَته ( )ٕٜٛ-ٕٛٙ/ٔٙعن ابن عباس ،و٣تاىد ،وقتادة ،وعكرمة ،وعطاء ،وعامر ،والضحاؾ ،وابن زيد.
( )140أخرجو الطْبي يف تفسَته ( )ٕٛٙ/ٔٙعن ابن عباس بو.
( )141أخرجو الطْبي يف تفسَته ( )ٕٛٛ/ٔٙعن ابن عباس بو.
( )142ا١تائدة.ٔٚ :
( )143التوبة.ٖٔ :
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فإذا اٗتذ أحد مع ا﵁ -عز وجل -ربا فهو مشرؾ؛ لذا قاؿ تعاُف﴿ :اٗتَ ُذوا أَحبارىم ورْىبانَػهم أَربابا من د ِ
وف
ُ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ً
ِ
ِ
وف﴾(ٗٗٔ) .فجعلهم
يح ابْ َن َم ْرََٔف َوَما أُِمُروا إِال لِيَػ ْعبُ ُدوا إِ َ٢تًا َو ِاح ًدا ال إِلَ َو إِال ُى َو ُسْب َحانَوُ َعما يُ ْش ِرُك َ
ا﵁ َوالْ َمس َ
ِ
مشركُت ،وقولو تعاُفََ ﴿ :فْ ي ُك ِن ال ِذين َك َفروا ِمن أَ ْى ِل الْ ِكَت ِ
ُت َحىت تَأْتِيَػ ُه ُم الْبَػيػنَةُ﴾(٘ٗٔ).
ُت ُم َنفك َ
اب َوالْ ُم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
َ
فذكر ا﵁ -عز وجل -أف اٞتميع كفار ،لكن جعل أىل الكتاب يف نوع ،وجعل ا١تشركُت يف نوع ،وىذا ال
وضوحا ،ولكن ال يعٍت ذلك أف أىل الكتاب ال يسموف
يتناىف مع بعضو ،فهؤالء أظهر يف شركهم وأكثر
ً
مشركُت ،وإف كاف بعض أىل العلم يقوؿ :إهنم ال يطلق عليهم الشرؾ ،وإ٪تا يُطلق عليهم الكفر.
ٚتيعا ،لكن ىل يقاؿ :إف ىؤالء مشركوف؟ دلت اآلية يف سورة التوبة على
واٞتميع متفق على أهنم ىالكوف ً
وف﴾ .وىذه يف اليهود والنصارى ،فبل شك أهنم
أهنم مشركوف؛ ألف ا﵁ ختم اآلية بقولوُ ﴿ :سْب َحانَوُ َعما يُ ْش ِرُك َ
مشركوف ،وال شك أهنم كفار ،فيصح أف يطلق عليهم ىذين اإلطبلقُت.
مطلقا؛ ألف َمن آمن ٔتجرد وجود ا﵁ ،أو أف ا﵁ خالقو
أما أف يقاؿ :إهنم مؤمنوف .فهذا ليس بصحيح ً
ورازقو ،فبل يصح أف يقاؿ :إنو مؤمن .وإال لقيل :إف أبا جهل مؤمن ،وإف أبا ٢تب مؤمن ...ألهنم من الذين قاؿ
وف﴾( .)ٔٗٙفهم يؤمنوف أف ا﵁ ىو ا٠تالق ،وأف ا﵁ ىو
ا﵁ فيهمَ ﴿ :ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ فَأَْف يُػ ْؤفَ ُك َ
الرازؽ -كما تقدمت اآليات ،ومع ذلك عاملهم النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -معاملة ا١تشركُت وقاتلهم ،وىم بنو
العم والعشَتة ،وحكم بأهنم كفار ،وأهنم ىالكوف ،وأهنم من أىل النار ،كل ىذا فعلو هبم -عليو الصبلة والسبلـ-
ألهنم مشركوف وكفار.
فالقوؿ بأهنم مؤمنوف قوؿ عظيم ا٠تطورة؛ ألف من أقلو أف يقاؿ -كما كتب بعض ا١تتهوكُت قاتلهم ا﵁-
قاؿ :إنو ما ُوِجد أصبلً شرؾ يف جزيرة العرب ،حىت يف زمن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم! وىذا كبلـ خطَت جدا
جدا؛ ألف معٌت ذلك أف النيب -وحاشاه صلوات ا﵁ عليو وسبلمو عليو -قد قتل ا١تؤمنُت ،وحكم بأهنم يف النار!
وىم بنو عمو وعشَتتو ،وأقرب الناس إليو ،وكانوا أوُف بْبه وإحسانو ،فكيف يفعل هبم ىذا؟!
وىذا من التػ َهوؾ والفوضى العظيمة اليت ترتبت على كتابة َمن ىب ودب دوف علم ودوف بصر ،حىت قاؿ
مطلقا ،ال زمن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وال قبل النيب -صلى ا﵁ عليو
فيما قالو أخزاه ا﵁ :ال يوجد شرؾ ً
وسلم -وال يوجد شرؾ عند العرب! إذف ١تاذا قاتلهم النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم؟
( )144التوبة.ٖٔ :
( )145البينة.ٔ :
( )146الزخرؼ.ٛٚ :
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عياذا با﵁ٗ -تطئة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -ووصفو بالظلم! فبل شك أف
أتدري أف ىذا يعٍت ً -
ومن َف يعرؼ اإلٯتاف َف
فمن َف يعرؼ التوحيد لن يعرؼ الشرؾَ ،
الشرؾ وفهمو ومعرفتو مًتتبة على فهم التوحيدَ ،
يعرؼ الكفر ،فإذا ُوجد عنده خلل يف معٌت التوحيد أو يف معٌت اإلٯتاف ،فلن يفهم شيئًا ،ولن يفهم الكفر.
وح ِ
فاٟتاصل :أف قولو رٛتو ا﵁( :إِذَا َٖتق ْقت أَنػهم ي ِقر َ ِ ِ ِ
ور ِمن الربوبِي ِة ،وأَنو ََف ي ْد ِخلْهم ِيف الت ِ
يد
َ َ ُْ ُ
وف هبَذه األُُم ِ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ال ِذي دعاىم إِلَي ِو رس ُ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم)؛ أي أهنم ال ينتفعوف وال يستفيدوف من ىذا اإلٯتاف الذي
وؿ ا﵁ َ
ََ ُْ ْ َُ
يزعمونو؛ ألهنم آمنوا بالذي اشتهوه فقط ،فاشتهوا أف يؤمنوا بأف ا﵁ رهبم؛ ألف ا١تسألة فطرية.
و٢تذا قاؿ بعض أىل العلم يف معٌت الفطرة :إذا سألت اإلنسافَ :من خلقك؟ قاؿ :ا﵁ .فهو مفطور على
ىذا ،فالرسل أتت إليهم لتستدؿ عليهم هبذا الذي فُ ِطروا عليو ،أما أف تأيت الرسل لتقوؿ ٢تم :أقروا أف ا﵁ ربكم.
فإهنم يقولوف٨ :تن مقروف ،وآباؤنا من قبل ،فكيف تدعوننا لشيء قد أقررنا بو؟!
و٢تذا سيأيت -إف شاء ا﵁ -عند الكبلـ على قولو تعاُف﴿ :أَجعل ِ
اآل٢تََة إِ َ٢تًا َو ِاح ًدا﴾( .)ٔٗٚما يدؿ على أهنم
ََ َ
قد ردوا ىذه الكلمة َرد العارؼ ٔتعناىا.
وف ِهب َذا ،وأَنو ََف ي ْد ِخلْهم ِيف التػوِح ِ
ِ
يد ال ِذي دعاىم إِلَي ِو رس ُ ِ
صلى ا﵁ُ َعَلْي ِو
(فَِإ َذا َٖتَق ْق َ
وؿ ا﵁ َ -
ََ ُْ ْ َُ
ْ
ت أَنػ ُه ْم ُمقر َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
وسلم -وعرفْت أَف التػوِح َيد ال ِذي جح ُدوه ىو تَ ِ
االعتِ َق َاد).
يد الْعِبَ َاد ِة ال ِذي يُ َسم ِيو الْ ُم ْش ِرُك َ
وح ُ
وف ِيف َزَمانِنَاْ :
َ َ َ َ ََ َ
ْ
َ َ ُ َُ
-------------توحيدا ،وأف ٬تعل التوحيد سيئة! فيجعلوف ىذه الشركيات
من قَػلْب القلوب ً -
عياذا با﵁ -أف ُ٬تعل الشرؾ ً
اليت يعتقدوهنا يف ىؤالء الذين يعظموهنم من األحجار ومن األوثاف ومن الصاٟتُت ومن القبور ...وغَتىا ،يقولوف:
اعتقادا ،إذا عقد عليو القلب ،فسموا
ىذا االعتقاد ىو الذي ينجو بو العبد .واالعتقاد ِمن :اعتقد األمر يعتقده
ً
اعتقادا.
شركهم:
ً
ونبو شيخ اإلسبلـ -رٛتو ا﵁ -إُف أف من طرائق أىل الضبلؿ أف ٬تعلوا ما يبتدعونو ٖتت اسم ،مثل :أصوؿ
الدين .فإذا خالف أحد بدعتهم يقولوف  :ىذا خالف أصوؿ الدين! حىت يعظموا ٥تالفتو يف نظرىم ،وما جعلوه
أصوالً للدين ىي بدع وضبلالت أطلقوا عليها ىذا االسم من تلقاء أنفسهم ،وليست من أصوؿ الدين يف قليل
وال كثَت؛ ألف أصوؿ الدين ال تكوف إال من خبلؿ الدين نفسو ،فأتوا إُف ىذه البدع اليت ابتدعوىا واخًتعوىا،
وٝتوىا :أصوؿ الدين .من تلقاء أنفسهم.
( )147ص.٘ :
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بلح ِهم وقُػرِهبِم ِمن ِ
وف ا﵁ سبحانَو لَيبلً ونَػهاراُ ،مث ِمْنػهم من ي ْدعو الْمبلئِ َك َة ألَج ِل ص ِ
ا﵁؛
ْ َ
ُْ َْ َ ُ َ
( َك َما َكانُوا يَ ْد ُع َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ً
ْ َْ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
لِي ْش َفعوا لَو ،أَو ي ْدعو رجبلً ِ ِ
يسى).
َ ُ ُ َ ُ َُ َ
صاٟتًا مثْ َل البلت ،أَو نَبيا مثْ َل ع َ
-------------أراد الشيخ -رٛتو ا﵁ -يف ىذا ا١توضع الذي ذكره يف ا١تواضع األربع الرد على َمن زعم أف ا١تشركُت األولُت
إ٪تا يعبدوف األصناـ ،وىذا سيأيت الكبلـ عنو عند الشبَو؛ ألف الشبو اليت أوردىا -رٛتو ا﵁ تعاُف -وناقشها -كما
الحقا -بضع عشرة شبهة ،وذكرىا مفصلة ،فيذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -أهنم يقولوف٨ :تن نعبد الصاٟتُت،
سيأيت ً
ونتقرب إليهم ،وا١تشركوف األولوف َف يعبدوا الصاٟتُت وال ا١تبلئكة وال األنبياء ،بل كانوا يعبدوف األصناـ ويعبدوف
األحجار ،فالذي يعبد األحجار ليس مثل الذي يعبد ا١تبلئكة ،فأين ا١تلك من اٟتجر؟! وأين الصاٌف من
اٟتجر؟! ...ىكذا يريدوف أف ٬تعلوا ا١تسألة ،فأراد -رٛتو ا﵁ -أف يبُت أف ا١تشركُت األولُت منهم َمن كاف يعبد
ا١تبلئكة ويدعوىم من دوف ا﵁ ،ومنهم من كاف يدعو األنبياء ،ومنهم من كاف يدعو الصاٟتُت.
وقد ذكر ا﵁ تعاُف عبادة ا١تبلئكة يف قولو﴿ :ويوـ َ٭ت ُشرىم َِ
اك ْم َكانُوا
ٚت ًيعا ُمث يَػ ُق ُ
وؿ لِْل َمبلَئِ َك ِة أَ َى ُؤالَِء إِي ُ
َ ْ َ ْ ُُ ْ
ِ ()ٔٗٛ
اٞتن﴾  .وذلك ألهنم أمروىم بعبادة ا١تبلئكة،
وف ْ
نت َولِيػنَا ِمن ُدوهنِِ ْم بَ ْل َكانُوا يَػ ْعبُ ُد َ
يَػ ْعبُ ُد َ
وف * قَالُوا ُسْب َحانَ َ
ك أَ َ
فكانوا يعبدوف ا١تبلئكة ويزعموف أف ا١تبلئكة بنات ا﵁ أخزاىم ا﵁.
فمن قاؿ :إهنم ال يعبدوف إال ا﵁ -
فذكر -تبارؾ وتعاُف -عبادة ا١تبلئكة ،وأف منهم َمن يعبد ا١تبلئكةَ ،
سبحانو وتعاُف .غَت صحيح ،بل كانوا يعبدوف ا١تبلئكة.
اس ِ
ِ
ِ
ت لِلن ِ
اٗت ُذ ِوٓف َوأُم َي
نت قُػلْ َ
يسى ابْ َن َم ْرََٔف أَأَ َ
وذكر تعاُف عبادهتم لؤلنبياء ،فقاؿ تعاُفَ ﴿ :وإ ْذ قَ َاؿ ا﵁ُ يَا ع َ
وف ِ
ُت ِمن د ِ
ك﴾(.)ٜٔٗ
ا﵁ قَ َاؿ ُسْب َحانَ َ
إِ َ٢تَْ ِ ُ
فذكر تعاُف أف منهم َمن يدعو ويعبد األنبياء ،والنصارى كفرىم أتى من جهة أهنم قالوا يف عيسى -عليو
السبلـ -القوؿ العظيم -عياذًا با﵁ -وأف عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -ابن ا﵁ ،أو ا﵁ ،أو ثالث ثبلثة.
ِ
ص َارى ابْ َن
فعظموا عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -و٢تذا قاؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم« :ال تُطُْر ِوٓف َك َما أَطَْرت الن َ

( )148سبأ.ٗٔ - ٗٓ :
( )149ا١تائدة.ٔٔٙ :
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مرَٔف»؛ ألهنم أخرجوه عن نطاؽ العبودية وعبدوه ،فقاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :إِ٪تَا أَنَا عب ٌد ،فَػ ُقولُوا :عب ُد ِ
ا﵁
َْ َ
َْ
َْ
(ٓ٘ٔ)
َوَر ُسولُوُ» .
فحذر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -األمة من أف تفعل كما فعلت النصارى؛ ألهنم أخرجوا عيسى -عليو
معبودا.
الصبلة والسبلـ -عن نطاؽ العبودية ،وجعلوه ً
فحذر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أمتو من ىذا؛ و٢تذا ذكر ا﵁ -عز وجل -النهي عن عبادة ا١تبلئكة
ِ
ِ
ُت أَْربَابًا
معا ،وبُت أف عبادة األنبياء وا١تبلئكة كفر ،فقاؿ تعاُفَ ﴿ :والَ يَأْ ُمَرُك ْم أَف تَػتخ ُذوا الْ َمبلَئ َكةَ َوالنبِي َ
واألنبياء ً
وف﴾(ٔ٘ٔ).
أَيَأْ ُمُرُكم بِالْ ُك ْف ِر بَػ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُم َ
فدؿ على أف عبادة ا١تبلئكة كفر ،وعلى أف عبادة األنبياء كفر؛ ألف الشرؾ إذا وقع بأف صرفت العبادة لغَت
ا﵁ ،فإنو ال يؤبو وال ينظر إُف الذي أشرؾ بو ،فبل يقاؿ :الذي يعبد الشجر واٟتجر ىذا مشرؾ ،لكن ال تقارنو
بالذي يعبد عيسى! بل كلهم مشركوف؛ ألهنم صرفوا العبادة لغَت ا﵁ ،فإذا صرفت العبادة لغَت ا﵁ تعاُف ٖتقق
الشرؾ؛ ألف كل من يف السماوات ومن يف األرض عبيد ﵁ -عز وجل -مهما علت رتبتهم.
وأعظم بٍت آدـ على اإلطبلؽ مكانة ىو ٤تمد بن عبد ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -و٢تذا قاؿ« :أَنَا َسي ُد َولَ ِد
آد َـ» .مث قاؿَ « :وال فَ ْخَر»(ٕ٘ٔ)  .أي :أنا ال أفخر ،ولكن أخْبكم بواقع اٟتاؿ ،وىو أنو خَت بٍت آدـ -عليو
َ
ِ ِ ِ (ٖ٘ٔ)
عبدا ،فقاؿ﴿ :سبح َ ِ
الصبلة والسبلـ -ومع ذلك ٝتاه ا﵁ ً
س اللوُ
ُْ َ
اف الذي أَ ْسَرى ب َعْبده﴾  .وقاؿ﴿ :أَلَْي َ
ٍ
اؼ عب َده﴾(ٗ٘ٔ)﴿ .وأَنو لَما قَاـ عب ُد ِ
ا﵁ يَ ْد ُعوهُ﴾(٘٘ٔ) .وذلك حىت يُعلم أف اٞتميع عبيد ﵁ تعاُف.
َ َْ
َ ُ
بِ َك َ ْ ُ

( )150متفل هليو أخرجو البخاري :كتػاب أحاديػث األنبيػاء ،بػاب قػوؿ ا﵁ ﴿واذكػر يف الكتػاب مػرٔف  ،)ٖٙٛٓ ،ٖٗٗ٘(﴾...واللفػظ
لو ،مسلم :كتاب اٟتدود ،باب رجم الثيب يف الزْف (ٔ )ٜٔٙمن حديث عمر بن ا٠تطاب بو.

( )151آؿ عمراف.ٛٓ :

( )152صقحيح أخرجػو أٛتػػد يف ا١تسػند ( ،)ٜٔٓٛٚالًتمػػذي :كتػاب تفسػَت القػػرآف ،بػاب ومػن سػػورة بػٍت إسػرائيل (،)ٖٙٔ٘ ،ٖٔٗٛ
قػاؿ الًتمػذي :حسػػن ،ابػن ماجػػو :كتػاب الزىػد ،بػػاب ذكػر الشػػفاعة ( ،)ٖٗٓٛقػاؿ األلبػآف يف صػػحيح الًتمػذي :صػػحيح .ويف البػاب مػػن
حديث ابن عباس ،أنس وغَت٫تا.

( )153اإلسراء.ٔ :
( )154الزمر.ٖٙ :
( )155اٞتن.ٜٔ :
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وعن أنس( )ٔ٘ٙأف رجبلً قاؿ للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم :يا سيدنا وابن سيدنا ،ويا خَتنا وابن خَتنا .فقاؿ
اف ،أَنَا ُ٤تم ُد بن عب ِد ِ
ا﵁
اس؛ قُولُوا بَِق ْولِ ُك ْم َوال يَ ْستَػ ْه ِويَػن ُك ُم الشْيطَ ُ
َ ْ ُ َْ
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم« :يَا أَيػ َها الن ُ
ا﵁ ،و ِ
ورس ُ ِ
ا﵁ َما أُ ِحب أَ ْف تَػ ْرفَػ ُع ِوٓف فَػ ْو َؽ َما َرفَػ َع ٍِت ا﵁ُ َعز َو َجل ًِ»(.)ٔ٘ٚ
ََ ُ
وؿ َ
فمنزلتو أنو عبد ا﵁ ورسولو ،فبل يُػبَالغ فيو ىذه ا١تبالغة ،وكاف يأَّب -عليو الصبلة والسبلـ -ما ىو أقل من
ا١توجود يف حقو من ا١تبالغات ،فأَّب -عليو الصبلة والسبلـ -أف يُرفع فوؽ قدره؛ ألنو أتى أصبلً ﵀و الشرؾ ،وفعل
ذلك -صلى ا﵁ عليو وسلم -ال أف يكوف مقرا ٢تذه الشركيات.
و٢تذا دعا -عليو الصبلة والسبلـ -ربو فقاؿ« :الل ُهم ال َْٕت َع ْل قَػ ِْْبي َوثَػنًا يُػ ْعبَ ُد»( .)ٔ٘ٛوكاف ينازع ا١توت -
عليو الصبلة والسبلـ -وكاف قد ُشدد عليو -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -يف الوعك وا١توت؛ ألف أجره كأجر اثنُت
صلى ا﵁ عليو وسلم -وكاف معو ٜتيصة -كساؤه األعلى -فكاف يضعو على وجهو من شدة النزع ،فإذا اغتمِ
ِ
ص َارى؛
هبا واشتد عليو أمر النػ َفس كشفها ،وقاؿ وىو ٯتوت صلى ا﵁ عليو وسلم« :لَ ْعنَةُ ا﵁ َعلَى الْيَػ ُهود َوالن َ
اٗت ُذوا قُػبور أَنْبِيائِ ِهم مس ِ
اج َد» .قالت عائشة يف بقية اٟتديثُ :٭تَذ ُر ما صنعوا( .)ٜٔ٘أي :٭تذر أف يُصنع بو مثلما
َ َُ َ ْ ََ
فعلت اليهود والنصارى.
فهل أحد أبلغ من رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف البياف والوضوح؟! وىو ٯتوت ٭تذر األمة -صلى ا﵁
مسجدا -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -فبلغ الببلغ
عليو وسلم -وقبل أف ٯتوت حذر األمة من أف يتخذوا قْبه
ً
ا١تبُت ،وأبرأ ذمتو -صلى ا﵁ عليو وسلم -وقطع ا١تعذرة.

( )156ىو :الصحايب اٞتليل أنس بن مالك بن النضػر بػن ضمضػم بػن زيػد بػن حػراـ بػن جنػدب بػن عػامر بػن غػنم بػن عػدي بػن النجػار،
اإلماـ ،ا١تفيت ،ا١تقرئ ،ا﵀دث ،راوية اإلسبلـ ،أبو ٛتػزة ،األنصػاري ،ا٠تزرجػي ،النجػاري ،ا١تػدٓف ،خػادـ رسػوؿ ا﵁ -صػلى ا﵁ عليػو وسػلم-
علما ٚتا ،وغزا معو غَت مرة ،وبػايع ٖتػت الشػجرة ،دعػا لػو النػيب بالْبكػة،
وقرابتو من النساء ،وتلميذه ،وتبعو ،وآخر أصحابو موتًا ،وروى عنو ً
ف ػرأى مػػن ولَػػده وولَػ ِػد ولَػ ِػده ٨تػ ًػوا مػػن مئػػة نػَ ْفػ ٍ
ػس .مػػات سػػنة إحػػدى وتسػػعُت .انظػػر :االسػػتيعاب (صٖ٘ ترٚتػػة ٖٗ) ،واإلصػػابة (ٕٔٔٙ /
ترٚتة .)ٕٚٚ
( )157صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٕٔ٘٘ٔ ،)ٖٕٜٔ٘ ،صححو األلبآف يف السلسة الصحيحة (ٕ.)ٔ٘ٚ
( )158صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( ،)ٖٚ٘ٛمن حػديث أيب ىريػرة ،صػححو األلبػآف يف الثمػر ا١تسػتطاب (ٓ .)ٖٙوأصػل اٟتػديث
متفق عليو.
( )159متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب الصبلة ،باب الصبلة يف البيعة ( ،)٘ٛٔٙ ،ٗٗٗٗ ،ٖٗ٘ٗ ،ٖٗٙمسلم :كتاب ا١تسػاجد
ومواضع الصبلة ،باب النهي عن بناء ا١تساجد على القبور.)ٖ٘ٔ( ...
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فكوف الناس يبالغوف فهذا ذنبهم ىم ،أما ىو -صلى ا﵁ عليو وسلم -فقد أباف اٟتق ،فإف أَّب ا١تشركوف إال
عبادتو فهذا صنيعهم ا٠تبيث ،فقد صنعوه مع غَته ٦تن قبلو ،فهم ا١تلوموف ،أما ىو -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو-
فعبِد عيسى -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -وقد تْبأ من
فقد أدى ما عليو .وال عجب يف ذلك؛ فقد ُعبِد غَتهُ ،
عابديو بُت يدي رب العا١تُت يوـ القيامة .فعبادة األنبياء أو ا١تبلئكة موجودة ،وىكذا عبادة الصاٟتُت.
ِ
وف
ين َز َع ْمتُم من ُدونِِو فبلَ ٯتَْلِ ُك َ
وقد وردت عبادة الصاٟتُت يف قولو تعاُف يف سورة اإلسراء﴿ :قُ ِل ْاد ُعوا الذ َ
نكم والَ َْٖت ِويبلً * أُولَئِ ِ
وف إِ َُف َرهبِ ُم الْ َو ِسيلَةَ﴾(ٓ .)ٔٙأي أف ىؤالء الذين يدعوف
وف يَػْبتَػغُ َ
ين يَ ْد ُع َ
َ
َك ْش َ
ف الضر َع ُ ْ َ
ك الذ َ
من دوف ا﵁ أسلموا ،وصاروا يبتغوف إُف رهبم الوسيلة ،ويرجوف رٛتتو ،وٮتافوف عذابو ،وا١تشركوف يشركوف بو؛ و٢تذا
قاؿ ابن مسعود -رضي ا﵁ عنو -كما يف البخاري :إف ىذه اآلية نزلت يف نفر من اٞتن أسلموا ،وكاف ا١تشركوف
يف اٞتاىلية يعبدوهنم من دوف ا﵁ ،فأسلم اٞتن وبقي ا١تشركوف يعبدوهنم(ٔ.)ٔٙ
فنبو ا﵁ -عز وجل -يف اآلية أف أولئك الذين يدعوف ٦تن كانوا يدعوهنم يف اٞتاىلية قد أسلموا وصاروا
صاٟتُت ،والدليل على أهنم صاٟتوف بقية اآلية ،قاؿ تعاُف﴿ :يػبتَػغُ َ ِ ِ ِ
ب َو ْير ُج َ
َْ
وف َر ْٛتَتَوُ
وف إ َُف َرهب ُم الْ َوسيلَ َة أَيػ ُه ْم أَقْػَر ُ
وف َع َذابَوُ﴾(ٕ . )ٔٙأي :صار عندىم خوؼ ورجاء ،ويتقربوف إُف ا﵁؛ فهم من الصاٟتُت ،وبقي ىؤالء
َوٮتَافُ َ
ا١تشركوف من مشركي اإلنس يعبدوهنم وال يشعروف أهنم أسلموا.
ومن عبادة الصاٟتُت :عبادة مرٔف ،فإف مرٔف ذكرىا ا﵁ -عز وجل -بأهنا ِصديقة ،وىي ال شك مؤمنة قانتة
حافظة لفرجها ،وىي من الصاٟتات ببل شك ،وىي تُعبَد إُف يومنا ،فمن يقوؿ :إف عبادة الصاٟتُت غَت
موجودة؟!
ت َوالْ ُعزى﴾(ٖ.)ٔٙ
وقاؿ تعاُف﴿ :أَفَػَرأَيْػتُ ُم البل َ
يف البخاري قاؿ ابن عباس :البلت رجل صاٌف ،كاف يَػلُت سويق اٟتاج .ويف بعض القراءات﴿ :أَفَػَرأَيْػتُ ُم
البلت﴾ .بتشديد التاء؛ ألنو كاف يلت السويق؛ فهو من الصاٟتُت يف نظرىم ،فلما مات عكفوا على قْبه.
وأراد الشيخ -رٛتو ﵁ -هبذا الكبلـ أف يبُت أف عبادة الصاٟتُت كانت موجودة.

( )160اإلسراء.٘ٚ -٘ٙ :
( )161متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب تفسػػَت القػػرآف ،بػػاب قولػػو ﴿ أولئػػك الػػذين يػػدعوف يبتغػػوف إُف رهبػػم الوسػػيلة ،ٗٚٔٗ(﴾...
٘ٔ ،)ٗٚمسلم :كتاب التفسَت ،باب يف قولو تعاُف ﴿أولئك الذين يدعوف يبتغوف إُف رهبم الوسيلة.)ٖٖٓٓ(﴾...

( )162اإلسراء.٘ٚ :
( )163النجم.ٜٔ :
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وقد نبو اإلماـ اٞتليل الشافعي -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف كتابو "الرسالة" يف موضع نفيس جدا إُف أف النيب -صلى
ا﵁ عليو وسلم١ -تا خرج على الناس وىم على معتقدات شىت؛ فالقسم األوؿ :ىم أىل الكتاب من اليهود
والنصارى .والقسم الثآفَ :من يعبدوف غَت ا﵁ ،بأنواع العبادات .فجعل الشافعي -رٛتو ا﵁ٚ -تيع ا١تشركُت كلهم
يف قسم ،وَف ٮتتلف منهم َمن يعبد النيب ،أو الذي يعبد ا١تلك ،أو الذي يعبد اٟتجر ،أو الذي يعبد الصاٌف ،أو
ٚتيعا مشركُت ،وىذا من واقع اٟتاؿ(ٗ.)ٔٙ
الذي يعبد الشجر ،أو الذي يعبد الكوكب ...جعلهم ً
فإذا وقعت عبادة غَت ا﵁ بأي شكل كانت؛ فإف ىذا ىو الشرؾ ا﵀ض؛ و٢تذا قاؿ :القسم األوؿَ :من كانوا
من أىل الوثنية .والقسم الثآفَ :من كانوا من أىل الكتاب من اليهود والنصارى.

( )164الرسالة (صٔ )ٖٔ-ٛتعناه.
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السؤاؿ:
يقوؿ األخ :ىل سجود التحية شرؾ أكْب أـ شرؾ أصغر؟ فإذا كاف أحد٫تا ،فقد قررنا أف عقيدة األنبياء
واحدة ،فلماذا جاز يف شريعة دوف أخرى؟
اٞتواب:
ىذه ا١تسألة ينبغي أف تُضبط؛ ألف بعض الناس يقوؿ :إف يوسف -وىو نيب من أنبياء ا﵁ -قد سجد لو
يعقوب -وىو نيب من أنبياء ا﵁ ،فلماذا يكوف السجود شرًكا يف شريعة النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم؟ و١تاذا ٯتنع
موجودا؟! بل ١تاذا أمر ا﵁ ا١تبلئكة أف
معاذا أف يسجد لو وهناه ،وكاف يف السابق
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمً -
ً
يسجدوا آلدـ؟!
فيقاؿ :شرؾ السجود بأف يُسجد لغَت ا﵁ عبادة ،وىذا عند ٚتيع األنبياء شرؾ ٥ترج من ا١تلة ببل أدْف ريب،
وال ٗتتلف يف ىذا الشرائع .أما السجود :فنص القرآف على أف الذي وقع آلدـ كاف على سبيل التكرٔف وليس
ِ
ت َعلَي﴾(٘.)ٔٙ
عبادة ،قاؿ تعاُف عن إبليس﴿ :قَ َاؿ أََرأَيْػتَ َ
ك َى َذا الذي َكرْم َ
فسجود العبادة عند اٞتميع شرؾ؛ ألف الناس يسجدوف ﵁ -عز وجل -عبادة ،لكن يف الشرائع قبل ذلك
كاف يُباح أف يُسجد لغَت ا﵁ على سبيل التحية ،وإف كاف بعض أىل العلم قاؿ :إف السجود السابق َف يكن
سجودا ٔتعٌت وضع اٞتبهة على األرض ،وإ٪تا ا١تراد بو٣ :ترد اال٨تناء .وىذا اختاره بعضهم ،فقاؿ :وَف يكن
ً
السجود الذي ىو وضع اٞتبهة على األرض.
وأيا كاف األمر ،فما داـ على سبيل التحية فقط ،فإنو ال ٯتكن أف يقاؿ :إنو شرؾ ،لكن يف ىذه الشريعة
جاءت الشريعة الكاملة ٔتنع اال٨تناء ،حىت ٣ترد اال٨تناء أثناء لقاء أي أحد ،فضبلً عن السجود.
إذف الذي ٬تتمع عليو ٚتيع األنبياء :ا١تنع من سجود العبادة ،وىذا مفروغ منو ،لكن يف شرائع قبلو كاف ىناؾ
نوع من التكرٔف ،وىو السجود ،كما أنو قد يوجد أف تأيت إُف رجل فتقبل بُت عينيو ،فهذا من التكرٔف.
السؤاؿ:
ِ
س أَ ْف يُػ ْعَب َد ِيف َج ِز َيرِة
ذكرمت أف األصناـ ستعبد يف جزيرة العرب ،فكيف ْتديث« :إِف الشْيطَ َ
اف قَ ْد يَئ َ
الْ َعَر ِب؟»(.)ٔٙٙ
( )165اإلسراء.ٕٙ :
( )166أخرجو مسلم :كتاب صفة القيامة واٞتنة والنار ،باب ٖتريش الشيطاف وبعثو سػراياه  ،)ٕٕٛٔ( ...مػن حػديث جػابر بػن عبػد ا﵁
بو.
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اٞتواب:
ىذا اٟتديث صحيح ،وقد أجاب عنو أىل العلم ٔتا ٬تمعو من بقية األحاديث؛ ألنو ينبغي أف ٕتمع
األحاديث ،فالنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أخْب أف الشيطاف قد يَئِس ،قاؿ أىل العلم -وىو من أقوى الوجوه:
وف ِيف
صل َ
إف ا١تراد :أف الشيطاف قد يئس أف يعبده أصحاب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وإف كاف ورد« :الْ ُم َ
َج ِز َيرِة الْ َعَر ِب» .وذلك ألف أصحاب ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -قد أحسن تربيتهم ،وىم من أعظم الناس
إٯتانًا بعد رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم.
وقاؿ آخروف :إف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أخْب عن يأس الشيطاف ،وليس إخباره عن يأس الشيطاف
دليل على أنو ال يقع.
ت
ب اللْي ُل َوالنػ َه ُار َحىت تُػ ْعبَ َد البل ُ
قالوا :والدليل أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ« :ال يَ ْذ َى ُ
()ٔٙٚ
ات نِ َس ِاء َد ْو ٍس َعلَى
اعةُ َحىت تَ ْ
وـ الس َ
ب أَلَيَ ُ
َوالْ ُعزى»  .وثبت عنو -عليو الصبلة والسبلـ -قولو« :ال تَػ ُق ُ
ضطَِر َ
ص ِة»( . )ٔٙٛومعٌت األليات أي :ا١تقاعد ،ففي أثناء الطواؼ حُت يطوؼ الناس تصطك إلية ىذا بإلية
ِذي ْ
ا٠تَلَ َ
ىذا ،يعٍت أهنم يطوفوف.
وكذا إخباره-عليو الصبلة والسبلـ -يف آخر الزماف ،بأف األصناـ ستُعبد ،وىكذا قولو عليو الصبلة والسبلـ:
ِ
ِ
اف»( .)ٜٔٙفكيف نًتؾ
ُتَ ،و َحىت تَػ ْعبُ َد قَػبَائِ ُل ِم ْن أُم ِيت األَ ْوثَ َ
وـ الس َ
اعةُ َحىت يَػ ْل َح َق َحي م ْن أُم ِيت بِالْ ُم ْش ِرك َ
«ال تَػ ُق ُ
ىذه األحاديث الصحيحة الثابتة؟!
بل يقاؿ٬ :تمع بُت ىذا اٟتديث ٔ-تا ذكرناه -وبُت األحاديث األخرى :بأف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
قطعا ،بل َف يوجد بُت
إما أنو يتحدث عن الصحابة فيخْبىم بالفعل ،وال ٯتكن أف يوجد يف الصحابة مشرؾ ً
الصحابة بدعة واحدة ،فبل يقاؿ :إف يف الصحابة خارجي .وال إف يف الصحابة قدري .فلم يكن فيهم -رضي ا﵁
عنهم -أحد عنده ىذا االبتداع ،فضبلً عن أف يكوف عنده شرؾ.

( )167سبق ٗتر٬تو.
( )168سبق ٗتر٬تو.
( )169صقحيح أخرجػو أٛتػػد يف ا١تسػند (٘ ،)ٕٕٕٗ٘ ،ٕٕٖٜأبػػو داود :كتػاب الفػنت وا١تبلحػػم ،بػاب ذكػػر الفػنت ودالئلهػػا (ٕٕ٘ٗ)،
الًتمذي :كتاب الفنت ،باب ما جاء ال تقوـ الساعة حىت ٮترج كذابوف ( ،)ٕٕٜٔقاؿ الًتمػذي :حسػن صػحيح ،ابػن ماجػو :كتػاب الفػنت،
باب ما يكوف يف الفنت (ٕ٘ ،)ٖٜمن حديث ثوباف ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح.
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أما وقوع الشرؾ ،ففي زمن علي -رضي ا﵁ عنو -أتى السبئيوف ودعوه من دوف ا﵁ ،وقالوا :أنت ربنا .ويف
البخاري أف عليا -رضي ا﵁ عنو -أتى بقوـ من الزنادقة فأحرقهم )ٔٚٓ( ،وبسند حسنو اٟتافظ :أف ىؤالء أتوا إُف
علي -رضي ا﵁ عنو١ -تا خرج إُف الصبلة ،فقالوا :أنت ربنا .فقاؿ :و٭تكم أنا عبد ،أمرض وآكل وأشرب! وظن
أف موعظتو -رضي ا﵁ عنو -كافية ،فذىب إُف ا١تسجد ،وظن أف األمر انتهى ،فلما أتى قيل لو :إهنم عند
الباب .فقاؿ :و٭تكم ،وما تقولوف؟! قالوا :نقوؿ :إنك ربنا .فخرج إليهم وقاؿ :إف َف تعودوا ألقتلنكم قتلة ما
قتلها أحد .أو كما قاؿ -رضي ا﵁ عنو -فأبوا ،فخد األخاديد -رضي ا﵁ عنو -وىذا أمر معروؼ وثابت عنو،
عياذا با﵁ -فرماىم فيها(ٔ.)ٔٚ
وأضرـ النار ،وقاؿ :إما أف تعودوا ،وإما أف أقذفكم فيها .فرفضوا ً -
فهل يقوؿ قائل :إف ىؤالء ليسوا ٔتشركُت؟! وعلي -رضي ا﵁ عنو -أحرقهم حرقًا ،وىم يقولوف لو :أنت ربنا.
مطلقا .بل الشرؾ يقع.
فبل يقاؿ :إف الشرؾ ال يقع ً
و٢تذا فالشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ -وضع بابًا بعنواف :باب ما جاء يف بعض ىذه األمة ،ذكر
البخاري قبلو -رٛتو ا﵁ :باب تغَت الزماف حىت تُعبد األوثاف .يف الصحيح ،يف كتاب الفنت ،وذكر حديث« :ال
ص ِة»(ٕ.)ٔٚ
ات نِ َس ِاء َد ْو ٍس َعلَى ِذي ْ
اعةُ َحىت تَ ْ
وـ الس َ
ب أَلَيَ ُ
ا٠تَلَ َ
تَػ ُق ُ
ضطَِر َ
وىكذا الباب الذي وضعو اإلماـ الشيخ ٤تمد -رٛتو ا﵁ تعاُف -أف الشرؾ يقع يف ىذه األمة ،وذكر العديد
من األدلة؛ من ضمنها ىذا اٟتديث ،ومن ضمنها حديث (ٖ)ٔٚثوباف وغَته(ٗ.)ٔٚ

( )170أخرجو البخاري :كتاب اٞتهاد والسَت ،باب ال يعذب بعذاب ا﵁ (.)ٜٕٕٙ، ٖٓٔٚ
( )171حس :أخرجو أبو طاىر ا١تخلص-كما يف فتح الباري (ٕٔ ،)ٕٚٓ/قاؿ ابن حجر يف الفتح  :إسناده حسن.
( )172سبق ٗتر٬تو.
( )173ىػػو :الصػػحايب ثوبػػاف بػػن ُّْتػ ُػدد ،أبػػو عبػػد ا﵁ ،وقيػػل :أبػػو عبػػد الػػرٛتن ،مػػوُف رسػػوؿ ا﵁ -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -كػػاف مػػن السػػيب،

ػفرا ،إُف أف مػات -عليػو السػبلـ -حفػظ عنػو ،وأدى مػا وعػى .تػويف سػنة أربػع وٜتسػُت -
فاشًتاه رسوؿ ا﵁ وأعتقو .فلم يزؿ معػو حض ًػرا وس ً
رضي ا﵁ عنو .انظر :االستيعاب (ص ٔٓٛترٚتة  ،)ٕٛٙواألسد (ٔ ٗٛٓ /ترٚتة ٕٗ.)ٙ

( )174سبق ٗتر٬تو.
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السؤاؿ:
يقوؿ البعض :إف األصناـ اليت تكسر ىي اليت ُٮتشى من عبادهتا ،والدليل أف الصحابة ١تا فتحوا البلداف َف
يكسروا األصناـ ،والدليل أهنا موجودة حىت اآلف.
اٞتواب:
تريدىم أف يكسروا أصناـ مصر يا أخي! تريدىم أف يكسروا تلك األصناـ اليت ال ٯتكن أف ُٖتَطم بالفؤوس!
فهؤالء الذين يقولوف :إف الصحابة َف يكسروا األوثاف ،يستدلوف با١توجودة اآلف يف مصر ،فهذه جباؿ ،ولو ظلوا
يكسروهنا بفؤوسهم األياـ ا١تتوالية ،بل السنُت ا١تتوالية ما استطاعوا.
فا١تقصود :أف الشيء الذي باليد يقدر عليو ،و٢تذا قلنا :إف ذي ا٠تلصة ا١توجود يف جزيرة العرب يف اٞتنوب،
كسره أتباع الشيخ ٤تمد -رٛتو ا﵁ -يف القرف الثآف عشر بالفؤوس ،وَف يتمكنوا من إكمالو إال ١تا أتت اآلالت
اٟتديثة ،فأُكمل تدمَته بالديناميت.
السؤاؿ:
يسأؿ عن سب الصحابة؟
اٞتواب:
سب الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -بلية عظيمة ،والواقع فيها ال شك أنو قد وقع يف خبلؼ جلي صريح
للقرآف الذي فيو الثناء اٞتلي على الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -فساب الصحابة ومكفرىم ال شك أنو مضاد
للقرآف مضادة صر٭تة ،ىذا أمر مفروغ منو.
السؤاؿ:
يسأؿ عن األلعاب اليت تكوف على شكل دب أو إنساف؟
اٞتواب:
تكلم أىل العلم عما يُسمى :بألعاب األطفاؿ ،ىل فيها شيء؟ فمنهم من رأى الًتخيص فيها؛ ألف عائشة
رضي ا﵁ عنها -كاف عندىا شيء من ىذا وىي صغَتة ،فكاف عندىا خيل ٢تا أجنحة ،وأف النيب -صلى ا﵁عليو وسلم -أقره وابتسم وقاؿَ « :ما َى َذا؟» .قالت :خيل .قاؿَ « :وَما َى ِذ ِه األَ ْجنِ َحةُ؟!» .قالت :أما علمت أف
سليماف كانت لو خيل ٢تا أجنحة .فتبسم -صلى ا﵁ عليو سلم -من كبلمها(٘.)ٔٚ

( )175صحيح أخرجو أبو داود :كتاب األدب ،باب يف اللعب بالبنات (ٕٖ ،)ٜٗقاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح.
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قالوا :إف إقرار النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم٢ -تا يدؿ على أف األطفاؿ وضعهم خاص ،ومنهم من قاؿ :بل
األدلة تدؿ على عموـ النهي ،وىذا كاف يف البداية .فينبغي اٟتذر ،فإذا وجدت ألعاب ٯتكن أف تُزاؿ الرؤوس
منها ،وتبقى األلعاب بدوف ىذه الرؤوس.
السؤاؿ:
ىل مراد ا١تشركُت بالشفاعة :الشفاعة يف اآلخرة؟
اٞتواب:
الذي يظهر -وا﵁ أعلم -أهنم يقصدوف شفاعة األوثاف ،وشفاعة ا١تعبودات يف حاجاهتم؛ ألهنم َف يكونوا
يقروف باآلخرة ،وا١تشركوف على نوعُت :النوع األكثر واألغلب :الذين ٬تحدوف اآلخرة .والقلة منهمَ :من كانوا
يقروف باآلخرة .كما قاؿ زىَت(:)ٔٚٙ
يؤخر فيوضع يف كتاب فيدخر *** ليوـ اٟتساب أو يعجل فينتقم
فكاف منهم َمن يؤمن باآلخرة ،لكن األكثر منهم على عدـ اإلٯتاف باآلخرة؛ و٢تذا قيل :إف الشفاعة ا١تقصودة
شفاعة الدنيا ال اآلخرة.
السؤاؿ:
كيف يقوؿ كفار قريش :إف الذين ندعوىم لعبادة األصناـ ىو طلب الشفاعة منهم عند ا﵁ ،وىم ال يؤمنوف
باليوـ اآلخر أصبلً؟
اٞتواب:
الذي ال يؤمن باليوـ اآلخر منهم يقصد بشفاعتهم :شفاعتهم يف األمور الدنيوية؛ كالرزؽ وا١تطر واألوالد...
و٨توىا ،والذي يقصد بالشفاعة يف اآلخرة قد يقوؿ ىي الشفاعة األخروية.
السؤاؿ:
ىل كل الكفار مشركوف؟

( )176ىو :زىَت بن أيب سلمى -واٝتو ربيعة -ابن رياح بن قرة بن اٟتػارث بػن مػازف بػن ثعلبػة بػن ثػور بػن ىرمػة بػن األصػم بػن عثمػاف بػن
عمػػرو بػػن ّأد بػػن طآتػػة بػػن إليػػاس بػػن مضػػر بػػن نػزار ،وىػػو أحػػد الثبلثػػة ا١تقػػدمُت علػػى سػػائر الشػػعراء ،و٫تػػا :امػػرؤ القػػيس ،والنابغػػة الػػذبيآف،

ػيدا شػري ًفا
ػاعرا ٣تي ًػدا ،وس ً
عاصر اٟتروب اليت نشبت بُت عبس وذبياف ،وقد أسهمت عشَتة أخوالو يف تلك اٟتروب وصػليت نارىػا .وكػاف ش ً
ثريػاَ .ف يػػدرؾ اإلسػبلـ علػػى الصػحيح ،وابنػػو ىػو الصػػحايب اٞتليػػل كعػب بػػن زىػَت .انظػػر :األغػآف (ٓٔ )ٕٛٛ /ط :دار الكتػػب ،وطبقػػات

فحوؿ الشعراء (ٔ.)ٖٙ /
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اٞتواب:
ٯتكن أف يطلق على الكافر أنو مشرؾ ،ويطلق على ا١تشرؾ أنو كافر ،أي :كافر من جهة أنو جعل مع ا﵁
شر ً
يكا فكفر ،ومشرؾ من جهة أنو لو َف يكن منو إال طاعة الشيطاف ،وطاعة الشيطاف عبادة ،قاؿ تعاُف﴿ :أَ ََفْ
ُت﴾(.)ٔٚٚ
آد َـ أَف ال تَػ ْعبُ ُدوا الشْيطَ َ
اف إِنوُ لَ ُك ْم َع ُدو مبِ ٌ
أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم يَا بٍَِت َ
السؤاؿ:
يسأؿ عن قْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم١ -تاذا ىو يف ا١تسجد؟
اٞتواب:
ىذا ليس اليوـ يا أخي ،و١تاذا ىو اليوـ يف ا١تسجد؟ ١تا أتت التوسعة يف زمن الوليد بن عبد ا١تلك بن
مرواف(- )ٔٚٛرضي ا﵁ عنو -أدخل حجرات النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ومن ضمنها حجرة عائشة ،وكاف فيها
قْبه -عليو الصبلة والسبلـ -و٢تذا اعًتض َمن اعًتض من التابعُت ،ومنهم خبيب بن عبد ا﵁ بن الزبَت( )ٜٔٚالذي
الذي أُقيم يف الْبد حىت مات -رضي ا﵁ عنو وعفا عنو -فإهنم أَبَػ ْوا أف تُدخل اٟتجرات ،وأف هتدـ حجرات أزواج
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فهذا الفعل منو -رضي ا﵁ عنو -أراد بو التوسعة.
والحظ أف التوسعة من قبل عثماف -رضي ا﵁ عنوٕ -تنب أف يدخل فيها اٟتجرات .فهذا َف يكن من فعل
الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -بل ُدفن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف حجرة عائشة؛ و٢تذا قالت -كما يف

( )177يس.ٙٓ :
( )178ىو :ا٠تليفة الوليد بن عبد ا١تلك بن مرواف بن اٟتكم ،األموي ،الدمشقي ،أبو العبػاس ،منشػم مسػجد بػٍت أميػة ،مػن ملػوؾ الدولػة
األموية يف الشاـ ،وِف بعد وفاة أبيو سنة ست وٙتانُت ،وامتدت يف زمنػو حػدود الدولػة اإلسػبلمية إُف بػبلد ا٢تنػد ،فًتكسػتاف ،فػأطراؼ الصػُت
شرقًا .مات يف ٚتادى اآلخػرة سػنة سػت وتسػعُت ،ولػو إحػدى وٜتسػوف سػنة .ومػدة خبلفتػو تسػع سػنُت وٙتانيػة أشػهر .انظػر :تػاريخ الطػْبي

( ،)ٜٗ٘ /ٙوسَت أعبلـ النببلء (ٗ ٖٗٚ /ترٚتة ٕٓٔ).

( )179ىػو خبيػب بػن عبػػد ا﵁ بػن الػزبَت بػن العػواـ ،القرشػي ،األسػدي ،ا١تػدٓف ،روى عػػن :أبيػو وعائشػة وكعػب األحبػػار ،وعنػو :ابنػو الػزبَت
والزىػػري وسػػليماف بػػن عطػػاء وغػػَتىم ،كػػاف أسػػن ولػػد عبػػد ا﵁ ،وكػػاف مػػن أىػػل العلػػم والنسػػك ،عا١تػػا بقػريش ،طويػػل الصػػبلة ،قليػػل الكػػبلـ،
وكاف الوليد بن عبد ا١تلك قد كتب إُف عمر بن عبد العزيز -إذ كاف واليا لو على ا١تدينػة -يػأمره ّتلًػده مئػة س ٍ
ػوط وْتبسػو ،فجلػده عمػر مئػة
ً
ٍ
سوط ،وبرد لو ماء يف جرة مث صبها عليو يف غػداة بػاردة؛ فكػز فمػات فيهػا ،وكػاف عمػر قػد أخرجػو مػن السػجن حػُت اشػتد وجعػو ونػدـ علػى
ما صنع ،واستعفى من ا١تدينة ،وامتنع من الوالية ،قاؿ ابن حجر يف التقريب :ثقة عابد من الثالثة .مات سنة ٖٜىػ .انظػر :هتػذيب الكمػاؿ
( ٕٕٖ /ٛترٚتة  ،)ٔٙٚٚوهتذيب التهذيب (ٖ ٔٔٙ /ترٚتة .)ٕ٘ٚ
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مسجدا(ٓ .)ٔٛفالنيب -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف يدفن
الصحيح :ولوال ذلك ألبرز قْبه ،غَت أنو ُخشي أف يُتخذ
ً
يف البقيع ،بل دفن حيث مات -صلى ا﵁ عليو وسلم.
ويف الصحيح أف عمر -رضي ا﵁ عنو١ -تا طعن ،استأذف عائشة أف يدفن مع النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
ومع أيب بكر ،و١تاذا يستأذف عائشة؟ ألف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -دفن يف حجرهتا ،فقالت -رضي ا﵁
عنها :كنت أريده لنفسي -تعٍت :ىذا ا١توضع -وألوثرنو بو اليوـ على نفسي(ٔ .)ٔٛوىذا يف البخاري.
فلما جاءت التوسعة زمن الوليد أدخل ىذه اٟتجرات ،فظن بعض الناس أف ىذا القْب أدخلو الصحابة،
ومستحيل أف يفعل ذلك الصحابة بعد هني النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم٢ -تم قبل أف ٯتوت.
السؤاؿ:
يوجد يف ببلدنا ٘تاثيل وجدت ،ويزورىا الناس كل عيد ،فهل ٕتوز ىذه الزيارة؟
اٞتواب:
قطعا ال ٕتوز زيارة ىذه التماثيل؛ ألهنا مقاربة ألىل الشرؾ ،وإذا قلت ٢تم :إف ىذه التماثيل أصناـ .يقولوف:
ً
ال ،ليست بأصناـ! نقوؿ :إذا ُو ِضعت على ىيئة الصور فهي ال شك أصناـ ،وىذا ىو الصنيع األوؿ الذي صنعو
قوـ نوح؛ ألهنم يف البداية كانوا يتخذوهنا على سبيل تذكَتىم بالعبادة ،مث ُعبِ َدت.
قاؿ اإلماـ اجملدد شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب(ٕ- )ٔٛرٛتو ا﵁ تعاُف -يف "كشف الشبهات"ُ ( :مث
ا﵁؛ لِي ْش َفعوا لَو ،أَو ي ْدعو رجبلً ِ ِ
ِمْنػهم من ي ْدعو الْمبلَئِ َك َة ألَج ِل صبلَ ِح ِهم وقُػرِهبِ ِم ِمن ِ
ثل البل ِت ،أَو نَبِيا
َ ُ ُ ْ َ ُ َُ َ
ْ َ
َْْ
ُْ َْ َ ُ َ
َ
صاٟتًا م َ
ِم ِ
يسى.
ثل ع َ
َ
ص الْعِباد ِة ﵁ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَف َر ُس َ
اى ْم إِ َُف إِ ْخبلَ ِ َ َ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم -قَاتَػلَ ُه ْم َعلَى َى َذا الش ْرؾَ ،وَد َع ُ
َو َعَرفْ َ
وؿ ا﵁ َ -
اُف﴿ :وأَف الْمس ِ
﵁ فَبلَ تَ ْدعوا مع ِ
اج َد ِ
ا﵁ أَ َح ًدا﴾(ٖ.))ٔٛ
ُ ََ
َو ْح َدهَُ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ َ َ َ
( )180أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب ا١تغػػازي ،بػػاب مػػرض النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ووفاتػػو (ٔٗٗٗ) ،واللفػػظ لػػو ،مسػػلم :كتػػاب ا١تسػػاجد
ومواضع الصبلة ،باب النهي عن بناء ا١تساجد على القبور )ٖ٘ٔ( ...من حديث عائشة بو.
( )181أخرجو البخاري :كتاب اٞتنائز ،باب ما جاء يف قْب النيب صلى ا﵁ عليو وسلم (ٕ.)ٖٚٓٓ ،ٖٜٔ
( )182ىو :اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف بن على بن ٤تمد بن أٛتد بن راشد ،التميمي ،اٟتنبلي ،النجدي ،ا١تصلح
الكبَت ،ولد ونشأ وتعلم يف بلدة العيينة ،ورحل يف طلب العلم إُف نواحي ٧تد ومكة ،حىت صار عا١تا ،أنكر ا١تنكر ،وقمع ا﵁ بو البدع،
ً
اٖتد مع آؿ سعود يف توحيد اٞتزيرة العربية ،وتوحيد الرب تعاُف حىت أيد٫تا ا﵁ ،لو "كتاب التوحيد" ،و"األصوؿ الثبلثة" وغَت٫تا كثَت .ولد
سنة ٜتس عشرة ب عد ا١تئة واأللف ،وتويف سنة ست ومئتُت بعد األلف .انظر :إسبلمية ال وىابية للدكتور /ناصر بن عبد الكرٔف العقل
(صٖٕ) ،واألعبلـ للزركلي (.)ٕ٘ٚ /ٙ
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------------------اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،وصلى ا﵁ وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت..
أما بعد..
فنسأؿ ا﵁ بأٝتائو وصفاتو أف يُػ َعوض أمة ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -فقيدىا الشيخ العبلمة شيخنا الشيخ
عبد ا﵁ بن جْبين(ٗ- )ٔٛرٛتة ا﵁ تعاُف عليو -وأف ٬تزؿ لو األجر على ما قدـ.
وما ٭تدث يف مثل ىذه األمور ينبغي أف يُػ َقابل بالرضا والتسليم ،وىي مسألة أجراىا ا﵁ -سبحانو وتعاُف-
على ا٠تبلئق ،ومثل ىذه األمور تنبو طلبة العلم ا١تتمسكُت بالسنة إُف أ٫تية لزوـ العلم؛ ألف ا﵁ -سبحانو وتعاُف-
جعل أىل العلم منارات ،فينبغي اٟترص على العلم؛ ألف الناس ال يهلكوف إال إذا َف يكن ٢تم رؤوس من العلم،
وسا ُجهاالً ،فَأَفْػتَػ ْوا بِغَ َِْت ِعلْ ٍم»(٘.)ٔٛ
اس ُرُؤ ً
كما قاؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف خْب ىبلؾ الناس« :اٗتَ َذ الن ُ
فيحرص اإلنساف على أف يتعلم العلم ويبذؿ ما استطاع ،فاألمر كما قاؿ السلف :فإف أحدكم ال يدري :مىت
الحقا ،وال سيما مع غربة الدين ،وقلة ا١تتمسكُت بالسنة ،فيحرص طلبة العلم على أف
٭تتاجو؟ فقد ٭تتاج إليو ً
خلفا لسلفهم.
يبذلوا وسعهم؛ حىت يكونوا ً
نسأؿ ا﵁ أف يرفع السنة وأىلها ،وٮتذؿ البدعة وأىلها.

( )183اٞتن.ٔٛ :
( )184ىو :عبد ا﵁ بن عبد الرٛتن بن عبد ا﵁ بن إبراىيم بن فهد بن ٛتد بن جْبين ،من آؿ رشيد ،وىم فخذ من عطية بن زيد ،ولد
سنة ٕٖ٘ٔ ىػ يف إحدى قرى القويعية ،ونشأ يف بلدة الرين ،أتقن القرآف وسنو اثنا عشر عاما ،قرأ على أبيو مث على الشيخ عبد العزيز بن
٤تمد الشًتي ا١تعروؼ بأيب حبيب ،حصل على شهادة الثانوية من معهد إماـ الدعوة العلمي عاـ ٖٔٚٚىػ ،ومنح الشهادة اٞتامعية عاـ
ٖٔٔٛىػ ،ومنح شهادة ا١تاجستَت عاـ ٖٜٓٔىػ بتقدير جيد جدا ،وحصل على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض يف عاـ
ٔٗٓٚىػ بتقدير ٦تتاز مع مرتبة الشرؼ ،وأثناء ىذه ا١تدة وقبلها كاف يقرأ على أكابر العلماءَ ،درس يف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود

مدرسا يف معهد إماـ الدعوة يف شعباف عاـ ٖٔٔٛىػ إُف عاـ ٖٜ٘ٔىػ ،مث يف عاـ
اإلسبلمية يف قسم العقيدة وا١تذاىب ا١تعاصرة ،مث ُعُت ً
ٕٓٗٔ ىػ انتقل إُف رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باسم عضو إفتاء ،من مؤلفاتو :البحث ا١تقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت يف
عاـ ٖٜٓٔىػ بعن واف (أخبار اآلحاد يف اٟتديث النبوي) ،و(التعليقات على منت اللمعة) ،وْتث (التدخُت مادتو وحكمو يف اإلسبلـ)،
ظهرا يف مستشفى ا١تلك "فيصل" التخصصي بالرياض بعد معاناة طويلة مع
توىف يوـ اإلثنُت ا١توافق ٕٖٓٔٗٓ /ٚ /ىػ الساعة الثانية ً
ا١ترض .لو -رٛتو ا﵁ -ترٚتة مفصلة يف موقعو الرٝتي على الشبكة العنكبوتية.
( )185متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب العلم ،باب كيف يقبض العلم (ٓٓٔ) ،مسلم :كتاب العلم ،باب رفع العلم وقبضو وظهور
اٞتهل والفنت ،)ٕٖٙٚ(...من حديث عبد ا﵁ بن عمرو بن العاص.
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نعود إُف ما ذكره اإلماـ اجملدد الشيخ ٤تمد -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف كبلمو ،يقوؿ( :عرفْت أَف رس َ ِ
صلى
وؿ ا﵁ َ -
ََ َ َ ُ
اُف﴿ :وأَف الْمس ِ
ا﵁ علَي ِو وسلم -قَاتَػلَهم علَى ى َذا الشرِؾ ،ودعاىم إِ َُف إِخ ِ ِ ِ ِ
اج َد لِل ِو
ْ
ُْ َ َ
ْ ََ َ ُ ْ
ُ َْ ََ َ
بلص الْعبَ َادة ﵁َ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ َ َ َ
فبلَ تَ ْد ُعوا َم َع الل ِو أَ َح ًدا﴾(.)ٔٛٙ
يوضح -رٛتو ا﵁ -سبب قتاؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -للمشركُت ،وأف سببو ىو صرفهم العبادة لغَت
ا﵁ ،فهذا ىو سبب قتاؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -لبٍت العم والعشَتة ىو أهنم صرفوا العبادة لغَت ا﵁ -عز
وجل -ىذا ىو السبب اٟتقيقي.
وىذا كلو يؤكد على أف أمر الربوبية ليس ىو األمر الذي فيو النقاش؛ ألهنم مقروف هبا ،وإ٪تا السبب يف قتا٢تم
ىو ىذا الشرؾ الذي كانوا متحلُت بو يف أمر العبادة ،مث ذكر قولو تعاُف﴿ :وأَف ْالمس ِ
﵁ فبلَ تَ ْدعوا مع ِ
اج َد ِ
ا﵁
ُ ََ
َ ََ
أَ َح ًدا﴾( . )ٔٛٚذكر بعض ا١تفسرين أهنا ا١تساجد ا١تعروفة .ومنهم من يقوؿ :إف ا١تساجد ىي :مواضع السجود.
فيكوف ا١تعٌت :ال تسجدوا لغَت ﵁ .فتكوف اآلية دليبلً على منع السجود لغَت ا﵁.
وإذا تأملت ىذه اآليات اليت فيها التحذير من الشرؾ ٕتد فيها التعميم﴿ ،فبلَ تَ ْدعوا مع ِ
ا﵁ أَ َح ًدا﴾(،)ٔٛٛ
ُ ََ
و"أحدا" نكرة يف سياؽ النهي يف اآلية األوُف ،ويف اآلية
كما قاؿ ا﵁ تعاُفَ ﴿ :وََفْ يَ ُكن لوُ ُك ُف ًوا أَ َح ٌد﴾(.)ٜٔٛ
ً
ملكا وال نبيا وال
أحدا أيا كاف ،ال ً
الثانية :نكرة يف السياؽ النفي ،فتفيد العموـ .فيكوف ا١تعٌت :فبل تدعو مع ا﵁ ً
إنسا ...فهذا من دالئل عدـ جواز صرؼ العبادة لغَت ا﵁ عز وجل.
صاٟتًا وال جنا وال ً
وسيأيت -إف شاء ا﵁ تعاُف -التعبَت عن العبادة بالدعاء؛ ألف ذلك أعظم العبادة.
اٟتَق﴾(ٓ .)ٜٔفأوردىا ا١تصنف رٛتو ا﵁ تعاُف ،وجاء تفسَتىا عن
مث ذكر بعد ذلك قولو تعاُف﴿ :لَوُ َد ْع َوةُ ْ
علي رضي ا﵁ عنو :أف ا١تراد بدعوة اٟتق :التوحيد(ٔ .)ٜٔوجاء عن ابن عباس(ٕ ،)ٜٔوعن قتادة(ٖ :)ٜٔأف دعوة
اٟتق ا١تراد هبا :ال إلو إال ا﵁(ٗ.)ٜٔ

( )186اٞتن.ٔٛ :
( )187اٞتن.ٔٛ :
( )188اٞتن.ٔٛ :
( )189اإلخبلص.ٗ :
( )190الرعد.ٔٗ :
( )191أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٕ)ٕٕٓٛ
( )192أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٓ.)ٕٕٓٛٗ ،ٕٕٓٛٔ ،ٕٕٓٛ
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و٢تذا استدؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف -باآلية يف ىذا ا١توطن ،وىو أف الدعاء ال يكوف إال ﵁ ،فللو دعوة اٟتق؛ فبل
يُدعى إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،وىذا ىو التوحيد ،وىو معٌت :ال إلو إال ا﵁ ،كما سيأيت إف شاء ا﵁.
ِ
وف الدعاء ُكلو ِ
ِ
(وَٖتق ْقت أَف رس َ ِ
﵁).
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم -قَاتَػلَ ُه ْم؛ ليَ ُك َ َ ُ ُ
وؿ ا﵁ َ -
َ َ َ َُ
------------------ِ
وف الدعاء ُكلو ِ
﵁) .وسيأيت إف شاء ا﵁ تعاُف :ليكوف الذبح ﵁،
بدأ -رٛتو ا﵁ تعاُف -بالدعاء ،قاؿ( :ليَ ُك َ َ ُ ُ
وليكوف النذر ﵁ ،ولتكوف ٚتيع العبادات ﵁.
فبدأ -رٛتو ا﵁ -بالدعاء لعظم أمر الدعاء ،قاؿ صلوات ا﵁ وسبلمو عليو« :الد َعاءُ ُى َو الْعِبَ َادةُ»(٘ .)ٜٔوىذا
اٟتَج َعَرفَةُ»( .)ٜٔٙفكأف الدعاء لعظم شأنو ىو العبادة؛ و٢تذا جاء
مثل ما تقدـ؛ كقولو صلى ا﵁ عليو وسلمْ « :
عن أنس(- )ٜٔٚرضي ا﵁ عنو -أنو قيل لو :الدعاء نصف العبادة .فقاؿ رضي ا﵁ عنو :ىو العبادة كلها(.)ٜٔٛ

( )193ىو :قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ،وقيل :قتادة بن دعامة بن عكابة ،حافظ العصر ،قدوة ا١تفسرين وا﵀دثُت ،أبو ا٠تطاب،
السدوسي ،البصري ،الضرير ،األكمو ،وسدوس :ىو ابن شيباف بن ذىل بن ثعلبة من بكر بن وائل .كاف من أوعية العلم ،و٦تن يضرب بو
ا١تثل يف قوة اٟتفظ .كاف يقوؿ :ما يف القرآف آية إال وقد ٝتعت فيها شيئًا ،وعنو قاؿ :ما ٝتعت شيئًا إال وحفظتو .قاؿ ابن حجر يف
التقريب :ثقة ثبت .مات سنة سبع عشرة ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٖٕ ٜٗٛ /ترٚتة  ،)ٗٛٗٛوسَت أعبلـ النببلء (٘ ٕٜٙ /ترٚتة
ٕٖٔ).

( )194أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٖ)ٕٕٓٛ

( )195صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٕٖ٘ ،)ٖٔٛٗٙ ،ٖٕٔٛٗ ،ٖٜٔٛٔ ،ٖٔٛٛٙ ،ٔٛأبو داود :كتاب الصبلة ،باب
الدعاء ( ،)ٜٔٗٚالًتمذي :كتاب تفسَت القرآف ،باب ومن سورة البقرة ( ،)ٖٖٕٚ ،ٖٕٗٚ ،ٕٜٜٙقاؿ الًتمذي :حسن صحيح ،ابن
ماجو :كتاب الدعاء ،باب فضل الدعاء ( ،) ٖٕٛٛمن حديث النعماف بن بشَت ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح .

( )196صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٗ ،)ٔٛٚٚأبو داود :كتاب اٟتج ،باب من َف يدرؾ عرفة ( ،)ٜٜٔٗالًتمذي :كتاب اٟتج،
باب ما جاء فيمن أدرؾ اإلماـ ّتمع فقد أدرؾ اٟتج ( ،)ٜٛٛالنسائي :كتاب مناسك اٟتج ،باب فرض الوقوؼ بعرفة (،ٖٓٔٙ

ٖٗٗٓ) ،ابن ماجو :كتاب مناسك ،باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة ٚتع (ٖ٘ٔٓ) ،من حديث عبد الرٛتن بن يعمر بو ،قاؿ األلبآف
يف صحيح أيب داود :صحيح.

( )197ىو :الصحايب اٞتليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حراـ بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار،
اإلماـ ،ا١تفيت ،ا١تقرئ ،ا﵀دث ،راوية اإلسبلـ ،أبو ٛتزة ،األنصاري ،ا٠تزرجي ،النجاري ،ا١تدٓف ،خادـ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم-
علما ٚتا ،وغزا معو غَت مرة ،وبايع ٖتت الشجرة ،دعا لو النيب بالْبكة،
وقرابتو من النساء ،وتلميذه ،وتبعو ،وآخر أصحابو موتًا ،وروى عنو ً
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فالدعاء شأنو عظيم؛ ألف الداعي ال يرفع حاجتو إُف ا١تدعو يف األمور اليت ال يُقدر عليها ،إال إذا كاف مبنيا
على اعتقاد النفع والضر ،فإذا جاء عند قْب ،وقاؿ :يا سيدي فعلت قبيحة .وأزاؿ العمامة عن رأسو كأنو يف
العمرة أو اٟتج -فاإلنساف يف العمرة واٟتج يلقي عن رأسو العمامة وغَتىا ،وال يلبس الطاقية أو القلنسوة أو
غَت٫تا ،وكل ىذا من باب التواضع وإظهار الضعف -فيأيت ىكذا عند أصحاب القبور ،ويقوؿ :يا سيديِ ،
اشف
مريضي! مث يُقاؿ :ىذا ليس بشرؾ! إذف ما ىو الشرؾ؟! نسأؿ ا﵁ العافية والسبلمة.
ت فَػ ُه َو
فشفاء ا١تريض يكوف من ا﵁ تعاُف ،كما قاؿ إبراىيم عليو الصبلة والسبلـَ ﴿ :وإِذَا َم ِر ْ
ضُ
يَ ْش ِف ِ
ُت﴾( .)ٜٜٔفيطلب حاجة ال يقدر عليها إال ا﵁ رب العا١تُت ،وال شك أنو هبذا قد أشرؾ.
وا١تؤلف -رٛتو ا﵁ -بدأ بالدعاء كما قلنا؛ ألف الدعاء عظيم الشأف يف العبادة؛ و٢تذا جاء يف القرآف آيات
وف ِ
وف ِمن د ِ
ا﵁
كثَتة أُطلق الدعاء فيها على العبادة ،كما قاؿ ا﵁ -عز وجل -عن إبراىيمَ ﴿ :وأَ ْعتَ ِزلُ ُك ْم َوَما تَ ْد ُع َ ُ
ِ
ِ
وف ِ
وف ِمن د ِ
ا﵁﴾(ٕٓٓ) .فأطلق على الدعاء
َوأَ ْد ُعو َريب َع َسى أَال أَ ُك َ
وف بِ ُد َعاء َريب َشقيا * فَػلَما ْاعتَػَزَ٢تُ ْم َوَما يَػ ْعبُ ُد َ ُ
العبادة ،وذلك لعظم شأف الدعاء ،وكْب قدره يف العبادة ،فبدأ بو رٛتو ا﵁ تعاُف.
انتشارا من أنواع الشرؾ ىو الدعاء؛ ألنو ال
انتشارا ،فأكثر ما يكوف
أيضا بدأ بو؛ ألنو أكثر أنواع الشرؾ
ً
ً
ً
٭تتاج من الداعي إال إُف ٣ترد النطقٓ ،تبلؼ الذبح مثبلً؛ فإذا أراد أف يذبح فبل بد أف يكوف لديو ماؿ ،وأف يتجو
بالذبيحة إُف ا١توضع الذي يريد ذْتها عند أصحاب القبور ...و٨توىا ،فالذبح بالنسبة إُف الدعاء قليل ،وىكذا
النذور وغَتىا ،أما الدعاء فهو فقط ٣ترد ٖتريك الشفتُت؛ فإذا حرؾ الشفتُت بالدعاء صار داعيًا.
يقوؿ الشيخ ٛتد بن معمر(ٕٔٓ) -رٛتة ا﵁ تعاُف عليو -وىو من أئمة الدعوة ا١تشاىَت :ال نعلم يف النصوص
شيئًا ورد التحذير والوعيد على صرفو لغَت ا﵁ مثلما ورد يف الدعاء .فالدعاء لغَت ا﵁ -عز وجل -أكثر ما يكوف
ِ ِ
٨توا من مئة نَػ ْف ٍ
س .مات سنة إحدى وتسعُت .انظر :االستيعاب (صٖ٘ ترٚتة ٖٗ) ،واإلصابة (ٕٔٔٙ /
فرأى من ولَده وولَد ولَده ً
ترٚتة .)ٕٚٚ

( )198أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٕٔ.)ٗٓٛ/
( )199الشعراء.ٛٓ :
( )200مرٔف.ٜٗ - ٗٛ :

( )201ىوٛ :تد بن ناصر بن عثماف بن معمر ،النجدي التميمي من أىل العُيَػْيػنَة ،نزح منها واستوطن مدينة الدرعية وقرأ فيها على شيخ

شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب وغَته ،جلس للتدريس ٔتدينة الدرعية ،ويف سنة ألف ومئتُت وإحدى عشرة بعثو اإلماـ عبد العزيز بن
٤تمد بن سعود على رأ س ركب من العلماء ١تناظرة علماء مكة ،فناظرىم وظهر عليهم باٟتجة فسلموا لو وأذعنوا ،واله اإلماـ سعود بن
عبد العزيز قضاء الدرعية من ٚتلة قضاهتا الكثَتين ،وبعثو بعدما استوُف على اٟتجاز سنة ٕٕٓٔىػ إُف مكة عند الشريف غالب مشرفًا
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شديدا ،وعظم ا﵁ -عز وجل -من شأنو؛ فبدأ بو -رٛتو
النهي عنو يف النصوص ،فقد ُهنِي عنو يف النصوص هنيًا ً
ا﵁ تعاُف١ -تا ذكرناه من عظم شأف الدعاء ،وكثرة انتشاره يف العابدين لغَت ا﵁ تعاُف.
(والن ْذر ُكلو ِ
﵁).
َ ُ ُ
------------------النذر يف الشرع :أف يلزـ ا١تكلف نفسو شيئًا َف ٬تب عليو بأصل الشرع .فقد تكوف ىناؾ سنة من السنن،
مثل :صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر ،فيقوؿ :﵁ علي أف أصوـ ثبلثة أياـ من كل شهر .فصياـ ثبلثة أياـ صار
واجبًا؛ ألنو أوجبو على نفسو ،فهذا معٌت النذر .أو أف ينذر ﵁ -عز وجل -أف يعكتف ليلة يف ا١تسجد،
فاالعتكاؼ ليس واجبًا ،لكنو صار واجبًا بالنذر ،فكيف يصرفوف النذور لغَت ا﵁ تعاُف؟!
ىم يصرفوف النذور لغَت ا﵁ تعاُف؛ ألهنم يعتقدوف أف أصحاب ىذه القبور يسمعوف ،ولديهم تصريف ،فيأيت
أحدىم ويقوؿ :يا شيخ فبلف ،أو يا سيدي فبلف ،إف رددت علي غائيب ،أو إف رْتت ٕتاريت ،فلك علي أف
دائما! ويقفوف عليها األوقاؼ -عياذًا با﵁ -فهذا ٦تا
أضيء القْب بالشموع أو بالكهرباء .و٢تذا ٕتدىا مضاءة ً
كانوا يفعلونو.
فا١تصنف -رٛتو ا﵁ -يؤكد ىنا على أف يكوف الدعاء كلو ﵁ ،وعلى أف يكوف النذر ﵁.
(والذبح ُكلو ِ
﵁).
َ ُْ ُ
------------------الذبح الذي ىو ذبح العبادة ،وذبح العبادة كثَت ،منو :األضاحي ،والذبح ا١تشروع منو :العقيقة ،ومنو :ا٢تدايا
يف اٟتج ،واإلىداء إُف البيت حىت يف غَت حج وال عمرة ...فكل ىذه من أنواع الذبح؛ و٢تذا قاؿ النيب صلى ا﵁
عليو وسلم« :لَعن ا﵁ من ذَبح لِغَ َِت ِ
ا﵁»(ٕٕٓ).
ََ ُ َْ ََ ْ
وقد رأيت بعضهم انتقد الشيخ العبلمة ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ -فقاؿ :كيف يقوؿ الذبح ،والذبح
لو أنواع؟!
على أحكاـ قضاة مكة ا١تكرمة ،فأقاـ ٔتكة ٨تو أربع سنوات ،مث تويف هبا -رٛتو ا﵁ -سنة ألف ومئتُت وٜتس وعشرين من ا٢تجرة ،يف أوؿ
شهر ذي اٟتجة .انظر :األعبلـ للزركلي (ٕ ،)ٕٖٚ /ومشاىَت علماء ٧تد (ٕ.)ٔ٘ٙ /

( )202أخرجو مسلم :كتاب األضاحي ،باب ٖترٔف الذبح لغَت ا﵁ تعاُف ولعن فاعلو ( ،)ٜٔٚٛمن حديث علي بن ايب طالب بو.
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وىذا من اٟتذلقة العجيبة ،إذف فقد انتقد قوؿ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم« :لَعن ا﵁ من ذَبح لِغَ َِت ِ
ا﵁».
ََ ُ َْ ََ ْ
ومعلوـ أف ا١تقصود :الذبح الذي ىو على خبلؼ الذبح ا١تعتاد ،فإذا قاؿ إنساف :أنا سأذبح للضيف .ىل يقصد
أف يتقرب للضيف؟! أو يقوؿ :انتهى اللحم من بييت؛ فسأذبح ىذا ا٠تروؼ أو ىذا العجل ...فهل يذبح ليتقرب
ألطفالو؟! معلوـ أف ا١تقصود ىنا :الذبح الذي يتقرب بو الذابح لغَت ا﵁ ،وىذا معروؼ من سياؽ الكبلـ.
ٚتيع أَنْػو ِاع الْعِباد ِ
ات َكلها ِ
ِ
﵁) .وكبلمو يف أمور العبادة ،أما األمور العادية ا١تعتادة فبل شك أهنا
فيقوؿَ ( :و َ ُ َ َ َ
َ
ليست مراده ىنا ،وىكذا حذلقة بعضهم بقولو :الدعاء أنواع؛ منو دعاء جائز :كأف تدعو أخاؾ ليأيت لك با١تاء!
وسبحاف ا﵁! فهذه ٤تاولة تلمس عثرات فقط ،ومعلوـ أف ىذا ليس من أمور العبادة؛ كأف تقوؿ :يا فبلف ىات
ماءً .يا فبلف أحضر كذا ...فهذا يُسمى يف اللغة :دعاء ،لكن ىل ىو دعاء عبادة؟
فالشيخ يتحدث عن الدعاء يف العبادة ،لكن ٤تاولة تلمس العثرات -يف اٟتقيقة -توصل إُف أف يُقاؿ ىذا يف
النصوص ،فقولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :لَعن ا﵁ من َذبح لِغَ َِت ِ
ا﵁» .معلوـ أف ا١تقصود :ذْتها لغَت ا﵁ .وىذا
ََ ُ َْ ََ ْ
على أحواؿ :فإما أف يذبح متقربًا إليو ،أو أف يذبح باٝتو ،كأف يقوؿ :باسم ا١تسيح ،أو :باسم علي ،أو :باسم
السيد البدوي(ٖٕٓ) ...حىت لو كاف يف األضحية ،فتكوف ٦تا أُ ِىل بو لغَت ا﵁ ،فالذبح لغَت ا﵁ إما أف يكوف
بالتقرب إُف غَت ا﵁؛ كأف يذبح ويقوؿ :أذبح ىذه إُف صاحب ىذا القْب لَتد ِف غائيب .فيكوف قد قصده ،وإما
أف يأيت بالذبيحة فيسمي عليها غَت اسم ا﵁ ،فيقوؿ :باسم علي ،أو :باسم اٟتسُت ،أو :باسم الشيخ عبد القادر
اٞتيبلٓف(ٕٗٓ) ،أو :باسم السيد البدوي ...حىت ولو كانت يف فًتة األضحية أو عقيقة ،فهنا صارت ٦تا أُ ِىل بو
لغَت ا﵁.

( )203ىو :أٛتد بن علي بن إبراىيم بن ٤تمد بن أيب بكر ،اٟتسيٍت ،أبو العباس ،البدوي ،ا١تتصوؼ ،صاحب الشهرة يف الديار
ا١تصرية ،أصلو من ا١تغرب ،ولد بزقاؽ اٟتجر ببلدة فاس سنة ٜ٘ٙىػ ،وطاؼ الببلد وأقاـ ٔتكة وا١تدينة ،ودخل مصر يف أياـ ا١تلك الظاىر
بيْبس ،فخرج الستقبالو ى و وعسكره ،عظم شأنو يف ببلد مصر فانتسب إُف طريقتو ٚتهور كبَت بينهم ا١تلك الظاىر ،تويف يف ٕٔ ربيع
األوؿ سنة ٘ٙٚىػ ودفن يف طنطا حيث تقاـ يف كل عاـ سوؽ عظيمة يفد إليها الناس من ٚتيع أ٨تاء القطر ا١تصري احتفاءًا ٔتولده.
انظر :األعبلـ للزركلي (ٔ ،)ٔٚ٘ /وحياة السيد البدوي للسيد أٛتد طعيمة.

( )204ىو٤ :تيي الدين ،أبو ٤تمد ،عبد القادر ابن أيب صاٌف عبد ا﵁ ابن جنكي دوست اٞتيلي ،اٟتنبلي ،شيخ بغداد ،مولده ّتيبلف
خَتا ،كثَت الذكر ،دائم الفكر،
سنة إحدى وسبعُت وأربع مئة ،قدـ بغداد شابا ،فتفقو على أيب سعد ا١تخرمي ،كاف ً
فقيها ،صاٟتًا ،دينًاً ،

سريع الدمعة .قاؿ الذىيب :الشيخ عبد القادر كبَت الشاف ،وعليو مخخذ يف بعض أقاويلو ودعاويو ،وا﵁ ا١توعد ،وبعض ذلك مكذوب
عليو .من مصنفاتو" :الغنية لطالب طريق اٟتق" ،و"الفتح الربآف" .تويف عاشر ربيع اآلخر سنة إحدى وستُت وٜتس مئة .انظر :سَت أعبلـ

النببلء (ٕٓ ٖٜٗ /ترٚتة  ،)ٕٛٙوالذيل على طبقات اٟتنابلة (ٕ ٔٛٚ /ترٚتة ٗٗٔ).
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فسمي إىبلالً.
وأصل اإلىبلؿ معناه :رفع الصوت ،ومنو قيل :ا٢تبلؿ؛ ألهنم إذا رأوه أىلوا ورفعوا أصواهتم؛ ُ
فكانوا يرفعوف ،كما أنك إذا أردت أف تذبح ﵁ تقوؿ :باسم ا﵁ ،وا﵁ أكْب .فًتفع صوتك بالتسمية ىنا ،فهذا ىو
معٌت اإلىبلؿ ،فإذا أُ ِىل هبا لغَت ا﵁ -عز وجل -بذكر اسم غَت ا﵁ ،أو بأف قصد هبا غَت ا﵁ ،فهذا من الشرؾ
الذي ال ريب فيو ،وتكوف يف ىذه اٟتالة ال ٭تل األكل منها.
فمراده :أف الذبح يكوف ﵁ -عز وجل -وقد عظم ا﵁ من شأف الذبح؛ حىت قرنو -سبحانو وتعاُف-
بالصبلة ،وىي أعظم شعائر اإلسبلـ الظاىرة ،وىي أجل ما يف اإلسبلـ بعد التوحيد ،فقرف ا﵁ الذبح هبا يف قولو
ِ
ك و ْا٨تر﴾(ٕ٘ٓ) .ويف قولو تعاُف﴿ :قُل إِف صبلَِيت ونُس ِكي وَْ٤تياي و٦تََ ِايت ِ
﵁ َرب
َ
تعاُف﴿ :فَ َ
صل لَرب َ َ َْ
َ َ َ َ
ْ
َ ُ
ِ
ُت﴾(.)ٕٓٙ
الْ َعالَم َ
قاؿ أىل العلم :قرف الذبح بالصبلة يدؿ على عظم شأف الذبح؛ ألف الصبلة عظمها من الدين أمر مفروغ
منو ،فلما قُِرف الذبح هبا دؿ على عظم الذبح الذي قرنت بو.
فاٟتاصل :أف ىذا كلو يدؿ على ما أراده ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -من جعل الذبح ﵁ تعاُف وحده دوف
شريك.
(واالستِغَاثَةُ ُكلها بِ ِ
ا﵁).
َ ْ
َ
------------------االستغاثة أصلها :طلب الغوث ،وأف يطلب من غَته أف يغيثو ،ومعلوـ أف ا١تقصود االستغاثة :فيما ال يقدر
كلها) .فقد تكوف يف
عليو إال ا﵁ ،سواء كانت يف أمور الدنيا أو كانت يف أمور اآلخرة .و٢تذا قاؿ( :واالستغاثةُ َ
أمور الدنيا ،كأف تغرؽ السفينة وتتحطم يف أثناء البحر ،وليس حولك َمن ينجدؾ ،فاالستغاثة ىنا ال تكوف إال
با﵁ ،لكن لو استغاث برجل يف ا١تشرؽ ،وقاؿ :يا فبلف .فهذا شرؾ أكْب؛ ألنو استغاث بغَت حاضر ،وغَت قادر،
وىكذا إذا استغاث فيو يف أمور اآلخرة ،كما فعل صاحب الْبدة البوصَتي( ،)ٕٓٚحُت استغاث بالنيب -صلى ا﵁
عليو وسلم -ليأخذ بيده يوـ القيامة يف ا﵀شر.

( )205الكوثر.ٕ :
( )206األنعاـ.ٕٔٙ :
( )207ىو٤ :تمد بن سعيد بن ٛتاد بن ٤تسن بن عبد ا﵁ ،الصنهاجي ،البوصَتي ،ا١تصري ،شرؼ الدين ،أبو عبد ا﵁ ،شاعر ،حسن
الديباجة ،مليح ا١تعآف ،نسبتو إُف بوصَت من أعماؿ بٍت سويف ٔتصر ،أمو منها ،وأصلو من ا١تغرب من قلعة ٛتاد من قبيلة يعرفوف ببٍت
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فاالستغاثة ال تكوف يف مثل ىذه األمور إال با﵁ وحده ال شريك لو ،أما االستغاثة ا١تعتادة اليت قاؿ ا﵁ -عز
استَػغَاثَوُ ال ِذي ِمن ِش َيعتِ ِو َعلَى ال ِذي ِم ْن َع ُدوِه﴾( .)ٕٓٛفهذه استغاثة عادية،
وجل -فيها عن صاحب موسى﴿ :فَ ْ
كأف تطلب من أحد أف يغيثك لو غرؽ أحد أو احًتؽ ا١تنزؿ ،فتقوؿ :يا فبلف ،أغثٍت أنا أغرؽ .أو تقوؿ :يا
فبلف ،أعٍت على إطفاء اٟتريق.
وىذا ليس داخل نطاؽ الكبلـ أصبلً؛ ألف ىذه ليست من العبادة ،وإ٪تا الكبلـ على االستغاثة التعبدية،
والذبح التعبدي ،فالكبلـ ىنا مقيد ٔتا يتعلق بو؛ و٢تذا فصل الشيخ -رٛتو ا﵁ -وغَته من أئمة الدعوة أنواع
متوفرا فيو الشروط الثبلثة ،وىي :أف يكوف
االستغاثة ،وبينوا أف االستغاثة اٞتائزة وىكذا الدعاء اٞتائز ما يكوف ً
قادرا.
ْتي ،حاضر ،قادر .فإف كانت ٔتيت سقط الشرط األوؿ والثآف والثالث؛ ألنو ال يكوف حيا وال
حاضرا وال ً
ً
أيضا فهي استغاثة غَت جائزة؛ ألهنا استغاثة ٔتن ال يعلم الغيب ،وال يستطيع أف يطلع
وإف كانت ْتي غَت حاضر ً
عليو ،فبل يستطيع أف يطلع على ما أنت فيو حىت يغيثك.
وىكذا إف استُغِيث ْتي حاضر غَت قادر ،كأف يُستغاث بطفل رضيع ،فهذا نوع من العبث واالستهزاء؛ ألنو
معلوـ أنو لن يستطيع أف يفعل شيئًا ،لكن ما يظنو العامة يف بعض الببلد أف فيو سرا -كما يقولوف -أي :قدرة
على أف ينجي ،وعلى أف يغيث ...وإف كاف يف طفولتو!
معا ،فإذا استغاث ْتي حاضر قادر ،فهذا ببل شك
و٢تذا قاؿ أىل العلم :ال بد من توفر الشروط الثبلثة ً
معتاد وجائز ،وليس ٤تبلً للنقاش ،كما يستغيث اجملاىدوف بعضهم ببعض ،كأف يكثر العدو يف جهة ،فيطلب أىل
اٞتناح األٯتن -مثبلً -من أىل اٞتناح األيسر ،أو من الذين يف ا٠تلف أو ا١تقدمة أف يغيثوىم ،فهذا أمر معتاد
ومعروؼ.
فالكبلـ عن االستغاثة اليت ىي نوع من أنواع العبادة اليت ال تصرؼ إال ﵁ كلها ال تكوف إال ﵁ تعاُف.
ٚتيع أَنْػو ِاع الْعِباد ِ
ات ُكلها ِ
ِ
﵁).
( َو َ ُ َ َ َ
َ
-------------------

حبنوف ،ومولده يف هبشيم من أعماؿ البهنساوية سنة ٙٓٛىػ ،ووفاتو باإلسكندرية سنة ٜٙٙىػ ،لو (ديواف شعر) ،وأشهر شعره الْبدة،
شرحها وعارضها كثَتوف .انظر :األعبلـ للزركلي ( ،)ٖٜٔ /ٙوفوات الوفيات (ٖ ٖٕٙ /ترٚتة .)ٗ٘ٙ

( )208القصص.ٔ٘ :
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نوعا من التخصيص ،لكثرة ما يكوف فيو من الشرؾ ،مث أٚتل العبارة -رٛتو ا﵁ -فقاؿ:
الذي سبق كاف ً
ٚتيع أَنْػو ِاع الْعِباد ِ
ات ُكلها ِ
ِ
﵁) .وسواء قُسمت العبادات إُف مالية وبدنية ،أو إُف ظاىرة وباطنة ،أو إُف اعتقادية
(و َ ُ َ َ َ
َ
َ
وقولية وعملية ،فإذا كاف اإلطبلؽ الشرعي عبادة فإهنا ال تكوف إال ﵁ تعاُف.
(وعرفْت أَف إِقْػرارىم بِتػوِح ِ
اإل ْس ِ
يد الربُوبِي ِة ََفْ يُ ْد ِخلْ ُه ْم ِيف ِ
ص َد ُى ُم الْ َمبلئِ َك َة أَ ِو األَنْبِيَاءَ أَ ِو األَ ْولِيَاءَ؛
بلـَ ،وأَف قَ ْ
َ ََ َ
َ َُ ْ َ ْ
ِ
ِ
وف ش َفاعتػهم ،والتػ َقرب إِ َُف ِ ِ
مو َا٢تُ ْم).
يُِر ُ
ا﵁ بِ َذل َ
يد َ َ ََ ُ ْ َ َ
كُ ،ى َو الذي أَ َحل د َماءَ ُىم َوأَ َ
------------------ىذا كلو تأكيد على ما تقدـ ،والشيء الذي تقدـ ال نعيد شرحو مرة أخرى ،فكل ما ذكره الشيخ من قضية
إقرار القوـ بتوحيد الربوبية ،وأف ىذا ىو السبب يف استحبلؿ دمائهم وأموا٢تم ،ىذا كلو ٦تا تقدـ.
ِ
(عرفْ ِ ِ ٍ ِ ِ
ت إِلَْي ِو الر ُسلَ ،وأَ ََّب َع ِن ِ
ك:
اإلقْػَر ِار بِِو الْ ُم ْش ِرُك َ
وفَ ،وَى َذا التػ ْوِح ُ
يد ُى َو َم ْع ٌَت قَػ ْول َ
ت حينَئذ التػ ْوح َيد الذي َد َع ْ
ََ َ
ُ
ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ).
------------------(عرفت) .فهذا جواب الشرط،
(عرفت) فعل الشرط ،مث قاؿ:
(عرفت) جواب الشرط ،فالفعل األوؿ
قولو:
َ
َ
َ
أي :إذا عرفت ما تقدـ من إقرارىم بالتوحيد ،وأف الذي أباح دماءىم وأموا٢تم ىو شركهم يف العبادة ،عرفت عند
ذلك -وىذا جواب الشرط -التوحيد الذي دعت إليو الرسل ،وىذا التوحيد الذي دعت إليو الرسل ىو معٌت
قولنا :ال إلو إال ا﵁ .ألف ىذه الكلمة ال شك أهنا كلمة عظيمة ،و٢تا مدلوؿ ومفهوـ ٤تدد ،وواضح يف الشرع.
وىذه الكلمة بينت النصوص معناىاَ ،ف تًتؾ النصوص ىذه الكلمة ألىواء الناس ولظنوهنم؛ و٢تذا جاء
تفسَتىا يف القرآف نفسو يف أكثر من موطن ،يقوؿ ا﵁ تعاُف﴿ :فَمن ي ْك ُفر بِالط ُ ِ ِ ِ ِ
ك
استَ ْم َس َ
اغوت َويُػ ْؤمن بِا﵁ فَػ َقد ْ
َ َ ْ
بِالْ ُع ْرَوِة الْ ُوثْػ َقى﴾( .)ٕٜٓوالعروة الوثقى ىي :ال إلو إال ا﵁ .فبُت تعاُف أهنا تتضمن نفيًا وإثباتًا؛ ﴿فَ َمن يَ ْك ُف ْر
اغ ِ
وت﴾ىذا النفي﴿ ،ويػ ْؤِمن بِ ِ
ا﵁﴾ىذا اإلثبات.
بِالط ُ
َُ
فالذي يتحقق لو ىذا يكوف قد استمسك ﴿بِالْ ُع ْرَوِة الْ ُوثْػ َقى﴾ ،والطاغوت يف ىذا ا١توطن -كما بُت
ِ
فمن َك َفر ٔتا ُعبِد من دوف ا﵁ -عز وجل -أيا كاف
ا١تفسروف -ا١تراد بو :ما ُعبد من دوف ا﵁ من األوثاف واألندادَ .
ا١تعبود ،وآمن با﵁ وحده إٯتاف ا١توحد ،فهو الذي استمسك بالعروة الوثقى.
( )209البقرة.ٕ٘ٙ :
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ِ ِ
ِ
يم ألَبِ ِيو
وىذا معٌت قوؿ ا﵁ -عز وجلً -
أيضا ،فقد ذكر ا﵁ الركنُت ىذين يف قولو تعاُفَ ﴿ :وإ ْذ قَ َاؿ إبْػَراى ُ
(ٕٓٔ)
وف﴾ ىذا ركن النفي ،أي :ال
وف * إِال ال ِذي فَطََرِٓف﴾  .فقولو﴿ :إِن ٍِت بَػَراءٌ ٦تا تَػ ْعبُ ُد َ
َوقَػ ْوِم ِو إِن ٍِت بَػَراءٌ ٦تا تَػ ْعبُ ُد َ
إلو .وقولو﴿ :إِال ال ِذي فَطََرِٓف﴾ .ىذا ركن اإلثبات ،أي :إال ا﵁.
وقولنا :ال إلو إال ا﵁" ،ال" نافية للجنس ،وكلمة "إلو" اسم ال منصوب وعبلمة نصبو الفتح ،وخْبىا مقدر
بقولك" :حق" .أي :ال إلو حق إال ا﵁ .أي :ال معبود حق إال ا﵁ .وىذا التقدير قد دؿ عليو القرآف يف قولو
(ٕٔٔ)
ِ
وف ِمن دونِِو ىو الْب ِ
وف﴾.
ك بِأَف ا﵁َ ُى َو ْ
اط ُل﴾  .وقولو تعاُفَ ﴿ :وأَف َما يَ ْد ُع َ
اٟتَق َوأَف َما يَ ْد ُع َ
تعاُف﴿ :ذَل َ
ُ َُ َ
تقدـ معناه ،أي :ما يعبدوف ،فأطلق على العبادة الدعاء.
فهذ ا١توطن يبُت ا﵀ذوؼ ا١تقدر يف قولنا :ال إلو إال ا﵁ .أما َمن قدرىا -والعياذ با﵁ -بكلمة :موجود،
ٔتعٌت :أنو ال موجود إال ا﵁ ،فهذا مذىب أىل وحدانية الوجود الذين يقولوف :ال موجود إال ا﵁! نسأؿ ا﵁ العافية
والسبلمة.
وبذلك تعلم أف التقدير الصحيح قد دؿ عليو القرآف؛ أي :ال إلو حق ،ومعٌت اإللو :ا١تعبودِ ،من ألو يألو
إالىةٔ ،تعٌت :عبد يعبد عبادةً .فػ "ال إلو حق إال ا﵁" ،أي :ال معبود حق إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،وىذا
ً
التقدير يعٍت :أف ما ُعبِد على نوعُت:
النوع األوؿ :معبود باٟتق ،وىو ا﵁ وحده ال شريك لو.
النوع الثآف :ما ُعبِد بالباطل ،وىو كل ما سوى ا﵁.
فكل ما سوى ا﵁ ٦تا ُعبِد من ا١تخلوقات العلوي ة أو األرضية ،فإف عبادتو عبادة بالباطل ،وىذا ىو معٌت :ال
إلو إال ا﵁.
ِ
ِ
ك :ال إِلَو إِال ا﵁ .فَِإف ِ ِ
ص ُد ألَ ْج ِل َى ِذ ِه األُُم ِ
( َوَى َذا التػ ْوِح ُ
يد ُى َو َم ْع ٌَت قَػ ْول َ
َ
اإللَ َو عْن َد ُى ْم ُى َو الذي يُػ ْق َ
ورَ ،س َواءٌ
ُ
اف َملَ ًكا ،أَْو نَبِيا ،أَْو َولِيا ،أَْو َش َجَرةً ،أَْو قَػْبػًرا ،أَو ِجنػيا).
َك َ
-------------------

( )210الزخرؼ.ٕٚ - ٕٙ :
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ىذا ىو ا١تعروؼ ،فاإللو الذي يقصد ٢تذه العبادات ىذا معٌت اإللو ا١تعبود ،سواء كاف ىذا ا١تعبود -مثلما
تقدـ -من ا١تبلئكة ،أو من اٞتن ،أو من الصاٟتُت ،أو من األنبياء ،وتقدـ أف ا١تعبودات متفاوتة ،فاإللو عندىم
الذي يقصد هبذه األمور ،أي :يقصد بالعبادة ،ويتقرب إليو ألجل ىذه األمور.
وف أَف َذلِ َ ِ
يدوا أَف ِ
ك).
اإللَ َو ُى َو ْ
َ
ا٠تَالِ ُق الر ِاز ُؽ الْ ُم َدبػُر ،فَِإنػ ُه ْم يَػ ْعلَ ُم َ
(َفْ يُِر ُ
ت لَ َ
ك ﵁ َو ْح َدهَُ ،ك َما قَد ْم ُ
--------------- ---ال يريدوف أف اإللو ىو ا٠تالق ،ولو كاف معٌت اإللو يف كلمة التوحيد :ا٠تالق ،ألقر هبا ا١تشركوف ،ولو كاف النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم -أتى ليقوؿ الناس :ال إلو إال ا﵁ .أي :ال خالق إال ا﵁ .ألقروا هبا ،بدليل القرآف ،قاؿ(ٕٕٔ)
ِ
ِ
ِ
ض
تعاُفَ ﴿ :ولَئن َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ﴾  .وقاؿ تعاُفَ ﴿ :ولَئن َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق الس َم َاوات َواألَ ْر َ
س َوالْ َق َمَر لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ﴾(ٖٕٔ) .ففي كل ذلك ٬تيبوف ّتواب واحد﴿ :لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ﴾ .فدؿ على أف
َو َسخَر الش ْم َ
اإللو ىنا لو كاف معناه ا٠تالق ألقروا بو.
فالذين فسروا اإللو يف كلمة التوحيد :با٠تالق ،أو القادر على االخًتاع -كما يقولو أىل الكبلـ من ا١تعتزلة
ومن تأثر هبم -لو كاف معناه :القادر على االخًتاع١ ،تا رفض ا١تشركوف ىذه الكلمة؛ ألهنم يقروف أف
وأضراهبمَ ،
ا﵁ تعاُف ىو ا٠تالق.
فعدـ التفسَت الصحيح لكلمة التوحيد يًتتب عليو إشكاالت كثَتة ،فإذا فُسَرت بأف معناىا :ال خالق إال
ا﵁ .ترتب إشكاؿ ،إذ كيف يقوؿ ا١تشركوفَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن اللوُ﴾؟ فيجيبوف باٞتواب
الصحيح "ال إلو إال ا﵁" مث ال يقبل منهم! وإذا كاف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أُ ِ
رسل ليقروا أف ا﵁ ىو ا٠تالق،
ُ
فها ىم قد أقروا أف ا﵁ ىو ا٠تالق ،قاؿ تعاُفَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ﴾ .فدؿ على أف اإللو ليس
معناه :ا٠تالق ،أو القادر على االخًتاع ،كما يقولو َمن يقولو من ا١تتكلمُت الذين َف يعرفوا حق ىذه الكلمة.
و٢تذا جاءت اآليات اليت فيها البدء بقولو تعاُفَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم﴾ ..وفيها داللة على أف ا﵁ ا٠تالق٦ ،تا يؤكد
أف اإللو يف ىذا ا١توطن ليس معناه ببل ريب :ا٠تالق ،فبل إلو أي :ال معبود حق إال ا﵁ .وألجل ىذا رده كما
سيأيت إف شاء ا﵁.

( )212الزخرؼ.ٛٚ :
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وف بِ ِ
وف ِيف َزَمانِنَا بِلَ ْف ِظ السي ِد).
اإللَِو َما يَػ ْع ٍِت الْ ُم ْش ِرُك َ
(وإِ٪تَا يَػ ْعنُ َ
َ
------------------فا١تشركوف يطلقوف على َمن يعبدونو ألفاظًا ،ومن أشهرىا وأظهرىا :لفظ السيد .و٢تذا يُطلَق على البدوي يف
مصر لفظ "السيد" .وقاؿ الشيخ( :السيد) .ألف السيد يف اللغة من السؤدد ،وا١تصنف -رٛتو ا﵁ -يتكلم من
واقع الناس قدٯتًا وإُف اليوـ؛ فهم يطلقوف على َمن يذىبوف إليهم لفظ" :السادة" ،وىم الذين يصرفوف ٢تم أنو ًاعا
من العبادة ،وقد يطلقوف السيد -ببل شك -باإلطبلؽ اللغوي ،لكن الكبلـ ىنا على ُعباد القبور الذين إذا ذىب
الواحد منهم ليتقرب إُف صاحب القْب ،قاؿ :ذىبت إُف السيد ..ويفعل عنده نفس ما كاف يفعلو ا١تشركوف يف
السابق.
وماذا يعتقد فيهم؟ يقوؿ :السيد يعلم الغيب! السيد يسمع اإلنساف حىت لو كاف نائيًا عنو! السيد ٯتلك الضر
والنفع! السيد عنده جاه ومكانة عند ا﵁ -عز وجل! وقد قاؿ بعضهم :إذا أنا مت فليس بيٍت وبينكم إال ذراع،
الحقا!
فإذا طلبتم حاجة فأتوٓف ،فبل يفصلكم عٍت إال مقدار ىذا القْب! فهو يطلب منهم أف يعبدوه ً
فالشيخ يقوؿ :إف ا١تشركُت ال يسموف معبوداهتم بالرب ،لكن يصرفوف ٢تم نفس ما يُصرؼ للرب -سبحانو
وتعاُف -ويطلقوف عليهم لفظ" :السيد" و"السادة" ،كما يطلق على البدوي مثبلً ،كما أهنم ٭تجوف قْبه حجا،
ويطوفوف بو ،وينذروف لو ،ويذْتوف عنده ،ويهتفوف باٝتو ،ويدعونو من دوف ا﵁ ،فهذا ببل شك أمر شائع وكثَت
ومشتهر.
(فَأَتَاىم النِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -ي ْدعوىم إِ َُف َكلِم ِة التػوِح ِ
يدَ ،وِى َي :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،والْ ُمَر ُاد ِم ْن َى ِذ ِه
َ
َ ْ
ُ َْ ََ َ َ ُ ُْ
ُُ
ِ ِ
اىا ،ال ُ٣تَرَد لَ ْف ِظ َها).
الْ َكل َمة َم ْعنَ َ
------------------النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أتاىم بكلمة التوحيد ،وطلب منهم -عليو الصبلة والسبلـ -ىذه الكلمة ،وَف
يرد -عليو الصبلة والسبلـ -أف يتلفظوا هبا فقط ،دوف أف يعملوا ٔتوجبها؛ و٢تذا -كما سيأيت -ردوىا َرد اٞتاحد
بعد العلم هبا ،فبل شك أهنم ال يريدوف ىذه الكلمة ،ال بألفاظها كما سيأيت -إف شاء ا﵁ تعاُف -وال يقروف
معناىا.
فالنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أتاىم ودعاىم إُف ال إلو إال ا﵁ ،وَف يرد أف يتلفظوا هبا فقط ،وإ٪تا أراد أف
اقعا ،فتعيش هبا الدوؿ ،وتعيش هبا البيوت ،وتعيش هبا أمور االقتصاد واالجتماع
يتلفظوا هبا وٯتتثلوىا و ً
والسياسة ...وكل شيء .فكلمة "ال إلو إال ا﵁" أعظم بكثَت ٦تا يظن بعض الناس؛ ألهنا تعٍت أف العبد ٮتضع لرب
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العا١تُت -سبحانو وتعاُفْ -تيث يتقرب إليو -سبحانو وتعاُف -يف عبادتو ،وكل أمر من األمور اآلتية من رب
العا١تُت يتلقاىا تلقي العبد من الرب ،فيقيم كل أموره على ىذا األساس ،وبذلك تكوف العبادة اٟتقيقية.
و١تا كاف ا١تشركوف ال يريدوف أف تذىب زعاماهتم الباطلة ،وال يريدوف أف يًتكوا معبوداهتم؛ رفضوا ىذه الكلمة،
والنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أراد ىذه الكلمة بلفظها ؤتعناىا.
وف أَف مراد النِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلَمِ -هب ِذ ِه الْ َكلِم ِة ىو :إِفْػراد ِ
اُف بِالتػ َعل ِق،
(والْ ُكف ُار ْ
اٞتُه ُ
ا﵁ تَػ َع َ
َ َُ َ ُ
اؿ يَػ ْعلَ ُم َ ُ َ َ
ُ َْ ََ َ َ
َ
َ
)
ٕٗٔ
(
ا﵁ ،والْبػراءةُ ِمْنو ،فَِإنو لَما قَ َاؿ َ٢تم« :قُولُوا ال إِلَو إِال ا﵁»  .قَالُوا﴿ :أَجعل ِ
وف ِ
والْ ُك ْفر ِٔتَا يػعب ُد ِمن د ِ
اآل٢تََة إِ َ٢تًا
َ ُ ُ َْ ْ ُ
َ
َ ََ َ ُ ُ
ُ
ُْ
ََ َ
(ٕ٘ٔ)
ِ
اب﴾ ).
َواح ًدا إِف َى َذا لَ َش ْيءٌ ُع َج ٌ
------------------أمرا دؿ عليو القرآف ،وىو أف الكفار حُت ردوا كلمة التوحيد ردوىا رد العارؼ ٔتعناىا ،أي:
ا١تصنف يقرر ىنا ً
الذي جحدىا بعد أف عرؼ ،ال رد اٞتاىل ا١تسكُت الذي رد وىو ال يعرؼ؛ ألهنم لو كانوا جهاالً لعلمتهم الرسل
حىت يعلموا ،لك نهم ردوىا رد ا١تنابذ ٢تا ،ا١تستكْب عنها ،وقد دؿ على ىذا القرآف؛ ففيو أكثر من موطن ،وقد
تقدمت بعض اآليات ،وال بأس بإعادهتا مرة أخرى بإ٬تاز.
الدليل على أف الكفار يعرفوف معٌت "ال إلو إال ا﵁" :ما أورده ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -ىنا ،وسبب نزوؿ
ىذه اآلية :أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -اشتكاه قومو إُف عمو أيب طالب ،فقالوا :إف ابن أخيك يشتم آ٢تتنا،
ويسفو أحبلمنا ...إُف آخر اٟتديث ،فاستدعاه أبو طالب عمو ،وقاؿ :يابن أخي ،ما باؿ قومك يشتكونك؟
وكاف اجمللس قد امتؤل هبم ،وبقي موضع قريب من أيب طالب ،فخشي عدو ا﵁ أبو جهل أف ٬تلس النيب -صلى
ا﵁ عليو وسلم -فيو؛ فيكوف لقربو من أيب طالب شيء من الرقة عليو ،فجلس عدو ا﵁ فيو؛ حىت يسد على النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم -فأتى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وإذا باجمللس قد امتؤل.يد ُى ْم َعلَى
فقاؿ :يابن أخي ،ما بالك قومك يشتكونك؟ فقاؿ صلوات ا﵁ وسبلمو عليو« :يَا َعم ،إِٓف أُ ِر ُ
ِ ٍ ِ
ِ
اٞتِْزيَ َة» .فقالوا :كلمة واحدة لنعطيكها وأبيك وعشر كلمات
بَ ،وتَ ْدفَ ُع َ٢تَ ْم ِهبَا الْ َع َج ُم ْ
ين َ٢تَ ْم هبَا الْ َعَر ُ
َكل َمة تَد ُ
عشرا .فقاؿ عليو
معها ،ما بيننا وبينك إال كلمة نطلقها ونصلح حالنا معك .أي :سنعطيك ىذه الكلمة ونزيدؾ ً
( )214صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٖٕٓ ،)ٜٔٓٓٗ ،ٔٙاٟتاكم يف ا١تستدرؾ (ٔ ،)ٙٔ/من حديث ربيعة بن عباد الدؤِف بو،
صححو األلبآف يف صحيح السنة النبوية (ص ،)ٖٔٗ:ويف الباب من حديث طارؽ ا﵀اريب وغَته.

( )215ص.٘ :
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الصبلة والسبلـ« :قُولُوا :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ» .فقاموا ينفضوف ثياهبم -ونفض الثوب يدؿ على الغضب -غضابًا،
وقالوا﴿ :أَجعل ِ
اآل٢تََة إِ َ٢تًا َو ِاح ًدا﴾(.)ٕٔٚ()ٕٔٙ
ََ َ
احدا ،أليس ىذا داال على علمهم أف
فهذا معٌت :ال إلو إال ا﵁ .وأهنا ستلغي ٚتيع اآل٢تة ،وسيكوف اإللو و ً
"ال إلو إال ا﵁" تعٍت :أف تدمر ٚتيع ا١تعبودات وتصرؼ العبادة ﵁؟! و٢تذا قالوا﴿ :أَجعل ِ
اآل٢تََة إِ َ٢تًا َو ِاح ًدا﴾؟!
ََ َ
ِ ِ
ارُكو ِآ٢تتِنَا لِ َش ِ
وف * و ُيقولُ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع ٍر
وف أَئنا لَتَ ِ َ
يل َ٢تُ ْم ال إلَ َو إال ا﵁ُ يَ ْستَ ْك ُْب َ َ
وىكذا قوؿ ا﵁ تعاُف﴿ :إنػ ُه ْم َكانُوا إ َذا ق َ
ْ٣تنُ ٍ
وف﴾( .)ٕٔٛففهموا من "ال إلو إال ا﵁" أنو ال بد معها من ترؾ اآل٢تة.
فبل بد أف تًتؾ اآل٢تة ا١تعبودة من دوف ا﵁ ،وىذه مقولة الفاىم للمعٌت ،ال الذي ٬تهل ا١تعٌت ،وىكذا مثل ما
ٍ
ودا قَ َاؿ يَا قَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا ا﵁َ َما لَ ُكم
اى ْم ُى ً
قدمنا ٦تا ذكر ا﵁ -عز وجل -عن قوـ ىود ،قاؿ تعاُفَ ﴿ :وإِ َُف َعاد أَ َخ ُ
()ٕٜٔ
اف يَػ ْعبُ ُد آبَ ُاؤنَا﴾(ٕٕٓ) .أي:
م ْن إِلٍَو َغْيػُرهُ﴾  .فقالوا يف الرد عليو﴿ :قَالُوا أَ ِجْئتَػنَا لِنَػ ْعبُ َد ا﵁َ َو ْح َد ُه َونَ َذ َر َما َك َ
أجئتنا لتكوف العبادة ﵁ وحده ،ونذر -أي ونًتؾ -ما كاف يعبد آباؤنا؟! أليس ىذا كبلـ َمن يعلم معٌت :ال إلو
إال ا﵁؟!
فمعٌت "ال إلو إال ا﵁" :أف يُعبد ا﵁ وحده ،وأف يًتؾ ما يُعبد من دونو ،وأف يُكفر بو ،ويُْبأ إال ا﵁ منو ،كما
قاؿ إبراىيم عليو الصبلة والسبلـَ ﴿ :ك َفرنَا بِ ُكم وب َدا بػيػنَػنَا وبػيػنَ ُكم الْع َداوُة والْبػ ْغضاء أَب ًدا حىت تُػ ْؤِمنُوا بِ ِ
ا﵁
ْ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ْ
(ٕٕٕ)
(ٕٕٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف﴾  .فيُْبأ إُف ا﵁ ،ويُكفر ٔتا
يم ألَبِيو َوقَػ ْومو إِن ٍِت بَػَراءٌ ٦تا تَػ ْعبُ ُد َ
َو ْح َدهُ﴾  .وقاؿ تعاُفَ ﴿ :وإ ْذ قَ َاؿ إبْػَراى ُ
عبد من دوف ا﵁ ،كما قاؿ تعاُف﴿ :فَمن ي ْك ُفر بِالطاغُ ِ
وت﴾(ٖٕٕ) .يعٍت :ا١تعبود من دوف ا﵁ ،ويًتؾ ما عبد .كما
ُ
َ َ ْ

( )216ص.٘ :
( )217ضعيف أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( ،)ٕٓٓٛالًتمذي :كتاب تفسَت القرآف ،باب ومن سوة ص (ٕٖٕٖ) ،قاؿ الًتمذي :حسن
صحيح ،من حديث ابن عباس بو ،قاؿ األلبآف يف ضعيف الًتمذي :ضعيف.
( )218الصافات.ٖٙ - ٖ٘ :
( )219األعراؼ.ٙ٘ :
( )220األعراؼ.ٚٓ :
( )221ا١تمتحنة.ٗ :
( )222الزخرؼ.ٕٙ :
( )223البقرة.ٕ٘ٙ :
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اف يَػ ْعبُ ُد آبَ ُاؤنَا﴾(ٕٕٗ)  .فبل شك أهنم يعرفوف معٌت الكلمة؛ و٢تذا قالوا ما قالوا يف ىذه
قاؿ قوـ ىودَ ﴿ :ونَ َذ َر َما َك َ
اآليات.
ار يػع ِرفُ َ ِ
ب ِ٦ت ْن يَد ِعي ِ
ؼ ِم ْن تَػ ْف ِس َِت َى ِذ ِه
بلـ َوُى َو ال يَػ ْع ِر ُ
وف ذَل َ
ت أَف ُجه َاؿ الْ ُكف ِ َ ْ
(فَِإذَا َعَرفْ َ
اإل ْس َ
ك ،فَالْ َع َج ُ
ِ
ظ ِْتُروفِ َها ِم ْن َغ َِْت ْاعتِ َقا ِد الْ َقلْ ِ
ب بِ َش ْي ٍء ِم َن الْ َم َع ِآف،
الْ َكلِ َم ِة َما َعَرفَوُ ُجه ُ
اؿ الْ َك َفَرِة! بَ ْل يَظُن أَف َذل َ
ك ُى َو :التػلَف ُ ُ
وْ ِ ِ
اؿ الْ ُكف ِ
ار أَ َعلَ ُم
اىا :ال َٮتْلُ ُق َوال يَػ ْرُز ُؽ َوال يُ َدبػُر األَ ْمَر إِال ا﵁ُ .فَبل َخْيػَر ِيف َر ُج ٍل ُجه ُ
اٟتَاذ ُؽ منْػ ُه ْم يَظُن أَف َم ْعنَ َ
َ
ِمْنوُ ِٔتَْع ٌَت :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ).
------------------ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -أف اٞتاىلُت بكلمة التوحيد قسماف:
القسم األوؿَ :من يظن أف ا١تقصود من كلمة التوحيد :أف يتلفظ ْتروفها فقط ،وأهنا كلمة بركة ،وقد يرددوهنا
عدة مرات ،أو يرددوف :ا﵁ ا﵁ ا﵁ ...أو :ىو ىو ىو ...مث يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ،ال إلو إال ا﵁ ...ويكرروهنا،
ويظنوف إف ا١تقصود التلفظ باٟتروؼ ،لكنهم ال يعرفوف ا١تعٌت وال يعتقدونو ،ويف الوقت نفسو يعملوف ٓتبلؼ ىذا
ا١تعٌت ،فهذا ىو القسم األوؿ.
القسم الثآف :اٟتاذؽ ،واٟتاذؽ الفاىم منهم يظن أف معٌت "ال إلو إال ا﵁" أي :ال خالق وال رازؽ إال ا﵁.
ومن سار على هنجهم من األشعرية ...و٨توىم .فيقولوف :ال إلو
وتقدـ أف ىذا كبلـ ا١تتكلمُت من ا١تعتزلةَ ،
إال ا﵁ معناىا :ال خالق إال ا﵁.
وسبحاف ا﵁! كأف ىؤالء ال يقرؤوف القرآف! فإذا كاف معٌت "ال إلو إال ا﵁" ىو :ال خالق إال ا﵁ ،وال رازؽ إال
ا﵁ ...وا﵁ تعاُف يقوؿَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم م ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن ا﵁ُ﴾(ٕٕ٘) .فكيف كانوا ينظروف إُف الكفار؟!
وتفسَت الرازي(- )ٕٕٙوىو من كبار ا١تتكلمُت -فيو من األغبلط شيء عظيم جدا ،ال يدركو إال َمن عرؼ
عقيدة الرجل؛ و٢تذا ال يُنصح بو إال ١تن كاف يعرفو ،فعندما أتى عند تفسَت ىذه اآلية َف يتمكن إال أف ينتقد ىذا

( )224األعراؼ.ٚٓ :
( )225الزخرؼ.ٛٚ :
( )226ىو٤ :تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت ،فخر الدين ،أبو عبد ا﵁ ،الرازي ،القرشي ،البكري ،األصوِف ،ا١تفسر ،كبَت األذكياء
واٟتكماء وا١تصنفُت ،ولد سنة أربع وأربعُت وٜتس مئة .اشتغل على أبيو اإلماـ ضياء الدين خطيب الري ،وانتشرت تواليفو يف الببلد شرقًا
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التفسَت ،ففي تفسَت قولو تعاُفَ ﴿ :وإِ َ٢تُ ُك ْم إِلَوٌ َو ِاح ٌد﴾( .)ٕٕٚقاؿ يف ىذا ا١توطن :ال ٯتكن أف نقوؿ :إف اإللو
معناه القادر على االخًتاع ،كما يقولو ا١تتكلموف؛ ألف اآلية سيكوف معناىا :وقادركم قادر واحد .يقوؿ :ومعلوـ
أنو ركيك ،فتعُت أف يكوف ا١تعٌت :ا١تعبود ،فيكوف ا١تعٌت :ومعبودكم معبود واحد .فيتضح ا١تعٌت ويتسق
الكبلـ( ،)ٕٕٛوىذا من ا١تواطن اليت ذكرىا ،على أنو قد أخل با١تعٌت يف مواطن أخرى.
فاٟتاصل :أف اٟتاذؽ منهم يظن أف ىذا ىو ا١تعٌت ،وىو أنو ال ٮتلق وال يرزؽ إال ا﵁ ،وىذا أكْب ظنو ،مع
وضوح اآلية وجبلئها وما سقناه من اآليات الدالة على تفسَت كلمة التوحيد؛ ألف رب العا١تُت -سبحانو وتعاُف-
ال يًتؾ كلمة التوحيد شيئًا ٣تهوالً غَت معلوـ ،بل بينها -سبحانو وتعاُف -يف كتابو ،وبينها ا١تبُت عن ربو -صلى
ا﵁ عليو وسلم -يف أحاديثو ،ويف سنتو ،ويف عملو ،ويف حياتو كلها صلوات ا﵁ وسبلمو عليو؛ و٢تذا كانت سَتتو
وحياتو تبيانًا لكلمة التوحيد ومعناىا ،وىكذا النصوص اليت سقناىا ،والنصوص أكثر من أف ُٖتصى على معٌت "ال
إلو إال ا﵁".
ب ،وعرفَت الشرَؾ بِ ِ
ا﵁ ال ِذي قَ َاؿ ا﵁ُ فِ ِيو﴿ :إِف ا﵁َ الَ يَػغْ ِفُر أَف يُ ْشَرَؾ بِِو
ت لَ َ
ت َما ذَ َك ْر ُ
(إِذَا َعَرفْ َ
ك َم ْع ِرفَ َة قَػلْ ٍ َ َ ْ َ ْ
ويػ ْغ ِفر ما د َ ِ
ا﵁ -ال ِذي أَرسل بِِو الرسل ِمن أَو٢تِِم إِ َُف ِ
ك لِمن ي َشاء﴾( .)ٕٕٜوعرفْت ِدين ِ
آخ ِرِى ْم -ال ِذي ال
ََ ُ َ ُ
ْ
َُ ْ ْ
َ ََ َ َ
وف َذل َ َ َ ُ
ََ
ِ
ٍِ ِ
ِ
اٞتَ ْه ِل ِهبَ َذا ،أَفَ َاد َؾ فَائِ َدتَػ ْ ِ
ب الن ِ
ُت:
اس َعلَْي ِو ِم َن ْ
ت َما أَ ْ
يَػ ْقبَ ُل ا﵁ُ م ْن أَ َحد دينًا س َواهَُ ،و َعَرفْ َ
صبَ َح َغال ُ
ِ
ض ِل ِ
ض ِل ِ
ك فَػلْيَػ ْفَر ُحوا ُى َو َخْيػٌر ٦تا
ا﵁ َوَر ْٛتَتِ ِوَ ،ك َما قَ َاؿ ا﵁ُ تَػ َع َ
األُ َ
اُف﴿ :قُ ْل بَِف ْ
وُف :الْ َفَر َح بَِف ْ
ا﵁ َوبَِر ْٛتَتِ ِو فَبِ َذل َ
وف﴾(ٖٕٓ).
َْ٬ت َم ُع َ
ا٠تَو َ ِ
يم).
َوأَفَ َاد َؾ أَيْ ً
ضاْ ْ :
ؼ الْ َعظ َ
-------------------

وغربًا ،وكاف يتوقد ذكاء ،من أىم مصنفاتو" :مفاتيح الغيب" ،و"ا﵀صوؿ" .مات هبراة يوـ عيد الفطر سنة ست وست مئة ،ولو بضع
وستوف سنة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٔ ٘ٓٓ /ترٚتة ٔ ،)ٕٙوطبقات الشافعية الكْبى ( ٛٔ /ٛترٚتة .)ٜٔٓٛ

( )227البقرة.ٖٔٙ :

( )228تفسَت مفاتيح الغيب (ٗ)ٔ٘ٚ/
( )229النساء.ٗٛ :
( )230يونس.٘ٛ :
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يقوؿ رٛتو ا﵁ تعاُف :إذا عرفت ما تقدـ معرفة القلب ،وتبينت لك نعمة ا﵁ -عز وجل -عليك بأف علمت
معٌت "ال إلو إال ا﵁" من خبلؿ النصوص اليت إذا شهدت للعبد فهو الصادؽ ،وىو الذي على الصواب ،وإذا
كانت حجة عليو فهو على الباطل ،فالويل ١تن كاف القرآف حجة عليو ،وإذا كاف القرآف حجة عليك بأف يكوف لػ
"ال إلو إال ا﵁" يف القرآف معٌت ،وعندؾ معٌت آخر .فهل ستغلب حجة القرآف؟! ال ،بل أنت ا١تغلوب.
عرفت ىذا ا١تتقدـ ،وكنت فا٫تًا لػ "ال إلو إال ا﵁" على مقتضى ما أفهمو ا﵁
فلهذا يقوؿ رٛتو ا﵁ تعاُف :إذا َ
لعباده ،وما أفهمو الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -ألمتو ،وسلكت ا١تسلك الصحيح يف معٌت "ال إلو إال ا﵁"
فإنك ستستفيد فائدتُت ،كل فائدة مستقلة عن األخرى:
األوُف :الفرح بنعمة ا﵁ تعاُف ،ونعمة ا﵁ -عز وجل -الدينية ىي أعظم النعم على اإلطبلؽ ،كما قاؿ تعاُف:
ِ
ض ِل ِ
وف﴾(ٖٕٔ) .ألف ما ٧تمع يف ىذه الدنيا حطاـ كاٝتها،
ك فَػلْيَػ ْفَر ُحوا ُى َو َخْيػٌر ٦تا َْ٬ت َم ُع َ
﴿قُ ْل بَِف ْ
ا﵁ َوبَِر ْٛتَتِ ِو فَبِ َذل َ
مث إنو زائل ،أما النعمة الدينية فهي باقية ،والعبد ىو الناجي ،وىو الذي لو السعادة األبدية ا١تطلقة ،أما ما ُ٬تمع
يف الدنيا فإنو يزوؿ بزوا٢تا ،أو يذىب عن العبد ويضمحل ،فيفرح العبد هبذه النعمة العظيمة.
وىذه مسألة ال شك أنو يغفل عنها كثَت من الناس ،فكثَت من الناس يعرؼ أف ٭تمد ا﵁ إذا أكل وشبع ،وإذا
شرب وارتوى ،ويغفل عن ىذه النعمة العظيمة الكبَتة؛ وىي نعمة التوحيد؛ و٢تذا فهذه النعمة ال يقدر قدرىا إال
َمن كاف لو قلب ،أما الباقوف -ففي أحياف كثَتة ،وليس اٞتميع إف شاء ا﵁ -ال يستشعروف نعمة التوحيد ،وال
موحدا.
يستشعروف نعمة السنة ،وأف اإلنساف ٯتوت على السنة ،وٯتوت ً
فبل شك أهنا من النعم العظيمة اٞتليلة اليت يكوف من فضل ا﵁ ومنتو ورٛتتو أف ا﵁ -تبارؾ وتعاُف٬ -تعل ١تن
متلبسا ٔتا تلبس بو من ا١تعاصي ،وإف كاف قد ُعذب عليها يف قْبه ،أو يف
مات عليها الدخوؿ يف اٞتنة ،وإف كاف ً
ا﵀شر ،أو حىت يف النار ،لكن مرده بفضل ا﵁ -عز وجل -إُف اٞتنة.
لكن َمن كاف لديو ضبلؿ يف التوحيد ،وظن الشرؾ ىو التوحيد فهذا ىو ا١تغبوف ،وىذا ىو ا٢تالك ا٠تاسر،
فيفرح العبد هبذه النعمة العظيمة؛ بنعمة التوحيد ،ويفرح بالعافية والسبلمة من الشرؾ ،وىي نعمة ال يقدرىا إال َمن
أحيا ا﵁ قلبو.
الفائدة الثانية :ا٠توؼ ،فلما كانت النعمة عظيمة جدا وفرحت هبا ،أفادؾ ىذا ا٠توؼ ،فهذه النعمة العظيمة
اليت معك ٗتاؼ عل يها ،وٗتاؼ أف تزيغ عنها ،وأف تضل ،وقد رأينا من أُزيغ عنها ،نسأؿ ا﵁ الثبات ،وحسن
العاقبة ،وا٠تتاـ اٟتميد.
( )231يونس.٘ٛ :
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رأينا َمن كاف على ُسنة وانقلب إُف بدعة ،ورأينا َمن كاف على ىدى وصبلح وحفاظ على الصبلة ،مث انقلب
القهقرى إُف الفساد وترؾ الصلوات ،وسلك مسالك الضبلؿ من مناىج كفرة الغرب أو الشرؽ .فاإلنساف ٮتاؼ
شديدا على ما أنعم ا﵁ -عز وجل -عليهم بو.
أف يزيغ؛ و٢تذا كاف السلف -رضي ا﵁ عنهم -ٮتافوف خوفًا ً
وقد بَػوب البخاري -رٛتو ا﵁ -يف كتاب اإلٯتاف :باب خوؼ ا١تؤمن من أف ٭تبط عملو وىو ال يشعر(ٕٖٕ).
عياذا با﵁ -وقد يزؿ ،وقد يزيغ؛ و٢تذا يُكثِر العبد من سؤاؿ ا﵁ -عز وجل -العافية،
فاإلنساف قد ُٯتكر بو ً -
وسؤاؿ العفو؛ فمن أعظم ما تسأؿ بو ربك أف تسألو العفو والعافية ،بأف يعفو عنك ،وأف يعافيك ،ومن أعظم
العافية :العافية يف الدين.
يقوؿ ابن القيم(ٖٖٕ) -رٛتو ا﵁ تعاُف -بعد أف ذكر أقواالً عظيمة جدا عن أىل الباطل:
واجعل لوجهك مقلتُت كبل٫تا *** من خشية الرٛتن باكيتاف
أيضا مثلهم *** فالقلب بُت أصابع الرٛتن
لو شاء ربك كنت ً
أمرا
وا١تعٌت :ىؤالء الذين يضلوف وينقلبوف ،لو شاء ا﵁ لكنت و ً
احدا منهم .فيفيدؾ ىذا ا٠توؼ ،ويفيدؾ ً
آخر مرتبطًا هباتُت النعمتُت ،وىو :أف ٖترص على األسباب اليت تثبتك ،وأف تتجنب األسباب اليت ٯتكن أف
تزيغك ،فإذا كنت تفرح بنعمة ا﵁ -عز وجل -فاحرص على ما يثبتك على ىذه النعمة ،وإذا كنت ٗتاؼ عليها؛
فاحرص على ٕتنب ما قد يزيغك عنها.
ت أَف ِ
اٞتَ ْه ِل).
و٢تَا َوُى َو َجا ِى ٌل ،فَبل يُػ ْع َذ ُر بِ ْ
اف يَ ْك ُفُر بِ َكلِ َم ٍة ُٮتْ ِر ُج َها ِم ْن لِ َسانَِوَ ،وُى َو قَ ْد يَػ ُق ُ
اإلنْ َس َ
(فَِإن َ
ك إِ َذا َعَرفْ َ
------------------ىذا ا١توطن ٭تتاج إُف شيء من التفصيل ،فا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -ذكر ىنا أف اإلنساف قد يطلق كلمة،
وف بِ ِ
ا﵁ َما قَالُوا َولََق ْد
ىذه الكلمة يكفر هبا ،أين الدليل على أف اإلنساف قد يكفر بالكلمة؟ قاؿ تعاُفَْ ﴿ :٭تلِ ُف َ

( )232البخاري :كتاب اإلٯتاف (ٔ.)ٔٛ/
( )233ىو٤ :تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز ،وس الدين ،أبو عبد ا﵁ ،الزرعي ،مث الدمشقي ،الفقيو ،األصوِف ،ا١تفسر،
النحوي ،العارؼ ،ابن قيم اٞتوزية ،تفقو يف ا١تذىب اٟتنبلي ،وبرع وأفىت ،والزـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وكاف ذا عبادة وهتجد ،وطوؿ
صبلة ،و٢تج بالذكر ،لو تواليف حساف؛ منها" :زاد ا١تعاد" ،و"بدائع الفوائد" .ولد سنة إحدى وتسعُت وست مئة ،وتويف سنة إحدى
وٜتسُت وسبع مئة .انظر :البداية والنهاية ( - ٕٖ٘ /ٔٛدار ىجر) ،والذيل على طبقات اٟتنابلة (٘ ٔٚٓ /ترٚتة ٓٓ.)ٙ
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قَالُوا َكلِ َم َة الْ ُك ْف ِر﴾(ٖٕٗ) .فاإلنساف قد يكفر بالكلمة ،فكما أنو قد يكفر باالعتقاد فقد يكفر بالكلمة ،وقد
يكفر بالفعل.
والكفر بالكلمة أو بالفعل لو كاف لو عذر كاإلكراه ٯتكن أف يُعذر؛ ألنو يُتصور اإلكراه بالفعل وبالقوؿ ،أما
اإلٯتَ ِ
أبدا؛ و٢تذا قاؿ تعاُف﴿ :إِال َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَػلْبُوُ ُمطْ َمئِن بِ ِ
اف﴾(ٖٕ٘).
باالعتقاد فبل يتصور اإلكراه ً
وٯتكن أف يُتصور أف يقوؿ كلمة فيكفر هبا ،فيُعذر إذا كاف ٥تطئًا ،أي :أراد كلمة ،فسبق على لسانو سواىا؛
ِ
ك»( .)ٕٖٙفالكلمة كفر ببل شك ،يقوؿ :إف ا﵁ عبدي،
ت َعْبديَ ،وأَنَا َرب َ
كما يف حديث الذي قاؿ« :الل ُهم أَنْ َ
وأٓف رب ا﵁! فهذا كفر ،لكن قاؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -مبينًا السبب« :أَ ْخطَأَ ِم ْن ِشد ِة الْ َفَرِح» .كما أف
بعض الناس قد يذىل ،فَتيد أف يقوؿ :اللهم إٓف أسألك اٞتنة .فمن الذىوؿ يقوؿ :اللهم إٓف أسألك النار ،وأعوذ
وقطعا ىو ال يريد ىذا ،ولكن زؿ لسانو ،فهذا ليس من الكفر ببل ريب ،وىو َف يرد أف يدخل
بك من اٞتنةً .
النار ،وأف يُبعد عن اٞتنة ،وىذا ا١توطن من ا١تواطن اليت ينبغي ضبطها.
فا١تصنف -رٛتو ا﵁ -يقوؿ( :قَ ْد يَ ْك ُفُر بِالْ َكلِ َم ِة) .وال شك يف ذلك؛ فاإلنساف قد يلقي الكلمة فيكفر ،مث
اٞتَ ْه ِل) .ىنا ال بد من التفصيل ،وىذا التفصيل يف األمور اآلتية:
قاؿ( :فَبل يُػ ْع َذ ُر بِ ْ
األمر األوؿ :ا١تسائل اليت يُذكر عندىا العذر نوعاف:
النوع األوؿ :مسائل كْبى ال يتصور فيها العذر ألحد ،ومن أشهرىا وأظهرىا :سب ا﵁ ورسولو .فلو سب
أحد رب العا١تُت ،وسب رسولو -صلى ا﵁ عليو وسلم -وقاؿ :وا﵁ أنا َف أكن أدري أف ىذا حراـ .نقوؿ :ال
وا﵁ ال نعذرؾ .بل عند اإلماـ مالك وأىل ا١تدينة :إف ىذا ال يُستتاب .ومالك -رٛتو ا﵁ -وأىل ا١تدينة يفرقوف
بُت الزنديق وا١ترتد ،فالزنديق عندىم ال يُستتاب ،وا١ترتد يستتاب ،واٞتمهور على أف الزنديق وا١ترتد حكمهما
واحد ،وأف اٞتميع يُستتاب.
فا١تسائل الكْبى كأف يسب ا﵁ ،مث يقوؿَ :ف أكن أعلم أف سب ا﵁ حراـ .فهذا هبتاف ،ونقوؿ :ال شك أف
ىذا كفر ال تعذر بو .أو كأف يسب الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -ويقوؿ :أشهد أنو رسوؿ ا﵁ ،لكن َف أكن
أعلم أف الشرع حرـ أف أتكلم يف رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلمٔ -تا ال يليق.

( )234التوبة.ٚٗ :
( )235النحل.ٔٓٙ :
( )236متفل هليو أخرجو اتلبخاري :كتاب الدعوات ،باب التوبة ( ،)ٖٜٙٓمسلم :كتاب التوبة ،باب يف اٟتض على التوبة والفرح هبا
( ،)ٕٚٗٚواللفظ لو ،من حديث أنس.
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نقوؿ :ىذا ال ٯتكن أف تعذر بو .فيُستتاب عند اٞتمهور ،وعند مالك -رٛتو ا﵁ -ال يستتاب.
النوع الثآف :ا١تسائل اليت ٗتفى ،وىي ا١تسائل ا٠تفية اليت ٯتكن أف ٬تهلها اإلنسافْ ،تسب البيئة ،وْتسب
الزماف ،وْتسب حالو ىو؛ من حداثة عهده باإلسبلـ ،ومن شدة جهلو وعدمو.
وىذه ا١تسائل يُتصور أف ُٕتهل ،ويتفاوت ىذا ،فقد ال ُ٬تهل يف ىذا الزمن أمر الصبلة ،فلو قاؿ اإلنساف:
الصبلة غَت واجبة .ففي ىذا الوقت ال ٯتكن أف يُعذر ،لكن يف آخر الزماف ثبت عن النيب -صلى ا﵁ عليو
وسلم -أنو قاؿ« :يسرى علَى الْ ُقر ِ
ور َوال ِيف الص ُد ِ
آف؛ فَبل تَػْبػ َقى ِمنْوُ َكلِ َمةٌ ِيف السطُ ِ
ورَ ،ويَػْبػ َقى الر ُج ُل الْ َكبِ َُت َوالْ َم ْرأَةُ
ُ َْ َ
ْ
و٢تَا» .يقوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم« :ال يُ ْد َرى
وف :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،كلِ َمةٌ أَ ْد َرْكنَا َعلَْيػ َها آبَاءَنَا فَػنَ ْح ُن نَػ ُق ُ
وز ،يَػ ُقولُ َ
الْ َع ُج ُ
صبلةٌ»( .)ٕٖٚفبل يعرؼ يف ذلك الوقت -نسأؿ ا﵁ العفو والعافية -ىذه األمور ،وىذا الوقت
ِصيَ ٌاـ َوال نُ ُس ٌ
ك َوال َ
أمورا ال ٬تهل مثلها ،لكن ٮتتلف اٟتاؿ ْتسب الزماف.
يف آخر الزماف ،فجهلوا ً
ففي ذلك الوقت ال يعرفوف إال ىذه الكلمة؛ و٢تذا قاؿ صلة(ٟ )ٕٖٛتذيفة(- )ٕٖٜرضي ا﵁ عنو١ -تا روى
اٟتديث :ما تنفعهم "ال إلو إال ا﵁" وىم ببل صياـ وال صبلة؟! قاؿ :تنجيهم من النار(ٕٓٗ) .فلماذا قاؿ :تنجيهم
نفسا إال وسعها ،لكن لو قاؿ إنساف اآلف :إف "ال إلو إال
من النار؟ ألف ىذا ىو ما يف مقدورىم ،وا﵁ ال يكلف ً
ا﵁" تنجي من النار .مث ترؾ الصبلة والصياـ واألعماؿ كلها ،فهذا غَت صحيح.
فاٟتاؿ يتفاوت؛ ألف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بُت السبب ،فقاؿ« :يسرى علَى الْ ُقر ِ
آف» .أي :كما أف
ُ َْ َ
ْ
يبق للقرآف أي
السري يكوف يف الليل ،ال تبقى كلمة يف الصدور ،وال يف السطور ،وال حوؿ وال قوة إال با﵁ ،وَف َ

( )237صحيح أخرجو ابن ماجو :كتاب الفنت ،باب ذىاب القرآف والعلم ( ،)ٜٗٓٗمن حديث حذيفة بو ،قاؿ األلبآف يف صحيح
ابن ماجو :صحيح.

( )238ىو :صلة بن زفر ،العبسي ،الكويف ،أبو العبلء ،ويقاؿ :أبو بكر ،تابعي كبَت ،ثقة ،فاضل٥ ،ترج لو يف الكتب كلها ،يروي عن:
حذيفة بن اليماف ،وعلي ،وابن مسعود ،وعمار ،حدث عنو :شتَت بن شكل ،وأبو إسحاؽ ،وأيوب السختيآف ،وإبراىيم النخعي ،مات
يف والية مصعب بن الزبَت ،ق اؿ ابن حجر يف التقريب :تابعي كبَت من الثانية ثقة جليل مات يف حدود السبعُت .انظر :هتذيب الكماؿ
(ٖٔ ٕٖٖ /ترٚتة ٕٓ ،)ٕٜوسَت أعبلـ النببلء (ٗ ٘ٔٚ /ترٚتة ٕٓٔ).

( )239ىو :الصحايب اٞتليل حذيفة بن اليماف بن جابر ،العبسي ،من ٧تباء أصحاب ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىو صاحب
السر ،واسم اليمافِ :ح ْسل -ويقاؿُ :ح َسْيل -ابن جابر العبسي ،اليمآف ،أبو عبد ا﵁ ،حليف األنصار ،من أعياف ا١تهاجرين ،وأمو
الرباب بنت كعب بن عدي األنصارية .تويف سنة ست وثبلثُت بعد مقتل عثماف .انظر :االستيعاب (ص ٖٔٛترٚتة ٓ ،)ٖٜوأسد الغابة
(ٔ ٚٓٙ /ترٚتة ٖٔٔٔ) ،واإلصابة (ٕ ٗٗ/ترٚتة .)ٜٔٙٗ
( )240سبق ٗتر٬تو.
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ِ
عياذا با﵁ ،فبل يبقى عندىم إال
رفعا تاما ً -
وجود يف األرض ،فهنا ال يعرؼ الناس أف ىناؾ صبلة ،فقد ُرفع األمر ً
كلمة كانوا يسمعوهنا من آبائهم؛ فاستمسكوا هبا ،وىي كلمة التوحيد ،وىذا يدؿ على عظم شأف كلمة التوحيد،
كما قاؿ حذيفة :تنجيهم من النار .ألف ىذا ىو فرضهم ،وىذا ىو الذي يتمكنوف منو ،فحاؿ ووضع الناس يف
مثل ىذه األزمنة ٥تتلف عن اآلف.
٤تمدا
إذف ا١تسائل اليت يعذر الناس هبا ىي ا١تسائل اليت ٗتفى ،أما أف يقوؿ اإلنسافَ :ف يتحرر عندي أف ً
رسوؿ ا﵁ .أي أف ىذه ا١تسألة خفيت عليو .فبل عذر يف ىذا ،فهو رسوؿ ا﵁ رغم أنفك ،أو يقوؿ :ال أعلم أف
ىذا ٤ترـ ،وأنا أشهد أنو رسوؿ ا﵁ ،ولكن أسبو .فبل يعذر يف مثل ىذا ،ولو ادعى العذر فبل ٯتكن أف يُقبل منو؛
ألف ىذه ا١تسائل ال ٕتهل .ىذا فيما يتعلق با١تسائل.
احدا ،بل اٞتهل على نوعُت:
أيضا ليس و ً
األمر الثآف :ما يتعلق باٞتهل ،فيُقاؿ :اٞتهل ً
أسا بأحكاـ ا﵁ ،وال يكًتث
النوع األوؿ :جهل مكتسب ،أوصل اإلنساف إليو إعر ُ
اضوُ ،فبل يتعلم ،وال يرفع ر ً
مطلقا إُف ما أوجب ا﵁ عليو .فهذا ال بد أف
بكبلـ ا﵁ وال بكبلـ رسولو -صلى ا﵁ عليو وسلم -وال يلتفت ً
٬تهل ،يقينًا سيجهل؛ ألنو معرض .يقوؿ أىل العلم :لو ُعذر ىذا ألعرض الناس .وقالوا :اإلعراض سبيل من سبل
إسقاط التكاليف؛ ألننا إذا أعرضنا َف ٬تب علينا شيء .قالوا :فهذا اٞتهل ا١تكتسب ال يعذر اإلنساف بو.
النوع الثآف -وىو الذي فيو الكبلـ :وىو اٞتهل الذي ال حيلة للجاىل يف دفعو ،فهو يف بيئة ليس فيها
علماء اٟتق والسنة ،وليس عنده قدرة على التعلم ،كأف يكوف عاميا ،أو ليس عنده قدرة للوصوؿ إُف علماء السنة
يف غَت بيئتو.
قالوا :جهل ىذا غَت جهل السابق؛ ألف ىذا اٞتاىل قد يعجز عن أف يصل إُف اٟتق ،وقد يظن أف ما يف
بيئتو ىو الصواب ،بينما األوؿ -الذي جهلو مكتسب٬ -تد الوسيلة للتعلم ،و٬تد علماء اٟتق ،ولو اتصل ّتوالو
دوف أف يسافر ،ودوف أف يرحل ،ودوف أف يذىب لتعلم با٢تاتف ،لكنو ٬تهل مثل ىذه األمور .قالوا :فجهل ىذا
ال ٯتكن أف يكوف مثل جهل اآلخر.
والسؤاؿ :ىل الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ -يفصل يف اٞتهل ،أـ أنو يقوؿ :إنو ال يعذر باٞتهل
مطلقا؟
ً
ال شك أف الشيخ -رٛتو ا﵁ -على منهاج أىل العلم والسنة ،فهو يفصل ببل ريب يف اٞتهل ،فبل ٯتكن أف
يقوؿ :اٞتاىل ال يُعذر .لكن على التفصيل الذي ذكرناه لك ،سواء يف ا١تسائل اليت تفطن إُف أف اٞتهل من جهة
ا١تسائل نفسها ،فمن ا١تسائل ما ال ُ٬تهل ،ومن ا١تسائل ما ٮتفى فيكوف فيو العذر ،مث إف اٞتهل نفسو على
نوعُت:
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فهناؾ جهل ا١تتسبب فيو إعراض اإلنساف ،كما قاؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم١ -تا ذكر مثاؿ ما بعثو ا﵁
ِ
ِ ِ ِ
ت بِِو»(ٕٔٗ) .فمن الناس َمن ال يرفع رأسو ،وال
بوَ « :وَمثَ ُل َم ْن ََفْ يَػ ْرفَ ْع بِ َذل َ
ك َرأْ ًساَ ،وََفْ يَػ ْقبَ ْل ُى َدى ا﵁ الذي أُْرسلْ ُ
ِ
اضا تاما ،وقاؿ :أنا
يكًتث باألحكاـ ،وال يهتم بأف يعرؼ ما أوجب ا﵁ عليو ،فلو ُعذر مثل ىذا ألعرض إعر ً
معذور! فعندنا مسائل ،وعندنا جهل ،وا١تسائل على نوعُت ،واٞتهل على نوعُت ،والشيخ ٤تمد -رٛتو ا﵁ تعاُف-
ال شك أنو يفصل يف اٞتهل.
والدليل على أنو يفصل يف اٞتهل :ما سيأيت يف ىذا الكتاب -إف شاء ا﵁ تعاُف -فقد تكلم فيو الشيخ عن
موضوع العذر باٞتهل.
وكاف -رٛتو ا﵁ -وىذا يف "الدرر السنية" ،يقوؿ :إذا كنا نعذر َمن يعبد الصنم الذي على قْب البدوي
ٞتهل ...يعٍت :الوثن ا١توجود والقبور ا١توجودة ىناؾ ،فإذا ُعظم ا١تكاف صح أف ٬تعل عليو وثن ،كما ورد« :الل ُهم
(ٕٕٗ)
صنما،
سمى
ي
فهذا
صورة
فيو
كاف
إذا
فالنصب
النصب،
فقط
ىو
الوثن
معٌت
فليس
.
ال َْٕت َع ْل قَػ ِْْبي َوثَػنًا»
ُ
ً
لكن الوثن أعم ،فإذا بُنِيَت القباب وا١تبآف على القبور ُٝتيت أوثانًا.
يقوؿ :إذا كنا نعذرىم ّتهلهم ،وعدـ َمن يعل ُمهم ،فيتصور يف بعض اٞتهات ويف بعض األزمنة أف ُ٬تهل؛
و٢تذا كاف الناس يف بلد الشيخ -رٛتو ا﵁ -يف أوؿ دعوتو يقولوف :يا زيد .يعٍت :زيد بن ا٠تطاب(ٖٕٗ) الذي قُتِل
يف حروب الردة ،وكاف لو قْب يُعظم يف ٧تد ىنا ،فكاف الشيخ يتدرج هبم -رٛتو ا﵁ -ويقوؿ :ا﵁ خَت من زيد.
فبل يستطيع أحد أف يقوؿ :ال ،بل زيد خَت من ا﵁! مث تدرج هبم -رٛتو ا﵁ْ -تكمتو ،فهو من الدعاة اٟتكماء
رٛتو ا﵁ تعاُف -حىت بُت ٢تم أف عبادة زيد ال تصلح ،وأال يُعبد إال ا﵁ ،مث كانت العاقبة أف ُى ِدـ ذلك البناءالذي بٍُت على قْبه.

( )241متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم ( ،)ٜٚمسلم :كتاب الغضائل ،باب بياف مثل ما بعث
بو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم (ٕ ،)ٕٕٛمن حديث أيب موسى األشعري.
( )242صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( ،)ٖٚ٘ٛمن حديث أيب ىريرة ،صححو األلبآف يف الثمر ا١تستطاب (ٓ .)ٖٙوأصل اٟتديث
متفق عليو.

( )243ىو :الصحايب زيد بن ا٠تطاب بن نفيل العدوي ،أمو أٝتاء بنت وىب من بٍت أسد ،وكاف أسن من عمر ،وأسلم قبلو ،وشهد
شديدا ،و١تا قُتل
بدرا وا١تشاىد ،واستشهد باليمامة ،وكانت راية ا١تسلمُت معو سنة اثنيت عشرة يف خبلفة أيب بكر ،وحزف عليو عمر حزنًا ً
ً
قاؿ عمر :سبقٍت إُف اٟتُسنيُت؛ أسلم قبلي واستشهد قبلي .انظر :االستيعاب (صٕٔٗ ترٚتة  ،)ٜٜٚواإلصابة (ٕ ٙٓٗ /ترٚتة

.)ٕٜٜٛ
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فاٟتاصل :ال شك أنو -رٛتو ا﵁ تعاُف -يفصل ،لكن ينبغي أف يُفهم األمر ،وٝتعنا من بعض الناس يف ىذه
األزمنة َمن يقوؿ :إف ثلثي الناس معذوروف! وىذا خطأ يا إخوة ،وإياؾ أف يوقفك ا﵁ -عز وجل -فيقوؿ :من أين
علمت أف ثلث َمن يف ىذه األرض -اليت أنا أعلم ٔتن فيها -أو ربعهم أو نصفهم أو أقل أو أكثر معذوروف؟!
فالكبلـ ليس باٟتقيقة ،فبل تضع نسبة ،فا﵁ تعاُف أعلم بعباده ،بل أنت تتحدث حديثًا عاما ،إما أف يكوف
ثلث الناس أو ثلثاىم أو ربعهم أو عشرىم أو أقل أو أكثر ...فبل تتدخل أنت.
ويف اٟتقيقة ىذا درب من دروب القوؿ على ا﵁ ببل علم ،ورجم بالغيب ،فهذا ال ينبغي أف يُقاؿ؛ ألف ىذا
ال ٯتكن أف يكوف إال من خبلؿ السْب التاـ ألحواؿ ىذه ا١تليارات من الناس ،فبل يتعجل اإلنساف ،بل يتكلم كما
تكلم أىل العلم ،مثل ما قدمت ا١تسائل ،وأنواع اٞتهل.
أما أف تأيت إُف األرض فتصنفها إُف أف كذا منها يعذروف ،فهذا ال يصلح ،وقد يسألك ا﵁ عز وجلَِ :فَ قلت
عذروف" يًتتب عليها أحكاـ .فأنت
عذروف" يًتتب عليها أحكاـ ،وكلمة "ال يُ َ
ىذا األمر؟ وذلك ألف كلمة "يُ َ
عذروف فهذا ليس لك ،وىذا -يف
تكلم عن ا١تسألة ووضحها وجلها ىكذا ،أما أف تتكلم عن أعداد َمن يُ َ
اٟتقيقة -غيب ال يعلمو إال عبلـ الغيوب سبحانو وتعاُف.
أيضا بُت ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -ىذا ا١توطن وأجبله
فاٟتاصل :أف ىذا ا١توطن احتيج فيو إُف التفصيل ،و ً
يف مواضع أخرى .ومن الغلط البُت التوسع الشديد يف العذر؛ ألف األحواؿ تتفاوت ،و٢تذا فهذه األمور العظاـ تُرد
إُف أىل العلم الكبار ا١تْبزين الذين يَػ ُعوف مثل ىذه ا١تسائل.
فمثبلً ١تا كانت الببلد ا١تسماة بػ "االٖتاد السوفييت" ٘تنع وجود ا١تصاحف ،فضبلً عن أف يوجد كتاب من كتب
سابقا؟ ال ،بل توجد وسائل مثل :اإلنًتنت ...وغَته ،فيستطيع اإلنساف
اإلسبلـ ،فهل الوضع اآلف مثل الوضع ً
أف يتعلم دينو من خبل٢تا ،كما أف اإلنساف إذا أراد أف يشًتي سيارة فإنو يبحث يف ا١تواقع ،وإذا أراد الناس البحث
عن عبلج سألوا ،فلِ َم ال يسألوف عن دينهم؟!
اآلف كثَت من الناس تفقو ١تا عرؼ حقيقة مثل ىذه األجهزة ،وما ينبغي أف تُستعمل فيو ،فتفقو وعرؼ شيئًا
كثَتا من دينو من خبلؿ ىذه ا١تواقع.
ً
مصحفا ألىلكوه ،حىت
فاآلف العذر يضيق وال يتسع ،لكن ١تا كاف أولئك الشياطُت لو وجدوا مع إنساف
ً
حدثنا بعض َمن ذىب إُف تلك ا١تواطن إباف ثورة الشيوعيُت فقاؿ :إنو خرج مرة بالليل فلقيو بعض ا١تسلمُت
وقاؿ :أليس معك مصحف؟ ومن عجائب ما فعل أنو قاؿ :كاف عندي مصحف ففرقت أوراقو بينهم؛ لقلة
ا١تصاحف ولصعوبة اٟتصوؿ عليها .فهل اٟتاؿ اآلف مثل ذلك اٟتاؿ؟ ال ،بل تتفاوت األمور؛ و٢تذا نقوؿ :ىذه
األمور غيب يف اٟتقيقة ،وٯتكن أف يتحدث عنها بإٚتاؿ شيء من العمومية ،أما أف تأيت إُف بٍت آدـ -الذين ال
يعلم أعدادىم وأحوا٢تم إال رب العا١تُت -وتعطي نسبة مئوية ،فهذا خطأ.
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و٢تا وىو يظُن أَنػها تُػ َقربو إِ َُف ِ
ك ا﵁ُ َما قَص َع ْن
ا﵁ تَػ َع َ
اف يَظُن الْ ُم ْش ِرُك َ
اُف َك َما َك َ
وصا إِ ْف أَ ْ٢تََم َ
َ ُُ
ص ً
وفُ ،خ ُ
(وقَ ْد يَػ ُق َُ َ ُ َ َ
َ
ِ (ٕٗٗ)
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
صَ
صبلح ِه ْم َوع ْلم ِه ْم أَنػ ُه ْم أَتَػ ْوهُ قَائل َ
ُتْ ﴿ :
اج َعل لنَا إِ َ٢تًا َك َما َ٢تُ ْم آ٢تَةٌ﴾  .فَحينَئذ يَػ ْعظُ ُم ح ْر ُ
وسى َم َع َ
قَػ ْوـ ُم َ
ك ِم ْن َى َذا َوأَ ْمثَالِِو).
صَ
َو َخ ْوفُ َ
ك َعلَى َما ُٮتَل ُ
------------------ىذا منو -رٛتو ا﵁ تعاُف -يؤكد االىتماـ باٟترص على ا١تعتقد والتأكد منو ،أما ما ذكر عن قوـ موسى -
موسعا عند الكبلـ على الرد على شبههم؛ ألهنم
عليو الصبلة والسبلـ -فسيأيت -إف شاء ا﵁ -الكبلـ عليو ً
احتجوا ٔتا ذكر ا﵁ -عز وجل -عن موسى وقومو.
ِ
ث نَبِيا بػه َذا التػوِح ِ
ِ ِ ِِ
ك
يد إِال َج َع َل لَوُ أَ ْع َداءًَ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
اُفَ ﴿ :وَك َذل َ
(و ْاعلَ ْم أَنوُ ُ -سْب َحانَوُ -م ْن ح ْك َمتو ََفْ يَػْبػ َع ْ َ َ ْ
َ
(ٕ٘ٗ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت ِ
ض ُه ْم إِ َُف بَػ ْع ٍ
اإل ِ
ؼ الْ َق ْوؿ ُغُر ًورا﴾ ).
نس َو ْ
ض ُز ْخُر َ
اٞتن يُوحي بَػ ْع ُ
َج َع ْلنَا ل ُكل نَِيب َع ُدوا َشيَاط َ
------------------يريد -رٛتو ا﵁ تعاُف -أف يقوؿ :إف صاحب اٟتق عليو أف يتهيأ ٢تذا األمر ،فإذا كاف الرسوؿ -صلى ا﵁
عليو وسلم -قد عاداه ا١تشركوف ،فالذي سيسلك منهج رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -سيعاديو ورثة
ومن الذي
ا١تشركُت ،كما قيل :لكل قوـ وارث .فاألنبياء ورثتهم العلماء ،فكما عودي األنبياء فسيُػ َعادى العلماءَ ،
يعادي العلماء؟ ورثة أعداء الرسل.
ِ
ض ُه ْم إِ َُف بَػ ْع ٍ
ؼ
ض ُز ْخُر َ
فكما أف الرسل عاداىم َمن عاداىم من شياطُت اإلنس واٞتن الذين ﴿يُوحي بَػ ْع ُ
الْ َق ْوِؿ ُغُر ًورا﴾(.)ٕٗٙ
فا١تستمسك هبدي الرسل -صلى ا﵁ عليهم وسلم -ال بد أف ٬تد معاداة؛ و٢تذا فا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف-
أكد على أمر سورة "العصر" ،وقاؿ :إهنا دلت على أمور أربعة ،آخرىا :أنو على اإلنساف اٟترص على التواصي

( )244األعراؼ.ٖٔٛ :
( )245األنعاـ.ٕٔٔ :
( )246األنعاـ.ٕٔٔ :
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اص ْوا بِالص ِْْب﴾(.)ٕٗٚ
اص ْوا بِ ْ
اٟتَق َوتَػ َو َ
بالصْب؛ ألف َمن آمن ،وعمل ،ودعا فبل بد أف يُعادى؛ و٢تذا قاؿ تعاُفَ ﴿ :وتَػ َو َ
فبل بد أف يُتكلم عن الصْب؛ ألنو سيُعادى وال بد.
ِ ِ ِ
اُف﴿ :فَػلَما جاءتْػهم رسلُهم بالْبػيػنَ ِ
يد علُ ِ
ات
ب َو ُح َج ٌجَ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
(وقَ ْد يَ ُك ُ
وف ألَ ْع َداء التػ ْوح ُ ٌ
َ َ ُْ ُُ ُ َ
وـ َكث ََتةٌ َوُكتُ ٌ
َ
)
ٕٗٛ
(
ِِ
فَ ِرحوا ِٔتا ِع َندىم من الْعِْل ِم﴾  .إِ َذا عرفْ ِ
ِ
ك ،وعرفْت أَف الط ِر ِ ِ
ين َعلَْي ِو
ت َذل َ َ ََ َ
ََ َ
َ
يق إ َُف ا﵁ ال بُد لَوُ م ْن أَ ْع َداءَ قَاعد َ
ُ َ ُ َ
ا﵁ ما ي ِصَت لَك ِسبلحا تُػ َقاتِل بِِو ىؤ ِ
ِ
ص ٍَ ِ ٍ
ك أَ ْف تَػتَػ َعل َم ِم ْن ِد ِ
الء
ين ِ َ َ ُ َ
ب َعلَْي َ
ُ َُ
أَ ْى ِل فَ َ
ً
احة َوع ْلم َو ُح َج ٍج؛ فَالْ َواج ُ
ِ
ُت).
الشيَاط َ
------------------ما أشبو الليلة بالبارحة ،وىذا الكبلـ منو -رٛتو ا﵁ -يؤكد فيو على أف ا١توحد وا١تلتزـ بالسنة ٬تب أف يتفطن
اؼ َعلَى أُم ِيتُ :كل ُمنَافِ ٍق َعلِ ِيم
ؼ َما أَ َخ ُ
إُف ما ذكر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فيما صح عنو« :أَ ْخ َو ُ
اللس ِ
اف»( .)ٕٜٗألنو يوجد ىناؾ أناس قد باعوا دينهم بدنياىم ،وأرادوا أف ينظُروا للشرؾ ١تا فيو من ا١تصاٌف اليت
َ
٬تلبوهنا ألنفسهم ،كما ذكر ا﵁ -عز وجل -عن الرىباف ،فقاؿ تعاُف﴿ :يَا أَيػ َها ال ِذين َآمنُوا إِف َكثَِتا من األَ ْحبَ ِ
ار
ً َ
َ
وف عن سبِ ِيل ِ
ِ
والرْىب ِ
وف أَ ْم َو َاؿ الن ِ
ا﵁﴾(ٕٓ٘) .ألنو لو َف يصد عن سبيل ا﵁ ما أكل
اف لَيَأْ ُكلُ َ
اس بِالْبَاط ِل َو ُ
َ َ
يصد َ َ َ
بالباطل ،ولكاف عا١تا سنيا ،يُػ َعلم الناس ما أوجب ا﵁ عليهم ،فتفقهوا وتنوروا وتَػَبصروا ،فمن أين يعطوىم ا١تاؿ؟!
ً
و٢تذا ٕتد العاَف السٍت ال يتأكل بدعوتو ،بل رٔتا يبذؿ ىو يف الدعوة ،أما علماء البدعة فتجد أف صدىم عن
سبيل ا﵁ مربوط بأكلهم لؤلمواؿ بالباطل؛ ألف الناس إذا تبصروا ووعوا؛ فإهنم ال يعطوف ىؤالء األمواؿ بالباطل.
وانظر إُف زعماء الباطنية ،فإهنم وما يعظموف بو معظميهم ،وكثرة ما يفرض عليهم زعماؤىم من الضرائب،
فإذا ولد ألحدىم ولد فإنو يدفع لشيخ الطائفة ماالً .وإذا تُػ ُويف أحد وأراد أف يدفن يف مقْبتو فإنو يدفع لشيخو
أمواالً ...وأشكاؿ كثَتة من أشكاؿ الصد عن سبيل ا﵁.

( )247العصر.ٖ :
( )248غافر.ٖٛ :
( )249صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٖٗٔ ،)ٖٔٓ ،من حديث عمر بن ا٠تطاب بو ،صححو األلبآف يف السلسة الصحيحة
(ٖٔٓٔ).

( )250التوبة.ٖٗ :
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وقد قاؿ شيطاهنم الكبَت ١تا ُسئل :كيف ترضى ٢تؤالء أف يعبدوؾ؟! فضحك -أخزاه ا﵁ -وقاؿ :أليسوا
يعبدوف البقر؟! أنا أحسن من البقرة! ىكذا يْبر ا١تسألة ،فيقوؿ :ىم يعبدوف يف ا٢تند البقر ،وأنا أفضل من البقر،
فاألفضل أف يعبدوٓف ويعطوٓف ىذه األمواؿ! ىكذا يصد عن سبيل ا﵁ حىت يأكل!
فهؤالء الذين يصدوف عن سبيل ا﵁ ،يصدوف عن سبيل ا﵁ لِ َما يف الصد عن سبيل ا﵁ من أكل أمواؿ الناس
بالباطل ،ومن الزعامات الباطلة اليت تظهر فيهم باعتقاد الْبكة فيهم ،وأف فيهم كذا وكذا ،ويستمر ىذا فيهم؛
و٢تذا ٕتدىا سبلسل متوالية منذ قروف يف تعظيم أناس على ىذا ا١تنواؿ.
يقوؿ الشيخ :فعليك أف تتفطن ٢تؤالء؛ ألهنم ١تا أرادوا الصد عن سبيل ا﵁ اٗتذوا أنو ًاعا من العلوـ ،وصاروا
يأخذوف ا١تتشابو مثبلً ،و٬تلبوف بو على أىل اٟتق -كما سيأتينا إف شاء ا﵁ تعاُف يف الشبهات اليت ستُذكر بعوف
ا﵁ عز وجل ُم َفصلة ،وعددىا بضعة عشرة شبهة -ألهنم يريدوف أف يستمر الناس على جهاالهتم ،وعلى ضبل٢تم،
وعلى ما ىم فيو من الباطل؛ حىت يتأكلوا هبذا الباطل ،ويطفئوا نور ا﵁ -عز وجل -بأفواىهم وا﵁ متم نوره.
الحقا اٞتواب
و٢تذا يقوؿ :عليك أف تأخذ
سبلحا تقاتل بو ىؤالء الشياطُت ،وسيذكر -رٛتو ا﵁ تعاُفً -
ً
اجململ واٞتواب ا١تفصل.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا﵁ ما ي ِصَت لَ َ ِ
ك أَ ْف تَػتَػعلم ِمن ِد ِ ِ
ين قَ َاؿ إِ َم ُام ُه ْم
ب َعلَْي َ
بلحا تُػ َقات ُل بِو َى ُؤالء الشيَاط َ
كس ً
ََ ْ
ُت ،الذ َ
ين َ َ ُ
(فَالْ َواج ُ
ِ
ِ
ك الْمستَ ِقيم * ُمث آلتِيَػنػ ُهم من بَػ ْ ِ
ُت أَيْ ِد ِيه ْم َوِم ْن َخلْ ِف ِه ْم َو َع ْن
َوُم َقد ُم ُه ْم لَرب َ
ك َعز َو َجل﴿ :ألَقْػ ُع َدف َ٢تُ ْم صَراطَ َ ُ ْ َ
ِ
أَْٯتَاهنِِم وعن َوائِلِ ِهم والَ َِٕت ُد أَ ْكثَػرىم َشاكِ ِر (ٕٔ٘) ِ
ت إِ َُف ُح َج ِج ِو َوبَػيػنَاتِِو،
ت َعلَى ا﵁َ ،وأَ ْ
صغَْي َ
ين﴾ َ .ولَك ْن إِ َذا أَقْػبَػلْ َ
َُ ْ
ْ ََْ َ ْ َ
َ
ف وال َٖتْز ْف﴿ ،إِف َكي َد الشيطَ ِ
ضعِ ًيفا﴾(ٕٕ٘)).
اف َك َ
اف َ
ْ ْ
فَبل َٗتَ ْ َ َ
------------------ىذا أمر عظيم أف يقرر أنو ينبغي أف يُػ َقاؿ لكل مسلم٬ :تب اعتقاد أف كل شبهة ٬تلبها أىل الباطل من
و٬تَاب عنها،
اليهود والنصارى وا١تبلحدة وأىل الشرؾ وأىل الرفض وأىل االعتزاؿ ...ال شك أنو يػَُرد عليهاُ ،
فيوجد جواب عنها ببل شك ،وال ٬توز اعتقاد أف ىناؾ شبهة يصعب الرد عليها ،فهذا ال ٬توز؛ ألف معناه أف
عياذا با﵁ -من معتقدي السوء ،وىذا أمر ٤تاؿ،
اإلسبلـ -وحاشا ﵁ -أخطأ يف ذلك ،فهذا ٯتكن أف يفهم ً -
فكل شبهة ال شك أنو ٯتكن الرد عليها.
( )251األعراؼ.ٔٚ - ٔٙ :
( )252النساء.ٚٙ :
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لكن قد يكوف من اٟتكمة أف يرد عليها -كما قلنا -إذا انتشرت واشتهرت ،وقد يكوف من اٟتكمة أف تًُتؾ؛
ألهنا غَت منتشرة وغَت مشتهرة ،والرد عليها ىو الذي يشهرىا؛ و٢تذا نقرر أنو ال يوجد شبهة ْ-تمد ا﵁ -ليس ٢تا
جواب ،بل أجيب عنها أيا كانت الشبهة وبأي باب.
و٢تذا يقوؿ الشيخ :أقبل على ا﵁ ،وتعلم العلم الشرعي؛ ستتضح لك ىذه الشبو ،وقد ترد الشبهات على
طالب العلم نفسو منذ ٜتس سنوات أو ست سنوات وىو ال يفهم ،و١تا تزود وأكثر من االطبلع والدراسة على
أىل العلم ،تبُت لو أهنا أتفو وأ ضعف ٦تا كاف يتصور لك يف السابق .فهذا ببل شك ،ولكن يتفاوت الناس يف
النظر إليها.
وقد جعل ا﵁ -عز وجل -بعض أىل العلم منارات ،كما جعل اإلماـ العبلمة اجملاىد شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية(ٖٕ٘) -رٛتو ا﵁ تعاُف -منارة يف الرد على أىل الباطل ،فلم ِ
يبق وَف يذر -رٛتو ا﵁ تعاُف -فقد رد على
إفحاما
ا١تتكلمُت ،ورد على الروافض ،ورد على النصارى ،ورد على ا١تناطقة ،ورد على الفبلسفة ...وأفحمهم
ً
عظيما.
ً
فما من شبهة يقاؿ فيها :توقف العلماء وَف يستطيعوا أف ٬تيبوا عنها ،وال ٬توز اعتقاد ذلك ،فقد يظهر أهنا
قوية ،لكنها يف الواقع ليست كذلك؛ و٢تذا مثلما قلنا عن القاسم بن ٤تمد(ٕٗ٘) -رٛتو ا﵁ تعاُف -على ٝتتو
ضحكا من تلك الشبو؛ لسخافة وتفاىة ما فيها.
وىديو العظيم ،كاف يضحك
ً
ِ ِ
(والْعامي ِمن الْموح ِد ِ
ِ
ِ
ُت).
ب أَلْ ًفا م ْن ُعَل َماء َى ُؤالء الْ ُم ْش ِرك َ
َ َ
ين يَػ ْغل ُ
َ َُ َ
-------------------

( )253ىو :تقي الدين ،أبو العباس ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد ا﵁ بن أيب القاسم بن ا٠تضر بن ٤تمد بن تيمية،
اٟترآف ،مث الدمشقي ،اٟتنبلي ،اإلماـ الفقيو ،اجملتهد ،ا﵀دث ،اٟتافظ ،ا١تفسر ،األصوِف ،الزاىد .برع يف العلوـ اإلسبلمية واآللية ،وقمع
ا﵁ بو أىل الضبلؿ ،ونصر بو أىل السنة .ولد سنة إحدى وستُت وست مئة ،وتويف سنة ٙتاف وعشرين وسبع مئة .ولو من ا١تؤلفات:
"الواسطية" ،و"منهاج السنة" .انظر :الذيل على طبقات اٟتنابلة (ٗ ٜٗٔ /ترٚتة ٖٔ٘) ،والوايف بالوفيات ( ٔٓ /ٚترٚتة .)ٜٙٔ

( )254ىو :القاسم بن ٤تمد بن خليفة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -أيب بكر الصديق عبد ا﵁ بن أيب قحافة ،اإلماـ ،القدوة،
اٟتافظ ،اٟتجة ،عاَف وقتو با١تدينة مع ساَف وعكرمة ،أبو ٤تمد ،وأبو عبد الرٛتن ،القرشي ،التيمي ،البكري ،ا١تدٓف ،قاؿ ابن سعد :أمو أـ
ورعا ،كثَت اٟتديث ،قاؿ ابن حجر يف التقريب :ثقة أحد الفقهاء با١تدينة.
إماماً ،
رفيعاً ،
ولد يُقاؿ ٢تا :سودة ،وكاف ثقة ،عا١تًاً ،
فقيهاً ،
مات سنة ٙتاف ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٖٕ ٕٗٚ /ترٚتة  ،)ٜٗٛٔوسَت أعبلـ النببلء (٘ ٖ٘ /ترٚتة .)ٔٛ
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ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -أف العامي ا١توحد الذي بٌت أموره على فطرتو السوية ،وعلى ما عليو اجملتمع السٍت
ِ ِ
ِ
ِ
ُت) .وَف يقل:
ا١توحد ،يغلب ً
ألفا من علماء ىؤالء ا١تشركُت ،والحظ يا أخي أنو قاؿ( :م ْن ُعلَ َماء َى ُؤالء الْ ُم ْش ِرك َ
إنو يغلب العلماء ،فهذا ال يقولو عاقل ،لكن يقوؿ :علماء الشرؾ ،وعلماء الضبللة الذين يقولوف للناس :ادعوا
غَت ا﵁ ،واعبدوا غَت ا﵁!
فالعامي ا١توحد بفطرتو السوية يستطيع أف يرد عليهم ،كما سيأيت يف اٞتواب اآليت -إف شاء ا﵁ تعاُف-
اجململ وا١تفصل ،وال عجب.
وقد انتقد بعض الناس الشيخ -رٛتو ا﵁ -يف ىذا ،وال عجب ،وإف أغضبهم ىذا ،فليعلموا أف عمر بن عبد
العزيز(ٕ٘٘) -رٛتو ا﵁ تعاُف -ثبت عنو أنو ُسئل عن شيء من األىواء ،فقاؿ :عليك بدين األعرايب ،والصيب يف
الكتابَ ،والْ َو عما سواه( . )ٕ٘ٙواألعرايب عامي ،والصيب يف الكتاب عامي ،فيقوؿ :عليك باالعتقاد النظيف
ُ
الفطري السليم الذي ليس فيو ىذه الشبهات.
وىكذا قاؿ غَته؛ كسفياف الثوري( ... )ٕ٘ٚو٨توىا من العبارات الواردة يف ىذا ا١توضع ،وىو أف العامي السٍت
ذا ا١تعتقد السليم يغلب األلوؼ من علماء ىؤالء ا١تشركُت.
وقد ذكر البللكائي( )ٕ٘ٛوابن بطة( )ٕٜ٘وغَت٫تا قصة عجيبة ،وىي أف رجبلً أعرابيا دخل ا١تسجد ،يبحث عن
(ٓ)ٕٙ
عاَف أو شيخ يدعو لو؛ ألف ناقتو ُسرقت ،فأتى إُف رجل ُم َعمم ،وحولو أناس يدرسوف ،ىو عمرو بن عبيد
( )255ىو :عمر بن عبد العزيز بن مرواف بن اٟتكم بن أيب العاص بن أمية ،القرشي ،األموي ،أبو حفص ،ا١تدٓف ،مث الدمشقي ،أمَت
ِ
ِف ا٠تبلفة بعد ابن عمو
ا١تؤمنُت ،اإلماـ العادؿ ،وا٠تليفة الصاٌف ،وأمو أـ عاصم حفصة ،وقيل :ليلى بنت عاصم بن عمر بن ا٠تطابَ .و َ
شهرا مثل والية أيب بكر
سليماف بن عبد ا١تلك بن مرواف ،وكاف من أئمة العدؿ ،وأىل الدين والفضل ،وكانت واليتو تسعة وعشرين ً
الصديق .قاؿ ابن حجر يف التقريب :عُد مع ا٠تلفاء الراشدين .ولد سنة ثبلث وستُت ،ومات يوـ اٞتمعة لعشر بقُت من رجب سنة
إحدى ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٕٔ ٖٕٗ /ترٚتة  ،)ٕٗٚٚوسَت أعبلـ النببلء (٘ ٔٔٗ /ترٚتة .)ٗٛ
( )256أخرجو البيهقي يف شعب اإلٯتاف (ٗ.)ٛ

( )257ىو :سفياف بن سعيد بن مسروؽ ،الثوري ،أبو عبد ا﵁ ،الكويف ،من ثور .إماـ اٟتفاظ ،وسيد العلماء العاملُت يف زمانو ،ولد
سنة سبع وتسعُت .قاؿ ابن حجر يف التقريب" :ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ،وكاف رٔتا دلس" .مات بالبصرة سنة إحدى وستُت
ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٔٔ ٔ٘ٗ /ترٚتة  ،)ٕٗٓٚوسَت أعبلـ النببلء ( ٕٕٜ /ٚترٚتة ٕ.)ٛ

( )258ىو :ىبة ا﵁ بن اٟتسن بن منصور ،أبو القاسم ،الطْبي ،الرازي ،الشافعي ،البللكائي ،مفيد بغداد يف وقتو ،برع يف ا١تذىب
اٟتنبلي ،روى عنو ا٠تطيب البغدادي ،صنف كتابًا يف السنن ،وكتابًا يف معرفة أٝتاء من يف الصحيحُت ،وكتابًا يف شرح السنة ،وغَت ذلك،
عاجلتو ا١تنية فلم يُنشر عنو كثَت شيء من اٟتديث ،تويف يف شهر رمضاف سنة ٙتاف عشرة وأربعمئة .انظر :تاريخ بغداد (ٗٔ ٚٓ /ترٚتة
 ،)ٚٗٔٛوسَت أعبلـ النببلء ( ٜٗٔ /ٔٚترٚتة ٗ.)ٕٚ
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رأس ا١تعتزلة ،فقاؿ :يا شيخ ،إف ناقيت ُسرقت؛ فادعو ا﵁ أف يعيدىا .وعمرو بن عبيد -قاتلو ا﵁ -على طريقة
ا١تعتزلة ،قاؿ :اللهم إنك َف تُِرد سرقتها فسرقت؛ فارددىا عليو .فقاؿ األعرايب :اكفف عٍت دعاءؾ ىذا ،فبل أريد
فسرقت ،فأخشى أف يريد أف تُرد فبل يستطيع
ىذا الدعاء! قاؿ١ :تاذا؟! قاؿ :ألنو إف كاف َف يرد السرقة ُ
أيضا!(ٔ.)ٕٙ
ً
فكانت ىذه من عجائب الردود ،وقد ذكرىا أىل العلم يف كتب االعتقاد ،قالوا :فأفهم ىذا العامي عمرو بن
عبيد وىو رأس ،فقاؿ :كف عٍت دعاءؾ! رب يعجز وصار يف ملكو أف سرقت من غَت أف يريد ،فيحتمل أف يريد
ردىا فبل يستطيع! فهذه حجة عامية مبنية على عقيدة سوية يف القدر .و٢تذا ذكرىا أىل العلم يف مصنفاهتم يف
القدر.
وقد ذكر البللكائي أف رجبلً من ا١تع تزلة كاف عنده جارية ،فأراد بعض أىل السنة أف يشًتيها ،فلما أراد أف
قدحا من ا١تاء  ،مث
يشًتيها قاؿ :ال يأتيكم با١تاء أو بالطعاـ إال َمن تريدوف شراءىا .فأتت ،وطلب سيدىا منها ً
وضع قدح ا١تاء على يدىا ،وقاؿ -وكاف من ا١تعتزلة الذين يقولوف :إف إرادتنا ىي النافذة ،وأف ما أردناه يقع ،وأف
ا﵁ ال تتعلق مشيئتو ٔتراداتنا -فوضع ا١تاء على يدىا وقاؿ :يزعم قوـ أٓف ال أستطيع أف أشرب ىذا ا١تاء! إف َف
أشربو فهي حرة لوجو ا﵁ .فلطمت الكأس من يده ،فسقط على األرض؛ فأعتقها .فسماىا أىل العلم :موالة
السنة(ٕ ،)ٕٙأي :الذي أخرجها السنة واالعتقاد الصحيح .فما صار ٢تا موُف اآلف ،وكاف ىذا يريد أف يشًتيها،
سليما يغلب
فهذه من عواـ الناس ،فهذا مصداؽ ما قالو -رٛتو ا﵁ تعاُف :إف العامي الذي جعل منهجو ً
منهجا ً
رؤوس ىؤالء ا١تبتدعة والضبلؿ.

( )259ىو :اإلماـ القدوة ،العابد ،الفقيو ،ا﵀دث ،شيخ العراؽ ،عبيد ا﵁ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٛتداف ،أبو عبد ا﵁ ،العكْبي،
اٟتنبلي ،ابن بطة ،إماـ لكنو ذو أوىاـٟ ،تق البغوي ،وابن صاعد ،كاف أم ًارا با١تعروؼ ،وَف يبلغو خْب منكر إال غَته ،من تصانيفو" :اإلبانة
الكْبى"  ،و"اإلبانة الصغرى" ،مات سنة سبع وٙتانُت وثبلث مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٕٜ٘ /ٔٙترٚتة  ،)ٖٜٛوميزاف االعتداؿ
(ٖ ٔ٘ /ترٚتة ٗ.)ٖٜ٘

( )260ىو :عمرو بن عبيد بن باب ،ويقاؿ :ابن كيساف ،الزاىد ،العابد ،القدري ،كبَت ا١تعتزلة وأو٢تم ،أبو عثماف ،البصري ،موُف بٍت
٘ت يم من أبناء فارس ،لو عن :أيب العالية ،وأيب قبلبة ،واٟتسن البصري ،وعنو :اٟتماداف ،وابن عيينة ،و٭تِت بن سعيد القطاف ،وغَتىم ،مث
عابدا من السابعة .مات بطريق مكة سنة ثبلث،
تركو القطاف ،قاؿ ابن حجر يف التقريب :كاف داعية إُف بدعتو اهتمو ٚتاعة مع أنو كاف ً
وقيل :سنة أربع وأربعُت ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٕٕ ٕٖٔ /ترٚتة  ،)ٗٗٓٙوسَت أعبلـ النببلء ( ٔٓٗ /ٙترٚتة .)ٕٚ
( )261أخرجو البللكائي يف أعتقاد أىل السنة ( ،)ٖٔٚٙاإلبانة البن بطة (ٗٔ.)ٜٔ
( )262أخرجو البللكائي يف أعتقاد أىل السنة (ٖٓٗٔ).
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السؤاؿ:
يسأؿ عن تكفَت ٚتيع ا١تعتزلة وا١تعطلة؛ ألهنم تأولوا ،فهل يُقاؿ ذلك يف علماء الصوفية؟
اٞتواب:
التكفَت أمر لعلو يأيت الكبلـ عليو ،ولو ضوابط يف مسألة الفرؽ بُت التكفَت با١تعُت ،والتكفَت بالعموـ ،وىكذا
ما يتعلق ٔتوضوع التأوؿ و٨توه ،وىذا سيأيت -إف شاء ا﵁ عز وجل.
السؤاؿ:
طلب الدعاء من صاحب القْب١ ،تاذا ىو بدعة وليس بشرؾ؟
اٞتواب:
ومن قاؿ :إننا نقوؿ :إنو بدعة؟!
بل ىو شرؾَ ،
السؤاؿ:
ما معٌت قوؿ الشيخ رٛتو ا﵁ تعاُف( :ال نُ َكفر َم ْن َعبَ َد قُػب َة اٟتُس ِ
ُتَ ،والْبَ َد ِويَ ،وابْ ِن فَ ِ
ار ٍ
ض(ٖ)ٕٙ؟).
ُ
َ
اٞتواب:
يعٍت :الذين لديهم جهل يعذروف بو .ىذا ىو ا١تراد.
السؤاؿ:
عموما عند أىل السنة ،ىل يكفر؟
يسأؿ عن تارؾ العمل ً
اٞتواب:
يكفر بًتؾ الصبلة ،لو ترؾ الصبلة فقط لكفر بذلك.
السؤاؿ:
مطلقا ،وينسبوف ذلك إُف شيخ اإلسبلـ ،ىل ىذا صحيح؟
يسأؿ عن الذين يَػ ْع ِذ ُروف باٞتهل ً
اٞتواب:
مطلقا ىذا ال ٯتكن أف يقوؿ بو شيخ
غَت صحيح ،الشيخ -رٛتو ا﵁ -فَصل موضوع العذر ،والقوؿ بالعذر ً
اإلسبلـ وال غَته من أىل العلم.
( )263ىو :عمر بن علػي بػن مرشػد بػن علػي ،شػرؼ الػدين ،ابػن الفػارض ،اٟتمػوي ،مث ا١تصػري ،شػاعر متصػوؼ ،صػاحب االٖتػاد الػذي
قد مبل بو التائية ،ولد سنة ست وسػبعُت وٜتػس مئػة ،تػويف يف ٚتػادى األوُف سػنة اثنتػُت وثبلثػُت وسػت مئػة ،ولػو سػت وٜتسػوف سػنة ،روى
عن القاسم بن عساكر ،حدث عنو ا١تنذري ،انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٕ ٖٙٛ /ترٚتة ٕٖٕ) ،واألعبلـ للزركلي (٘.)٘٘ /
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السؤاؿ:
يسأؿ عن فعل اإلنساف الشرؾ جاىبلً.
اٞتواب:
٬تعلنا ال نسميو مشرًكا على ما ذكرناه ،فالوقوع يف الشرؾ شرؾ ،لكن ىل يقاؿ :إنو يعذر ٔتا فعل أوؿ ال؟
ىذا ىو موطن الكبلـ.
السؤاؿ:
نرجو إعادة أقساـ اٞتهل الثبلثة.
اٞتواب:
اٞتهل نوعاف يا أخي:
األوؿ :جهل مكتسب ،أي :السبب فيو تفريط صاحبو يف التعلم ،فهو موجود يف ىذه البيئة مثبلً ،وعنده
علماء ،وعنده قدرة على التعلم ،فهذا مفرط.
الثآف :جهل غَت مكتسب ،ويكوف عند َمن يعيش يف بيئة ليس هبا علماء اٟتق من جهة ،وليس عنده قدرة
على التعلم ،وال يستطيع الوصوؿ إُف علماء اٟتق.
السؤاؿ:
تدريس كتب العقيدة قليل ،فلماذا ال يُهتم هبذا األصل الذي ىو حق ا﵁ تعاُف على عباده؟
اٞتواب:
﵁ اٟتمد ،ىذا كثَت -إف شاء ا﵁ تعاُف -ولنعلم أف تدريس كتب العقيدة كثَت -و﵁ اٟتمد -وقد يكوف
ىناؾ إقباؿ على كتب الفقو ،لكن دراسة العقيدة كثَتة -و﵁ اٟتمد -وال نستطيع أف نقوؿ :إهنا قليلة ،أو نادرة،
أو غَت موجودة ،خاصة أنٍت أتكلم عن البلد ىذا.
السؤاؿ:
قوؿ عمر بن عبد العزيز -رٛتو ا﵁ -ما سنده؟
اٞتواب:
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رواه اآلجري(ٗ )ٕٙيف "الشريعة" وغَته بسند صحيح .فقد ُسئِل عن شيء من األىواء ،فقاؿ :عليك بدين
الكتاب ،واللهو عما سواه؛ ألهنم على الفطرة السوية.
األعرايب ،والصيب يف ُ
فقاؿ اإلماـ اجملدد شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب(٘- )ٕٙرٛتو ا﵁ تعاُف -يف "كشف الشبهات"( :قَ َاؿ
ا﵁ ىم الْ َغالِ
وف﴾( .)ٕٙٙفَجْن ُد ِ
اٟتج ِة واللس ِ
وف بِالسْي ِ
وف بِ
ف
ب
ْ
تَػ َع َ
افَ ،ك َما أَنػ ُه ُم الْغُالِبُ َ
َ
اُفَ ﴿ :وإِف ُج َندنَا َ٢تُ ُم الْغَالِبُ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
والسنَ ِ
اف).
َ
------------اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،وصلى ا﵁ وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت..
ذكر ا١تصنف ىذه اآلية ،وفيها إضاؼ ا﵁ -عز وجل -اٞتند إليو بنوف العظمة ،وفيها التأكيد بػ "إف"
و"البلـ" يف خْبىا ،بأف الغلبة ٞتند ا﵁ عز وجل.
وىذه الغلبة كما ذكر ا١تصنف -رٛتة ا﵁ تعاُف عليو -من طريقُت:
الطريق األوؿ :الغلبة باٟتجة العلمية.
الطريق الثآف :الغلبة بالنصر يف ميادين اٞتهاد.
أما اٟتجة العلمية فهي ٢تم إُف قياـ الساعة؛ ألهنم يلتزموف النص الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من
خلفو ،وا١تلتزـ بالنص غالب ال مغلوب ،وال ٯتكن أف يُغلب النص ،وقد جاء عنو -عليو الصبلة والسبلـ -أنو قاؿ
()ٕٙٚ
ت:
لكعب بن مالك رضي ا﵁ عنو« :إِف ا﵁َ َش َكَر لَ َ
ك َى َذا الْبَػْي َ
( )264ىو٤ :تمد بن اٟتسُت بن عبد ا﵁ ،أبو بكر ،البغدادي ،اآلجري ،اإلماـ ،ا﵀دث ،القدوة ،شيخ اٟترـ الشريف ،صاحب
التصانيف اٟتساف؛ منها" :الشريعة" ،و"األربعُت" .تويف سنة ستُت وثبلث مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٖٖٔ /ٔٙترٚتة ٕ ،)ٜوالوايف
بالوفيات (ٕ ٕٙٚ /ترٚتة .)ٛٗٚ

( )265ىو :اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف بن على بن ٤تمد بن أٛتد بن راشد ،التميمي ،اٟتنبلي ،النجدي ،ا١تصلح
الكبَت ،ولد ونشأ وتعلم يف بلدة العيينة ،ورحل يف طلب العلم إ ُف نواحي ٧تد ومكة ،حىت صار عا١تا ،أنكر ا١تنكر ،وقمع ا﵁ بو البدع،
اٖتد مع آؿ سعود يف توحيد اٞتزيرة العربية ،وتوحيد الرب تعاُف حىت أيد٫تا ا﵁ .لو "كتاب التوحيد" ،و"األصوؿ الثبلثة" ،وغَت٫تا كثَت.
ولد سنة ٜتس عشرة بعد ا١تئة واأللف ،وتويف سنة ست ومئتُت بعد ا أللف .انظر :إسبلمية ال وىابية للدكتور /ناصر بن عبد الكرٔف العقل
(ص ،)ٕٖ :واألعبلـ للزركلي (.)ٕ٘ٚ /ٙ

( )266الصافات.ٖٔٚ :

( )267ىو :الصحايب اٞتليل كعب بن مالك بن القُت عمرو ،أبو عبد ا﵁ ،وقيل :أبو عبد الرٛتن ،وقيل :كانت كنيتو يف اٞتاىلية أبا
بشَت ،األنصاري ،ا٠تزرجي ،العقيب ،األحدي .شاعر رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -وصاحبو ،وأحد الثبلثة الذين خلفوا ،فتاب ا﵁
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ِ
ِ
ِ
ب الْغَبل ِب»(.)ٕٙٛ
َز َع َم ْ
ب َربػ َها *** َولَيُػ ْغلَ ََب ُمغَال ُ
ت َسخينَةُ أَ ْف َستَػ ْغل ُ
يشا ،فكاف يذمهم ذلك قبل أف تسلم قريش ،فيقوؿ:
وسخينة كانت ٦تا تُػ َعَت هبا العرب قر ً
زعمت سخينة أف ستغلب رهبا *** وليغلَب مغالب الغبلب
أي :رب العا١تُت ال يغلبو أحد سبحانو وْتمده.
فاٟتجة العلمية باقية إُف قياـ الساعة يف ٚتيع الفًتات ،وهبا تقوـ اٟتجة على العباد ،وال تزاؿ ىذه الطائفة
ا١تباركة باقية إُف قياـ الساعة ،وتقيم اٟتجة على ا٠تلق.
أما النصر يف ميادين اٞتهاد؛ فإنو قد يتخلف بسبب عصياف الناس ،ولكن َو َعد رب العا١تُت بأف العاقبة يف
هناية ا١تطاؼ ٞتنده وألوليائو ،فمىت عادوا إُف نصر دينهم عاد ا﵁ -عز وجل -عليهم بالنصر.
وعليو :فلهم النصر من اٞتهتُت:
أما األوُف :فبل يتخلف إُف قياـ الساعة وىو النصر باٟتجة.
وأما الثآف :فإف ٗتلف فبسبب الذنوب ،فمىت رجعوا إُف ا﵁ -عز وجل -رجع ا﵁ -عز وجل -عليهم
بنصره.
وبو تعلم :أف الطائفة ا١تنصورة ىي الناجية إُف قياـ الساعة ،فأىل السنة ىم الطائفة ا١تنصورة ،وىم الطائفة
الناجية.
ِ
ومن ىنا يُعلم َخطَل قوؿ القائلُت :إف أىل السنة ثبلث فرؽ :أىل األثر من ا﵀دثُت ،واألشاعرة ،وا١تاتريدية.
وىذا قوؿ باطل ال يشك يف بطبلنو َمن لديو أدْف معرفة ٔتنهج السلف الصاٌف رضي ا﵁ عنهم.
أوالً :لقوؿ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم« :الَ تَػَز ُاؿ طَائَِفةٌ»( .)ٕٜٙوَف يقل :طوائف.
الكبلبِية ،أتباع عبد ا﵁ بن
ثانيًا :أف الطوائف اليت يُزعم أهنا على اٟتق ويُراد إدخا٢تا يف الطائفة ا﵀قة ىم ُ
سعيد بن ُكبلب(ٓ ،)ٕٚولو أناس من ضئضئو ،ومن أظهرىم اٟتارث ا﵀اسيب(ٔ )ٕٚو٨توه ،وىذه الطائفة -الكبلبية -

عليهم .شهد العقبة ،وآخى رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -بينو وبُت الزبَت .أمو ليلى بنت زيد بن ثعلبةَ .ع ِم َي وذىب بصره يف آخر
حياتو ،تويف سنة ثبلث وٜتسُت يف زمن معاوية .انظر االستيعاب (صٕ٘ ٙترٚتة ٓ ،)ٕٔٚوأسد الغابة (ٗ ٗٙٔ /ترٚتة ٗ.)ٗٗٛ

( )268أخرجو ابن قانع يف معجم الصحابة (ٖ ٚ٘/ترٚتة .)ٕٜٔٓ

( )269متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب العلم ،باب من يرد ا﵁ بو خَتا يفقهو يف الدين (ٔ،ٖٕٚٔ ،ٖٙٗٔ ،ٖٔٔٙ ،ٚ
ٓ ،)ٚٗٙمسلم :كتاب اإلمارة ،باب قولو صلى ا﵁ عليو وسلم ال تزاؿ طائفة ( ،)ٔ٘ٙمن حديث معاوية ،ويف الباب من حديث جابر
بن عبد ا﵁ ،ثوبانوغَت٫تا.
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خَت من الطائفتُت ،وأفضل منهما بكثَت ،ومع ذلك وقف منها
نشأت زمن قوة السلف -رضي ا﵁ عنهم -وىي ٌ
السلف وقفة عظيمة ،حىت إف اٟتارث ا﵀اسيب اختفى من اإلماـ أٛتد حىت مات ،فلم يتمكن من ا٠تروج يف
بغداد إُف أف تويف ،وىو من الكبلبية ،وىو أفضل بكثَت من متأخري األشاعرة وا١تاتريدية ،بل ال قياس! فكيف
يُقاؿ :إف ىؤالء يدخلوف يف الطائفة اليت ٘تثل اٟتق؟!
ثالثًا :أف الفروؽ يف أبواب االعتقاد بُت األشاعرة وا١تاتريدية من جهة ،وبُت ا١تلتزمُت ٔتنهج السلف :فروؽ
ظاىرة للعياف ،يعرفها ا١ترء بأدْف تأمل ،فالفرؽ بُت ا١تلتزمُت ٔتنهج السلف وبُت الطائفتُت يف أبواب واضحة مثل
الشمس؛ ففي اإلٯتاف ىم مرجئة ،ويف الصفات ىم من نفات الصفات ،واألشعرية يف القدر من اٞتْبية ،وإف
مالت ا١تاتريدية إُف شيء من قوؿ ا١تعتزلة يف القدر ،فكيف يُقاؿ بعد ذلك :إهنا داخلة يف أىل اٟتق؟!
ومن صنف ٦تن صنف يف ىذا فسيسألو ا﵁ -عز وجل -عما
وما ىذا يف اٟتقيقة إال من خلط األوراؽَ ،
صنف٦ ،تن أراد أف يعبث ٔتثل ىذه األمور العظاـ؛ ألنو إذا قيل ٔتثل ىذا الكبلـ ،فأوؿ سؤاؿ يُقاؿ :ىل اٟتق أف
اإلٯتاف قوؿ واعتقاد وعمل ،أو أف اإلٯتاف اعتقاد فقط؟ ألف الطائفتُت تقوالف :إف اإلٯتاف ىو االعتقاد .على طريقة
ا١ترجئة ،فيخلط اٟتق بالباطل يف مثل ىذا ،وىكذا فيما يتعلق بالصفات.
وىل اٟتق إق رار الصفات كما جاءت يف القرآف والسنة على منهج السلف ،أو التشهي واختيار ما شاء الناس
من الصفات سبعا أو ٍ
ٙتاف؟ فهؤالء يتشهوف وٮتتاروف من الصفات ما يريدوف ،وا١تلتزموف ٔتنهج السلف يقولوف:
ً
أي صفة تثبت يف القرآف أو تثبت يف السنة فإف الواجب إقرارىا .فالفرؽ بُت.
وىكذا القدر ،فأىل السنة ليسوا قدرية (معتزلة) وليسوا جْبية ،لكن األشعرية جْبية ،وا١تاتريدية ٯتيلوف إُف
قوؿ القدرية ،فالفرؽ بَػُت.
( )270ىو :رأس ا١تتكلمُت بالبصرة يف زمانو ،أبو ٤تمد ،عبد ا﵁ بن سعيد بن كبلب ،القطاف ،البصري ،صاحب التصانيف يف الرد على
داود الظاىري ،وكاف يػُلَقب كبلبًا؛ ألنو كاف ٬تر ا٠تصم إُف نفسو ببيانو وببلغتو ،وأصحابو ىم
ا١تعتزلة ،ورٔتا وافقهم ،أخذ عنو الكبلـ ُ
الكبلبيةٟ ،تق بعضهم أبو اٟتسن األشعري ،وكاف يرد على اٞتهمية ،صنف يف التوحيد ،وإثبات الصفات ،وأف علو الباري على خلقو
معلوـ بالفطرة والعقل على وفق النص ،من مصنفاتو :كتاب "الصفات" ،و"خلق األفعاؿ" .كاف حيا قبل األربعُت ومئتُت .انظر :سَت
أعبلـ النببلء (ٔٔ ٔٚٗ /ترٚتة  ،)ٚٙوطبقات الشافعية الكْبى (ٕ ٕٜٜ /ترٚتة ٘.)ٙ

( )271ىو :اٟتارث بن أسد ،ا﵀اسيب ،أبو عبد ا﵁ ،الزاىد ،البغدادي ،شيخ الصوفية ،أحد األئمة ا١تشهورين ،قاؿ اٟتافظ أبو بكر
فهما ولو مصنفات يف أصوؿ الديانات وكتب يف الزىد .ولو كتب يف الرد على ا١تعتزلة والرافضة ،أخذ عنو اٞتنيد ،قاؿ
ا٠تطيب :كاف عا١تًا ً
ابن حجر يف ال تقريب :مقبوؿ من اٟتادية عشرة ،مات سنة ثبلث وأربعُت ومئتُت .انظر :هتذيب الكماؿ (٘ ٕٓٛ /ترٚتة  ،)ٔٓٓٚوسَت
أعبلـ النببلء (ٕٔ ٔٔٓ /ترٚتة ٖ٘).
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فيجب تقوى ا﵁ -عز وجل -يف مثل ىذه األمور وعدـ العبث؛ فهذه أمور اعتقاد ليست من مسائل العبث
اليت ُٗتلط فيها األمور ،وخلط األم ور ال يصلح ال يف أمور االعتقاد وال يف غَته ،والواجب الوضوح والصراحة،
والبعد عن الغموض والعبث واجملاملة يف دين ا﵁.
ِ ِ
ِ
بلح).
(وإِ٪تَا ْ
ا٠تَْو ُ
ؼ َعلَى الْ ُم َوحد الذي يَ ْسلُ ُ
ك الط ِر َ
س َم َعوُ س ٌ
َ
يق َولَْي َ
------------وىذا واضح ،وا١تراد بالسبلح ىنا :سبلح العلم ،فكما أف اإلنساف إذا سلك طر ًيقا فيو قُطاع طريق وَف يتسلح
ضررا بالغًا جدا؛ ألنو إذا َف يكن
فقد يأخذونو ،فكذلك ا١توحد الذي ليس لديو علم ،فبل شك أنو قد يتضرر ً
لديو علم فقد يغوونو ويضلونو.
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُت﴾(ٕ .)ٕٚفَبل
( َوقَ ْد َمن ا﵁ُ تَػ َع َ
اُف َعلَْيػنَا بِكتَابِو الذي َج َعلَوُ ﴿تْبػيَانًا ل ُكل َش ْيء َوُى ًدى َوَر ْٛتَ ًة َوبُ ْشَرى ل ْل ُم ْسلم َ
احب ب ِ
يأِْيت ِ
اط ٍل ِْتج ٍة إِال وِيف الْ ُقر ِ
اؾ
ك ِٔتَثَ ٍل إِال ِجْئػنَ َ
ُت بُطْبلنَػ َهاَ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
اُفَ ﴿ :والَ يَأْتُونَ َ
آف َما يَػْنػ ُق ُ
ض َها َويُػبَػ ُ
ُ
َ َ
ص َُ
َ ْ
)
ٖٕٚ
(
اٟتق وأَحسن تَػ ْف ِسَتا﴾  .قَ َاؿ بػعض الْم َفس ِرين :ى ِذ ِه اآليةُ عامةٌ ِيف ُكل حج ٍة يأِْيت ِهبا أَىل الْب ِ
ِ
اط ِل إِ َُف يَػ ْوِـ
َ َ
َْ ُ ُ َ َ
ُ َ َ ُْ َ
ً
ب َْ َ ْ َ َ
الْ ِقيَ َام ِة).
------------ىكذا قاؿ أىل العلم ،وأحسن ما يرد على أىل الباطل النصوص ،فأكْب جرـ وأعظم بدعة ٯتكن أف يُداف هبا
وخالفت ما ثبت يف الصحيحُت .و٢تذا كاف مالك وأٛتد يقوالف :اقرأ عليهم
خالفت قوؿ ا﵁،
أحد؛ أف يقاؿ لو:
َ
َ
النصوص .أي :اقرأ عليهم النصوص ،وكفى هبا ردا؛ ألف اإلنساف إذا خالف كبلـ ا﵁؛ فبل شك أنو مبطل ،وإذا
خالف ما ثبت عن رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -فبل شك أنو مبطل؛ و٢تذا بُت -تبارؾ وتعاُف -أف ىؤالء
ال يأتوف ٔتثل -يعٍت :بشبهة من الشبو -إال جاء ىو باٟتق .فهم يأتوف بالشبَو ،وا﵁ يأيت باٟتق.

( )272النحل.ٜٛ :
( )273الفرقاف.ٖٖ :
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و٢تذا قاؿ الشعيب(ٗ )ٕٚرٛتو ا﵁ تعاُف :ما ابتُدع يف اإلسبلـ بدعة إال ويف كتاب ا﵁ ما يكذهبا(٘ .)ٕٚيعٍت :يف
القرآف نفسو الدليل ،ولكن قد تقصر األفهاـ عن فهمو.
بل قاؿ ابن تيمية(- )ٕٚٙرٛتو ا﵁ -كما يف "٣تموع الفتاوى" اجمللد السادس ،صفحة ٙتآف وٙتانُت ومئتُت،
ُت ما يدؿ عليو ،تبُت
يقوؿ رٛتو ا﵁ :الدليل الذي ٭تتج بو ا١تبطل إذا أُعطي حقو ،و٘تيز ما فيو من حق وباطل ،وبُػ َ
مسرورا ليطعن يف عثماف بن
فرحا
أنو يدؿ على فساد قوؿ ا١تبطل ا﵀تج بو .فنفس الدليل الذي يأيت بو الشيعي ً
ً
عفاف -رضي ا﵁ عنو -ىو نفس الدليل على فضلو رضي ا﵁ عنو.
كما فعل ابن عمر -رضي ا﵁ عنهما١ -تا جاءه أحد ا٠توارج -كما عند البخاري -وقاؿ لو :أتشهد أف
عثماف فَػر يوـ أحد؟ قاؿ :نعم .قاؿ :أتشهد أنو ٗتلف عن بدر؟ قاؿ :نعم .قاؿ :أتشهد أنو ٗتلف عن بيعة
تعاؿ أُبُِت لك؛ أما ٗتلفو يوـ بدر فقد
الرضواف؟ قاؿ :نعم .فقاؿ ا٠تارجي :ا﵁ أكْب .وفرح ،فقاؿ ابن عمرَ :
ٗتلف بأمر رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -ليمرض زوجتو بنت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم.
وأما ٗتلفو يوـ أحد فأشهد أف ا﵁ قد عفا عنو .ولكن من أين عرؼ ابن عمر أف ا﵁ عفا عنو؟ من قولو
تعاُف﴿ :إِف ال ِذين تَػولوا ِمْن ُكم يػوـ الْتَػ َقى ْ ِ
اف بِبَػ ْع ِ
استَػَز٢تُ ُم الشْيطَ ُ
اٞتَ ْم َعاف إِ٪تَا ْ
ْ ََْ
ض َما َك َسبُوا َولََق ْد َع َفا ا﵁ُ
َ َْ
َعْنػ ُه ْم﴾(.)ٕٚٛ()ٕٚٚ
فصار ىذا الدليل الذي فرح بو دليبلً عليو؛ ألننا ٧تزـ أف عثماف قد حصل لو شيء كبَت؛ أال وىو عفو ا﵁
تعاُف؛ و٢تذا فهذه األمور اليت يريدوهنا مثالب ىي يف الواقع مدائح إذا أُعطيت حقها من الدليل.

( )274ىو :عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار -وذو كبار :قيل من أقياؿ اليمن -اإلماـ ،عبلمة العصر ،أبو عمرو ،ا٢تمدآف ،مث
الشعيب ،ولد لست سنُت خلت من خبلفة عمر بن ا٠تطاب -رضي ا﵁ عنو -على ا١تشهور .رأى عليا -رضي ا﵁ عنو -وصلى خلفو،
وٝتع من عدة من كْباء الصحابة .قاؿ ابن حجر يف التقريب :ثقة مشهور فقيو فاضل .مات سنة أربع ومئة .انظر :هتذيب الكماؿ (ٗٔ/
 ٕٛترٚتة ٕٖٗٓ) ،وسَت أعبلـ النببلء (ٗ ٕٜٗ /ترٚتة ٖٔٔ).

( )275أخرجو ا٠تبلؿ يف السنة (ٗٔ.)ٜ

( )276ىو :تقي الدين ،أبو العباس ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد ا﵁ بن أيب القاسم بن ا٠تضر بن ٤تمد بن تيمية،
اٟترآف ،مث الدمشقي ،اٟتنبلي ،اإلماـ الفقيو ،اجملتهد ،ا﵀دث ،اٟتافظ ،ا١تفسر ،األصوِف ،الزاىد .برع يف العلوـ اإلسبلمية واآللية ،وقمع
ا﵁ بو أىل الضبلؿ ،ونصر بو أىل السنة .ولد سنة إحدى وستُت وست مئة ،وتويف سنة ٙتاف وعشرين وسبع مئة .ولو من ا١تؤلفات:
"الواسطية" ،و"منهاج السنة" .انظر :الذيل على طبقات اٟتنابلة (ٗ ٜٗٔ /ترٚتة ٖٔ٘) ،والوايف بالوفيات ( ٔٓ /ٚترٚتة .)ٜٙٔ

( )277آؿ عمراف.ٔ٘٘ :

( )278أخرجو البخاري :كتاب ا١تناقب ،باب مناقب عثماف بن عفاف أيب عمرو القرشي (.)ٖٜٙٛ،ٗٓٙٙ
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فلم ٗتلف عنها عثماف؟ ىذا من التعنت العجيب الغريب! فبيعة الرضواف َف تكن إال ألجل
وأما بيعة الرضواف َ
عثماف؛ ألف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بعث عثماف إُف مكة ،فجاء خْب أف عثماف قد قتلتو قريش ،فأمر النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم -بالبيعة بعد أف بلغو خْب مقتل عثماف ،فكيف يبايع عثماف وىو يف مكة ،وما كانتالبيعة إال ألجلو رضي ا﵁ عنو وأرضاه؟!
فهذا ٪توذج أف الدليل إذا دققت فيو وتأملتو صار حجة على ا١تبطل ودليبلً عليو ال دليبلً لو؛ و٢تذا ينبغي أف
تُؤصل أمور الردود على أىل البدع ،وعلى أىل الضبلؿ من ا١تتقدمُت وا١تتأخرين من نصوص القرآف والسنة يف
ا١تقاـ األوؿ ،ففي ا١تقاـ األوؿ أعظم ما يُرد بو عليهم النصوص من القرآف والسنة.
ك أَ ْشياء ِ٦تا ذَ َكر ا﵁ ِيف كِتَابِِو جوابا لِ َك ٍ
اب
وف ِيف َزَمانِنِا َعلَْيػنَا ،فَػنَػ ُق ُ
احتَج بِِو الْ ُم ْش ِرُك َ
بلـ ْ
وؿَ :ج َو ُ
ََ ً
َ ُ
( َوأَنَا أَذْ ُكُر لَ َ َ َ
أَى ِل الْب ِ
اط ِل ِم ْن طَِر َيق ْ ِ
ُت٣ُْ :ت َم ٍلَ ،وُم َفص ٍل).
ْ َ
------------رسم الشيخ -رٛتو ا﵁ -اٞتواب ىنا على شبو القوـ إُف جواب ٣تمل ،ومزية اٞتواب اجململ أنو يكفي برأسو
يف رد كل شبهة ،يعٍت :لو تلقنو العامي الذي ال يستطيع النقاش واٟتجاج ،فإنو ىذا اٞتواب اجململ يكفي
ليستمسك بو ،ويرد كل شبهة -كما سيأيت -حىت لو َف يكن يعرؼ ما يقولو ا١تبطل.
أما اٞتواب ا١تفصل -وكلها ستأيت بعوف ا﵁ -فإنو يعٍت :تتبع كل شبهة بالنقض واإلبطاؿ ،وبٌت الرد على
ىذين اٞتوابُت.
وىذا الكتاب -يف اٟتقيقة -يُعد من أدلة نباىة وحذؽ اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ -ألنو جعل
الكتاب للعامي الذي ال ٯتلك إال معرفة اٞتواب اجململ ،ولطالب العلم الذي يريد التفصيل يف الرد .فاٞتواب
اجململ يكفي برأسو كما سيأيت -إف شاء ا﵁ تعاُف -يف رد أي شبهة ،عرؼ أصلها العامي أو َف يعرؼ .أما
ا١تفصل فيو يأخذ كل شبهة على حدة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ك قَػ ْولُوُ تَػ َع َ
اُفُ ﴿ :ى َو الذي أَ َنزَؿ َعلَْي َ
يم َوالْ َفائِ َدةُ الْ َكبِ ََتةُ ل َم ْن َع َقلَ َها؛ َو َذل َ
(أَما الْ ُم ْج َم ُل :فَػ ُه َو األَ ْمُر الْ َعظ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات ُىن أُـ الْ ِكتَ ِ
اء
ين ِيف قُػلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَػيَتبِ ُع َ
اب َوأُ َخُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ات ْ٤ت َك َم ٌ
اب ِمنْوُ آيَ ٌ
الْكتَ َ
وف َما تَ َشابَ َو منْوُ ابْتغَ َ
ات فَأَما الذ َ
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()ٕٜٚ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -أَنوُ قَ َاؿ:
صح َع ْن َر ُسوؿ ا﵁ َ -
الْفْتػنَة َوابْتغَاءَ تَأْ ِويلو َوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إِال ا﵁ُ﴾ َ .وقَ ْد َ
وف ما تَشابو ِمْنو ،فَأُولَئِ ِ
ِ
ِ
وى ْم»).
َ
اح َذ ُر ُ
ين َٝتى ا﵁ُ؛ فَ ْ
ين يَػتبِ ُع َ َ َ َ َ ُ
ك الذ َ
«إ َذا َرأَيْػتُ ُم الذ َ
------------يف اآلية ذكر ا﵁ -عز وجل -أف آياتو على نوعُت:
النوع األوؿ :آيات ٤تكمة ،وا١تراد با﵀كمة :اآلية البينة الواضحة ،اٞتلية ا١تعٌت.
النوع الثآف :آيات متشاهبة ،ال تُفهم وحدىا إال إذا ُردت إُف اآليات اليت ٝتاىا ا﵁ :بأـ الكتاب ،وىي
أيضا
اآليات ا﵀كمات ،وجعل ا﵁ عبلمة من عبلمات أىل الزيغ أهنم يًتكوف اآليات ا﵀كمة اٞتلية البينة ،وىكذا ً
عرؼ فيهم إُف قياـ
النصوص من السنة البينة اٞتلية ،ويذىبوف لتتبع النصوص ا١تتشاهبة غَت البينة ،فهذه العبلمة تُ َ
الساعة.
وقد ذكر ابن جرير(ٓ )ٕٛيف التفسَت والشوكآف(ٔ )ٕٛوابن كثَت(ٕ )ٕٛوابن سعدي(ٖ ،)ٕٛونقل ابن جرير -رٛتو
ا﵁ تعاُف -ىذا عن ٤تمد بن إسحاؽ(ٗ )ٕٛوعن غَته ،أف ىذه العبلمة مزيتها أهنا يف كل مبتدع إُف يوـ القيامة،

( )279آؿ عمراف.ٚ :
( )280ىو٤ :تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت ،اإلماـ العلم ا﵀تهد ،عاَف العصر ،أبو جعفر الطْبي ،صاحب التصانيف البديعة ،من أىل
آمل طْبستاف .مولده سنة أربع وعشرين ومئتُت ،وطلب العلم بعد األربعُت ومئتُت ،وأكثر الًتحاؿ ،ولقي نببلء الرجاؿ ،وكاف من أفراد
الدىر علما ،وذكاء ،وكثرة تصانيف .منها" :جامع البياف" ،و"هتذيب اآلثار" .مات سنة عشر وثبلث مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء
(ٗٔ ٕٙٚ/ترٚتة ٘ ،)ٔٚووفيات األعياف (ٗ ٜٔٔ /ترٚتة ٓ.)٘ٚ
( )281ىو٤ :تمد بن على بن ٤تمد بن عبد ا﵁ ،الشوكآف ،مث الصنعآف ،اإلماـ الفقيو ،األصوِف .ولد سنة ثبلث وسبعُت ،انتقل والده
إُف صنعاء واستوطنها ،وقرأ القرآف ،وحفظ ا١تتوف ا١تختصرات ،وأتقن اٟتديث وعلومو ،وكاف كثَت االشتغاؿ بكتب التواريخ واألدب ،من
مصنفاتو" :نيل األوطار" ،و"السيل اٞترار" .تويف سنة ٜتسُت ومئتُت وألف .انظر  :البدر الطالع (ٕ )ٕٔٗ/األعبلـ للزركلي (.)ٕٜٛ/ٙ

( ))282ىو :إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضوء بن درع ،القرشي ،البصري ،مث الدمشقي ،الشافعي ،أبو الفداء عماد الدين ،اٟتافظ
ا١تؤرخ الفقيو .ولد يف قرية من أعماؿ بصرى الشاـ ،سنة إحدى وسبع مئة ،وتويف بدمشق سنة أربع وسبعُت وسبع مئة .لو العديد من
التصانيف؛ منها" :البداية والنهاية" ،و"التفسَت" ،وغَتىا من ا١تصنفات .انظر :ذيل تذكرة اٟتفاظ (ٔ ،)ٖٛ /طبقات ا١تفسرين (ٕٔٙٓ/
ترٚتة ٖٖٔ).

( )283ىو :عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا﵁ بن ناصر آؿ سعدي من قبيلة ٘تيم ،ولد يف القصيم يف الثآف عشر من ٤ترـ عاـ سبعة
عاما ،مث اشتغل يف التعلم على علماء بلده ،فجد حىت ناؿ اٟتظ األوفر
يتيما ،وقرأ القرآف وأتقنو وعمره أحد عشر ً
وثبلث مئة وألف ،نشأ ً
من كل فن من فنوف العلم ،من تبلميذه الشيخ ٤تمد بن صاٌف العثيمُت .لو مؤلفات حساف؛ منها" :تيسَت الكرٔف الرٛتن" ،و"القواعد
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حىت قاؿ ابن جرير رٛتو ا﵁ :ىذه العبلمة توجد يف اليهود ،ويف النصارى ،ويف السبئية ،ويف ا٠توارج ،ويف اٞتهمية،
ويف ا١تعتزلة ،ويف الرافضة .وقاؿٕ :تد أهنم يبحثوف ويركزوف على النصوص ا١تتشاهبة غَت البينة اليت ال تُفهم إال
بردىا إُف النصوص ا﵀كمة(٘.)ٕٛ
والصادؽ الذي يريد اٟتق ٬تعل النصوص اليت ٝتاىا ا﵁ عز وجل :أـ الكتاب٬ ،تعل إليها ا١ترد ،و٬تعلها يف
ا١تقاـ األوؿ ،والنصوص ا١تتشاهبة يفهمها بردىا إُف النصوص ا﵀كمة؛ ألهنا ،كما ٝتاىا ا﵁ ،متشاهبة ،مث إف أىل
العلم قالوا :إف ىذا التشابو تارة يكوف تشاهبًا نسبيا .يعٍت :ىذه اآلية متشاهبة بالنسبة إُف َمن قل علمو ،لكنها
بالنسبة إُف ذوي العلم والبصَتة غَت متشاهبة ،بل واضحة وجلية ا١تعٌت.
فالتشابو يكوف يف بعض األحياف نسبيا؛ و٢تذا قاؿ بعض أىل العلم :إنو إذا ُرد ا١تتشابو إُف ا﵀كم صار
اضحا؛ ألف ىذا ىو األسلوب الصحيح يف فهم اآليات ا١تتشاهبات ،والنصوص ا١تتشاهبة.
ا١تتشابو بينًا و ً
فمثبلً قوؿ ا﵁ تعاُف﴿ :وىو ا﵁ ِيف السماو ِ
ات َوِيف األَ ْر ِ
وف﴾( .)ٕٛٙإذا
ض يَػ ْعلَ ُم ِسرُك ْم َو َج ْهَرُك ْم َويَػ ْعلَ ُم َما تَ ْك ِسبُ َ
ََُ ُ
ََ
قاؿ اٞتهمي :إف ىذه اآلية دالة على أف ا﵁ يف األرض .نقوؿَ :ف تصدؽ ،وىذا ليس بصحيح ،واآلية ىنا يف ىذا
ا١توضع ال تدؿ على أف ا﵁ يف األرض أصبلً .قاؿ بعض أىل العلم :اآلية تُقرأ ىكذا﴿ :وىو ا﵁ ِيف السماو ِ
ات﴾.
ََُ ُ
ََ
وتقف ىنا ،مث تقرأَ ﴿ :وِيف األَ ْر ِ
وف﴾ .فهذا جواهبم.
ض يَػ ْعلَ ُم ِسرُك ْم َو َج ْهَرُك ْم َويَػ ْعلَ ُم َما تَ ْك ِسبُ َ
وقاؿ آخروف :ىذه اآلية تُفهم باآلية اليت قاؿ ا﵁ فيهاَ ﴿ :وُى َو ال ِذي ِيف الس َم ِاء إِلَ ٌو َوِيف األَ ْر ِ
ض إِلَوٌ﴾(.)ٕٛٚ
ومعٌت اإللو :ا١تعبود ،أي :وىو معبود أىل السماوات ،ومعبود أىل األرض .مث ىذا النص إذا ُع ِرض على قولو

اٟتساف لتفسَت القرآف" .تويف سنة ست وسبعُت وثبلث مئة وألف .انظر :الشيخ عبدالرٛتن السعدي حياتو وعلمو ،رسالة ماجستَت لعبد
العزيز العمار.

( )284ىو :اإلماـ ٤تمد بن إسحاؽ بن يسار بن خيار ،ويقاؿ :ابن كوثاف ،ا١تدٓف ،أبو بكر ،ويقاؿ :أبو عبد ا﵁ القرشي ا١تطليب .موُف
قيس بن ٥ترمة بن ا١تطلب بن عبد مناؼ ،وكاف جده يسار من سيب عُت التمر ،قاؿ علي بن ا١تديٍت :مدار حديث رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁
أوؿ من ٚتع مغازي رسوؿ
عليو وسلم -على ستة ،فذكرىم ،مث قاؿ :فصار علم الستة عند اثٍت عشر؛ أحدىم ٤تمد بن إسحاؽ ،وكاف َ
ا﵁  -صلى ا﵁ عليو وسلم .مات سنة ٜتسُت مئة ،وقيل :سنة إحدى ،وقيل :اثنتُت ،وقيل :ثبلث وٜتسُت .قاؿ ابن حجر يف التقريب:

ورمي بالتشيع والقدر .انظر :هتذيب الكماؿ (ٕٗ ٗٓ٘ /ترٚتة  ،)٘ٓ٘ٚوسَت أعبلـ النببلء ( ٖٖ /ٚترٚتة ٘ٔ).
صدوؽ ،يدلسُ ،
( )285انظر الطْبي يف تفسَته (.)ٔٛٚ/ٙ
( )286األنعاـ.ٖ :
( )287الزخرؼ.ٛٗ :
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()ٕٜٛ
()ٕٛٛ
ِ
ِِ
وح
تعاُف﴿ :أَأَِمنتُم من ِيف الس َم ِاء﴾  .وقولوَ ﴿ :ٮتَافُ َ
وف َربػ ُهم من فَػ ْوقه ْم﴾  .وقولو﴿ :تَػ ْعُر ُج الْ َمبلئ َكةُ َوالر ُ
إِلَي ِو﴾(ٓ .)ٕٜوقولو﴿ :إِلَي ِو يصع ُد الْ َكلِ
ب َوالْ َع َم ُل الصالِ ُح يَػ ْرفَػ ُعوُ﴾(ٔ .)ٕٜفإذا ُع ِرض على ىذه اآليات فإنو ال
ي
الط
م
ْ
ْ َ َْ
ُ
ُ
ٮتالفها؛ ألهنا نصوص ٤تكمة.
اذا أَنْػتُ ْم
وف َعٍت ،فَ َم َ
و١تا خطب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف مئة ألف من أصحابو ،قاؿ« :إِن ُك ْم َم ْس ُؤولُ َ
وف؟» .قالوا :نشهد أنك قد بلغت ،وأديت ،ونصحت .فقاؿ أماـ مئة ألف فيهم اٞتاىل ،وفيهم حديث
قَائِلُ َ
اش َه ْد(ٕ .)ٕٜعلى مئة ألف،
العهد ،وفيهم األعرايب ،وفيهم العامي ،وفيهم الصحايب العاَف الفقيو ،قاؿ« :الل ُهم ْ
يرفع أصبعو يشَت إُف ا﵁ .و١تا قاؿ للجارية« :أَيْ َن ا﵁ُ؟» .قالت :يف السماء .قاؿَ « :م ْن أَنَا؟» .قالت :رسوؿ ا﵁.
قاؿ« :أَ ْعتِ ْق َها؛ فَِإنػ َها ُم ْؤِمنَةٌ»(ٖ .)ٕٜفكل ىذه اآليات والنصوص دالة بوضوح على أف ا﵁ تعاُف يف السماء.
وىكذا آيات االستواء على العرش كلها دالة على أف ا﵁ تعاُف يف السماء؛ ألف العرش ىو سقف وأعلى
ِ
ِ
اٞتَن ِةَ ،وِمْنوُ تَػ َفجُر أَنْػ َه ُار
ط ْ
س؛ فَِإنوُ أَ ْعلَى ْ
اٞتَن ِة َوأَْو َس ُ
ا١تخلوقات ،كما يف اٟتديث« :إ َذا َسأَلْتُ ُم ا﵁َ فَ َسلُوُه الْف ْرَد ْو َ
ِْ
ش الر ْٛتَ ِن»(ٗ .)ٕٜيعٍت :عرش الرٛتن فوؽ الفردوس ،وا﵁ ٍ
مستو ٍِ على العرش.
اٞتَنةَ ،و َس ْق ُفوُ َع ْر ُ
فكل ىذا دليل واضح على أف ا﵁ -سبحانو وتعاُف -يف العلو ،وقولوَ ﴿ :وُى َو ا﵁ُ ِيف الس َم َاوا ِت َوِيف األَ ْر ِ
ض
يَػ ْعلَ ُم ِسرُك ْم َو َج ْهَرُك ْم﴾(٘ . )ٕٜال يعٍت أف ا﵁ يف األرض ،وىذا واضح ،لكن يأيت ا١تبتدع ويستمسك ٔتثل ىذه
اآليات ،ويقوؿ :ىذا يدؿ على أف ا﵁ يف األرض .نقوؿ :ىذه اآلية برأسها ال تدؿ على أف ا﵁ يف األرض ،ومع
ذلك ١تا استمسك هبا وقاؿ :إهنا تدؿ على أف ا﵁ تعاُف يف األرض .وإذا رددهتا إُف النصوص ا﵀كمة وجدهتا
جلية؛ و٢تذا ٕتد أنو يستمسك هبذه النصوص ،ويًتؾ تلك النصوص اليت قاؿ أىل العلم :إهنا تزيد على ألف نص
كلها دالة على أف ا﵁ تعاُف يف العلو.

( )288ا١تلك.ٔٙ :
( )289النحل.٘ٓ :
( )290ا١تعارج.ٗ :
( )291فاطر.ٔٓ :
( )292أخرجو مسلم :كتاب اٟتج ،باب حجة النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ( )ٕٔٔٛمن حديث جابر بن عبد ا﵁ بنحوه.
( )293أخرجو مسلم :كتاب ا١تساجد ومواضع الصبلة باب ٖترٔف الكبلـ يف الصبلة )ٖ٘ٚ( ....من حديث معاوية بن اٟتكم السلمي.
( )294أخرجو البخاري :كتاب التوحيد ،باب وكاف عرشو على ا١تاء وىو رب العرش العظيم (ٖٕٗ )ٚمن حديث أيب ىريرة بو.
( )295األنعاـ.ٖ :
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فهذه عبلمة؛ و٢تذا قاؿ الشيخ رٛتو ا﵁ :إف ىذه العبلمة ٯتكن أف يُعطاىا الشخص ،وىي اٞتواب اجململ،
فيقاؿ ٢تذا ا١تبطل :إف ا﵁ تعاُف أخْبنا أف ىناؾ أناس يتبعوف ا١تتشابو ،ويًتكوف ا﵀كم ،وحذرنا منهم رسوؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ عليو وسلم -بقولو« :فَِإذَا رأَيت أُولَئِك ،فَأُولَئِ ِ
وى ْم»( .)ٕٜٙفأمر األمة أف
َ
َ
اح َذ ُر ُ
ين َٝتى ا﵁ُ؛ فَ ْ
َْ َ
ك الذ َ
٭تذروا ىؤالء ،فأنا أَ ْح َذ ُرؾ؛ ألف ما تذكره ِف يدؿ على أنك تتبع ا١تتشابو ،وتًتؾ ا﵀كم.
(ِمث ُ ِ
ك :إِذَا قَ َاؿ بػعض الْم ْش ِركُِت﴿ :أَالَ إِف أَولِياء ِ
وف﴾(َ ،)ٕٜٚوأَف
ا﵁ الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْ٭تَزنُ َ
َ
اؿ ذَل َ
َْ ُ ُ َ
َْ َ
ا﵁ ،أَو ذَ َكر َك ِ
الش َفاع َة حق ،وأَف األَنْبِياء َ٢تم جاه ِعْن َد ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -يُ ْستَ َدؿ بِِو َعلَى َش ْي ٍء
َ َ ُْ َ ٌ
بلما للنِيب َ -
ْ َ ً
َ َ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ت الَ تَػ ْفهم م ْعٌت الْ َك ِ
اوبْوُ بَِقولِ َ ِ
بلـ ال ِذي ذَ َكَرهُ ،فَ َج ِ
ين ِيف قُػلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ
م ْن بَاطلوَ ،وأَنْ َ
َُ َ َ
ك :إف ا﵁َ ذَ َكَر يف كتَابو أَف الذ َ
ِ
وف بِالربُوبِي ِةَ ،وأَف
ك ِمن أَف ا﵁َ تَػ َع َ
ُت يُِقر َ
وف الْ ُم ْح َك َمَ ،ويَػتبِ ُع َ
يَػْتػُرُك َ
وف الْ ُمتَ َشابِ َوَ ،وَما ذَ َك ْرتُوُ لَ َ
اُف ذَ َكَر أَف الْ ُم ْش ِرك َ
ِ ()ٕٜٛ
ُت
َ
أ
ا
ذ
ى
.
ُك ْفَرُى ْم بِتَػ َعل ِق ِه ْم َعلَى الْ َمبلَئِ َك ِة َواألَنْبِيَ ِاء َواألَ ْولِيَ ِاء َم َع قَػ ْو٢تِِ ْمَ ﴿ :ى ُؤالَِء ُش َف َع ُاؤنَا ِع َند ا﵁﴾
َ
مر ُْ٤ت َك ٌم بَػ ٌ
َ
ٌ
الَ يَػ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَ ْف يُػغَيػَر َم ْعنَاهُ.
وما ذَ َكرت ِِف -أَيػها الْم ْش ِرُؾِ -من ُ ِ
ِ
ؼ َم ْعنَاهَُ ،ولَ ِك ْن
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -الَ أَ ْع ِر ُ
ََ ْ َ
الق ْرآف أَْو َكبلَـ النِيب َ -
َ ُ
َ
ا﵁ الَ يػتَػنَاقَض ،وأَف َكبلَـ النِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -الَ ُٮتَالِف َكبلَـ ِ
أَقْطَع أَف َكبلَـ ِ
ا﵁.
ُ َ
َ
َ
ُ
َ ُ َ
َ ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
اُفَ ﴿ :وَما
يدَ ،ولَك ْن الَ يَػ ْف َه ُموُ إِال َم ْن َوفػ َقوُ ا﵁ُ ،فَبلَ تَ ْستَ ِه ْن بِو ،فَِإنوُ َك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
اب َجي ٌد َسد ٌ
َوَى َذا َج َو ٌ
يػلَق ِ ِ
اىا إِال ذُو َحظ َع ِظ ٍيم﴾(.))ٕٜٜ
صبَػُروا َوَما يُػلَق َ
ُ َ
ين َ
اىا إال الذ َ
------------ِ ِ
ىذا ىو اٞتواب اجململ ،يقوؿ :إذا قاؿ لك ً
كبلما ،فرٔتا ال تفهمو ،فإذا قاؿ لك :قاؿ تعاُف﴿ :أَالَ إف أَْوليَاءَ
ِ
وف﴾(ٖٓٓ) .وقاؿ لك :إف األنبياء -عليهم الصبلة والسبلـ٢ -تم جاه .أو تكلم
ا﵁ الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْ٭تَزنُ َ
كبلما ،وقاؿ إنو للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وأنت ال تدري :ىل ىو من
معك عن الشفاعة ،ورٔتا أورد لك ً

( )296متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب تفسَت القرآف ،باب منو آيات ٤تكمات  ،)ٗ٘ٗٚ( ...مسلم :كتاب العلم ،باب النهي
عن اتباع متشابو القرآف والتحذير )ٕٙٙ٘( ...من حديث عائشة بو.

( )297يونس.ٕٙ :
( )298يونس.ٔٛ :

( )299فصلت.ٖ٘ :
( )300يونس.ٕٙ :
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كبلما ال تفهم معناه ...يقوؿ الشيخ:
كبلـ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أو ليس من كبلـ النيب؟ أو قاؿ لك ً
التزـ األمر العاـ ا﵀كم ،وىو ما ذكرناه مرات عديدة ،وىو أف القرآف دؿ ّتبلء ووضوح على القاعدتُت
العظيمتُت ،و٫تا :أف ا١تشركُت مقروف بأف ا﵁ ىو خالقهم وىو رازقهم .وثانيًا :دؿ القرآف أف شركهم كاف بصرؼ
العبادة لغَت ا﵁ تعاُف.
وقل لو :ما تذكره ِف اآلف من ىذه النصوص اليت رٔتا ال أعلمها ،وما تورده من األحاديث ،أقطع أنا أف كبلـ
بعضا.
رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -حق ،وأف كبلـ ا﵁ حق ،وأنو ال ٯتكن أف يناقض بعضو ً
فأنت تركت األمر ا﵀كم البُت اٞتلي يف ىاتُت القاعدتُت الكبَتتُت :أف ا١تشركُت مقروف بالربوبية.
وثانيًا :أف الشرؾ الذي وقعوا فيو كاف لصرفهم العبادة لغَت ا﵁ ،فأنت تركت ىذا البُت ،وبدأت تذكر ِف أمر
الشفاعة وغَته.
ومزية ىذا اٞتواب:
أوالً :أنو ال ٯتكن جحده ،إذ ال ٯتكن أف ٬تحد أحد أف ا١تشركُت يقروف أف ا﵁ ىو ا٠تالق ،وأف ا﵁ ىو
الرازؽ.
ثانيًا :ال ٯتكن ألحد أف ٬تحد ما تقرر من أف شرؾ ا١تشركُت دلت النصوص على أنو كاف بصرؼ العبادة لغَت
ا﵁ من الدعاء والذبح ...وغَت٫تا.
فيكوف ىذا اٞتواب ،أوالً :ال ٯتكن نقضو ،إذ ال يستطيع أف يقوؿ :ال ،ما قلتو غَت صحيح.
تكزا على ىاتُت القاعدتُت العظيمتُت؛ فإنو يتميز بأنو جواب يعم الشبو اليت
ثانيًا :ما داـ ىذا الكبلـ مر ً
يوردىا ا١تبطل بطريقة إٚتالية ،وىذا من ا١تناسب جدا ١تن يُعطى اٞتواب اجململ .فتقوؿ :أنا أعلم أف ىذا األمر
واضح جدا يف القرآف والسنة ،حىت لو َف أفهم ما قلتو .وبالتاِف فأنت تًتؾ ا﵀كم -وىو الذي يف ىاتُت
القاعدتُت -وتتبع ا١تتشابو ،وىذه عبلمة الزيغ الذي حذر منو النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وبُت تعاُف أهنا عبلمة
الذين يف قلوهبم زيغ.
ِ
ين الرس ِل؛ يصد َ ِ
ا﵁ َ٢تم ْاعًِتاض ٌ ِ
اٞتواب الْم َفصل :فَِإف أَ ْع َداء ِ
اس َعْنوُِ ،مْنػ َها
ُُ َ َ
ات َكث ََتةٌ َعلَى د ِ ُ َ ُ
َ
وف هبَا الن َ
( َوأَما ََْ ُ ُ ُ
ِ
يك لَوَُ ،وأَف
ضر إِال ا﵁ُ َو ْح َدهُ ال َش ِر َ
قَػ ْوُ٢تُ ْم٨َْ :ت ُن ال نُ ْش ِرُؾ بِا﵁ ،بَ ْل نَ ْش َه ُد أَنوُ ال َٮتْلُ ُقَ ،وال يَػ ْرُز ُؽَ ،وال يَػنْػ َف ُعَ ،وال يَ ُ
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ِ ِ (ٖٔٓ)

ُ٤تم ًدا -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -ال ٯتَْلِ ُ ِ ِ ِ
ضبلً َع ْن َعْب ِد الْ َقادر
ضرا ،فَ ْ
ك لنَػ ْفسو نَػ ْف ًعا َوال َ
َ
َ
ُ َْ ََ َ
م ْذنِب ،والص ِ
ا﵁ ،وأَطْلُب ِمن ِ
ِ ِ
ا﵁ هبِِ ْم.
اٟتُ َ
ُ ٌ َ
وف َ٢تُ ْم َجاهٌ عْن َد َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؿ ا﵁ -صلى ا﵁ علَيو وسلم -مقر َ ِ
فَج ِ ِ
وف أَف
ين قَاتَػلَ ُه ْم َر ُس ُ
تَ ،وُمقر َ
وف ٔتَا ذَ َك ْر َ
َ
ُ َْ ََ َ ُ
َ
اوبْوُ ٔتَا تَػ َقد َـَ ،وُى َو :أَف الذ َ
اع َةَ .واقْػَرأْ َعلَْي ِو َما ذَ َكَرهُ ا﵁ُ ِيف كِتَابِِوَ ،وَوض َحوُ).
أَْوثَانَػ ُه ْم ال تُ َدبػُر َشْي َم ًِاَ ،وإِ٪تَا أََر ُادوا ْ
اٞتَ َاه َوالش َف َ
------------اٞتواب ا١تفصل :يعٍت :تتبع كل شبهة على حدة ،وا١تصنف -رٛتة ا﵁ عليو -ذكر بضع عشرة شبهة ،وبُت
أف أىم ىذه الشبو :الشبو الثبلث األوُف؛ فهي أىم شبههم ،وسيجيب عنها.
أمرا مهما
وكثَت من الكبلـ تقدـ؛ ألف الكبلـ على ىذه الشبو تفريع عن الكبلـ يف السابق ،فرأيت أف أضيف ً
قصارى ما عند ابن عبد الوىاب أف يقوؿ :ىذا
كثَتا يف ىذا الوقت؛ ذلك أف بعض الناس يقوؿَ :
جدا ُ٭تتاج إليو ً
قوؿ أٛتد ،و٨تن على قوؿ الشافعي؛ فليًتؾ كل منا اآلخر يف حالو ،وتكوف ا١تسألة مثل ا١تسائل الفقهية األخرى!
فهذه مقولة الشافعي ،وىذه مقولة أٛتد ...وليعذر كل اآلخر!
وىذا ٦تا ُع ِرض على ابن تيمية -رٛتة ا﵁ تعاُف عليو١ -تا امتُ ِحن ،واجتمع عليو منكرو الصفات ،فأراد الواِف
أف يتوسط ،فقاؿ :ىذا القوؿ الذي يقولو ابن تيمية ىو قوؿ أٛتد ،وأٛتد إماـ معتْب؛ فاتركوه يف حالو .يقوؿ ابن
تيمية :فقلت لو :ليس ىذا قوؿ أٛتد ،بل أقوؿ :ىذا قوؿ أٛتد والشافعي ومالك وأيب حنيفة ،وال أقوؿ إنو قوؿ
أٛتد ،وأقوؿ :إف مذىب السلف كاف قبل أف ُٮتلق أٛتد ومالك والشافعي وأبو حنيفة.
فمذىب السلف ُوِجد قبلهم ،وىم َف يكن ٢تم اإلمامة يف الدين إال ْتسب التزامهم ٔتنهج السلف الصاٌف،
فأما أف يقاؿ :ىذه مقولة أٛتد .فهذا من الفتنة العظيمة؛ ألنو يراد أف تكوف ا١تسألة فيها نوع من ا١تزايدة ،فاتركونا
ونًتككم يف حالكم ،واتركونا نعتقد ىذه األمور الشركية ،وكونوا أنتم على ما تروف أنو من أمور التوحيد.
أَْو َغ َِْتِهَ ،ولَ ِك ْن أَنَا

( )301ىو٤ :تيي الدين ،أبو ٤تمد ،عبد القادر ابن أيب صاٌف عبد ا﵁ ابن جنكي دوست اٞتيلي ،اٟتنبلي ،شيخ بغداد ،مولده ّتيبلف
خَتا ،كثَت الذكر ،دائم الفكر،
سنة إحدى وسبعُت وأربع مئة ،قدـ بغداد شابا ،فتفقو على أيب سعد ا١تخرمي ،كاف ً
فقيها ،صاٟتًا ،دينًاً ،

سريع الدمعة .قاؿ الذىيب :الشيخ عبد القادر كبَت الشاف ،وعليو مخخذ يف بعض أقاويلو ودعاويو ،وا﵁ ا١توعد ،وبعض ذلك مكذوب
عليو .من مصنفاتو" :الغنية لطالب طريق اٟتق" ،و"الفتح الربآف" .تويف عاشر ربيع اآلخر سنة إحدى وستُت وٜتس مئة .انظر :سَت أعبلـ

النببلء (ٕٓ ٖٜٗ /ترٚتة  ،)ٕٛٙوالذيل على طبقات اٟتنابلة (ٕ ٔٛٚ /ترٚتة ٗٗٔ).
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و٢تذا رأيت أف أضيف عبارات أنقلها عن عدد من ا١تتقدمُت؛ منهم َمن ىم من علماء السلف ا١تتقدمُت،
ومنهم َمن ىم ليسوا من اٟتنابلة -وىذا أىم شيء؛ حىت ال يُقاؿ :إف ىذا قوؿ أٛتد .وىذا منهج سلكو ابن
القيم(ٕٖٓ) -رٛتو ا﵁ -يف "النونية" ١تا ذكر نقوالت كثَتة يف إثبات الصفات ،قاؿ:
آنفا *** من حنبلي واحد بضماف
ما يف الذين نقلت عنهم ً
فابن القيم -رٛتو ا﵁ -يقوؿ :لن أنقل عن اٟتنابلة؛ حىت ال يقوؿ قائل :ىؤالء من اٟتنابلة .بل أنا أضمن
قصدا؛ حىت يُعلم أف ىذا االعتقاد ليس
لك أنو ليس فيهم حنبلي واحد ،وأنا أنقل ىذا الكبلـ عن غَت اٟتنابلة ً
احدا يف العقيدة.
اعتقاد أٛتد .و٢تذا قاؿ ابن تيمية كلمة جليلة ،قاؿَ :ف يأخذ أىل السنة من أٛتد حرفًا و ً
اعتقادا ،بل يُقاؿ :أين الدليل؟ فما عندنا من دليل لكن
وىذا الكبلـ يعٍت :أف أٛتد َف يؤسس ألىل السنة
ً
قالو أٛتد ،لكن أٛتد َف يؤسس ٢تم مذىبًا ال ىو وال غَته؛ ألف االعتقاد تلقاه أىل السنة من النصوص ،ومن
السلف الصاٌف -رضي ا﵁ عنو.
نوعا من
فمن ىنا كاف من ا١تفيد أف تُػْنقل أقواؿ عن غَت اٟتنابلة؛ حىت يعلم الذين يريدوف أف ٬تعلوا ا١تسألة ً
ا١تزايدة ،وأف القضية قضية حنابلة ،ٮتالفهم غَتىم من الشافعية أو ا١تالكية أو اٟتنفية ...أف ا١تسألة ليست ىكذا،
وأف األمر أمر توحيد وبدعة وشرؾ وسنة ،وليس األمر باألمر ا٢تُت؛ فلهذا سننقل -إف شاء ا﵁ تعاُف -من الكبلـ
الذي ذكره -رٛتو ا﵁ تعاُف -ىنا يف اٞتواب ا١تفصل ،وقد مضى جزء منو؛ ألف ا١تصنف يريد أف يقوؿ ٢تم يف
جوابو على ىذه الشبو :حالكم مثل حاؿ ا١تتأخرين بالضبط ،فا١تتأخروف يقروف با٠تلق والرزؽ والنفع والضر ﵁،
وىي شبو ا١تتأخرين من ا١تشركُت ،وكذلك ا١تتقدموف كما دلت النصوص ،وكما ساقها رٛتو ا﵁.
أيضا ،إذف ما الفرؽ
فا١تتأخروف يطلبوف ٦تن عظموىم اٞتاه والشفاعة ،وكذلك ا١تتقدموف ،كما دلت النصوص ً
بُت ىؤالء وىؤالء؟ الفرؽ يف التسميات ،فقد يسمونو توسبلً ،وقد يسمونو أشياء أخرى؛ و٢تذا سننقل -إف شاء
ا﵁ تعاُف -من أقواؿ أىل العلم ،و٨تن ٨ترص على النقل عن أىل السنة يف ا١تقاـ األوؿ ،ولكن نتعمد أف ننقل
أيضا أف ىذه ا١تقوالت الفظيعة يف الشرؾ ،حىت بعض
حىت عن الذين ليسوا على منهج السلف ،حىت يُعلم ً
ا١تتكلمُت -رغم ما عندىم من بدعة وضبلؿ -قد خالفوا فيها ىؤالء ا١تشركُت.

( )302ىو٤ :تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز ،وس الدين ،أبو عبد ا﵁ ،الزرعي ،مث الدمشقي ،الفقيو ،األصوِف ،ا١تفسر،
النحوي ،العارؼ ،ابن قيم اٞتوزية ،تفقو يف ا١تذىب اٟتنبلي ،وبرع وأفىت ،والزـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وكاف ذا عبادة وهتجد ،وطوؿ
صبلة ،و٢تج بالذكر ،لو تواليف حساف؛ منها" :زاد ا١تعاد" ،و"بدائع الفوائد" .ولد سنة إحدى وتسعُت وست مئة ،وتويف سنة إحدى
وٜتسُت وسبع مئة .انظر :البداية والنهاية ( ،)ٕٖ٘ /ٔٛوالذيل على طبقات اٟتنابلة (٘ ٔٚٓ /ترٚتة ٓٓ.)ٙ
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وىذا ما سلكو ابن تيمية -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف "اٟتموية" ،فقد قسمها -رٛتو ا﵁ تعاُف -إُف قسمُت :القسم
األوؿ :ا١تقدمة ،والقسم الثآف :نقوالت عن السلف؛ عن الصحابة ،وعن التابعُت ،بعد أف ذكر اآليات وذكر
األحاديث ،مث بدأ يذكر نقوالت عن علماء السنة ا١تعروفُت ،مث أدخل نقوالت عن ا١تتكلمُت ،وذكر يف الرسالة -
رٛتو ا﵁ -أنو ينقل عن ىؤالء لكبلـ مفاده :أنو يريد الرد على سلفهم ٦تن يزعموف أهنم على هنجهم.
وىكذا ابن القيم -رٛتو ا﵁ -يف "اجتماع اٞتيوش اإلسبلمية على غزو ا١تعطلة اٞتهمية" ،فإنو نقل نقوالت
كثَتة عن السلف ،وعن الصحابة ،وعن التابعُت ،وعن اٟتنفية ،وعن ا١تالكية ،وعن الشافعية ،مث عن اٟتنابلة ...مث
جيوشا يغزو هبم اٞتهمية.
نقل عن ا١تتكلمُت؛ ألنو أراد -كما ٝتاه -أف يكوف ً
وىذا مسلك سلكو اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ -وعدد من أئمة الدعوة ،وا١تراد ليس تقرير
العقيدة من كبلـ الناس ،ولكن ا١تراد :إزالة الوىم؛ ألف ىذه مقولة اٟتنابلة ،أو مقولة ابن تيمية ،أو مقولة أٛتد ،أو
كثَتا عن مثل ىؤالء.
مقولة ابن عبد الوىاب نفسو ...وىكذا أئمة الدعوة اآلخرين؛ ٕتدىم ينقلوف ً
و٢تم يف تقدمة الشافعي -رٛتو ا﵁ -يف "األـ" قدوة ،فلما ذكر بعض ا١تسائل اليت دلت عليها النصوص ،نقل
كبلما من أنفس الكبلـ ،قاؿ :و٨تن ننقل ىذه األقواؿ احتسابًا لؤلجر؛
نقوالت عن السلف وأقواالً فقهية ،مث قاؿ ً
ألف ىؤالء ال يقبلوف إال إذا نُقل ٢تم عن الناس.
قاؿ -رٛتو ا﵁ :ولو كانوا مثلنا -أي :يف حسن ا١تنهج -يكتفوف ٔتا يف النصوص؛ ١تا احتاجوا أف يُنقل ٢تم
كبلـ الناس .لكن ىذه بلية من الببليا ابتلوا هبا ،فإذا قيل :قاؿ ا﵁ ،أو قاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم.
فعنده استعداد لتأويلو ،لكن إذا قيل :قاؿ فبلف ،توقف ،وإذا قيل :قاؿ فبلف ،توقف أخرى! فهذا ىو السبب يف
النقل عن العلماء؛ ألنو من الفتنة العظيمة أف يُقاؿ :إف ابن عبد الوىاب يف ىذا وحده ،أو أف ىذا قوؿ اٟتنابلة؛
ألف ىذا يف اٟتقيقة ُ٭تَجم العقيدة ،و٬تعلها ذات نطاؽ ضيق جدا قائم على قوؿ اٟتنابلة ،مث إنو يهمش -إُف حد
كبَت -ا٠تبلفات العظيمة يف أمور التوحيد.
وسننقل اآلف -بشكل عاجل -نقوالت عن بعض أىل العلم السائرين على منهج السنة؛ كمحمد بن
(ٖٖٓ)
أيضا عن غَتىم -كما قلنا٦ -تن إذا ٝتع ىؤالء الضبلؿ أٝتاءىم
نصر
رٛتو ا﵁ تعاُف -وغَته ،وسننقل ً( )303ىو٤ :تمد بن نصر ،أبو عبد ا﵁ ا١تروزي الفقيو ،صاحب التصانيف الكثَتة ،والكتب اٞتمة .ولد سنة اثنتُت ومئتُت ببغداد ونشأ
بنيسابور .كاف من أعلم الناس باختبلؼ الصحابة ومن بعدىم يف األحكاـ .كاف من أحسن الناس خلقا ،كأ٪تا فقم يف وجهو حب
الرماف ،وعلى خديو كالورد ،وٟتيتو بيضاء .لو كتاب" :تعظيم قدر الصبلة" ،وكتاب" :رفع اليدين" ،وغَت٫تا من الكتب ا١تعجزة .مات سنة
أربع وتسعُت ومئتُت .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٗٔ ٖٖ /ترٚتة ٖٔ) ،وطبقات الشَتازي (ص.)ٔٓٙ
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أرعوا ٢تا أٝتاعهم ،وأعادوا يف قبوؿ مثل ىذه األمور؛ حىت يعلموا أف ا١تسألة ليست مسألة قاؿ هبا فبلف ،وتبعو
بعمى وعدـ بصَتة ،كما يقوؿ بعض َمن ال يستحي :إ ف علماء ىذه الببلد تبعوا ابن عبد الوىاب
عليها الناس ً
ىكذا٣ ،ترد تقليد .مع أف ابن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ تعاُف -ىو الذي حارب التقليد األعمى ،وىو الذي أكد
على األمة بضرورة االجتهاد يف ا١تسائل اليت نزلت ،وعدـ جعل النصوص ٔتثابة ما يسمونو :بالْبكة فقط ،بل
اقعا.
جعلها و ً
واإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁ تعاُف -ىو الذي أقاـ ا﵁ لو دولة أقر ا﵁ هبا عينو -رٛتو ا﵁ -يف
وقتو ،واستمرت ،وأقامت الشرع بشكل جلي واضح ،والدولة السعودية األوُف كانت عجبًا يف األمن ،ومضربًا
للمثل يف إقامة الشرع ،مث يسر ا﵁ -عز وجل -إقامة الدولة السعودية الثانية والثالثة ...وىكذا .فا١تسألة ليست
مسألة اتباع البن عبد الوىاب ،وال لغَته ،وال ألٛتد.
و٢تذا فأىل العلم إذا قاؿ ابن عبد الوىاب ،أو قاؿ غَت ابن عبد الوىاب فبل يروف أنو بصواب إال إذا كاف
كذلك ،وليس ابن عبد الوىاب بأعز عليهم من أيب بكر وعمر ،واألمر كما قاؿ ابن عباس :أقوؿ لكم :قاؿ
رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم .وتقولوا :قاؿ أبو بكر وعمر؟! وذلك يف مسألة التمتع باٟتج(ٖٗٓ).
فهذا أمر معروؼ ومفروغ منو؛ و٢تذا ٕتد العلماء ٦تن شرحوا "كتاب التوحيد" يف بعض مسائل الكتاب،
ٕتدىم يقولوف :ا١تسألة ٤تل نظر ،وغَت واضحة ،وىذه ا١تسألة غَت واضحة ،واستنباط الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف-
غَت واضح! أو يقولوف :الصواب يف غَت ما استنبطو الشيخ! وىذا أمر ليس بعجيب ،وليس بغريب؛ ألنو ال ٯتكن
مطلقا إال رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم.
أف يكوف ىناؾ إنساف يُقر ويُتابع ً
فاٟتاصل :سنسوؽ بشكل عاجل -إف شاء ا﵁ تعاُف -على ىذه ا١تسائل أقواالً من كبلـ أىل العلم يف إقرار
ا١تشركُت بالربوبية؛ ألف بعضهم زايد وقاؿ :ا١تشركوف ال يقروف بالربوبية!
فهذا ٤تمد بن نصر -رٛتو ا﵁ -يف كتابو اٞتليل "تعظيم قدر الصبلة" ،قاؿ عن الكافر :إف ما عليو :أف ينفي
الشريك ،وليس عليو أف يقر با٠تالق؛ ألنو مقر بذلك.
(ٖ٘ٓ)
مدبرا ،وإف َعبد ما سواه ظنا
ا
صانع
لو
بأف
مقر
أحد
كل
أف
بُت
التفسَت،
صاحب
ا﵁
رٛتو
والبغوي
ً
ً
منو أنو يقربو إليو.
( )304أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٕٖٔٔ) ،ا٠تطيب يف الفقيو وا١تتفقو (ٖ.)ٖٚٗ ،ٖٚ
( )305ىو :الشيخ اإلماـ ،العبلمة ،القدوة ،اٟتافظ ،شيخ اإلسبلـ٤ ،تيي السنة ،أبو ٤تمد ،اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراء،
قانعا باليسَت ،وكاف أبوه يعمل الفراء
إماما ،عا١تا عبلمة ،ز ً
البغوي ،الشافعي ،ا١تفسر ،يلقب ٔتحيي السنة وبركن الدين ،وكاف ً
اىدا ً
سيدا ً
ً

شرح كشف الشبهات

أبو ا١تظفر السمعآف(- )ٖٓٙرٛتو ا﵁١ -تا تكلم عن الفطرة ،اختار أف الصحيح يف معٌت الفطرة :أف كل إنساف
يُولد على أنو مىت ُسئِلَ :من خلقك؟ قاؿ :ا﵁ خلقٍت .وىو ا١تعرفة اليت تقع يف أصل ا٠تلقة.
والرازي(- )ٖٓٚعلى ما لديو من ا٠تلل يف االعتقاد١ -تا قَسم عموـ ا١تشركُت يف األرض قسمهم إُف أربعة
أصناؼ ،مث قاؿ :فهؤالء ىم فرؽ ا١تشركُت ،وكلهم معًتفوف أف ا﵁ خالق الكل ...إُف قولو :فثبت ٔتا ذكرنا أف
طوائف ا١تشركُت أطبقوا واتفقوا على أف ا﵁ ىو خالق ىؤالء الشركاء.
واألقواؿ كثَتة جدا يف إثبات أف ىؤالء ا١تشركُت يقروف أف ا﵁ ىو ا٠تالق الرازؽ ...وىذه ٪تاذج ٢تا ،وإال
فاألقواؿ كثَتة عن اٟتنفية ،وعن ا١تالكية ،وعن الشافعية ،وعن غَتىم.
ِ
ات نَػزلَ ِ
ِ
وف الصاٟتِِ ِ
ف
ف َْٕت َعلُ َ
(فَِإ ْف قَ َاؿ :إِف َى ُؤالء اآليَ َ ْ
صنَ ِاـ؟! أَ ْـ َكْي َ
صنَ َاـَ ،كْي َ
ُت مثْ َل األَ ْ
َ
ت ف َيم ْن يَػ ْعبُ ُد األَ ْ
صنَ ًاما؟! فَ َج ِ
وف بِالربُوبِي ِة ُكل َهاَ ،وأَنػ ُه ْم َما أََر ُادوا ِ٦ت ْن
اوبْوُ ِٔتَا تَػ َقد َـ .فَِإنوُ إِ َذا أَقَػر أَف الْ ُكف َار يَ ْش َه ُد َ
َْٕت َعلُ َ
وف األَنْبِيَاءَ أَ ْ
ِ
قَص ُدوا إِال الش َفاع َة ،ولَ ِكن أَراد أَ ْف يػ َفر َؽ بػ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
صنَ َاـ،
ُت ف ْعلو َوف ْعل ِه ْم ٔتَا ذَ َكَر ،فَاذْ ُك ْر لَوُ أَف الْ ُكف َار مْنػ ُه ْم َم ْن يَ ْد ُعو األَ ْ
َ َ ْ َ َ ُ َ َْ
َ
()ٖٓٛ
ِ
وِمْنػهم من ي ْدعو األَولياء ال ِذين قَ َاؿ ا﵁ فِ ِيهم﴿ :أُولَئِ ِ
وف يػبتَػغُ َ ِ ِ ِ
ب﴾ .
َ
ين يَ ْد ُع َ َ ْ
وف إ َُف َرهب ُم الْ َوسيلَ َة أَيػ ُه ْم أَقْػَر ُ
ُ ْ
ك الذ َ
َ ُْ َْ َ ُ َْ َ َ
ِ
وي ْدع َ ِ
ت ِمن قَػْبلِ ِو الر ُس ُل َوأُم ُو
يح ابْ ُن َم ْرََٔف إِال َر ُس ٌ
يسى ابْ َن َم ْرََٔف َوأُموَُ .وقَ ْد قَ َاؿ تَػ َع َ
وؿ قَ ْد َخلَ ْ
ََ ُ
اُفَ ﴿ :ما الْ َمس ُ
وف ع َ

ويبيعها .بورؾ لو يف تصانيفو ،ورزؽ فيها القبوؿ التاـ ،وكاف ال يلقي الدرس إال على طهارة .من تواليفو اٟتساف" :شرح السنة" ،و"معاَف
التنزيل" .تويف سنة ست عشرة وٜتس مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٖٜٗ /ٜٔترٚتة  ،)ٕ٘ٛوطبقات الشافعية الكْبى ( ٚ٘ /ٚترٚتة
.)ٚٙٚ
( )306ىو منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار بن أٛتد بن ٤تمد بن جعفر بن أٛتد بن عبد اٞتبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد
مولدا ووفاةً ،كاف مفىت
ا﵁ ،التميمي ،السمعآف ،ا١تروزي ،اٟتنفي ،مث الشافعي ،الزاىد ،الورع ،ا١تفسر ،من العلماء باٟتديث ،من أىل مرو ً
خراساف ،ولد يف ذي اٟتجة سنة ست وعشرين وأربع مئة ،من مصنفاتو" :تفسَت السمعآف" ،و"ا١تنهاج ألىل السنة" ،و"االنتصار
ألصحاب اٟتديث" تويف يوـ اٞتمعة الثالث والعشرين من ربيع األوؿ سنة تسع وٙتانُت وأربع مئة ،عاش ثبلثًا وستُت سنة .انظر :سَت
أعبلـ النببلء ( ٔٔ٘ /ٜٔترٚتة ٕ ،)ٙوطبقات الشافعية الكْبى (٘ ٖٖ٘ /ترٚتة .)٘ٗٙ

( )307ىو٤ :تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت ،فخر الدين ،أبو عبد ا﵁ ،الرازي ،القرشي ،البكري ،األصوِف ،ا١تفسر ،كبَت األذكياء،
واٟتكماء وا١تصنفُت ،ولد سنة أربع وأربعُت وٜتس مئة .اشتغل على أبيو اإلماـ ضياء الدين خطيب الري ،وانتشرت تواليفو يف الببلد شرقًا
وغربًا ،وكاف يتوقد ذكاء ،من أىم مصنفاتو" :مفاتيح الغيب" ،و"ا﵀صوؿ" .مات هبراة يوـ عيد الفطر سنة ست وست مئة ،ولو بضع
وستوف سنة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٔ ٘ٓٓ /ترٚتة ٔ ،)ٕٙوطبقات الشافعية الكْبى ( ٛٔ /ٛترٚتة .)ٜٔٓٛ

( )308اإلسراء.٘ٚ :
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ِصد َيقةٌ َكانَا يأْ ُكبلَ ِف الطعاـ انظُر َكيف نُػبػُت َ٢تم اآلي ِ
وف ِ
وف ِمن د ِ
ا﵁ َما ال
وف * قُ ْل أَتَػ ْعبُ ُد َ
ات ُمث انْظُْر أَْف يُػ ْؤفَ ُك َ
ُ
َ َ ْ ْ َ َ ُ ُُ َ
َ
()ٖٜٓ
ٯتَْلِك لَ ُكم ضرا وال نَػ ْفعا وا﵁ ىو الس ِم ِ
يم﴾ .
ُ
يع الْ َعل ُ
ُ ْ َ َ ً َ ُ َُ
اُف﴿ :ويوـ َ٭ت ُشرىم َِ
ك
ٚت ًيعا ُمث يَػ ُق ُ
وؿ لِلْ َمبلَئِ َك ِة أَ َى ُؤالَِء إِي ُ
اك ْم َكانُوا يَػ ْعبُ ُد َ
وف * قَالُوا ُسْب َحانَ َ
َواذْ ُك ْر لَوُ قَػ ْولَوُ تَػ َع َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ
(ٖٓٔ)
اُف﴿ :وإِ ْذ قَ َاؿ ا﵁ يا ِ
يسى ابْ َن
ع
ع
ػ
ت
و
ل
و
ػ
ق
و
.
وف﴾
وف ْ
َ
َ
َ
اٞتِن أَ ْكثَػُرُىم هبِِم م ْؤِمنُ َ
نت َولِيػنَا ِمن ُدوهنِِ ْم بَ ْل َكانُوا يَػ ْعبُ ُد َ
َ
أَ َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
وف ِ
مرَٔف أَأَنْت قُػلْت لِلن ِ ِ
ُت ِمن د ِ
س ِِف ِْتَق إِف
وف ِِف أَ ْف أَقُ َ
ك َما يَ ُك ُ
ا﵁ قَ َاؿ ُسْب َحانَ َ
اس اٗت ُذ ِوٓف َوأُم َي إِ َ٢تَْ ِ ُ
َْ َ َ َ
وؿ َما لَيْ َ
ِ
نت َعبلـ الْغُي ِ
وب﴾(ٖٔٔ).
ك إِن َ
نت قُػلْتُوُ فَػ َق ْد َعل ْمتَوُ تَػ ْعلَ ُم َما ِيف نَػ ْف ِسي َوالَ أَ ْعلَ ُم َما ِيف نَػ ْف ِس َ
ُك ُ
ك أَ َ ُ ُ
فَػ ُقل لَو :أَعرفْت أَف ا﵁ َكفر من قَص َد األَصنَاـ ،وَكفر أَيضا من قَص َد الصاٟتُِِت ،وقَاتَػلَهم رس ُ ِ
ْ ُ ََ َ
وؿ ا﵁ َ
ْ َ َ َ ْ ً َْ َ
َ َ َْ َ
صلى ا﵁ُ
َ َ ُْ َُ
َعلَْي ِو َو َسل َم؟).
------------ا١تراد ىنا دحض شبهة َمن زعم أف ىناؾ فرقًا بُت عبادة األصناـ وعبادة الصاٟتُت ،يعٍت :يريد أف يقوؿ:
اآليات اليت نزلت يف القرآف تذـ ا١تشركُت؛ ألهنم عبدوا األصناـ .وكأنو يقوؿ :ال يوجد فرؽ بُت الذين يعبدوف
زىادا،
األصناـ ،وبُت الذين يعبدوف الصاٟتُت ،فأولئك يعبدوف
أحجارا ال خَت فيها ،وىؤالء يعبدوف صاٟتُتً ،
ً
أولياء ﵁ ،صو ًاما ،قو ًاما ،مطيعوف ﵁٣ ،تاىدوف يف سبيلو ...فكيف ٕتعل عبادة الصاٟتُت مثل عبادة األصناـ؟!
فأراد ىنا دحض قو٢تم؛ بأف ىناؾ فرقًا بُت عبادة األصناـ وعبادة الصاٟتُت.
يقوؿ ابن القيم -رٛتو ا﵁ -عن رب العا١تُت:
بل كل معبود سواه فباطل *** من عرشو حىت اٟتضيض الدآف
فمن َعبَد الكواكب ،أو ا١تبلئكة ،أو األشجار ،أو األحجار ،أو الصاٟتُت ،أو
والعرش أعلى ا١تخلوقاتَ ،
األنبياء ،أو اٞتن ...حىت اٟتضيض الدآف؛ فهذا ا١تعبود عبادتو باطلة ببل شك ،وتقدمت اآليات وذكرناىا؛
واآليات دالة على أف ىناؾ َمن يعبد ا١تبلئكة ،وأف ىناؾ َمن يعبد الصاٟتُت ،وأف ىناؾ َمن يعبد األنبياء...
ٚتيعا ،فقاتل -صلى ا﵁ عليو
ا١تهم يف ا١توضوع :أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف يفرؽ يف سَتتو ،فقاتلهم ً
وسلمٚ -تيع الذين يعبدوف غَت ا﵁ ،وَف يقل :الذين يعبدوف الصاٟتُت أو األنبياء وضعهم ٥تتلف .وىذا تعاملو -
صلى ا﵁ عليو وسلم -مع اليهود ،وكيف فعل هبم؛ لقد أجبلىم ،وقتل بٍت قريظة -وعددىم سبعمئة إنساف -يف
( )309ا١تائدة.ٚٙ - ٚ٘ :
( )310سبأ.ٗٔ - ٗٓ :
( )311ا١تائدة.ٔٔٙ :
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قطعا ،فكفرىم وشركهم أتاىم
يوـ واحد -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -مع أف بٍت قريظة َف يكونوا يعبدوف األصناـ ً
من جهة عقيدهتم اليهودية ،وىكذا َمن يعبدوف البلت من مشركي العرب ،وىكذا َمن يعبدوف اٞتن الذين أسلموا،
وىكذا َمن يعبدوف مرٔف ،وىي ليست نبية ،بل ىي من الصاٟتُت ،وىكذا َمن يعبدوف األنبياء.
أَف يقاتل النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -الروـ ،ويرسل إليهم -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -من قاتلهم ،مث استمر
ا١تسلموف يقاتلوهنم إُف أف أجلوىم من مصر والشاـ وغَت٫تا؟! وىم نصارى عباد للمسيح ،فالزعم بأف ىناؾ فرقًا
ومن يعبد الصاٟتُت ،أو األنبياء ،أو ا١تبلئكة زعم باطل ،وىذا تقدـ تقريره يف النصوص.
بُت َمن يعبد األصناـَ ،
فمراده -رٛتو ا﵁ -أف يقوؿ :إذا كانت عبادة غَت ا﵁ باطلة ،فما الفرؽ ْبُت َمن عبد الصنم ،أو َمن َعَبد
النيب أو ا١تلك؟!
ىنا نضيف أقواالً مثل ما أضفنا قبل قليل يف سبب وقوع الشرؾٔ ،تا يتبُت بو قلب ا١تسألة ،وىو :أف عبادة
األصناـ -يف واقع األمرَ -ف تنشأ إال بسبب عبادة الصاٟتُت ،فقو٢تم :عبادة الصاٟتُت غَت عبادة األصناـ .كبلـ
فارغ؛ ألف األصناـ أصبلً إ٪تا نُصبت على صور الصاٟتُت يف ا١تقاـ األوؿ .مث قاؿ بعضهم :إف منها ما نصب على
صور ا١تبلئكة -يف زعمهم -أو على صور األنبياء -عليهم الصبلة والسبلـ -ونذكر بعض النقوؿ يف ىذا.
قوؿ ا﵁ عز وجلَ ﴿ :وقَالُوا الَ تَ َذ ُرف ِآ٢تتَ ُك ْم َوالَ تَ َذ ُرف َودا َوالَ ُس َو ًاعا
١تا ذكر البغوي -رٛتو ا﵁ -يف سورة نوح َ
وؽ َونَ ْسًرا﴾(ٕٖٔ)  .أورد اآلثار الواردة عن السلف يف فعل قوـ نوح ،مث قاؿ :فابتداء عبادة األوثاف
وث َو ُيع َ
َوالَ يَػغُ َ
كاف من ذلك .يعٍت :كانت بسبب عبادة الصاٟتُت .والحظ أف عبادة األوثاف ىي الفرع؛ ألهنا تفرعت على
عبادة الصاٟتُت ،فابتداء عبادة األوثاف كاف بسبب عبادة الصاٟتُت(ٖٖٔ).
والبيضاوي(ٖٗٔ) -على ما عنده من ا١تسلك ا١تنحرؼ يف االعتقاد -أقر أف عبادة الصاٟتُت ىي سبب الشرؾ،
فقاؿ :عبادة الصاٟتُت ىي السبب يف الشرؾ(ٖ٘ٔ).
واٟتافظ ابن حجر( )ٖٔٙيف "فتح الباري" ذكر أف الغلو يف تعظيم قبور األنبياء ىو السبب يف عبادهتم(.)ٖٔٚ
( )312نوح.ٕٖ :
( )313انظر تفسَت البغوي (.)ٕٖٖ-ٕٖٕ/ٛ
( )314ىو :عبد ا﵁ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن البيضاوي ،الفارسي ،مث البغدادي ،اٟتنفي ،البيضاوي ،اإلماـ ،القاضي ،أبو الفتح،
أخو قاضي القضاة أيب القاسم الزينيب ألموٝ ،تع :أبا جعفر بن ا١تسلمة ،وأبا الغنائم بن ا١تأموف ،وأبا ٤تمد الصريفيٍت ،وطائفة .وعنو:
السمعآف ،وابن عساكر ،وابن اٞتوزي ،والكندي ،وآخروف ،مولده سنة تسع وٜتسُت وأربع مئة ،تويف يف نصف ٚتادى األوُف ببغداد سنة
سبع وثبلثُت وٜتس مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٓ ٕٔٛ /ترٚتة  ،)ٔٔٚوطبقات الشافعية الكْبى ( ٖٕٔ /ٚترٚتة ٕٖ.)ٛ

( )315انظر تفسَت البيضاوي (ص ٘.)ٖٜ
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وذكر السيوطي( )ٖٔٛيف كتاب قيم لو يُدعى" :األمر باالتباع والنهي عن االبتداع" ،أف سبب عبادة البلت ىو
كثَتا من األمم يف الشرؾ؛ ألف ا١تسألة مسألة تعظيم لؤلنبياء أو
تعظيم قْبه ،وبُت أف ىذه العلة أوقعت ً
للصاٟتُت(.)ٖٜٔ
ونقل بعض أئمة الدعوة عن أيب شامة الدمشقي(ٕٖٓ) أنو بُت سبب الشرؾ ،حُت ذكر البدع اليت يظنها أىلها
طاعات ،ومنها :الغلو يف مشايخ الضبلؿ ،وقاؿ باٟترؼ :وهبذه الطرؽ وأمثا٢تا كاف مبادئ ظهور الكفر من عبادة
األصناـ وغَتىا .وىذه الطرؽ أي :بالغلو يف الصاٟتُت نشأت عبادة األصناـ(ٕٖٔ).
(ٕٕٖ)
كثَتا ما يورد عبارة :قاؿ العلماء ،مقرا وقاببلً ٢تا؛
مسلم"
"صحيح
على
و
شرح
يف
ا﵁
رٛتو
والنووي
ً
ألنو يتكلم وينقل عن العلماء ،فقاؿ -رٛتو ا﵁ :قاؿ العلماء :إ٪تا هنى -صلى ا﵁ عليو وسلم -عن اٗتاذ قْبه وقْب
( )316ىو :أٛتد بن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن ٤تمود بن أٛتد بن حجر ،شهاب الدين ،أبو الفضل ،الكنآف ،العسقبلٓف،
يتيما ،وأكمل حفظ القرآف يف التاسعة من عمره ،وصلى الًتاويح بالناس يف اٟترـ ا١تكي ولو
الشافعي ،قاضي القضاة ،حافظ زمانو ،نشأ ً
عاما ،رحل حبا يف العلم وتطلبًا للشيوخ ،من أبرز شيوخو :ابن ا١تلقن ،والسراج البلقيٍت ،وأبو اٟتسن ا٢تيثمي .من أبرز تبلميذه:
اثنا عشر ً

السخاوي ،وابن قاضي شهبة ،وابن تغري بردي .لو مؤلفات حساف؛ أ٫تها" :فتح الباري" ،و"لساف ا١تيزاف" ،و"الدرر الكامنة" .ولد سنة
ثبلث وسبعُت وسبع مئة ،وتويف سنة ثنتُت وٜتسُت وٙتاف مئة .انظر :الضوء البلمع (ٕ ٖٙ /ترٚتة ٗٓٔ) ،وحسن ا﵀اضرة (ٖٖٔٙ /
ترٚتة ٕٓٔ) ،ولو ترٚتة موعبة يف اٞتواىر والدرر لتلميذه السخاوي.

( )317انظر فتح الباري البن حجر (ٔ.)ٕ٘ٗ/

( )318ىو :عبد الرٛتن بن أيب بكر بن ٤تمد بن عمر بن خليل بن نصر بن ا٠ت ضر بن ا٢تماـ ،أبو الفضل ،جبلؿ الدين ،السيوطي.
ولد مستهل رجب سنة تسع وأربعُت وٙتاف مئة .أصلو من أسيوط ،ونشأ بالقاىرة .شافعيا ،كاف أعلم أىل زمانو بعلم اٟتديث وفنونو والفقو
واللغة .ومؤلفاتو بلغت ا١تئات؛ منها٫" :تع ا٢توامع" ،و"األشباه والنظائر" يف فروع الشافعية ،و"تدريب الراوي" .مات سنة إحدى عشرة
وتسع مئة .انظر :حسن ا﵀اضرة لو (ٔ ٖٖ٘ /ترٚتة  ،)ٚٚوالبدر الطالع (ص ٖٙٚترٚتة .)ٕٕٜ
( )319السيوطي يف األمر باالتباع والنهي عن االبتداع (صٕٔ).
( )320ىو :عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن عثماف ،الشيخ ،اإلماـ ،ا١تفنن ،شهاب الدين ،ا١تقدسي ،الدمشقي ،أبو شامة ،كاف
فوؽ حاجبو األيسر شامة كبَتة فلهذا قيل لو :أبو شامة ،ولد سنة تسع وتسعُت وٜتس مئة ،عٍت باٟتديث ،وبرع يف فنوف العلم ،وقيل:
بلغ رتبة االجتهاد ،ووِف مشيخة دار اٟتديث األشرفية ومشيخة اإلقراء ،واختصر تاريخ اٟتافظ ابن عساكر ،وصنف كتاب "الروضتُت"،
ومن ٤تاسنو كتاب "البسملة األكْب" ،وكتاب "البسملة األصغر" ،تويف يف تاسع عشر رمضاف من السنة .انظر :معرفة القراء الكبار (ٕ/
ٖ ٙٚترٚتة ٔٗ ،)ٙطبقات الشافعية الكْبى ( ٖٔٙ /ٛترٚتة ٔ.)ٔٔٙ

( )321انظر الباعث على إنكار البدع (صٕ٘.)ٕٙ ،

( )322ىو :٭تِت بن شرؼ بن ُمري بن حسن ين حسُت ،أبو زكريا ،اٟتزامي ،النووي ،الشافعي ،الدمشقي ،اٟتافظ ،الزاىد ،أحد أعبلـ

الشافعية ،ولد يف ا﵀رـ سنة إحدى وثبلثُت وست مئة ،صرؼ أوقاتو يف العلم والعمل بو ،وتبحر يف اٟتديث والفقو واللغة ،كاف يف ٟتيتو
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مسجدا؛ خوفًا من ا١تبالغة يف تعظيمو ،واالفتتاف بو ،فرٔتا أدى ذلك إُف الكفر؛ كما جرى لكثَت من األمم
غَته
ً
ا٠تالية ،وىو أف الغلو يف القبور ىو الذي سبب لؤلمم ا٠تالية والسابقة الكفر(ٖٕٖ).
والسويدي(ٕٖٗ) -رٛتو ا﵁ -عاَف العراؽ يف القرف الثآف عشر ،وىو ِمن خيار علماء ذلك القرف ،ذكر أنو ١تا
كاف منشأ عبادة األصناـ من جهة القبور؛ هنى -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف أوؿ األمر عن زيارهتا سدا لذريعة
الشرؾ ،يقوؿ١ :تاذا هنى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -عن زيارة القبور يف أوؿ األمر؟ يقوؿ :سدا لذريعة الشرؾ؛
ألف عبادة األصناـ إ٪تا نشأت من جهة القبور ،وبو تَػ ْعرؼ أف عبادة األصناـ يف الواقع َف تنشأ إال بسبب الغلو يف
األنبياء والصاٟتُت.
فعبادة األصناـ ىي الفرع عن األصل األوؿ؛ وىو الغلو يف الصاٟتُت ،وبذلك تسقط ىذه الشبهة وىي قو٢تم:
إف عبادة الصاٟتُت غَت عبادة األصناـ ،وإف الذي يعبد الصاٟتُت ليس مثل الذي يعبد األصناـ! يُقاؿَ :ف يعبدوا
األصناـ وَف يقيموىا ،إال بعد أف غلوا يف الصاٟتُت ،فما الفرؽ إذف؟!
وإذا ٝتع بعض الناس مثل ىذه األٝتاء -وأعٍت بعض َمن يكوف خارج ا١تملكة ٦تن ال يقنعو أف يُقاؿ :أٛتد،
أو قاؿ :ابن تيمية ،على اإلنًتنت وغَته -إذا ٝتع مثل ىذا الكبلـ ،علم أف ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو ا﵁َ -ف
خرصا من تلقاء نفسو ،بل قاؿ -رٛتو ا﵁ -ىذا ،وقاؿ ىذا قبلو أىل العلم؛ سواء من
يكن يقوؿ ىذا الكبلـ ً
ُشراح اٟتديث ،أو من علماء السلف ،أو غَتىم.
يد إِال ِمْنو ،والص ِ
وف
اٟتُ َ
يد َ
وف ِمْنػ ُه ْمَ ،وأَنَا أَ ْش َه ُد أَف ا﵁َ ُى َو النافِ ُع الضارَ ،والْ ُم َدبػُر ال أُ ِر ُ
(فَِإ ْف قَ َاؿ :الْ ُكف ُار يُِر ُ
ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اعتَػ ُه ْم.
ص ُد ُى ْم أَْر ُجو م َن ا﵁ َش َف َ
س َ٢تُ ْم م َن األَ ْم ِر َش ْيءٌَ ،ولَك ْن أَقْ ُ
لَْي َ

شعرات بيض ،وكاف عليو سكينة ووقار يف البحث مع الفقهاء ،لو مؤلفات جياد أثٌت عليها ا١توافق وا١تخالف؛ منها" :اجملموع" ،و"روضة
الطالبُت" .تويف ليلة األربعاء الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعُت وست مئة .انظرٖ" :تفة الطالبُت يف ترٚتة اإلماـ ٤تيي الدين"
البن العطار.

( )323انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٘.)ٖٔ/

( )324ىو :عبد ا﵁ بن حسُت بن مرعي بن ناصر الدين ،أبو الْبكات ،الدوري ،السويدي ،فقيو ،متأدب ،من أعياف العراؽ ،وىو أوؿ
من عرؼ بالسويدي من ىذا البيت ،ولد يف كرخ بغداد عاـ أربع ومئة وألف ،وتويف يوـ السبت حادي عشر من شواؿ سنة أربع وسبعُت
ومئة وألف ،من مصنفاتو" :شرح صحيح البخاري"" ،اٞتمانة يف االستعارات"" ،أنفع الوسائل" .انظر :األعبلـ للزركلي (ٗ.)ٛٓ /
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ِ
اب :أَف َى َذا قَػ ْوُؿ الْ ُكف ِ
ين اٗتَ ُذوا ِمن ُدونِِو أَْولِيَاءَ َما نَػ ْعبُ ُد ُى ْم
فَ ْ
ار َس َواءً بِ َس َو ٍاءَ ،واقْػَرأْ َعلَْي ِو قَػ ْولَوُ تَػ َع َ
اٞتََو ُ
اُفَ ﴿ :والذ َ
(ٕٖ٘)
وف ىؤالَِء ُش َفع ُاؤنَا ِع َند ِ
إِال لِيػ َقربونَا إِ َُف ِ
ا﵁﴾(.))ٖٕٙ
ل
و
يق
و
﴿
:
اُف
ع
ػ
ت
و
ل
و
ػ
ق
و
.
ا﵁ ُزلْ َفى﴾
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ ُْ َ
ُ ُ
َ
------------ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -الشبهة الثالثة ،فقاؿ :قد يقوؿ :الكفار يريدوف من معبوديهم مباشرة ،وأنا غَت
الكفار؛ فأنا أشهد أف الذي ينفع ويضر ىو ا﵁ -عز وجل ،ولكن أنا أرجو بذْتي للصاٟتُت ،ودعائي ٢تم،
وطوايف بقبورىم ،وأنواع الدعاء اليت أفعلها عند قبورىم ...أرجو شفاعتهم ،فأنا أختلف عن الكفار؛ ألف الكفار
يف زعمو -يقولوف :ىؤالء ىم الذين ينفعوف ويضروف استقبلالً .وىذا كبلـ باطل ببل شك ،وقد مر عدة مراتيكا ىو لك٘ ،تلكو
أف الكفار يعتقدوف أف ا﵁ ٯتلك حىت ا١تعبودات ،وذلك يف قو٢تم :لبيك ال شريك لك ،إال شر ً
وما ملك .فَتوف أف ا١تعبودات كالبلت والعزى ٦تلوكة ﵁ -عز وجل ،وأف ا﵁ ىو الذي ٯتلكها ،فهذه ا١تسألة
معروفة.
حىت ما قد يوجد عندىم من بعض ا١تسائل -يف ظنهم -مثل :أف النجوـ ٢تا تأثَت يف األمطار ،وأهنا قد
فورا يف األمطار ،نقوؿ :ىذا ال ٮترج عن اإلطار العاـ،
تستقل بنفسها ...حىت لو ظنوا أف النجوـ ىي اليت تؤثر ً
وىو أهنم يعتقدوف أف ا﵁ -عز وجل -ىو ا٠تالق الرازؽ ،ولو َف تأتك إال ىذه اآلية العظيمة اليت يكفي منها قولو
تعاُفَ ﴿ :وَمن يُ َدبػُر األَ ْمَر﴾( .)ٖٕٚفتدبَت األمر يعتقدوف أنو عند ا﵁ -عز وجل -ببل شك ،وتدبَت األمر فيووف
عموـ ،فا﵁ ذكر ا﵁ ا٠تلق والرزؽ وا١تلك وإخراج اٟتي من ا١تيت ،مث قاؿَ ﴿ :وَمن يُ َدبػُر األَ ْمَر فَ َسيَػ ُقولُ َ
ا﵁ُ﴾( .)ٖٕٛفهم يعتقدوف أف تدبَت األمر من عند ا﵁ ببل شك.
فهذا جواب أف الكفار يطلبوف الشفاعة ،ودلت عليو آية سورة يونس ،وىكذا يطلبوف القرب من ا﵁
بواسطتهم؛ ألف ىؤالء لديهم منزلة وجاه عند ا﵁ -عز وجل -فنريدىم أف يقربونا ،وىذا كثَت ،وتقدـ يف كبلمنا.
أيضا -إف شاء ا﵁ تعاُف -بعض كبلـ أىل العلم؛ سواء من ا١تفسرين ،أو من غَتىم ،ومن بعض
وننقل ً
ا١تتكلمُت ...و٨توىم٦ ،تن يعظمهم أولئك القوـ ،ويروف أهنم ىم الذين يُصدر عن كبلمهم.

( )325الزمر.ٖ :
( )326يونس.ٔٛ :
( )327يونس.ٖٔ :
( )328يونس.ٖٔ :
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ِ
ين اٗتَ ُذوا ِمن ُدونِِو أَْولِيَاءَ َما نَػ ْعبُ ُد ُى ْم
قاؿ ابن كثَت -رٛتو ا﵁ -وتأمل دقتو يف العبارة ،يف قولو تعاُفَ ﴿ :والذ َ
إِال لِيػ َقربونَا إِ َُف ِ
ا﵁ ُزلْ َفى﴾(.)ٖٕٜ
ُ ُ
قاؿ رٛتو ا﵁ :ىذه الشبهة ىي اليت اعتمدىا ا١تشركوف يف قدٔف الدىر وحديثو .أي :شبهة طلب القرَّب
موجودة عند ا١تتقدمُت من ا١تشركُت .ويشَت -رٛتو ا﵁ تعاُف -إُف ا١تتأخرين ،فيقوؿ :يف قدٔف الدىر ويف حديثو
أيضا من ا١تشركُت ،حىت لو كانوا يزعموف االنتماء إُف اإلسبلـ(ٖٖٓ).
ً
(ٖٖٔ)
أيضا رٛتو ا﵁ -ىذه الشبهة شبهة كل مشرؾ ،فقاؿ -رٛتو ا﵁ -يف
وجعل ا١تقريزي
وىو من الشافعية ًوعباد ا١تشايخ والصاٟتُت
وعباد اٞتنُ ،
وعباد ا١تبلئكةُ ،
موضوع التقرب إُف الصاٟتُت :ىو شرؾ ُعباد األصناـُ ،
األحياء واألموات الذين قالوا :ما نعبدىم إال ليقربونا إُف ا﵁ زلفى ،ويشفعوا لنا عنده.
فذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -أف ىذه موجودة حىت عند عباد ا١تشايخ ،أي :من ا١تخرفُت الذين يعبدوف الزىاد
والصاٟتُت.
أيض ا عن الرازي؛ ألف ىناؾ الكثَت ٦تن يعظمو ،فقد تكلم عن مقاصد ا١تشركُت من معبوداهتم،
وننقل ً
فا١تشركوف يكوف ٢تم مقاصد من معبوداهتم ،فذكر أهنم وضعوا ىذه األصناـ واألوثاف على صور أنبيائهم
وأكابرىم ،وزعموا أهنم مىت اشتغلوا بعبادة ىذه التماثيل؛ فإف أولئك األكابر يشفعوف ٢تم عند ا﵁.
مث قاؿ -وتأمل ما قاؿ ،فهذا الكبلـ للرازي ،وَف يقلو ابن عبد الوىاب؛ وذلك للرد على َمن يقوؿ :إف ابن
عبد الوىاب َشد على ا١تسلمُت ،وابن عبد الوىاب أسرؼ يف الكبلـ على أىل القبور -يقوؿ الرازي ١تا ذكر أف
ا١تشركُت يشتغلوف بعبادة التماثيل ألجل أف يشف ع األكابر :ونظَته يف ىذا الزماف اشتغاؿ كثَت من ا٠تلق بتعظيم
قبور األكابر؛ العتقاد أهنم إذا َعظموا قبورىم كانوا شفعاء ٢تم عند ا﵁(ٕٖٖ).
( )329الزمر.ٖ :
( )330تفسَت ابن كثَت (.)ٛ٘/ٚ
( )331ىو :أٛتد بن على بن عبد القادر بن ٤تمد بن إبراىيم بن ٤تمد بن ٘تيم بن عبد الصمد بن أَّب اٟتسن بن عبد الصمد بن ٘تيم،
التقي ،أبو العباس ،اٟتسيٍت ،العبيدي ،البعلي األصل ،القاىري ،ا١تقريزي ،مؤرخ الديار ا١تصرية ،أصلو من بعلبك ،ونسبتو إُف حارة ا١تقارزة
من حارات بع لبك يف أيامو ،ولد سنة ست وستُت وسبع مئة بالقاىرة ،ونشأ ومات هبا ،ووِف فيها اٟتسبة وا٠تطابة واإلمامة مرات ،واتصل
با١تلك الظاىر برقوؽ ،فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة ٓٔ ٛىػ ،وعُرض عليو قضاؤىا فأَّب ،وعاد إُف مصر ،من تخليفو" :ا١تواعظ
واالعتبار بذكر ا٠تطط واآلثار " ويعرؼ ٓتطط ا١تقريزي ،و"السلوؾ يف معرفة دوؿ ا١تلوؾ" ،و"اتعاظ اٟتنفاء يف أخبار األئمة الفاطميُت
ا٠تلفاء" ،مات سنة ٜتس وأربعُت وٙتاف مئة .انظر :شذرات الذىب ( ،)ٕ٘ٗ /ٚاألعبلـ للزركلي (ٔ.)ٔٚٚ /

( )332تفسَت مفاتيح الغيب (.)ٕٕٛ/ٔٚ
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فهذا الكبلـ الذي ينقمونو على ابن عبد الوىاب بأف يقاؿ :كيف يقرف ىؤالء هبؤالء؟! فلما ذكر -رٛتو ا﵁-
مقاصد ا١تشركُت وا١تتقدمُت وقسمهم ،وبُت مقاصدىم ،قاس تعظيم ا١تتأخرين للقبور عليو ،مث قاؿ :ونظَته يف ىذا
الزماف :اشتغاؿ كثَت من ا٠تلق بتعظيم قبور األكابر؛ على اعتقاد أهنم إذا عظموا قبورىم يكونوف شفعاء ٢تم عند
ا﵁.
وىذا أبو ٭تِت األنصاري(ٖٖٖ) ذكر أف الشبهة عند كافة عباد األصناـ ىي :التقرب إُف ا﵁ ،ولكن بطرؽ
٥تتلفة ،منها قو٢تم -اليت ذكرىا األنصاري :ا١تبلئكة ذوو جاه ومنزلة؛ فاٗتذوا األصناـ على ىيئتهم ليقربوىم إُف
ا﵁.
والسويدي -رٛتو ا﵁ -بُت أف ا١تشركُت يتقربوف ١تعبوداهتم؛ لتقْبىم إُف ا﵁ ،ولكوهنم شفعاء ٢تم عند ا﵁ .مث
يقوؿ رٛتو ا﵁ :وشفاعتهم بسبب أهنم رسل ا﵁ أو مبلئكة ا﵁ أو أولياء ا﵁.
وىذا كبلـ واضح جلي بأف الشبهة واحدة عند عباد األصناـ ،وعند َمن يعظم األنبياء ،وعند َمن يعظم
ا١تبلئكة ،وعند َمن يعظم الصاٟتُت من أولياء ا﵁ ،يقوؿ :يتقربوف ١تعبوداهتم لتقرهبم إُف ا﵁؛ لكوهنم شفعاء عند
ا﵁ .ولكن ١تاذا ىم شفعاء عند ا﵁ ٢تم؟ يقوؿ :شفاعتهم بسبب أهنم إما رسل أو مبلئكة أو أولياء ﵁..
ٚتيعا ،وال ُٮتَص ىو وحده .فإف
فإذا كاف ىذا كبلـ َمن تقدـ ،فليعمم الكبلـ على ابن عبد الوىاب وعليهم ً
كاف ىذا الكبلـ غَت صحيح ،فلماذا يكوف أولئك أئمة وسادة وىداة وعلماء ،وابن عبد الوىاب -الذي قاؿ
عُت ما قالوه -يكوف ىو ا١تغرض وا١تكفر للمسلمُت؟!
فهذا الكبلـ واحد ،ومؤداه واحد ،فكونو ُٮتص -رٛتو ا﵁ -بالذـ ،فيُقاؿ :إما أف الكبلـ باطل يف كبلمو ويف
ٚتيعا ،وابدؤوا هبم؛ ألهنم قبلو ،وإما أف تقولوا :إهنم أئمة وىو ا١تبطل وحده! وىذا من
كبلـ أولئك ،فعموىم ً
التناقض البُت!

( )333ىو :زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا ،أبو ٭تِت ،الزين ،األنصاري ،السنبكي ،القاىري ،األزىري ،الشافعي ،القاضي ،ولد يف سنة
ست وعشرين وٙتاف مئة بسنيكة من الشرقية ،ولد سنة ثبلث وعشرين وٙتاف مئةٖ ،توؿ إُف القاىرة فقطن األزىر وأكمل دراستو ،كف
معدما ،كاف ٬توع يف اٞتامع ،فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ ،فيغسلها ويأكلها ،و١تا ظهر فضلو تتابعت إليو ا٢تدايا
فقَتا ً
بصره ،نشأ ً

والعطايا ،واله السلطاف قايتباي اٞتركسي قضاء القضاة ،مث عزلو السلطاف ،تويف سنة ست وثبلثُت وتسع مئة ،لو تصانيف كثَته منها:
"فتح الرٛتن" يف التفسَت ،و"ٖتفة الباري على صحيح البخاري" ،و"فتح اٞتليل" .انظر :شذرات الذىب ( ،)ٖٖٔ /ٛواألعبلـ للزركلي

(ٖ.)ٗٙ /
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ِ
ِ
ِ
ت أَف ا﵁َ َوض َح َها ِيف كِتَابِِوَ ،وفَ ِه ْمتَػ َها فَػ ْه ًما
(و ْاعلَ ْم أَف َىذ ِه الشبَ َو الث َ
بلث ى َي أَ ْكبَػُر َما عْن َد ُى ْم ،فَِإذَا َعَرفْ َ
َ
َجي ًدا ،فَ َما بَػ ْع َد َىا أَيْ َسُر ِمْنػ َها).
------------ىذه الشبهات الثبلثة اليت مرت ىي أكْب الشبو ،واٟتقيقة أنو إذا كانت ىذه ىي أكْب الشبو فهذا تدؿ على
ضحالة علمهم؛ ألهنا من الوضوح والضعف ٔتكاف بُت ،وىو سيأيت بشبو أخرى ،وىذه الشبو اآلتية إما أهنا
متفرعة عن ىذه الشبو؛ فتُبطل ببطبلف الشبو الثبلثة ا١تاضية ،أو أهنا فهم خاطم لبعض النصوص ،وأرادوا أف
يفرضوه على النصوص ،وسيُجلى بإذف ا﵁ -عز وجل -ىذا ا٠تطأ يف الفهم.
وسأنقل بعوف ا﵁ -عز وجل -عن غَت الشيخ -رٛتو ا﵁ -عن شراح اٟتديث ما يؤكد أف فهمو للنصوص ىو
الفهم الصحيح ،وأف فهم أولئك القوـ ىو الفهم البعيد عن الصواب ،أو أف الشبو ا١تتبقية ٤تاولة لتغيَت معٌت
العبادة ،فيحاوؿ أف يغَت معٌت العبادة ،و٭تاوؿ أف يغَت معٌت الشرؾ والكفر ،من باب اٞتهل أو التجاىل ،وستأيت
إف شاء ا﵁ عز وجل.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
س بِعِبَ َاد ٍة).
(فَإ ْف قَ َاؿ :أَنَا ال أَ ْعبُ ُد إال ا﵁ََ ،وَى َذا االلْت َجاءُ إلَْيه ْم َوُد َع ُاؤُى ْم لَْي َ
------------ىذا ىو ا١توضع األوؿ ،وىنا ٤تاولة -إما جهبلً من ىذا القائل أو ٕتاىبلً -لضرب معٌت العبادة؛ ألنو إذا
ضرب معٌت العبادة أمكن أف تُسمى أنواع من العبادة باسم غَت العبادة .وتقدـ أف أعظم العبادة ىو الدعاء ،كما
ُ
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يف قولو -صلى ا﵁ عليو وسلم« :الد َعاءُ ُى َو الْعِبَ َادةُ»(ٖٖٗ) .و١تا ُسئل أنس(ٖٖ٘) رضي ا﵁ عنو :ىل الدعاء نصف
العبادة؟ يعٍت :ىل يبلغ إُف حد النصف؟ قاؿ :ىو العبادة كلها( .)ٖٖٙوذلك لعظم شأف الدعاء.
فقائل ىذا من البداية كبلمو متهافت ،وتقدـ أف ا﵁ تعاُف يف مواضع من القرآف أطلق على الدعاء العبادة،
وف ِ
وف ِمن د ِ
ا﵁﴾( .)ٖٖٚمث قاؿ تعاُف﴿ :فَػلَما ْاعتَػَزَ٢تُ ْم َوَما
كما يف قوؿ إبراىيم عليو السبلـَ ﴿ :وأَ ْعتَ ِزلُ ُك ْم َوَما تَ ْد ُع َ ُ
وف ِ
وف ِمن د ِ
ا﵁﴾(.)ٖٖٛ
يَػ ْعبُ ُد َ ُ
قاؿ أىل العلم وا١تفسروف :إ٪تا أطلق على الدعاء اسم العبادة ىكذا ،مثلما أطلق النيب -صلى ا﵁ عليو
ِ
س بِعِبَ َاد ٍة) .ىذا واضح البطبلف
وسلم -فقاؿ« :الد َعاءُ ُى َو الْعبَ َادةُ» .لعظم شأف الدعاء ،فقولوُ :
(د َع ُاؤُى ْم لَْي َ
ّتبلء من خبلؿ النص النبوي الذي ذكره ،ومن خبلؿ النصوص القرآنية اليت أطلقت على الدعاء اسم :العبادة.
(فَِإ ْف قَ َاؿ :أَنَا ال أَعب ُد إِال ا﵁ ،وى َذا االلْتِجاء إِلَي ِهم ودعاؤىم لَيس بِعِباد ٍة .فَػ ُقل لَو :أَنْ ِ
ض
َ ُ ْ ْ َُ َ ُُ ْ ْ َ َ َ
ت تُقر أَف ا﵁َ افْػتَػَر َ
ْ ُ َ
َ ََ
ُْ
ِ
ك إِخبلص الْعِباد ِة ِ
ك؛ َوُى َو
ض َعَلْي َ
﵁َ ،وُى َو َحق ُو َعلَْي َ
َعلَْي َ ْ َ َ َ
ك .فَِإ َذا قَ َاؿ :نَػ َع ْم .فَػ ُق ْل لَوُ :تُػبَػ ُ
ُت ِِف َى َذا الذي فُِر َ
ِ
إِخبلص الْعِباد ِة ِ
ك .فَِإ ْف َك َ
اف ال يَػ ْع ِر ُ
ؼ الْعِبَ َادةَ َوال أَنْػ َو َاع َها ،فَػبَػيػْنػ َها لَوُ بَِق ْول َ
﵁ َو ْح َدهُ َوُى َو َحقوُ َعلَْي َ
ْ ُ ََ
ك :قَ َاؿ ا﵁ُ
)
ٖٖٜ
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَف َى َذا
تَػ َع َ
اُفْ ﴿ :اد ُعوا َرب ُك ْم تَ َ
ين﴾  .فَِإ َذا أَ ْعلَ ْمتَوُ هبَ َذا فَػ ُق ْل لَوَُ :ى ْل َعل ْم َ
ضر ًعا َو ُخ ْفيَ ًة إنوُ الَ ُ٭تب الْ ُم ْعتَد َ
ِعبادةٌ ِ
ك :نَػ َع ْمَ .والد َعاءُ ُمخ الْعِبَ َاد ِة).
﵁؟ فَبل بُد أَ ْف يَػ ُق َ
وؿ لَ َ
ََ

( )334صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٕٖ٘ ،)ٖٔٛٗٙ ،ٖٕٔٛٗ ،ٖٜٔٛٔ ،ٖٔٛٛٙ ،ٔٛأبو داود :كتاب الصبلة ،باب
الدعاء ( ،)ٜٔٗٚالًتمذي :كتاب تفسَت القرآف ،باب ومن سورة البقرة ( ،)ٖٖٕٚ ،ٖٕٗٚ ،ٕٜٜٙقاؿ الًتمذي :حسن صحيح ،ابن
ماجو :كتاب الدعاء ،باب فضل الدعاء ( ،) ٖٕٛٛمن حديث النعماف بن بشَت ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح .

( )335ىو :الصحايب اٞتليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حراـ بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
اإلماـ ،ا١تفيت ،ا١تق رئ ،ا﵀دث ،راوية اإلسبلـ ،أبو ٛتزة األنصاري ا٠تزرجي النجاري ا١تدٓف ،خادـ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم-
وقرابتو من النساء ،وتلميذه ،وتبعو ،وآخر أصحابو موتا ،وروى عنو علما ٚتا ،وغزا معو غَت مرة ،وبايع ٖتت الشجرة .دعا لو النيب بالْبكة،
فرأى من ولَده وولَ ِد ولَ ِده ٨توا من مئة ْنفس .مات سنة إحدى وتسعُت .انظر :االستيعاب (صٖ٘ ترٚتة ٖٗ) ،واإلصابة (ٕٔٔٙ /
ترٚتة .)ٕٚٚ

( )336أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٕٔ.)ٗٓٛ/
( )337مرٔف.ٗٛ :
( )338مرٔف.ٜٗ :
( )339األعراؼ.٘٘ :
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------------يقوؿ رٛتو ا﵁ تعاُف :اسألو أنت وابدأه بالسؤاؿ ،وقل لو :ا﵁ فرض عليك إخبلص العبادة ،فبُت ِف :كيف
ٗتلص العبادة؟ ىو ال يعرؼ العبادة ،فالشخص الذي يقوؿ :إف دعاء غَت ا﵁ ليس بعبادة .ال شك أنو ال يعرؼ
العبادة بل يقينًا ،فقل لو :إذف عرفٍت ىذا اإلخبلص ،وعرفٍت ىذه العبادة .فإف قاؿ :إف دعاء غَت ا﵁ ليس من
العبادة .فبل بد أنو ال يعرؼ العبادة .يقوؿ الشيخ :فيبينها لو أنت ،واقرأ لو النصوص الدالة على أف الدعاء عبادة،
وأف الدعاء من العبادة ٔتكاف عظيم جليل كبَت؛ حىت أُطلق عليو كما تقدـ« :الد َعاءُ ُى َو الْعِبَ َادةُ».
ِ
ِ
اٟتَالَِة نَبِيا أَْو
ك ْ
ت ِيف تِْل َ
ت ا﵁َ لَْيبلً َونَػ َه ًارا َخ ْوفًا َوطَ َم ًعاُ ،مث َد َع ْو َ
ت أَنػ َها عبَ َادةٌ ﵁َ ،وَد َع ْو َ
(فَػ ُق ْل لَوُ :إِ َذا أَقْػَرْر َ
َغيػره ،ىل أَ ْشرْكت ِيف ِعباد ِة ِ
وؿ :نَػ َع ْم).
ا﵁ َغْيػَرهُ؟ فَبلَ بُد أَنوُ يَػ ُق ُ
ََ
ْ َُ َ ْ َ َ
------------إذا قاؿ :ىذه عبادة ،والدعاء من العبادة ،وأنا ال أخالف النصوص الصحيحة عن النيب -صلى ا﵁ عليو
وسلم -اليت يقوؿ فيها« :الد َعاءُ ُى َو الْعِبَ َادةُ» .مث أقوؿ أنا :الدعاء ليس بعبادة! فهذا رد لكبلـ رسوؿ ا﵁ صلى
ا﵁ عليو وسلم ،ومثلما تقدـ يف اآليات :حيث َٝتى ا﵁ -عز وجل -الدعاء بالعبادة.
منصفا ،أو كاف جاىبلً -فبُت لو أنت العبادة ومعناىا .وقل لو:
يقوؿ الشيخ :فإذا أقر -وىو ا١تفًتض إف كاف ً
أنت تقر أف ا﵁ فرض عليك إخبلص العبادة ،وأنت أقررت اآلف أف ما أوجب ا﵁ -عز وجل -من الدعاء
وإخبلص العبادة لو ىو ضرب من ضروب العبادة ،فلو أنك دعوت غَت ا﵁ يف تلك اٟتاجة -نبيا أو غَته -ىل
تكوف مشرًكا؟ فبل بد أف يقوؿ :نعم .فإف قاؿ :نعم .فقد انقطع الكبلـ ،إذف عليو أف يًتؾ الشرؾ ،ويًتؾ عبادة
الدعاء لغَت ا﵁ عز وجل.
لكن لو قاؿ :ال .فعليو جواباف:
ص ِرؼ ﵁ عبادة ،وإذا صرؼ لغَته ليس بعبادة؟! إف قلت :إنو إذا
اٞتواب األوؿ :كيف يكوف الدعاء إذا ُ
صرؼ لغَت ا﵁ فليس بعبادة ،فإذا صرفتو ﵁ فليس بعبادة .فإما أف تقوؿ :إف الدعاء عبادة فيُتقرب إُف ا﵁ بو،
ويؤجر الداعي .وإما أف تقوؿ :الدعاء ليس بعبادة .إذف ماذا يكوف الدعاء حُت تدعو ا﵁؟ إما أف يكوف دعاء
غَت ا﵁ شرًكا؛ ألف دعاء ا﵁ عبادة ،وإف قلت :إف دعاء غَت ا﵁ ليس بشرؾ .إذف دعاء ا﵁ ليس بعبادة ،فهذا
جواب.
اٞتواب الثآف :لو تعنت -كما قاؿ بعضهم :الدعاء ليس بعبادة ،فذكرنا مسلك الشافعي -رٛتو ا﵁ -وغَته،
وىو أف يُساؽ لو كبلـ ألىل العلم ولغَتىم ٦تا يبُت أف الدعاء عبادة ،مع أف ىذه ا١تسألة من اٞتبلء بوضوح ،لكن
نذكرىا مرة أخرى؛ ليَػ َقر يف أذنو إُف أف يسمع كبلـ الناس حىت يسمعو.
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والشافعي -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف كتاب "األـ" فصل يف أمر الساحر :ىل يكفر أو ال يكفر؟ ورأى التفصيل،
مطلقا ،والشافعي -رٛتو ا﵁ -رأى التفصيل ،فقاؿ :ىناؾ صور يكفر هبا،
واختار اٞتمهور أف الساحر يكفر ً
وىناؾ صور ال يكفر هبا .يهمنا كبلمو عن الصورة اليت يكفر هبا الساحر ،فلما تكلم واختار التفصيل قاؿ :إف
وصف الساحر ما يوجب الكفر فهذا كفر واضح .مث ذكر ا١تثاؿ عليو بدعاء غَت ا﵁ ،فقاؿ :مثلما اعتقد أىل
بابل من التقرب إُف الكواكب ،وأهنا تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر .وتفعل ما يُلتمس منها ،أي :إذا ُدعيت.
والشافعي -رٛتو ا﵁ -ال يكفر َمن يدعو الكواكب؛ ألنو دعا الكواكب فقط ،بل ألنو دعا غَت ا﵁ ،فكبلمو
فيمن دعا غَت ا﵁ من ا١تبلئكة ومن اٞتن ومن اإلنس و٦تن التمس منو ما ال يُلتمس إال من ا﵁،
ىذا ٔتثابة القاعدة َ
وإال فبل يعٍت ىذا اإلماـ اٞتهبذ -رٛتو ا﵁ -أف اإلنساف يكفر إذا دعا الكواكب ،وإذا دعا غَت الكواكب ال
يكفر ،وإ٪تا ذكر ىذا مثاالً؛ ألف السحرة يتقربوف إُف الكواكب ،فذكره يف ىذا السياؽ.
وقاؿ :إذا اعتقد أهنا تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر .وقولو :يُلتمس منها .أي أف السحرة يتقربوف ٢تا،
ويلبسوف مبلبس معينة يوـ السبت ،ويتقربوف لذلك الكوكب ويدعونو ،ويتقربوف يوـ األحد ويلبسوف مبلبس
معينة ،و٢تم شعارات معينة ،ويلبسوف يوـ األحد لكوكب آخر ...وىكذا .فيقوؿ :ىذه عبادات ،والدعاء إذا
ص ِرؼ للكواكب فإف صاحبو كافر.
ُ
قاؿ ابن خزٯتة(ٖٓٗ) -وىذا ا١توضع سبق وذكرناه ١تا ذكر مسألة تعوذ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بكلمات
ا﵁ ،قاؿ :إف تعوذ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بكلمات ا﵁ داؿ على أف كبلـ ا﵁ غَت ٥تلوؽ؛ ألنو لو قيل :إف
كبلـ ا﵁ ٥تلوؽ .لكاف معٌت ذلك أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -تعوذ ٔتخلوؽ ،والتعوذ با١تخلوؽ شرؾ.
مث قاؿ :أفليس العلم ٤تيطًا يا ذوي اٟتجا؟! أنو غَت جائز أف يأمر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بالتعوذ ٓتلق
ا﵁ ِمن شر خلقو! ىل ٝتعتم عا١تا يقوؿ :أعوذ بالكعبة من شر ما خلق ا﵁؟! أو ٬توز أف يقوؿ :أعوذ بالصفا
ً
القوؿ بو مسلم يعرؼ دين ا﵁ .فمحاؿ أف يستعيذ مسلم ٓتلق ا﵁
وا١تروة؟! مث قاؿ -وتأمل ما قاؿ :ىذا ال ُِ٬تيز َ

( )340ىو٤ :تمد بن إسحاؽ بن خزٯتة بن ا١تغَتة بن صاٌف بن بكر ،أبو بكر ،النيسابوري ،الشافعي ،السلمي ،اٟتافظ ،اٟتجة ،الفقيو،
صاحب التصانيف ،ولد سنة ثبلث وعشرين ومئتُت ،وعٍت يف حداثتو باٟتديث والفقو حىت صار يُضرب بو ا١تثل يف سعة العلم واإلتقاف،

ٝتع من إسحاؽ بن راىوي و وغَته ،وحدث عنو البخاري ومسلم -يف غَت الصحيحُت -وغَت٫تا ،تويف يف ثآف ذي القعدة سنة إحدى
تسعا وٙتانُت سنة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٗٔ ٖٙ٘ /ترٚتة ٕٗٔ) ،والتقييد ١تعرفة رواة السنن واألسانيد (صٔٔ
عشرة وثبلٙتئة ،عاش ً
ترٚتة ٖٔ).
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من شر خلقو ،وخلق ا﵁ شامل ،فكما قاؿ تعاُف﴿ :ا﵁ُ َخالِ ُق ُكل َش ْي ٍء﴾(ٖٔٗ) .فا﵁ خلق ا١تبلئكة واألنبياء
والشجر واٟتجر؛ فمحاؿ أف يستعيذ مسلم ٓتلق ا﵁ من شر خلقو.
(ٕٖٗ)
أيضا قاؿ :ال ٬توز أف يُستعاذ بوجو شيء غَت وجو ا﵁،
واإلماـ اٞتليل عثماف بن سعيد الدارمي
ً
وبكلماتو ،وال يُستعاذ بوجو ٥تلوؽ ،واألنبياء والصاٟتوف وا١تبلئكة ٥تلوقوف(ٖٖٗ).
مناؼ لتوحيد ا٠تالق .فلم يقل :ىو ٍ
وقاؿ ا٠تطايب(ٖٗٗ) -رٛتو ا﵁ تعاُف :االستعاذة با١تخلوؽ شرؾ ٍ
مناؼ
مناؼ للتوحيد .أي :من أصلو .فاالستعاذة با١تخلوؽ شرؾ ٍ
لكماؿ التوحيد ،بل قاؿٍ :
مناؼ لتوحيد ا٠تالق؛ ١تا فيو
من تعطيل معاملتو تعاُف الواجبة لو على عبيده.
قاؿ السويدي -رٛتو ا﵁َ :من استعاذ بغَت ا﵁ على وجو التخلص من الشرور اليت ال يدفعها إال عبلـ
الغيوب ،فهو ٔتن استعاذ بو مشرؾ .يعٍت :االستعاذة مىت تكوف شرًكا؟ إذا كانت بغَت ا﵁ فيما ال يقدر عليو إال
ا﵁.
وقاؿ الذىيب(ٖ٘ٗ) -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف "السَت" يف ترٚتتو لنفيسة بنت اٟتسن( )ٖٗٙيف مصر :وٞتهالة ا١تصريُت
ا١تصريُت فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ،وال ٬توز ٦تا فيو من الشرؾ ،ويسجدوف ٢تا ،ويلتمسوف منها ا١تغفرة -أي:

( )341الرعد.ٔٙ :
( )342ىو :أبو سع يد ،عثماف بن سعيد بن خالد ،السجستآف ،اٟتافظ ،اإلماـ ،اٟتجة ،صاحب التصانيف ،ولد قبل ا١تئتُت بيسَت،
جذعا يف
بصَتا با١تناظرةً ،
أكثر من الًتحاؿ والتطواؼ يف طلب اٟتديث ،أخذ علم اٟتديث وعللو ،وفاؽ أىل زمانو ،وكاف ً
٢تجا بالسنةً ،
أعُت ا١تبتدعة .تويف -رٛتو ا﵁ -س نة ٙتانُت ومئتُت .لو مصنفات؛ منها" :السنن" ،و"الرد على ا١تريسي" ،وكتاب "الرد على اٞتهمية".
انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٖٔ ٖٜٔ /ترٚتة  ،)ٔٗٛوتذكرة اٟتفاظ (ٕ ٕٙٔ /ترٚتة .)ٙٗٛ

( )343انظر نقض اإلماـ أيب سعيد عثماف بن سعيد على ا١تريسي اٞتهمي.)ٖٚٔ/ٕ(....

( )344ىوٛ :تد بن ٤تمد بن إبراىيم بن خطاب ،أبو سليماف ،البسيت ،ا٠تطايب ،اإلماـ ،العبلمػة ،اٟتػافظ ،اللغػوي ،صػاحب التصػانيف،
ػنادا ،أخػػذ الفقػػو علػػى مػػذىب الشػػافعي ،وكػػاف قػػد رحػػل يف اٟتػػديث وق ػراءة
ولػػد سػػنة بضػػع عشػػرة وثػػبلث مئػػة ،عػػٍت بفػػن اٟتػػديث متنًػػا وإسػ ً
العلػوـ ،وطػػوؼ ،مػػن تصػػانيفو" :شػػرح السػػنن" ،و"غريػػب اٟتػػديث" ،و"شػػرح األٝتػاء اٟتسػػٌت" ،تػػويف ببسػػت يف شػػهر ربيػػع اآلخػػر ،سػػنة ٙتػػاف
وٙتانُت وثبلث مئة .انظر :التقييد (صٕٗ٘ ترٚتة ٖٓٔ) ،وسَت أعبلـ النببلء ( ٕٖ /ٔٚترٚتة ٕٔ).

( )345ىػػو٤ :تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف بػػن قاٯتػػاز ،وػػس الػػدين ،أبػػو عبػػد ا﵁ ،الػػذىيب ،اإلمػػاـ ،ا﵀ػػدث ،مػػؤرخ اإلسػػبلـ ،صػػاحب العبػػارة
الرشيقة ،واٞتملة األنيقة ،من شيوخو :ابن دقيق العيد ،وابن تيمية .مولده يف سنة ثبلث وسبعُت وست مئة ،ووفاتػو سػنة ٙتػاف وأربعػُت وسػبع
مئػػة ،لػػو مؤلفػػات حسػػاف جيػػاد؛ منهػػا" :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء" ،و"معرفػػة الق ػراء الكبػػار" .انظػػر :طبقػػات الشػػافعية الكػػْبى ( ٔٓٓ /ٜترٚتػػة
 ،)ٖٔٓٙوانظر مقدمة الدكتور /بشار للجزء األوؿ من كتابو السَت.
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يدعوهنا -وكاف ذلك من دسائس الدولة العبيدية .يقوؿ :ىذا األمر الذي وقع يف مصر وغَتىا أتاىم من الدولة
ا٠تبيثة ا١تسماة خطأ :الدولة الفاطمية(.)ٖٗٚ
قاؿ أىل العلم :ال ينبغي أف تُسمى بالدولة الفاطمية؛ ألهنم يزعموف أهنم منتموف إُف فاطمة -رضي ا﵁
عنها ،وىم ليسوا من نسل فاطمة ال يف قليل وال يف كثَت ،بل أبناء عبيد القداح ،ويرجح الباقبلٓف( )ٖٗٛوابن تيمية
أف أصلو يهودي جاء من مصر ،لكن انتسبوا إُف فاطمة ،وادعوا أهنم من نسلها ،فسموا أنفسهم بالفاطميُت،
ونص أىل العلم على عدـ صحة تسميتهم بالفاطميُت ،كأنك تقرر أهنم من نسل فاطمة ،بل يُقاؿ :العبيديوف،
نسبة إُف عبيد جدىم.
يقوؿ الذىيب -رٛتو ا﵁ :ىذه األمور اليت بقيت يف مصر وغَتىا ىي من دسائس تلك الدولة الباطينة(.)ٖٜٗ
(ٖٓ٘)
اُف﴿ :فَ ِ
(فَػ ُقل لَو :فَِإ َذا ع ِملْت بَِقوِؿ ِ
ت لَوَُ ،ى ْل َى َذا ِعبَ َادةٌ؟
ا﵁ تَػ َع َ
صل لَرب َ
ت ا﵁َ َوَ٨تَْر َ
ك َو ْا٨تَْر﴾ َ .وأَطَ ْع َ
ْ ُ
َ
َ َ ْ
وؿ :نَػ َع ْم).
فَبل بُد أَ ْف يَػ ُق َ
------------إذا قاؿ :إف النحر ﵁ عبادة ،وإف التقرب إُف ا﵁ -عز وجل -بالذبح عبادة .فقل لو :إذف التقرب لغَت ا﵁
بالذبح يكوف من صرؼ العبادة لغَت ا﵁ ،فكما أنك تتقرب إُف ا﵁ باألضاحي ،وبا٢تدايا يف اٟتج ...وغَتىا،

( )346ىي :نفيسة بنت اٟتسن بن زيد بن اٟتسن بن علي ،العلوية ،اٟتسنية ،صػاحبة ا١تشػهد الكبػَت ا١تعمػوؿ بػُت مصػر والقػاىرةٖ ،تولػت
ىي من ا١تدينة إُف مصر مع زوجهػا الشػريف إسػحاؽ بػن جعفػر بػن ٤تمػد الصػادؽ -فيمػا قيػل -مث توفيػت ٔتصػر يف شػهر رمضػاف سػنة ٙتػاف
ومئتػُت ،وكانػػت مػػن الصػػاٟتاتٝ ،تػع عليهػػا الشػػافعي وٛتلػػت جنازتػػو يػوـ مػػات فصػػلت عليػػو .انظػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (ٓٔ ٔٓٙ /ترٚتػػة
 ،)ٙوشذرات الذىب (ٕ.)ٕٓ /
( )347انظر سَت أعبلـ النببلء (ٓٔ.)ٔٓٙ/
( )348ىو٤ :تمد بن الطيب بن ٤تمد بن جعفر بن قاسم ،البصري ،مث البغدادي ،ابن الباقبلٓف ،أوحد ا١تتكلمُت ،مقدـ األصوليُت،
بارعا ،صنف يف الرد على
إماما ً
صاحب التصانيف ،ولد سنة ٙتاف وثبلثُت وثبلث مئة ،وكاف يضرب ا١تثل بفهمو وذكائو ،كاف ثقة ً
الرافضة ،وا١تعتزلة ،وا٠توارج ،واٞتهمية ،والكرامية ،وانتصر لطريقة أيب اٟتسن األشعري ،وقد ٮتالفو يف مضائق ،فإنو من نظرائو ،وقد أخذ
علم النظر عن أصحابو ،إليو انتهت رئاسة ا١تالكية يف وقتو ،وكاف لو ّتامع البصرة حلقة عظيمة ،قاؿ أبو بكر ا٠تطيب:كاف ورده يف كل
ٜتسا وثبلثُت ورقة من تصنيفو ،مات يوـ السبت لسبع بقُت من ذي القعدة
ليلة عشرين ترو٭تة يف اٟتضر والسفر ،فإذا فرغ منها ،كتب ً
سنة ثبلث وأربع مئة .انظر :تاريخ بغداد (٘ ٖٜٚ /ترٚتة  ،)ٕٜٓٙسَت أعبلـ النببلء ( ٜٔٓ /ٔٚترٚتة ٓٔٔ).

( )349انظر سَت أعبلـ النببلء (ٓٔ.)ٔٓٙ/
( )350الكوثر.ٕ :
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نبيها حىت يعلم
ً
وص ِرؼ لغَت ا﵁ ،فبل ٭تتاج اإلنساف أف يكوف فا٫تًا ً
عبادة لو -عز وجل -فإذا كاف ىذا عبادة ﵁ُ ،
ص ِرفت لغَت ا﵁ ،فهذا شرؾ ببل شك.
إنو شرؾ؛ ألنو إذا كاف عبادة تصرؼ ﵁ ،مث ُ
وؽ :نَِيب أَو ِجٍت ...أَو َغ َِتِ٫تا ،ىل أَ ْشرْكت ِيف ى ِذ ِه الْعِباد ِة َغيػر ِ
(فَػ ُقل لَو :إِذَا َ٨ترت لِمخلُ ٍ
ا﵁؟ فَبل بُد أَ ْف يُِقر
َْ َ َ ْ
ْ ْ َ َْ َ َ َ
ْ ُ
ْ
َ َ َْ
وؿ :نَػعم .وقُل لَو أَيضا :الْم ْش ِرُك َ ِ
ِِ
ِ
ت...
آفَ ،ى ْل َكانُوا يَػ ْعبُ ُد َ
ين نَػَزَؿ فِ ِيه ُم الْ ُق ْر ُ
ُت َوالبل َ
وف الْ َمبلئ َك َة َوالصاٟت َ
َويَػ ُق َ َ ْ َ ْ ُ ْ ً ُ
وف الذ َ
ِ
وؿ :نَػعم .فَػ ُقل لَو :وىل َكانَ ِ
اى ْم إِال ِيف الد َع ِاء َوالذبْ ِح َوااللْتِ َج ِاءَ ...وَْ٨ت ِو
َو َغْيػَر ذَل َ
ك؟ فَبل بُد أَ ْف يَػ ُق َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ
ت عبَ َادتُػ ُه ْم إِي ُ
ِ
ت قَػ ْه ِرِهَ ،وأَف ا﵁َ ُى َو ال ِذي يُ َدبػُر األَ ْمَرَ ،ولَ ِك ْن َد َع ْوُى ْم َوالْتَ َج ُؤوا إِلَْي ِه ْم
كَ ،وإِال فَػ ُه ْم ُم ِقر َ
وف أَنػ ُه ْم َعبِ ُ
َذل َ
يدهُ َوَْٖت َ
لِْلج ِاه والش َفاع ِة ،وى َذا ظَ ِ
اىٌر جدا).
َ ََ
َ َ
------------احدا ،إما
ىذا كلو تفريع على ما تقدـ ،وا١تراد منو :تساوي فعل ا١تتقدمُت وا١تتأخرين ،وبالتاِف يكوف اٟتكم و ً
أف يقاؿ :إذا صدر ىذا من ا١تتقدمُت فهو شرؾ ،وإذا صدر من ا١تتأخرين فليس بشرؾ .فهذا من العجب ،ومن
التفريق بُت متماثبلت ،إذا كاف ما صرفو ا١تتقدموف شرًكا من الذبح والدعاء ...فإذا صرؼ ا١تتأخروف نفس
العبادات لغَت ا﵁ فبل بد أف يكوف شرًكا ،وال سيما مع قولنا :إف صرفهم العبادة لغَت ا﵁ -تبارؾ وتعاُف -كاف
على أنواع :فمنهم َمن يصرؼ للمبلئكة ،ومنهم َمن يصرؼ لؤلنبياء ،ومنهم َمن يصرؼ للصاٟتُت؛ فصار اٟتكم
احدا ،وإال فهذا من التفريق بُت ا١تتماثبلت.
و ً
ِ ِ
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ -وتَػْبػَرأُ ِمنْػ َها؟! فَػ ُق ْل :ال أُنْ ِكُرَىا َوال أَتَػبَػرأُ ِمنْػ َها ،بَ ْل
(فَِإ ْف قَ َاؿ :أَتُػنْكُر َش َف َ
اعةَ َر ُسوؿ ا﵁ َ -
ىو -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -الشافِع والْم َشفع ،وأَرجو َش َفاعتَو ،ولَ ِكن الش َفاع َة ُكلها ِ
اُف﴿ :قُل لل ِو
﵁َ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
َ َ
ُ َ ُ ُ َُْ
َُ َ
َُ َ ُ َ ْ َ َ َ
(ٖٔ٘)
وف إِال ِمن بػع ِد إِ ْذ ِف ِ
الش َفاعةُ َِ
ا﵁َ ،ك َما قَ َاؿ َ -عز َو َجلَ ﴿ :من َذا ال ِذي يَ ْش َف ُع ِع َند ُه إِال
ٚت ًيعا﴾ َ .وال تَ ُك ُ
َ
ْ َْ
ِِ (ٕٖ٘)
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َمِ -يف أَ َح ٍد إِال ِم ْن بَػ ْع ِد أَ ْف يَأْذَ َف ا﵁ُ فِ ِيوَ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
اُفَ ﴿ :والَ
بِِإ ْذنو﴾ َ .وال يَ ْش َف ُع النِيب َ -

( )351الزمر.ٗٗ :
( )352البقرة.ٕ٘٘ :
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وف إِال لِم ِن ارتَضى﴾(ٖٖ٘) .وىو ال يػرضى إِال التػوِ
اُفَ ﴿ :وَمن يَػْبتَ ِغ َغْيػر ِ
اإل ْسبلَِـ ِدينًا فَػلَن
ع
ػ
ت
اؿ
ق
ا
م
ك
؛
يد
ح
َ
َ
َ
َ
يَ ْش َف ُع َ
َ
َ
َ ُ َ َْ َ
َ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
يُػ ْقبَ َل ِمْنوُ﴾(ٖٗ٘)).
------------زورا وهبتانًا بسببها
ىذه مسألة الشفاعة ،وىي من ا١تسائل الكبار اليت ُشن على اإلماـ -رٛتو ا﵁ تعاُفً -
ٛتلة؛ بسبب زعمهم أف ابن عبد الوىاب كا١تعتزلة ينكر الشفاعة ،والحظ األسلوب -وىذا ٦تا ابتُلي بو الشيخ -
رٛتو ا﵁ -يقولوف :أتنكر شفاعة رسوؿ ا﵁؟ فَتيدوف أف ٬تعلوه يف ا١توقف الضعيف؛ ألف منكر شفاعة رسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو وسلم -منكر للنصوص ،وال شك أف قولو باطل .وانظر رد الشيخ ،فإنو رد هبدوء ،وىذا فيو تنبيوالسٍت إُف ما قلناه -كما قاؿ ابن القيم:
وإذا تكاثرت ا٠تصوـ وصيحوا *** فاثبت فصيحتهم كمثل دخاف
بل كل معبود سواه فباطل *** من عرشو حىت اٟتضيض الدآف
فبل تكًتث بالتهم الواسعة الطويلة واثبت ،وخذ األمور مأخذ ا١تفصل -كما ذكر الشيخ ىنا ،والشيخ -رٛتو
ا﵁ -قد ٞتأ إُف طريقة عظيمة يف التفصيل.
قاؿ :ال ننكر شفاعة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،وال ينكر شفاعة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم-
إال الضاؿ ا١تضل ،الذي رد النصوص يف القرآف ويف السنة؛ ألف نصوصها متواترة جلية واضحة ،وىي أنواع -كما
تعاؿ خذ األمور واحدة واحدة:
ىو معلوـ -فبل ينكر شفاعة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -إال الضاؿ ،لكن َ
األمر األوؿ :الشفاعة ١تن؟
الشفاعة أوؿ ما ٬تب أف يُقرر أهنا ﵁ ،فهي ملك ا﵁ -عز وجل -وليست ملك أحد ،ال من األنبياء وال من
ا١تبلئكة ،والدليل﴿ :قُل لل ِو الش َفاعةُ َِ
ٚت ًيعا﴾(ٖ٘٘) .و٢تذا فإف الرب -سبحانو وتعاُف -ال يأذف يف الشفاعة إال
َ
بعد مضي مدة عظيمة يف ا١توقف١ ،تاذا؟ ألهنا ملكو ،وإ٪تا يتصرؼ ا١تالك يف ملكو كما شاء -سبحانو وتعاُف،
ت أَبُو الْبَ َش ِر ،أَال تَػَرى َما بِنَا؟!» ...إُف آخر اٟتديث(.)ٖ٘ٙ
حىت يأيت الناس آدـ فيقولوف« :أَنْ َ
( )353األنبياء.ٕٛ :
( )354آؿ عمراف.ٛ٘ :
( )355الزمر.ٗٗ :
( )356متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،باب قوؿ ا﵁ تعاُف ﴿إنا أرسلنا نوحا إُف قومو ،)ٕٗٚٔ ،ٖٖٗٓ( ﴾...
مسلم :كتاب اإلٯتاف ،باب أدْف أىل اٞتنة منزلة فيها (ٗ )ٜٔمن حديث أيب ىريرة ،ويف الباب من حديث أنس .

شرح كشف الشبهات

فؤلهنا ملك ا﵁ -عز وجل -فإهنا ال تكوف إال إذا شاء ،فيعظم ا١توقف ،ويطوؿ بالناس حىت يشتد الكرب
عليهم ،وا﵁ َف يأذف بالشفاعة بعد؛ ألهنا ملكو ،وإ٪تا يأذف إذا شاء.
األمر الثآف :اذكر لو شرطي الشفاعة.
وشرطا الشفاعة:
الشرط األوؿ :أف يأذف ا﵁ ،والنصوص يف ىذا جلية وواضحة ،قاؿ تعاُفَ ﴿ :من َذا ال ِذي يَ ْش َف ُع ِع َندهُ إِال
تدبرت البارحة آيتُت -
بِِإ ْذنِِو﴾( .)ٖ٘ٚوللشافعي يف ىذا كبلـ يف غاية اٟتسن -رٛتو ا﵁١ -تا ذكر ىذه اآلية ،قاؿ:
ُ
ومن ضمنهما ىذه اآلية -قاؿ :تعطل الشفعاء إال بإذنو سبحانو وتعاُف ،ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ شفعاء إالبإذنو سبحانو وتعاُف ،فهذا ىو الشرط األوؿ.
الشرط الثآف :أف يرضى ا﵁ عن ا١تشفوع لو ،قاؿ تعاُف﴿ :والَ ي ْش َفع َ ِ
ضى﴾( .)ٖ٘ٛوالذي يرضى
وف إِال ل َم ِن ْارتَ َ
َ َ ُ
ا﵁ -عز وجل -عنو ىو ا١توحد ،كما يف حديث أيب ىريرة -رضي ا﵁ عنو -أنو قاؿ :يا رسوؿ ا﵁َ ،من أسعد
يث أَح ٌد أَوَؿ ِمْن ِ
اٟت ِد ِ
ك َعلَى
ت ِم ْن ِح ْر ِص َ
َ
ك؛ ل َما َرأَيْ ُ
الناس بشفاعتك؟ فقاؿ« :لََق ْد ظَنَػْن ُ
َ
ت أَال يَ ْسأَلٍَِت َع ْن َى َذا َْ
ِ
اٟت ِد ِ
يث .أَ ْس َع ُد الن ِ
صا ِم ْن قِبَ ِل نَػ ْف ِس ِو»( .)ٖٜ٘فعاد ا١توضوع من جديد إُف
اس بِ َش َف َ
اع ِيت َم ْن قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ .خال ً
َْ
التوحيد ،فالشفاعة للموحد ،وال تُقبل الشفاعة يف ا١تشرؾ.
وثبت عند البخاري أف إبراىيم -عليو الصبلة والسبلـ -يلقى أباه -أبوه مات على الكفر كما ىو معلوـ-
فيأيت إُف ابنو إبراىيم -عليو السبلـ -ليطلب منو أف ٮتلصو ٦تا ىو فيو بشفاعتو ﵁ .فيقوؿ إبراىيم« :يَا َرب ،أَ ََفْ
وف؟! َوأَي ِخ ْز ٍي أَ ْخَزى ِم ْن أَِيب األَبْػ َع ِد؟!»(ٓ .)ٖٙفيُخْب أف الشفاعة ال تكوف للمشركُت،
تَعِ ْدِٓف أَال ُٗتِْزِٓف يَػ ْوَـ يُػْبػ َعثُ َ
مث يُقاؿ :يا إبراىيم انظر! فينظر إُف أبيو ،فإذا بو -والعياذ با﵁ -قد ُم ِسخ يف ىيئة ضبع ملتطخ -أي :بعذرتو-
فيؤخذ بقوائمو األربع ،فيُلقى يف النار .فإبراىيم خليل ا﵁ -عليو الصبلة والسبلـ -لو كانت الشفاعة تُقبَل يف
ا١تشرؾ؛ ُلقبِلَت يف مثل ىذا.

( )357البقرة.ٕ٘٘ :
( )358األنبياء.ٕٛ :
( )359أخرجو البخاري :كتاب الرقاؽ ،باب صفة اٞتنة والنار (ٓ.)ٙ٘ٚ
( )360أخرجو البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،باب قوؿ ا﵁ تعاُف ﴿واٗتذ ا﵁ إبراىيم خليبل﴾ (ٖٖٓ٘) من حديث أيب ىريرة بو.
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فاٟتاصل :أف الشفاعة ليست باألسلوب الذي يريدونو ويهوونو ،إ٪تا الشفاعة ملك ا﵁ يف ا١تقاـ األوؿ ،مث ال
تكوف إال بإذف ا﵁ ،مث ال تكوف إال ١تن رضي ا﵁ -تعاُف -عنو ،وا﵁ ال يرضى إال عن أىل التوحيد؛ فعادت
ا١تسألة من جديد ضدا للشرؾ وإعز ًازا للتوحيد.
السؤاؿ:
يقوؿ :بسم ا﵁ ،ىل يوجد فرؽ بُت الكفر والشرؾ يف الشرع؟
اٞتواب:
يوجد من اٞتهة االصطبلحية ،فإذا قيل :ىذا الشخص وقع يف الشرؾ األكْب .فقد كفر ،وىذا معروؼ ،وىل
الكافر مشرؾ؟ يقوؿ أىل العلم :نعم ،مشرؾ من جهة أنو قد عطل حق ا﵁ -سبحانو وتعاُف -وىو العبادة،
وأطاع الشيطاف .لكن يقوؿ أىل العلم :الشرؾ صار -من حيث االصطبلح -يُطلَق على عبادة غَت ا﵁ -تبارؾ
أيضا أف يقاؿ :إنو مشرؾ.
وتعاُف ،لكن لو جحد نبوة ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -لقيل :إنو كافر .ويصح ً
السؤاؿ:
يسأؿ عما يتعلق با﵁ -عز وجل -من جهة السمع؟
اٞتواب:
يُقاؿ :يُثبت لو ما أثبت لنفسو -سبحانو -من صفة السمع ،ويُوقف عند ىذا ،إال أف يأيت نص يدؿ عليو.
السؤاؿ:
نسمع من بعض العواـ قو٢تم :إف األمطار اليت كانت يف يوـ كذا وكذا كانت بسبب استمطارىا من قِبَل
البشر ،فما حكم ىذا القوؿ والقطع بو؟
اٞتواب:
ىذا أسلوب وطريقة قد تنفع وقد ال تنفع ،فينبغي أف يُعرؼ ىذا ،وا﵁ -عز وجل -ىو الذي يسوؽ
رغما عن البشر فتمطر على موضع آخر؛
السحب ،فقد يريدوهنا أف ٘تطر على ىذا ا١توضع ،فيسوقها -عز وجلً -
و٢تذا فبعض الدوؿ اليت طُبقت فيها انساقت السحب إُف مواضع أخرى ال يُراد أف ٘تطر فيها ،فأمطرت على أناس
وأضرت هبم بإذف ا﵁.
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فهو أسلوب قد ٬تدي وقد ال ٬تدي؛ ألف الذي يأمرىا با١تطر ىو ا﵁ عز وجل ،مث إنو يُػَراد أف ٘تطر على
موضع يف دولة ،فيسوقها ا﵁ خارج حدود الدولة ،و٘تطر على دولة أخرى؛ ألنو ىو الذي يسوؽ الريح اليت
تسوقها.

قاؿ اإلماـ اجملدد شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب(- )361رٛتو ا﵁ تعاُف -يف "كشف الشبهات":
ِ
﵁ ،وال تَ ُك ُ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
(فَِإ َذا َكانَت الش َف َ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َمَ -وال َغْيػُرهُ
وف إِال م ْن بَػ ْعد إِ ْذنوَ ،وال يَ ْش َف ُع النِيب َ -
اعةُ ُكل َها َ
ِ ِ
ك أَف الش َفاع َة ُكلها ِ
﵁ ،فَاطْلُْبػ َها ِمْنوُ،
ِيف أَ َح ٍد َحىت يَأْذَ َف ا﵁ُ فِ ِيوَ ،وال يَأْذَ ُف ا﵁ُ تَػ َع َ
ُت لَ َ
اُف إِال ألَ ْى ِل التػ ْوحيد؛ تَػبَػ َ
َ َ
اعتَوُ ،الل ُهم َشف ْعوُ ِيفَ ...وأَ ْمثَ َاؿ َى َذا).
َوقُ ْل :الل ُهم ال َْٖت ِرْم ٍِت َش َف َ
-------------اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت..
بعد أف ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -حقيقة الشفاعة ،وأهنا ملك ﵁ تعاُف ،وأهنا ال تكوف إال بإذنو ،وأهنا ال تكوف
إال ١تن يرضى ا﵁ عنو -ذكر ا١تسلك الصحيح الذي ينبغي أف يسلكو ا١تسلم فيما يتعلق بالشفاعة ،وبناىا على
أهنا أوالً ﵁ ،فإذا كانت ﵁ فإهنا تُطلب من ا﵁ ،فأي شيء ملك ﵁ فإنو يُطلب منو -سبحانو وتعاُف -كا١تغفرة
والرٛتة ودخوؿ اٞتنة ...فكلها من عنده تعاُف ،وكذلك الشفاعة بنص القرآف ىي ملك ﵁ تعاُف ،فا١تسلك
الصحيح للحصوؿ عليها أو التماسها ىو أف تطلبها من ا﵁ تعاُف؛ و٢تذا بُت ىنا ا١تسلك الصحيح بعد أف بُت
االعتقاد الصحيح يف الشفاعة وما يتعلق بشروطها ،وىذا من أحسن ما يكوف يف البياف والتوضيح؛ حىت تنجلي
الشبهة ،ويتضح اٟتق من الباطل.
ِ
ِ
اع َةَ ،وأَنَا أَطْلُبُػ َها ِ٦تا أَ ْعطَاهُ ا﵁ُ .فَ ْ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم -أُ ْعط َي الش َف َ
اب :أَف ا﵁َ أَ ْعطَاهُ
(فَِإ ْف قَ َاؿ :النِيب َ -
اٞتََو ُ
ا﵁ أَح ًدا﴾( .)362وطَلَب َ ِ ِ
اؾ عن ى َذا ،فَػ َق َاؿ﴿ :فبلَ تَ ْدعوا مع ِ
اؾ
اعةَ نَبِي ِو ِعبَ َادةٌَ ،وا﵁ُ نَػ َه َ
ك م َن ا﵁ َش َف َ
الش َف َ
اعةََ ،ونَػ َه َ َ ْ َ
َ ُ
َ
ُ ََ
أَ ْف تُ ْش ِرَؾ ِيف َى ِذ ِه الْعِبَ َاد ِة أَ َح ًدا).
( )361ىو :اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب بن سػليماف بػن علػى بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن راشػد ،التميمػي ،اٟتنبلػي ،النجػدي ،ا١تصػلح
الكبػَت ،ولػػد ونشػأ وتعلػػم يف بلػدة العيينػػة ،ورحػل يف طلػػب العلػم إُف نػواحي ٧تػػد ومكػة ،حػػىت صػار عا١تػػا ،أنكػر ا١تنكػػر ،وقمػع ا﵁ بػػو البػػدع،
اٖتػد مػػع آؿ سػعود يف توحيػػد اٞتزيػرة العربيػػة ،وتوحيػد الػػرب تعػػاُف حػىت أيػػد٫تا ا﵁ .لػو "كتػػاب التوحيػد" ،و"األصػػوؿ الثبلثػة" ،وغَت٫تػػا كثػػَت.
ولد سنة ٜتس عشرة بعد ا١تئة واأللف ،وتويف سنة ست ومئتُت بعد األلف .انظر :إسػبلمية ال وىابيػة للػدكتور /ناصػر بػن عبػد الكػرٔف العقػل
(ص ،)ٕٖ :واألعبلـ للزركلي (.)ٕ٘ٚ /ٙ
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-------------أيضا من الشبَو اليت يدلوف هبا ،فيقولوف :ا﵁ -عز وجل -أعطى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -الشفاعة،
ىذا ً
فهي ملك ﵁ ،لكن أعطى الرب الشفاعة للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فنحن نطلب من النيب -صلى ا﵁ عليو
وسلم -ما أعطاه ا﵁ ..فيقوؿ الشيخ يف عبارة موجزة ٥تتصرة :ا﵁ أعطاه الشفاعة وهناؾ عنها -سبحانو وتعاُف-
ألف طلب الشفاعة نوع من العبادة .فكما أنك تقوؿ :اللهم َشفع يف نبيك -صلى ا﵁ عليو وسلم -فهذا دعاء.
وإذا قُبلت شفاعة النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف العبد غُ ِفر لو ،أو أف يُتاب عليو فبل يدخل النار ،فيكوف
ىذا نوع من أنواع الدعاء؛ ألنو طلب ،والطلب ال يكوف إال من ا﵁ تعاُف ،السيما والنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
ميت .فيختلف اٟتاؿ -كما سيأيت -عما لو كاف األمر يف القيامة إذا بُعث الناس والتقى الناس باألنبياء -عليهم
الصبلة والسبلـ -وىذا سيأيت -إف شاء ا﵁ تعاُف -الكبلـ عنو .لكن بعد أف تُويف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
فإ٪تا تطلب الشفاعة من رب العا١تُت -سبحانو وتعاُف.
أمر آخر يتعلق ٔتا ذُكِر ىنا ،وىو ما ذكر الشافعي -رٛتو ا﵁ -فيما نقل عنو البيهقي(- )363رٛتو ا﵁ تعاُف-

يف كتابو "أحكاـ القرآف" عن الشفاعة ،فقاؿ :استنبطت البارحة آيتُت فما اشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها:
﴿يُ َدبػُر األَ ْمَر َما ِمن َش ِف ٍيع إِال ِمن بَػ ْع ِد إِ ْذنِِو﴾( .)364ويف كتاب ا﵁ ىذا كثَت ،قاؿ تعاُفَ ﴿ :من َذا ال ِذي يَ ْش َف ُع
ِع َندهُ إِال بِِإ ْذنِِو﴾( .)365فتعطل الشفعاء إال بإذف ا﵁(.)366
والحظ عبارة الشافعي ،فقد قاؿ :فتعطل الشفعاء إال بإذف ا﵁ .وانظر الفهم السوي الصحيح؛ فإف الشفاعة
متعطلة ،وأهنا ال تكوف إال بإذف ا﵁ ،وألف ا﵁ ال يأذف إال يف القيامة هبا ،فإهنا ال تكوف إال إذا أَ ِذف ا﵁ -عز
وجل -فيها.

( )362اٞتن.ٔٛ :
( )363ىػو :اإلمػاـ اٟتػافظ العبلمػة شػيخ خراسػاف أبػو بكػر أٛتػد بػن اٟتسػُت بػن علػي بػن موسػى ا٠تسػروجردي ،صػاحب التصػانيف ،ولػد
سػػنة أربػػع وٙتػػانُت وثػػبلث مئػػة يف شػػعباف ،ومػػات يف عاشػػر ٚتػػادى األوُف سػػنة ٙتػػاف وٜتسػػُت وأربػػع مئػػة بنيسػػابور ،ونقػػل يف تػػابوت إُف بيهػػق
مس ػػَتة ي ػػومُت .م ػػن تص ػػانيفو" :الس ػػنن الك ػػْبى" ،و"ا٠تبلفي ػػات" .انظ ػػر :س ػػَت أع ػػبلـ الن ػػببلء ( ٖٔٙ /ٔٛترٚت ػػة  ،)ٛٙوطبق ػػات اٟتف ػػاظ
(ص.)ٛٚ

( )364يونس.ٖ :
( )365البقرة.ٕ٘٘ :
( )366أحكاـ القرآف للشافعي (ص.)ٕ٘ٛ
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وأوضح ما يبُت لك ىذا :أف الذين أُِذف ٢تم يف الشفاعة ال يشفعوف ابتداءً ،بل يبقى الناس مدة طويلة مديدة
يف ا﵀شر ،ويصيبهم ما يصيبهم من الشدة والكرب العظيم ،فبل يأذف ا﵁ يف الشفاعة ابتداءً.
وأعلم الناس بربو -صلى ا﵁ عليو وسلم -فإذا طلبوا منو الشفاعة -الشفاعة العظمى -وىو الذي سيأذف ا﵁
لو بالشفاعة العظمى ،ال يشفع ابتداءً؛ ألنو أعلم با﵁ من أف يشفع مباشرة؛ ألف الشفاعة ال تكوف إال بإذف ا﵁،
و٢تذا قلنا :إنو يذىب فيخر ٖتت العرش ساجدا ،جاء يف بعض الروايات :أنو ٮتر ٚتعة -صلى ا﵁ عليو وسلم-
يعٍت :ٮتر مدة أسبوع ،ويفتح ا﵁ -عز وجل -عليو ٔتحامد َف يكن يعرفها من قبل ،كما قاؿ -عليو الصبلة
اش َف ْع تُ َشف ْع»( .)367وستأيت -بإذف ا﵁ -الشفاعة.
كَ ،و َس ْل تُػ ْعطَ ْوَ ،و ْ
والسبلـ -بعد ذلك يأتيو اإلذفْ « :ارفَ ْع َرأْ َس َ

ىذا) .ىذا ىو ا١تسلك السليم الرشيد يف ىذه
قاؿ ا١تصنف -رٛتو ا﵁( :ا﵁ُ أعطَاه
عن َ
الشفاعة َ
َ
وهناؾ ْ
ا١تسألة ،واألمر كما قاؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف سؤاؿ الشفاعة من النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىو ميت.
فكيف يُسأؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىو ميت؟!
وثبت يف البخاري :أف الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -إذا أجدبوا وحصل القحط ،كما حصل يف زماف عمر -

رضي ا﵁ عنو -فاستسقوا بالعباس( )368عم رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -وقالوا :اللهم إنا كنا إذا أجدبنا
استسقيناؾ بنبينا -صلى ا﵁ عليو وسلم -وإنا نطلب منك اليوـ بالعباس عم نبينا .مث قاؿ :يا عباس ،قم فاسأؿ

ربك .فرفع العباس يديو ودعا وأمنُوا(.)369
ويأيت السؤاؿ اآلف :بدوف أدْف شك وببل أدْف تردد أف العباس ليس أفضل من النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
وقْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -عندىم يف ا١تدينة ،فلماذا عدلوا عن الذىاب إُف قْبه وسؤالو ،وأتوا إُف عمو
ليدعو ٢تم؟! لوال أنو ال يُسأؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف قْبه ،ال يطلب منو أف يدعو ا﵁ برفع اٞتدب،

( )367متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب أحاديػػث األنبيػػاء ،بػػاب قػػوؿ ا﵁ تعاُف﴿إنػػا أرسػػلنا نوحػػا إُف قومػػو﴾ (ٖٖٓٗ،)ٕٗٚٔ ،
مسلم :كتاب اإلٯتاف ،باب أدْف أىل اٞتنة منزلة يف اٞتنة (ٗ )ٜٔمن حديث أيب ىريرة .ويف الباب من حديث أنس .

( )368ىػو :الصػحايب اٞتليػل عبػاس بػن عبػد ا١تطلػب بػن ىاشػم بػػن عبػد منػاؼ ،القرشػي ،ا٢تػاوي ،أبػو الفضػل ،ا١تكػي ،عػم رسػػوؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ عليو وسلم -وكاف أسن من رسػوؿ ا﵁ -صػلى ا﵁ عليػو وسػلم -بسػنتُت أو ثػبلث ،وأمػو أـ ضػرار نتيلػة بنػت جنػاب مػن النمػر بػن
ػدرا مػػع ا١تشػػركُت ،وكػػاف خػػرج إليهػػا ُم ْكَْرًىػػا ،وأُ ُِسػ َػر يومئػذ ،مث أسػػلم بعػػد ذلػػك .مػػات سػػنة ثػػبلث وثبلثػػُت .انظػػر :االسػػتيعاب
قاسػط ،شػػهد بػ ً

(ص ٘٘ٙترٚتة ٓ ،)ٜٔٛوأسد الغابة (ٖ ٖٔٙ /ترٚتة .)ٕٜٜٚ

( )369أخرجو البخاري :كتاب اٞتمعة ،باب سؤاؿ الناس اإلماـ االستسقاء إذا قحطوا (ٓٔٓٔ )ٖٚٔٓ ،من حديث أنس بنحوه.
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والذي ىو أعظم من رفع اٞتدب وىو النجاة يف اآلخرة ،فهم أعلم با﵁ من أف يأتوا إُف القْب ،فيقولوا :يا رسوؿ
ادع ا﵁ ألمتك فقد أجدبت.
ا﵁ُ ،

ويف عاـ الرمادة اشتد الكرب على الناس ،حىت روى ابن سعد( )370يف "الطبقات" أف عمر -رضي ا﵁ عنو-
َىم أف يدخل على أىل كل بيت مثلَو؛ من شدة اٞتوع ،فإذا كاف أىل البيت أربعة أدخل عليهم أربعة يأكلوف
يدع النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وَف يطلب من النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أف
معهم؛ ألف الناس ٯتوتوف ،وَف ُ

يدعو ا﵁ ٢تم(.)371
و١تا أتى االستسقاء طلبوا من العباس أف يدعو وأمنُوا على دعائو ..فكل ىذا داؿ على أنو ال يُطلَب من النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم -ال أمر الشفاعة وال غَته.أيضا ١تا وقع بينهم -رضي ا﵁ عنهم -ا٠تبلؼ يف مسائل علمية ،أو يف بعض ا١تسائل اليت وقعت بينهم -
و ً
عليهم رضواف ا﵁ ورٛتاتو ومغفرتو -ووصل هبم األمر إُف حد القتاؿ -كما وقع يف صفُت ،وكما وقع يف اٞتمل-
والقتاؿ يف صفُت كاف بُت أناس من أىل اٞتنة؛ ،بُت علي من جهة -وىو من أىل اٞتنة -وبُت طلحة والزبَت
وعائشة أـ ا١تؤمنُت ،واٞتميع من أىل اٞتنة -رضي ا﵁ عنهم وأرضاىم -ومع ذلك َف يأتوا إُف القْب وَف يقولوا:
ُٖتل ا١تسألة من خبلؿ سؤاؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أف ٬تلي لنا ىذا األمر.
فكل ىذا داؿ على أف اآلتُت إُف القبور والسائلُت ٢تا ال شك أهنم أساؤوا؛ و٢تذا جاء يف الصحيحُت أف النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم -حُت يرد يوـ القيامة حوضو ا١تعروؼ -صلوات ا﵁ وسبلمو عليو -الناس ،فإذا ورد أناسيعرفهم ،قاؿ« :أَ ْع ِرفُػ ُه ْم َويَػ ْع ِرفُونٍَِت» .مث ٖتوؿ ا١تبلئكة بينهم وبُت اٟتوض ،فيقوؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم:
ص َح ِايب» .وىذا اٟتديث يف ا١ترتدين الذين وفدوا إُف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وأسلموا ،ومات
ص َح ِايب أَ ْ
«أَ ْ
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -والظاىر منهم اإلسبلـ.

( )370ىو٤ :تمد بن سعد بن منيع ،أبو عبد ا﵁ ،البغدادي ،كاتب الواقدي ،طلب العلم يف صباه ،وٟتق الكبار ،وكػاف مػن أوعيػة العلػم،
ولػػد بعػػد السػػتُت ومئػػة ،تػػويف ببغػػداد سػػنة ثبلثػػُت ومئتػػُت ،وىػػو ابػػن اثنتػػُت وسػػتُت سػػنة .قػػاؿ ابػػن حجػػر يف التقريػػب :صػػدوؽ فاضػػل .لػػو:
"الطبقػػات الكبػػَت" ،و"الطبقػػات الصػػغَت" ،وغػػَت ذلػػك .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (ٓٔ ٙٙٗ /ترٚتػػة ٕٕٗ) ،ومي ػزاف االعتػػداؿ (ٖ٘ٙٓ /
ترٚتة .)ٚ٘ٛٛ

( )371انظر الطبقات الكْبى (ٖ.)ٖٔٙ-ٖٔٓ/
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ك ال تَ ْد ِري َما أَ ْح َدثُوا بَػ ْع َد َؾ»(.)372
فلما قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -ىذه ا١تقولة ،قالت ا١تبلئكة« :إِن َ
وىذا يدؿ على أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ال يدري الغيوب وال يعرؼ األحواؿ حىت تُرفع لو ويُطلب منو أف
٭تل األمور.
وىكذا قاؿ عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -حُت تكوف ا١تسألة يوـ القيامة؛ لبياف بطبلف ما يدعيو النصارى
وف ِ
فيو من أنو يرضى أف يعبد من دوف ا﵁ ،فقاؿ تعاُف﴿ :أَأَنت قُػلْت لِلن ِ ِ
ُت ِمن د ِ
ا﵁﴾(.)373
اس اٗت ُذ ِوٓف َوأُم َي إِ َ٢تَْ ِ ُ
َ َ
َُ
ِ
فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ﴿ :وُكنت علَي ِهم ش ِه ًيدا ما دم ِ
يب
َ ُ َْ ْ َ
نت أَ َ
ت ف ِيه ْم فَػلَما تَػ َوفػْيتٍَِت ُك َ
ُْ ُ
نت الرق َ
()374
ِ
يب َعلَْي ِه ْم﴾(.)375
نت أَ َ
َعلَْي ِه ْم﴾  .يقوؿ :أنا شهدت ألٓف كنت فيهم﴿ ،فَػلَما تَػ َوفػْيتٍَِت ُك َ
نت الرق َ
والتويف يف اآلية معناه :الرفع إُف السماء ،ألف أصل التويف االستيفاء؛ ألف عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -ال
شك أنو عند أىل السنة قد ُرفع إُف السماء ،وأنو ينزؿ يف آخر الزماف -كما دلت األحاديث الصحيحة -فيقتل
()376

ال يدري

ا٠تنزير ،ويكسر الصليب ،ويقيم الشريعة ا﵀مدية ،و٭تكم بشرع ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم-
ومشاىدا.
بالذي بعد ذلك ،وإ٪تا يشهد ٔتا كاف معايِنًا لو
ً
فكل ىذا داؿ على أف األنبياء -عليهم الصبلة والسبلـ -ال يطلعوف على األمور حىت تُرفع إليهم؛ و٢تذا
جعل ا﵁ يف سَتىم عْبة.
عظيما يف ا١تلك ،وأبوه يعقوب -عليو الصبلة
ويوسف -عليو الصبلة والسبلـ -ملك مصر ا١تهيب ،بلغ مبلغًا ً
ت َعْيػنَ ُاه
والسبلـ -ال يفصلو عنو إال أمياؿ ،وال يدري أنو ىو ملك مصر حىت بكى لفقده ،قاؿ تعاُفَ ﴿ :وابْػيَض ْ
ِ
ِمن ْ ِ
يم﴾( .)377ال يدري أين ىو وىو ملك مصر!
اٟتُْزف فَػ ُه َو َكظ ٌ
َ

( )372متف ققل هلي ققو أخرج ػػو البخ ػػاري كت ػػب تفس ػػَت الق ػػرآف ،ب ػػاب ﴿وكن ػػت عل ػػيهم ش ػػهيدا م ػػا دم ػػت ف ػػيهم ،ٗٚٗٓ ،ٕٗٙ٘( ﴾....
 ،)ٕٙ٘ٙمسلم :كتاب اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ،باب فناء الدنيا وبياف اٟتشر يوـ القيامػة (ٓ )ٕٛٙمػن حػديث ابػن عبػاس .ويف البػاب
من حديث أـ سلمة ،وعبد ا﵁ بن مسعود ،وأيب سعيد ا٠تدري ،وأنس وغَتىم.

( )373ا١تائدة.ٔٔٙ :
( )374ا١تائدة.ٔٔٚ :
( )375ا١تائدة.ٔٔٚ :

( )376متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب البيػػوع ،بػػاب قتػػل ا٠تنزيػػر (ٕٕٕٕ ،)ٖٗٗٛ ،ٕٗٚٙ ،مسػػلم :كتػػاب اإلٯتػػاف ،بػػاب نػػزوؿ
عيسى ابن مرٔف حاكما بشريعة نبينا (٘٘ٔ) من حديث أيب ىريرة .

( )377يوسف.ٛٗ :
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ورسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -اهتِمت أحب النساء إليو أـ ا١تؤمنُت عائشة -رضي ا﵁ عنها -وٯتكث
ت أَلْمم ِ
ِ
ت بِ َذنْ ٍ
استَػ ْغ ِف ِري ا﵁َ»(.)378
ب فَ ْ
شهرا ،ويستشَت يف طبلقها -عليو الصبلة والسبلـ -ويقوؿ ٢تا« :إِ ْف ُكْن َ ْ
ً
وال يدري أهنا بريئة حىت نزؿ أمر براءهتا يف القرآف؛ ألهنم ال يعلموف الغيب حىت تُرفع إليهم ا١تسائل.
فاٟتاصل :أف مثل ىذه األمور دالة على أف األمور إ٪تا تُرفع إُف عبلـ الغيوب -سبحانو وتعاُف -الذي إليو
كشف كروب الدنيا واآلخرة.
()379
ِ
ِِ
(فَِإ َذا ُكْنت تَ ْدعو ا﵁ أَ ْف ي َشفع نَبِيو فِ َ ِ
ضا ،فَإف
يك ،فَأَط ْعوُ ِيف قَػ ْولو﴿ :فبلَ تَ ْد ُعوا َم َع ا﵁ أَ َح ًدا﴾ َ .وأَيْ ً
َ ُ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
وفَ ،واألَفْػَر َ
اط يَ ْش َف ُع َ
صح أَف الْ َمبلئِ َكةَ يَ ْش َف ُع َ
الش َف َ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم -فَ َ
اعةَ أُ ْعط َيها َغْيػُر النِيبَ -
وفَ ،واألَ ْوليَاءَ
ِ ِ
ِِ
ِ
ُت).
وف ،أَتَػ ُق ُ
يَ ْش َف ُع َ
اى ُم الش َف َ
ت إِ َُف عبَ َادة الصاٟت َ
ت َى َذاَ ،ر َج ْع َ
اع َة فَأَطْلُبُػ َها مْنػ ُه ْم؟! فَِإ ْف قُػلْ َ
وؿ :إِف ا﵁َ أَ ْعطَ ُ
-------------يقوؿ :على مفهومك ىذا ،وعلى نفس ا١تنطق الذي تسَت عليو ،وتقوؿ :النيب أُ ْع ِطي الشفاعة ،وأنا أسألو ٦تا
أيضا ،كما ثبت يف اٟتديث الصحيح ،واألفراط -وىم الصغار
أُعطي ،يقوؿ الشيخ :فالصاٟتوف أعطوا الشفاعة ً
أيضا أعطوا الشفاعة؛ فبناء على قولك :إٓف سأسأؿ النيب -صلى ا﵁ عليو
صغارا -كذلك ،وا١تبلئكة ً
الذين ٯتوتوف ً
أيضا الصاٟتوف ..وسينفتح عليك الباب ،فالصاٟتوف
وسلم -أف يشفع ِف؛ ألف الشفاعة قد أعطيها .يقوؿً :
أيضا؟! فإف قلت ذلك فقد عدنا إُف
أعطوا الشفاعة ،فهل معٌت ذلك أنك ستطلب من الصاٟتُت أف يشفعوا لك ً
عبادة الصاٟتُت.
فإف قلت :ال ،أنا أخص النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فقط .يُقاؿ :ىذا تفريق بُت ا١تتماثبلت ،فأنت تقوؿ:
ِ
أيضا الصاٟتوف وا١تبلئكة أعطوا
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أُعطي الشفاعة ،وأنا أطلب منهم ما أعطوا .فيقاؿً :
الشفاعة ،فهل ستطلب من ا١تبلئكة ومن الصاٟتُت؟! فإف قلت ذلك ،فقد عدنا إُف الطلب من الصاٟتُت كما
طلب قوـ نوح من ود وسو ٍاع ويغوث ...وكما طلب كفار قريش من البلت ..وىكذا.

( )378متف ققل هلي ققو أخرج ػػو البخ ػػاري :كت ػػاب الش ػػهادات ،ب ػػاب تع ػػديل النس ػػاء بعض ػػهن بعض ػػا (ٔ،)ٗٚ٘ٓ ،ٜٗٙٓ ،ٗٔٗٔ ،ٕٙٙ
مسلم :كتاب التوبة ،باب يف حديث اإلفك وقبوؿ توبة القاذؼ (ٓ )ٕٚٚمن حديث عائشة .

( )379اٞتن.ٔٛ :

شرح كشف الشبهات

وكما عند البخاري :قاؿ ابن مسعود -رضي ا﵁ عنو -يف قوؿ ا﵁ تعاُف يف الذين أسلموا﴿ :أُولَئِ ِ
ين
َ
ك الذ َ
وف يػبتَػغُ َ ِ ِ ِ
ب﴾( )381(.)380يقوؿ :نعود من جديد إُف عبادة الصاٟتُت ،وإف فرقت
يَ ْد ُع َ َ ْ
وف إ َُف َرهب ُم الْ َوسيلَ َة أَيػ ُه ْم أَقْػَر ُ
فرقت بُت متماثبلت.
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ت :ال .بَطَ َل قَولُ َ
ت إِ َُف عبَ َادة الصاٟت َ
ُت ال ِيت ذَ َكَر ا﵁ُ ِيف كتَابِوَ ،وإِ ْف قُػ ْل َ
ت َى َذا؛ َر َج ْع َ
(فَِإ ْف قُػ ْل َ
ك :أَ ْعطَاهُ ا﵁ُ
ِِ
ِ
ِ
الش َفاع َة ،وأَنَا أَطْلُبػها ِ٦تا أَعطَاه ا﵁ .فَِإ ْف قَ َاؿ :أَنَا ال أُ ْش ِرُؾ بِا ِ
ُت
﵁ َشْيئًاَ ،ح َ
اشا َوَكبلَ .ولَكن االلْت َجاءَ إِ َُف الصاٟت َ
َُ
َ ُ ُ
َ َ
س بِ ِش ْرٍؾ.
لَْي َ
ت تُِقر أَف ا﵁َ َحرَـ الش ْرَؾ أَ ْعظَ َم ِم ْن َْٖت ِرِٔف الزنَاَ ،وتُِقر أَف ا﵁َ ال يَػ ْغ ِفُرهُ ،فَ َما َى َذا األَ ْمُر ال ِذي
فَػ ُق ْل لَوُ :إِ َذا ُكْن َ
ِ
ِ
ئ نَػ ْفس َ ِ
ف
ت الَ تَػ ْع ِرفُوُ؟! أَ ْـ َكْي َ
َحرَموُ ا﵁َُ ،وذَ َكَر أَنوُ الَ يَػ ْغفُرهُ؟ فَِإنوُ الَ يَ ْد ِري .فَػ ُق ْل لَوَُ :كْي َ
ك م َن الش ْرؾ َوأَنْ َ
ف تُػبَػر ُ َ
ك َى َذاَ ،ويَ ْذ ُكُر أَنوُ الَ يَػ ْغ ِفُرهَُ ،وال تَ ْسأَ ُؿ َعْنوَُ ،والَ تَػ ْع ِرفُوُ؟! أَتَظُن أَف ا﵁َ ُ٭تَرُموَُ ،وال يُػبَػيػنُوُ لَنَا؟!).
ُ٭تَرُـ ا﵁ُ َعلَْي َ
-------------تضمن كبلمو -رٛتو ا﵁ تعاُف -اآليت:
أوالً :أف أقبح الذنوب وأعظمها وأفظعها الشرؾ ،وقد دلت على ىذا النصوص الكثَتة ،فالشرؾ أشد من الزنا
ومن قطع الطريق ومن سائر ا١تعاصي ..وىذا يف اٞتملة ،والناس يسل ُموف هبذا ،إذا قيل :الشرؾ أعظم من الزنا ،أو
شرب ا٠تمر ...لكن عند التفصيل :إذا قيل :الذي يفعل عند القبور من دعاء أىلها والذبح ٢تم ...أشد من
شرب ا٠تمور والزنا .يأتيك بعض الناس ويقوؿ :ىؤالء أناس صاٟتوف ٢تم مقاصد ،و٢تم نية ،وعندىم عبادة
مطلقا ،فا﵁ قَػنط
غفر ً
وصبلة! فعند التفصيل يتضح اٞتهل ْتقيقة الشرؾ ،فالشرؾ أعظم الذنوب؛ ولذلك فإنو ال يُ َ
عياذا با﵁ -فبل نصيب لو يف ا١تغفرة ،قاؿ تعاُف﴿ :إِنو من ي ْش ِر ْؾ بِ ِ
ا﵁ فَػ َق ْد َحرَـ
ا١تشرؾ الشرؾ األكْب من ا١تغفرة ً -
َُ ُ
اٞتَنةَ َوَمأَْواهُ الن ُار﴾( .)382وقاؿ تعاُف﴿ :إِف ا﵁َ الَ يَػغْ ِفُر أَف يُ ْشَرَؾ بِِو﴾(.)383
ا﵁ُ َعلَْي ِو ْ

( )380اإلسراء.٘ٚ :
( )381أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب تفسػػَت القػػرآف ،بػػاب ﴿قػػل ادع ػوا الػػذين زعمػػتم مػػن دونػػو فػػبل ٯتلكػػوف كشػػف الضػػر عػػنكم وال ٖتػػويبل﴾
(ٗٔ.)ٗٚٔ٘ ،ٗٚ

( )382ا١تائدة.ٕٚ :
( )383النساء.ٗٛ :
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والزنا والسرقة على ما فيهما من الشر وعلى أف أصحاهبما ُم َعرضوف للوعيد ،إال أنو ٯتكن أف يُغ َفر ٢تما،
واٟتاصل :أف كبلـ الشيخ تضمن سؤاالً ٢تذا الذي يتحدث يف ىذا ا١توضوع ويناقش ،يقوؿ لو :الشرؾ أشد من
فعرؼ ِف الشرؾ ،ما الشرؾ؟ يقوؿ :ال يعرفو .ألف ىذا النقاش نقاش َمن ال
الزنا ،وحرمو ا﵁ -عز وجل -عليكَ ،
يعرؼ.
سابقا ،أف فهم التوحيد
ثانيًا :ما يتعلق هبذه ا١تصطلحات العقدية ،فيعلم طالب العلم قاعدة ،وقد أ﵀نا إليها ً
ومن َف يفهم
فمن َف يفهم التوحيد َف يفهم الشرؾَ ،
مرتبط بو فهم الشرؾ ،وفهم اإلٯتاف مرتبط بو فهم الكفرَ ،
اإلٯتاف َف يفهم الكفر ،وىذه األمور ا٠تلط فيها كبَت ،التوحيد الذي دعت إليو الرسل إذا ظن إنساف أنو ٣ترد
خالقا مع ا﵁
اإلقرار بأف ا﵁ ىو ا٠تالق الرازؽ -يعٍت توحيد الربوبية -سيقوؿ :إف الشرؾ ىو اعتقاد أف ىناؾ ً
مباشرة.
أما إذا قاؿ :إف حقيقة التوحيد الذي بُعثَت بو الرسل ىو عبادة ا﵁ وحده .فسيعلم أف الشرؾ الذي هنت عنو
ٖتديدا ىو جعل شريك مع ا ﵁ يف العبادة ،وإف كاف ببل شك أف التوحيد من حيث العموـ يتضمن توحيد
الرسل ً
األلوىية والربوبية ،فيقاؿ :ىو إفراد ا﵁ ٔتا ٮتتص بو من الربوبية واأللوىية واألٝتاء والصفات .لكن الكبلـ عن
التوحيد الذي دعت إليو الرسل.
ومن
فالرسل إ٪تا دعت إُف توحيد العبادة ببل شك ،فلهذا َمن خلط يف أمر التوحيد فسيخلط يف أمر الشرؾَ ،
خلط يف أمر اإلٯتاف سيخلط يف أمر الكفر؛ و٢تذا ١تا خلطت ا١ترجئة يف أمر اإلٯتاف وأخرجت العمل ،رأت أف
الكفر ال يكوف إال باالعتقاد؛ ألهنم يظنوف أف اإلٯتاف ىو التصديق ،ويًتتب عليو مباشرة أف الكفر ىو اٞتحود.
ومعٌت ذلك :أف الذي ٯتكن أف ٯتارس فعبلً كرمي ا١تصحف -عياذًا با﵁ -يف ا١تواضع ا٠تبيثة ا١ترغوب عن
كافرا؛ ألنو يقوؿ :اإلٯتاف ىو التصديق ،والكفر ىو
الذكر فيها ،أو السجود لغَت ا﵁ دوف إكراه ..لن يكوف ً
اٞتحود .و٢تذا يقوؿ :دخل من طريق القلب فبل ٮترج من اإلٯتاف إال من طريق القلب! أما إذا قاؿ :إنو قوؿ
واعتقاد وعمل .فإف الكفر يكوف بالقوؿ وباالعتقاد وبالعمل ببل شك -وىذا سيأيت الكبلـ إف شاء ا﵁ يف كبلـ
ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف.
نفس الوضع بالنسبة ١تصطلح العبادة ،فالعبادة معروؼ معناىا ،وأهنا تتضمن يف أصل اللغة :ا٠تضوع والتذلل
﵁ -عز وجل -وتشمل الظاىر والباطن من األقواؿ واألفعاؿ ،سواء أكانت أقواالً باللساف أـ كانت من أعماؿ
القلوب أـ كانت من األعماؿ الظاىرة ،فكلها عبادة.
فإذا ظن أف معٌت العبادة :صرؼ العبادة لغَت ا﵁ ،مقرونًا باعتقاد أف ا﵁ ىو ا٠تالق ،فسيظن أف صرؼ العبادة
لغَت ا﵁ -مع اعتقاد أف ا﵁ ىو ا٠تالق -لن يفهم أف ىذا شرؾ.
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فاٟتاصل :أف ىذه ا١تصطلحات عظيم شأهنا ،جليل قدرىا ،وينبغي أف تُضبط وتُعرؼ وتُفهم؛ حىت يكوف
اإلنساف على بصَتة ،بل وتُػ ْف َهم األدلة اليت تدؿ على ا١تعٌت ،فإذا قلت :التوحيد معناه كذا .مثلما ذكرنا يف معٌت:
ال إل و إال ا﵁ .فتضبط اآليات اليت دلت على النفي واإلثبات ،مثل قولو تعاُف﴿ :فَمن ي ْك ُفر بِالطاغُ ِ
وت َويُػ ْؤِمن
َ َ ْ
()384
ِ
ِ ِ
ِ
وف ِمن ُدونِِو ُى َو
ك بِأَف ا﵁َ ُى َو ْ
اٟتَق َوأَف َما يَ ْد ُع َ
ك بِالْ ُع ْرَوة الْ ُوثْػ َقى﴾  .ومثل قولو تعاُفَ ﴿ :ذل َ
اسَت ْم َس َ
بِا﵁ فَػ َقد ْ
الْب ِ
اط ُل﴾( ...)385إُف آخر اآليات.
َ
()386
رٛتو ا﵁ تعاُف -معل ًقا على قوؿ عمر -رضي ا﵁ تعاُف عنو :إ٪تا تنقض عرى اإلسبلـيقوؿ ابن القيم
عروة عروة إذا نشأ يف اإلسبلـ َمن ال يعرؼ اٞتاىلية(.)387
يقوؿ -رٛتو ا﵁ :وىذا ألنو إذا َف يعرؼ اٞتاىلية والشرؾ وما عابو القرآف وذمو وقع فيو وأقره ،ودعا إليو
وصوبو وحسنو ،وىو ال يعرؼ أنو ىو الذي كاف عليو أىل اٞتاىلية أو نظَته أو شر منو أو دونو ،فتُ َنقض بذلك
منكرا ،وا١تنكر معروفًا ،والبدعة سنة ،والسنة بدعة ،ويُكفر الرجل ٔتحض
عرى اإلسبلـ عن قلبو ،ويعود ا١تعروؼ ً
اإلٯتاف وٕتري د التوحيد؛ ألنو ال يفهم ما ىي العبادة؟ وال يفهم حقيقة الشرؾ وحقيقة اٞتاىلية ،فإذا َف يفهم
٤تمدا -
حقيقة الشرؾ وحقيقة اٞتاىلية وأَلِف ما وجد عليو الناس من الشرؾ وا٠تزعببلت وا٠ترافات ..وظن أف ً
صلى ا﵁ عليو وسلم -بُعِث هبذا ،فإف الذي ٬ترد التوحيد يقولوف عنو :ىذا ىو ا١تشرؾ! ىذا ىو الكافر! فتنقلب
منكرا وا١تنكر معروفًا.
ا١تسألة؛ فيكوف ا١تعروؼ ً
ومن لو بصَتة وقلب حي يرى ذلك عيانًا -وا﵁ ا١تستعاف(.)388
يقوؿ ابن القيم يف آخر كبلموَ :

ِ ِ
ِ
صنَ ِاـ؟ أَتَظُن أَنػ ُه ْم
صنَ َاـ .فَػ ُق ْل لَوَُ :ما َم ْع ٌَت عبَ َادة األَ ْ
صنَ ِاـَ ،وَْ٨ت ُن ال نَػ ْعبُ ُد األَ ْ
(فَِإ ْف قَ َاؿ :الش ْرُؾ عبَ َادةُ األَ ْ
آف).
اىا؟! فَػ َه َذا يُ َكذبُوُ الْ ُق ْر ُ
يَػ ْعتَ ِق ُد َ
وف أَف تِلْ َ
اب َواألَ ْح َج َار َٗتْلُ ُق َوتَػ ْرُز ُؽ َوتُ َدبػُر أَ ْمَر َم ْن َد َع َ
ك األَ ْخ َش َ
( )384البقرة.ٕ٘ٙ :
( )385اٟتج.ٕٙ :
( )386ىو٤ :تمد بن أيب بكر بن أيوب بػن سػعد بػن حريػز ،وػس الػدين ،أبػو عبػد ا﵁ ،الزرعػي ،مث الدمشػقي ،الفقيػو ،األصػوِف ،ا١تفسػر،
النحػوي ،العػػارؼ ،ابػػن قػيم ،اٞتوزيػػة .تفقػػو يف ا١تػػذىب اٟتنبلػي ،وبػػرع وأفػػىت ،والزـ شػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة ،وكػاف ذا عبػػادة وهتجػػد ،وطػػوؿ
صػػبلة ،و٢تػػج بال ػذكر ،لػػو تواليػػف حسػػاف؛ منهػػا" :زاد ا١تعػػاد" ،و"بػػدائع الفوائػػد" .ولػػد سػػنة إحػػدى وتسػػعُت وسػػت مئػػة ،وتػػويف سػػنة إحػػدى
وٜتسُت وسبع مئة .انظر :البداية والنهاية ( ،)ٕٖ٘ /ٔٛوالذيل على طبقات اٟتنابلة (٘ ٔٚٓ /ترٚتة ٓٓ.)ٙ
( )387ذكره ابن القيم يف اٞتواب الكايف (صٕ٘ٔ).
( )388مدارج السالكُت (ٔ.)ٖٗٗ -ٖٖٗ/
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-------------إذا قاؿ :الشرؾ عبادة األصناـ فقط .يقوؿ اإلماـ -رٛتو ا﵁ :فقل لو( :ما معٌت ِ
ِ
األصناـ؟) .فاآلف اترؾ
عبادة
َ
الكبلـ معو يف الشرؾ ،وقل لو :ما معٌت عبادة األصناـ؟ ىل كانوا يعتقدوف أف تلك األحجار اليت كانوا يصنعوهنا
القرآف) ،وىذا واضح وتقدـ مر ًارا.
بأيديهم ىي اليت ٗتلق وتدبر ،وأهنا ىي اليت إليها األمر؟ َ
(ىذا يكذبُوُ ُ
و٨تتاج اآلف أف ننقل كبلـ غَت اإلماـ؛ ألف ىذه ا١تسألة أجلب هبا بعض الناس على الشيخ -رٛتو ا﵁-
وقالوا :إف ىذا غَت صحيح ،بل عبادة األصناـ ىي الشرؾ .وتقدـ الكبلـ باألمس من كبلـ أىل العلم :أف عبادة
األصناـ ليست ىي اليت ظهرت أوالً ،بل ظهرت أوالً عبادة الصاٟتُت؛ وألجل ذلك ُو ِض َعت عبادة األصناـ عليها.
ولكن ننقل بعض عبارات َمن يسًت٭توف ٢تم من ا١تتكلمُت وغَتىم؛ ليُعلم هبا أنو ليس ا١تقصود بعبادة
األصناـ :اعتقاد أهنا تضر وتنفع وٕتلب ...وإ٪تا كانوا مثلما قلنا :يتعبدوف ٢تا على الوضع اٞتاىلي.
ِ ()389
جسما بيده ،مث يعتقد أنو إ٢تو وخالقو! ولكن
ينحت
ال
ما
عاقبل
أف
ا
قطع
نعلم
يقوؿ:
رستَآف
ً
فالش ْه ْ
ً
ً
القوـ ١تا عكفوا على التوجو إليها كاف عكوفهم ذلك عبادة ،وطلبهم اٟتوائج منها إثبات إ٢تية ٢تا ،وعن ىذا كانوا
يقولوف﴿ :ما نَػعب ُدىم إِال لِيػ َقربونَا إِ َُف ِ
ا﵁ ُزلْ َفى ﴾(.)391( )390
َ ُْ ُ ْ ُ ُ
فتضمن كبلمو إبطاؿ قوؿ ا١تتأخرين من ا١تشركُت ،وىو :أف ا١تشركُت األولُت يعتقدوف يف ٥تلوقاهتم الربوبية.
فيقوؿ :ال ٯتكن لعاقل أف ٬تمع األحجار واألخشاب ويصنع منها ٘تثاالً ،مث يقوؿ :ىذا الذي خلق السماوات
واألرض! بل ىو الذي صنعو بيده! يقوؿ :ال يوجد أحد يعتقد ىذا.
فتضمن كبلمو أف طلب اٟتوائج من غَت ا﵁ -عز وجل -يعٍت :إثبات العبادة ١تن طُلِبت منو تلك اٟتاجة.
وذلك إذا كانت ٦تا ال يقدر عليو ،وال تطلب إال من ا﵁ تعاُف.
أيضا :إبطاؿ قوؿ ا١تشركُت يف معٌت العبادة؛ حيث َعد العكوؼ عند ا١تعبودات نوع عبادة.
وتضمن كبلمو ً
فالعكوؼ عندىا وا١تكث وا١تبلزمة ٢تا نوع عبادة.

( )389ىػو :األفضػل ٤تمػػد بػن عبػد الكػػرٔف بػن أٛتػد ،الشهرسػػتآف ،أبػو الفػتح ،شػػيخ أىػل الكػبلـ واٟتكمػػة ،وصػاحب التصػانيف ،بػػرع يف
الفقو على اإلماـ أٛتد ا٠توايف الشافعي ،صنف كتاب "هناية اإلقداـ" ،و"ا١تلل والنحل" ،وكاف كثَت ا﵀فوظ ،قوي الفهم ،ملػيح الػوعظ ،ولػد
سػػنة سػػبع وسػػتُت وأرب ػع مئػػة ،ومػػات يف شػػعباف سػػنة ٙتػػاف وأربعػػُت وٜتػػس مئػػة ،وقيػػل :سػػنة تسػػع وأربعػػُت وٜتػػس مئػػة ،قػػاؿ ابػػن أرسػػبلف يف
"تاريخ خوارزـ" :عاَف كيس متفنن ،ولوال ميلو إُف أىل اإلٟتاد وٗتبطو يف االعتقاد؛ لكاف ىو اإلماـ .انظػر :سػَت أعػبلـ النػببلء (ٕٕٓٛٙ /
ترٚتة ٗ ،)ٜٔوشذرات الذىب (ٗ.)ٔٗٛ /

( )390الزمر.ٖ :

( )391انظر ا١تلل والنحل (ٕ.)ٕ٘ٛ/
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والبغوي(- )392رٛتو ا﵁ تعاُف -يف التفسَت أوضح أف ا١تشركُت يقروف أف الذي يدعونو عند الشدائد ىو
الذي ينجيهم ،مث يشركوف معو األصناـ اليت قد علموا أهنا ال تضر وال تنفع ،وليس منها ضر ونفع استقبلِف،
ولكن -مثلما تقدـ٬ -تعلوهنا على ىيئة َمن يزعموف أهنا تقرهبم إُف ا﵁.

أيضا ننقل عن الرازي(- )393على ما عنده -فنحن نعلم أف مثل الرازي والشهرستآف ٢تم مكانة كبَتة عند
ً
كثَت ٦تن يُػنَظر ١تثل ىذه ا١تسائل .فقد ذكر أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -حُت سأؿ ا١تشركُت عن مدبر
األحواؿ .قالوا :ا﵁! يقوؿ :وىذا يدؿ على أف ا١تخاطبُت هبذا الكبلـ يعرفوف ا﵁ ويقروف بو ،وىم الذين قالوا يف
عبادهتم لؤلصناـ :إهنا تقربنا إُف ا﵁ .وإهنم شفعاؤنا .وكانوا يعلموف أف ىذه األصناـ ال تضر وال تنفع ،فعند ذلك

وف﴾( .)394يعٍت :أفبل تتقوف أف ٕتعلوا ىذه األوثاف شركاء
قاؿ ا﵁ لرسولو -صلى ا﵁ عليو وسلم﴿ :فَػ ُق ْل أَفَبلَ تَػتػ ُق َ
﵁ يف العبودية .فهم كانوا يشركوف هبا مع ا﵁ -عز وجل -يف العبادة ،مع اعًتافهم بأف ىذه األوثاف ال تنفع وال

تضر البتة(.)395
فكل ىذا داؿ على ما ذكره ا١تصنف -رٛتو ا﵁ِ -من أنو ينبغي أف تعرؼ حقيقة معٌت عبادة األصناـ ،وأهنا
ليست االستقبلؿ بالتدبَت والنفع والضر ،وإ٪تا كانوا ٬تعلوهنا شركاء مع ا﵁ يف العبادة.
و٢تذا قاؿ :إذا قاؿ لك :الشرؾ ىو عبادة األصناـ .فقل لو :ما معٌت عبادة األصناـ؟ وىذا كلو منو -رٛتو
ا﵁ -من نقل النقاش من نقطة إُف نقطةْ ،تيث يضيق على ا١تناقش يف أمور الشرؾ؛ حىت تتضح لو األمور ،أو أف
يُصر على ما ىو عليو .فإف كاف عنده خلل يف معٌت العبادة َفوضح لو ،أو خلل يف معٌت التوحيد فوضح لو ،أو
خلل يف معٌت الشرؾ فوضح لو؛ حىت تتجلى األمور.
( )392ىػػو :الشػػيخ اإلمػػاـ ،العبلمػػة ،القػػدوة ،اٟتػػافظ ،شػػيخ اإلسػػبلـ٤ ،تيػػي السػػنة ،أبػػو ٤تمػػد ،اٟتسػػُت بػػن مسػػعود بػػن ٤تمػػد بػػن الف ػراء،
اىدا ،وكاف أبوه يعمػل الفػراء ويبيعهػا .بػورؾ لػو
إماما ،عا١تا عبلمة ،ز ً
البغوي ،الشافعي ،ا١تفسر ،يلقب ٔتحيي السنة وبركن الدين ،وكاف ً
سيدا ً
ً
يف تصػانيفو ،ورزؽ فيهػػا القبػوؿ التػػاـ؛ مػن تواليفػػو اٟتسػاف" :شػػرح السػنة" ،و"معػػاَف التنزيػل" .تػػويف سػنة سػػت عشػرة وٜتػػس مئػة .انظػػر :سػػَت
أعبلـ النببلء ( ٖٜٗ /ٜٔترٚتة  ،)ٕ٘ٛوطبقات الشافعية الكْبى ( ٚ٘ /ٚترٚتة .)ٚٙٚ

( )393ىو٤ :تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت ،فخر الدين ،أبػو عبػد ا﵁ ،الػرازي ،القرشػي ،البكػري ،األصػوِف ،ا١تفسػر ،كبػَت األذكيػاء،

واٟتكماء وا١تصنفُت ،ولد سنة أربع وأربعُت وٜتس مئة .اشتغل علػى أبيػو اإلمػاـ ضػياء الػدين خطيػب الػري ،وانتشػرت تواليفػو يف الػببلد شػرقًا
وغربًػػا ،وكػػا ف يتوقػػد ذكػػاء ،مػػن أىػػم مصػػنفاتو" :مفػػاتيح الغيػػب" ،و"ا﵀صػػوؿ" .مػػات هبػراة يػػوـ عيػػد الفطػػر سػػنة سػػت وسػػت مئػػة ،ولػػو بضػػع
وستوف سنة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٔ ٘ٓٓ /ترٚتة ٔ ،)ٕٙوطبقات الشافعية الكْبى ( ٛٔ /ٛترٚتة .)ٜٔٓٛ
( )394يونس.ٖٔ :

( )395تفسَت مفاتيح الغيب (.)ٕٗٛ-ٕٗٚ/ٔٚ
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و٨تن ننقل ىذه األقواؿ -مثلما قلنا عدة مرات -ألهنا ترد على الذين يزعموف أف الشيخ انفرد هبذا ا١تفهوـ،

وأف ىذه فقط من بنات أفكاره اليت تلقاىا من ابن تيمية( .)396نقوؿ :ىذه األشياء قبلو بقروف ،وقاؿ هبا حىت
بعض َمن تسًت٭توف لكبلمهم ،فقاؿ هبا األئمة الكبار الكراـ من السلف الصاٌف -رضي ا﵁ عنهم -وقاؿ هبا أئمة
من علماء السنة كالشافعي وغَته ٦تن ننقل عنهم ،وقاؿ هبا حىت بعض ا١تائلُت إُف مقوالت ا١تتكلمُت وغَتىم؛
حىت يُعرؼ أف ىذه ا١تقولة مقولة ال ٯتكن أف يثبت عليها أحد إال إذا أصر على ما ىو عليو من الشرؾ والضبلؿ.
ص َد َخ َشبَ ًة).
(وإِ ْف قَ َاؿُ :ى َو َم ْن قَ َ
َ
-------------حجرا أو غَت٫تا.
ُ
(ى َو َم ْن قَ َ
ص َد َخ َشبَ ًة) يعٍت :الشرؾ ،فأراد أف يعرؼ الشرؾ بأنو ىو الذي يقصد خشبة أو ً
(وإِ ْف قَ َاؿ :ىو من قَص َد خشبةً أَو حجرا أَو أَبنِي ًة علَى قَػ ٍْب أَو َغ َِتِه ي ْدع َ ِ
وف لَوَُ ،ويَػ ُقولُ َ
كَ ،ويَ ْذ َْتُ َ
وف ذَل َ
َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ
وف :إِنوُ
َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
تَ ،وَى َذا ُىو فِ ْعلُ ُك ْم ِعْن َد األَ ْح َج ِ
ار
ص َدقْ َ
يُػ َقربُػنَا إِ َُف ا﵁ ُزلْ َفىَ ،ويَ ْدفَ ُع ا﵁ُ َعنا بِبَػَرَكتو ،أَْو يُػ ْعطينَا بِبَػَرَكتو .فَػ ُق ْلَ :
َ
َواألَبْنِيَ ِة ال ِيت َعلَػى الْ ُقبُ ِ
ور َو َغ َِْتَىا).
-------------وصَرؼ ٢تا العبادة؛ و٢تذا
يقوؿ :إذا قاؿ :الشرؾ ىو ُ
قصد أي شيء من خشبة أو حجر أو أبنية ،فقصدىا َ
(و َغ َِْتَىا) .حىت تشمل أي شيء تُصرؼ لو العبادة من دوف ا﵁ تعاُف.
قاؿَ :
يقوؿ( :فقل لو :صدقت)١ .تاذا؟
يقوؿ أىل العلم :ألف حقيقة الشرؾ ىي تسوية غَت ا﵁ با﵁ فيما ىو من خصائص ا﵁ .فإذا كاف التوحيد ىو
يكا ،بأف
اإلفراد ،بأف تفرد ا﵁ ٔتا ٮتتص بو ،فحقيقة الشرؾ أف ٕتعل مع ا﵁ فيما اختص بو -سبحانو وتعاُف -شر ً
تسويو بو ،وسواء أصرفت العبادة لئلنس أـ للجن أـ للمبلئكة أـ لغَتىم ..٭تصل الشرؾ ،وتقدمت اآليات مثل

( )396ىػػو :تقػػي الػػدين ،أبػػو العبػػاس ،أٛتػػد بػػن عبػػد اٟتلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن عبػػد ا﵁ بػػن أيب القاسػػم بػػن ا٠تضػػر بػػن ٤تمػػد بػػن تيميػػة،
اٟتػرآف ،مث الدمشػػقي ،اٟتنبلػػي ،اإلمػػاـ الفقيػػو ،اجملتهػػد ،ا﵀ػػدث ،اٟتػػافظ ،ا١تفسػر ،األصػػوِف ،الزاىػػد .بػػرع يف العلػػوـ اإلسػػبلمية واآلليػػة ،وقمػػع
ا﵁ بػػو أىػػل الضػػبلؿ ،ونصػػر بػػو أىػػل السػػنة .ولػػد سػػنة إحػػدى وسػػتُت وسػػت مئػػة ،وتػػويف سػػنة ٙتػػاف وعش ػرين وسػػبع مئػػة .ولػػو مػػن ا١تؤلفػػات:
"الواسطية" ،و"منهاج السنة" .انظر :الذيل على طبقات اٟتنابلة (ٗ ٜٗٔ /ترٚتة ٖٔ٘) ،والوايف بالوفيات ( ٔٓ /ٚترٚتة .)ٜٙٔ
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()397
ِ
ِ
ٖتديدا .مث
ُت أَْربَابًا﴾  .فنص عليهم -سبحانو وتعاُفً -
قولو تعاُفَ ﴿ :والَ يَأْ ُمَرُك ْم أَف تَػتخ ُذوا الْ َمبلَئ َك َة َوالنبِي َ
()398
أيضا بعض
أندادا كفر ،فقاؿ﴿ :أَيَأْ ُمُرُكم بِالْ ُك ْف ِر بَػ ْع َد إِ ْذ أَنتُم م ْسلِ ُم َ
وف﴾  .ويف ىذا ننقل ً
بُت أف اٗتاذىم ً
كبلـ أىل العلم الداؿ على حقيقة الشرؾ.
()399
ِ
ين َك َفُروا بَِرهبِ ْم
فا١تقريزي
رٛتو ا﵁ -وىو من مشاىَت الشافعية ،اختار أف قوؿ ا﵁ تعاُفُ ﴿ :مث الذ َوف﴾( .)400معٌت قولو﴿ :يعدلوف﴾ :يعدلوف بو غَته يف العبادة .فهذا معٌت العدؿ ا١تذكور يف اآلية.
يَػ ْع ِدلُ َ
ِ
ِ
ِ
ضبلٍَؿ مبِ ٍ
ُت﴾( .)401ألف التسوية ىي :أف
ُت * إِ ْذ نُ َسو ُ
وىكذا قولو تعاُف﴿ :تَا﵁ إِف ُكنا لَفي َ
يكم َبرب الْ َعالَم َ
تعدؿ غَت ا﵁ با﵁ .أي أف الشرؾ ىو أف تعدؿ غَت ا﵁ با﵁ ،وأف تسوي غَت ا﵁ با﵁ .يُقاؿ :ىذا الشرؾ.
و٢تذا ُو ِض َعت عبلمة على اإلخبلص ،وىي اإلشارة يف الصبلة ،فإف اإلشارة باألصبع يف الصبلة إشارة إُف
اإلخبلص كما ذكر السلف؛ و٢تذا تُرفع يف الصبلة إشارة إُف اإلخبلص إفراد ا﵁ -سبحانو وتعاُف.
و٢تذا ١تا َمر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بسعد بن أيب وقاص -رضي ا﵁ عنو -وىو يصلي ،وكاف يرفع
أصبعيو ،فقاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم« :أَح ْد أَح ْد»( .)402يعٍت :أَ ِشر بأصبع واحد؛ ألف معٌت "أشهد

أال إلو إال ا﵁" :أف تشَت إُف رب واحد ،فبل تشر بأصبعُت ،بل أشر بواحد .وىذا يدؿ على ما ذكرناه من أف
ا١تقصود بالتوحيد :إفراد ا﵁ -عز وجل -فيكوف الشرؾ معناه :أال تفرد ا﵁ ،بل تضيف معو غَته -سبحانو
وتعاُف.

( )397آؿ عمراف.ٛٓ :
( )398آؿ عمراف.ٛٓ :
( )399ىو :أٛتد بن على بن عبد القادر بن ٤تمد بن إبراىيم بن ٤تمد بن ٘تػيم بػن عبػد الصػمد بػن أَّب اٟتسػن بػن عبػد الصػمد بػن ٘تػيم،
التقي ،أبو العباس ،اٟتسيٍت ،العبيدي ،البعلي األصل ،القاىري ،ا١تقريزي ،مؤرخ الػديار ا١تصػرية ،أصػلو مػن بعلبػك ،ونسػبتو إُف حػارة ا١تقػارزة
مػن حػػارات بعلبػػك يف أيامػػو ،ولػػد سػػنة سػت وسػػتُت وسػػبع مئػػة بالقػػاىرة ،ونشػػأ ومػػات هبػا ،ووِف فيهػػا اٟتسػػبة وا٠تطابػػة واإلمامػػة مػرات ،مػػن
تخليفػػو" :ا١ت ػواعظ واالعتبػػار" ويعػػرؼ ٓتطػػط ا١تقريػػزي ،و"السػػلوؾ" ،و"اتعػػاظ اٟتنفػػاء" ،مػػات سػػنة ٜتػػس وأربعػػُت وٙتػػاف مئػػة .انظػػر :شػػذرات
الذىب ( ،)ٕ٘ٗ /ٚواألعبلـ للزركلي (ٔ.)ٔٚٚ /

( )400األنعاـ.ٔ :

( )401الشعراء.ٜٛ - ٜٚ :
( )402صققحيح أخرجػػو أبػػو داود :كتػػاب الصػػبلة ،بػػاب الػػدعاء ( ،)ٜٜٔٗالنسػػائي :كتػػاب السػػهو ،بػػاب النهػػي عػػن اإلشػػارة بأصػػبعُت
وبأي أصبع (ٖ ) ٕٔٚمن حديث سعد بن أيب وقاص بو ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح .ويف الباب من حديث أيب ىريرة.
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وقاؿ السمعآف أبو ا١تظفر(- )403رٛتو ا﵁ تعاُف -صاحب "التفسَت" وصاحب "االنتصاؼ" وغَت٫تا:
اإلشراؾ با﵁ ىو أف ُ٬ت َمع مع ا﵁ غَت ا﵁ فيما ال ٬توز إال ﵁ .وال شك أف العبادة ال ٕتوز إال ﵁ ،وأف كلمة:
٬تمع مع ا﵁ غَت ا﵁ ،تشمل كل معبود.
ا١تاوْرِدي( )404من الذين صنفوا يف الفقو الشافعي ،وكتابو "اٟتاوي" مشهور جدا ،شرح فيو "٥تتصر
و َ
ا١تزٓف(- ")405رٛتو ا﵁ -يبُت ١تاذا اختار الشافعي -رٛتو ا﵁ -أف أىل الكتاب مشركوف؟ ويرجح -وىو
ُ
الصحيح -أف أىل الكتاب معدودوف يف ا١تشركُت .يقوؿ١ :تاذا اختار الشافعي أف أىل الكتاب مشركوف ،مع أف
أىل الكتاب ليسوا من ذوي األصناـ اليت يعبدوهنا ،وإف كانوا يضعوف ٘تاثيل لعيسى وألمو ،لكن أصل عبادهتم
لعيسى وألمو؟
يكا
طلق على َمن جعل ﵁ شر ً
يقوؿ :سبب إدخاؿ الشافعي أىل الكتاب ضمن ا١تشركُت :أف اسم الشرؾ يُ َ
معبودا .ىذه حقيقة الشرؾ ،وىذا كبلـ ا١تاوردي.
ً

( )403ىو :منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار بن أٛتد بن ٤تمد بن جعفر بن أٛتد بػن عبػد اٞتبػار بػن الفضػل بػن الربيػع بػن مسػلم بػن عبػد
ا﵁ ،التميمي ،السمعآف ،ا١تروزي ،اٟتنفي ،مث الشافعي ،الزاىد ،الورع ،ا١تفسر ،من العلماء باٟتػديث ،مػن أىػل مػرو مول ًػدا ووفػاةً ،كػاف مفػىت
خراس ػػاف ،ول ػػد يف ذي اٟتج ػػة س ػػنة س ػػت وعشػ ػرين وأرب ػػع مئ ػػة ،م ػػن مصػ ػنفاتو" :تفس ػػَت الس ػػمعآف" ،و"ا١تنه ػػاج ألى ػػل الس ػػنة" ،و"االنتص ػػار
ألصػػحاب اٟتػػديث" ،تػػويف يػػوـ اٞتمعػػة الثالػػث والعش ػرين مػػن ربيػػع األوؿ سػػنة تسػػع وٙتػػانُت وأربػػع مئػػة ،عػػاش ثبلثػًػا وسػػتُت سػػنة .انظػػر :سػػَت
أعبلـ النببلء ( ٔٔ٘ /ٜٔترٚتة ٕ ،)ٙوطبقات الشافعية الكْبى (٘ ٖٖ٘ /ترٚتة .)٘ٗٙ

( )404ىػػو :أبػػو اٟتسػػن ،علػػي بػػن ٤تمػػد بػػن حبيػػب ،البصػػري ،ا١تػػاوردي ،الشػػافعي ،اإلمػػاـ ،العبلمػػة ،صػػاحب التصػػانيف ،وِف القضػػاء

ببل ػػداف ش ػػىت ،م ػػات يف ربي ػػع األوؿ س ػػنة ٜتس ػػُت وأرب ػػع مئ ػػة ببغ ػػداد ،وق ػػد بل ػػغ س ػػتا وٙت ػػانُت س ػػنة ،م ػػن مص ػػنفاتو" :اٟت ػػاوي" ،و"أدب ال ػػدنيا
والدين" ،و"األحكاـ السلطانية" ،انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٙٗ /ٔٛترٚتة  ،)ٕٜوالوايف بالوفيات (ٕٔ ٕٜٚ /ترٚتة ٖٓٔ).

( )405ىو :إٝتاعيل بن ٭تِت بن إٝتاعيل بن عمرو بن مسلم ،أبو إبراىيم ،ا١تزٓف ،ا١تصري ،اإلماـ ،العبلمة ،فقيو ا١تلػة ،علػم الزىػاد ،تلميػذ
أسػا يف الفقػو .امػتؤلت الػببلد بػػ"٥تتصره" يف الفقػو ،وشػرحو عػدة مػن
الشافعي ،مولده يف سنة ٜتس وسبعُت ومئة ،قليل الرواية ،ولكنػو كػاف ر ً

الكبػػار؛ مػػات ٔتصػػر يف سػػنة أربػػع وسػػتُت ومئتػػُت ،صػػنف كتبًػػا كثػػَتةً غػػَت ا١تختصػػر قػػاؿ الشػػافعي :ا١تػػزٓف ناصػػر مػػذىيب .كػػاف مػػن أشػػد النػػاس

تضػيي ًقا علػػى نفسػو يف الػػورع ،وأوسػػعو يف ذلػك علػػى النػػاس ،وكػاف يقػػوؿ :أنػػا خلػق مػػن أخػػبلؽ الشػافعي .وكػػاف ٣تػػاب الػدعوة ،وكػػاف يغسػػل
ا١تػػوتى تعبػ ًػدا واحتسػػابًا .وىػػو الػػذي غسػػل الشػػافعي رٛتػػو ا﵁ .تػػويف يف رمضػػاف لسػػت بقػػُت منػػو سػػنة أربػػع وسػػتُت ومئتػػُت ،ولػػو تسػػع وٙتػػانوف
سنة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٔ ٜٕٗ /ترٚتة ٓ ،)ٔٛوطبقات الشافعية الكْبى (ٕ ٜٖ /ترٚتة ٕٓ).
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كذلك البيضاوي( )406قاؿ يف قولو تعاُف﴿ :قُل يا أَ ْىل الْ ِكتَ ِ
اب تَػ َعالَ ْوا إِ َُف َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَػْيػنَػنَا َوبَػْيػنَ ُك ْم أَال نَػ ْعبُ َد
َْ
()407
يكا يف استحقاؽ العبادة(.)408
إِال ا﵁َ َوالَ نُ ْش ِرَؾ بِِو َشْيئًا﴾  .قاؿ :ال ٧تعل غَته شر ً
()409
ٖتديدا ىو أف ٬تعل حق
السويدي
رٛتو ا﵁ -عاَف العراؽ أوضح أف الشرؾ الذي أرسلت الرسل ٢تدمو ًا﵁ ا٠تاص بو -وىو العبادة -لغَته.
فكل ىذا دليل على ما ذكره ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -من حقيقة الشرؾ ،وبياف ما الذي أُ ِ
رسلَت الرسل بو
من التوحيد ،وما الذي أرسلت الرسل ٢تدمو.

ِ
(فَػه َذا أَقَػر أَف فِ ْعلَهم َى َذا ُىو ِعب َادةُ األَ ْ ِ
صنَ ِاـ،
وبَ .ويُػ َق ُ
ضا :قَولُ َ
اؿ لَوُ أَيْ ً
ك :الش ْرُؾ عبَ َادةُ األَ ْ
َ
صنَاـ ،فَػ ُه َو الْ َمطْلُ ُ
َ َ
ُْ
ِ
ِِ
ىل مراد َؾ :أَف الشرَؾ ٥تَْصوص ِهب َذا ،وأَف ِْ
ك؟ فَػ َه َذا يَػُردهُ َما
ُت َوُد َعاءَ ُى ْم ال يَ ْد ُخ ُل ِيف َذل َ
َ ْ َُ ُ
االعت َم َاد َعَلى الصاٟت َ
ْ
ُ ٌ َ َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ك أَف َم ْن أَ ْشَرَؾ ِيف
ُت ..فَبل بُد أَ ْف يُقر لَ َ
يسى ،أَ ِو الصاٟت َ
ذَ َكَرهُ ا﵁ُ يف كتَابو م ْن ُك ْفر َم ْن تَػ َعل َق َعلَى الْ َمبلئ َكة ،أَْو ع َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وب).
عبَ َادة ا﵁ أَ َح ًدا م َن الصاٟت َ
ور ِيف الْ ُق ْرآفَ .وَى َذا ُى َو الْ َمطْلُ ُ
ُت فَػ َه َذا ُى َو الش ْرُؾ الْ َم ْذ ُك ُ
-------------مثلما تقدـ مرات عديدة؛ أف صرؼ العبادة سواء ١تلك أو لنيب أو لصاٌف داخل يف الشرؾ ،فإذا أقر أف الشرؾ
عاـ ،وأنو يعٍت :أف يُصرؼ حق ا﵁ لغَت ا﵁ ،أيا كاف الذي صرفت لو ،فقد أقر ْتقيقة الشرؾ .يقوؿ :ىذا ىو
ا١تطلوب .وتقدمت اآليات الدالة على وقوع الشرؾ با١تبلئكة ،وعلى وقوع الشرؾ باألنبياء ،وعلى وقوع الشرؾ
بالصاٟتُت.

( )406ىو :عبد ا﵁ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن البيضاوي ،الفارسػي ،مث البغػدادي ،اٟتنفػي ،البيضػاوي ،اإلمػاـ ،القاضػي ،أبػو الفػتح،
أخػو قاضػػي القضػػاة أيب القاسػم الػزينيب ألمػػو ،مولػػده سػنة تسػػع وٜتسػػُت وأربػػع مئػة ،تػػويف يف نصػػف ٚتػػادى األوُف ببغػداد سػػنة سػػبع وثبلثػػُت
وٜتس مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٕٓ ٕٔٛ /ترٚتة  ،)ٔٔٚوطبقات الشافعية الكْبى ( ٖٕٔ /ٚترٚتة ٕٖ.)ٛ
( )407آؿ عمراف.ٙٗ :
( )408انظر تفسَت البيضاوي (ص.)ٗٛ
( )409ىو :عبد ا﵁ بن حسُت بن مرعي بػن ناصػر الػدين ،أبػو الْبكػات ،الػدوري ،السػويدي ،فقيػو ،متػأدب ،مػن أعيػاف العػراؽ ،وىػو أوؿ
من عرؼ بالسويدي من ىذا البيت ،ولد يف كرخ بغداد عػاـ أربػع ومئػة وألػف ،وتػويف يػوـ السػبت حػادي عشػر مػن شػواؿ سػنة أربػع وسػبعُت
ومئة وألف ،من مصنفاتو" :شرح صحيح البخاري" ،و"اٞتمانة يف االستعارات" ،و"أنفع الوسائل" .انظر :األعبلـ للزركلي (ٗ.)ٛٓ /
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(و ِسر الْمسأَلَِة :أَنو إِذَا قَ َاؿ :أَنَا ال أُ ْش ِرُؾ بِا﵁ِ .فَػ ُقل لَو :وما الشرُؾ بِا ِ
﵁؟ فَس ْرهُ ِِف .فَِإ ْف قَ َاؿُ :ى َو ِعبَ َادةُ
ُ
ْ ُ ََ ْ
َْ
َ
األَصنَ ِاـ .فَػ ُقل :وما معٌت ِعباد ِة األَصنَ ِاـ؟ فَسرىا ِِف .فَِإ ْف قَ َاؿ :أَنَا ال أَ ْعب ُد إِال ا﵁ وح َده .فَػ ُقل :ما معٌت ِعباد ِة ا ِ
﵁
َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ
ْ ََ َ َْ َ َ
ْ
ْ
َْ
ُ
ف يَد ِعي َشْيئًا َوُى َو ال يَػ ْع ِرفُوُ؟!
َو ْح َدهُ؟ فَس ْرَىا ِِف .فَِإ ْف فَسَرَىا ِٔتَا بَػيػنَوُ الْ ُق ْر ُ
وبَ ،وإِ ْف ََفْ يَػ ْع ِرفْوُ ،فَ َكْي َ
آف فَػ ُه َو الْ َمطْلُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
﵁ و ِعباد ِة األَوثَ ِ
افَ ،وأَنوُ ال ِذي
َوإِ ْف فَسَر ذَل َ
ك بِغَ َِْت َم ْعنَاهُ بَػيػْن َ
ت لَوُ اآليَات الْ َواض َحات ِيف َم ْع ٌَت الش ْرؾ بِا َ َ َ ْ
ِ
وف علَيػنَا ،وي ِصيح َ ِ ِ
ِ
اف بِعينِ ِو ،وأَف ِعباد َة ا ِ
ِ
اح
﵁ َو ْح َد ُه ال َش ِر َ
يَػ ْف َعلُونَوُ ِيف َى َذا الزَم َ ْ َ َ َ
وف فيوَ ،ك َما َ
يك لَوُ ى َي ال ِيت يُػْنكُر َ َ ْ َ َ ُ
ص َ
ِ
ِ
اب﴾(.))410
إِ ْخ َوانُػ ُه ْمَ ،حْي ُ
ث قَالُوا﴿ :أَ َج َع َل اآل٢تََة إِ َ٢تًا َواح ًدا إِف َى َذا لَ َش ْيءٌ ُع َج ٌ
-------------يقوؿ -رٛتو ا﵁ تعاُفِ :
(سر ا١ت ْسأَلَِة) ،أي :لب ا١تسألة ،وخبلصة ا١تسألة ،وحقيقة ا١تسألة .فإذا تكلم معك
َ
يف الشرؾ ،فقل لو :ما معٌت الشرؾ؟ فإذا قاؿ :ىو عبادة األصناـ .فقل :ما معٌت عبادة األصناـ؟ وإذا ذكر عبادة
ا﵁ ،فقل :ما معٌت عبادة ا﵁؟ واالحتماالت ثبلثة:
فإما أف يفسر ىذه االصطبلحات ٔتا ىو مبُت يف القرآف فهذا ىو ا١تطلوب ،فإذا بينها اتضحت حقيقة
الشرؾ من حقيقة التوحيد.
وإف َف يعرؼ فقل لو :أنت اآلف تدعي دعوى تتعلق بالشرؾ والتوحيد والعبادة ،وىي أمور عظيمة جدا،
ويًتتب عليها دخوؿ اٞتنة ،ويًتتب عليها النجاة من النار أو العكس ،وتتكلم يف الشرؾ ويف التوحيد ويف العبادة
وأنت ال تدري حقيقتها! فكيف تتكلم فيها وأنت ال تدري حقيقتها؟!
االحتماؿ الثالث :أف يفسرىا بغَت معناىا ،فعند ذلك بُت لو أنت معآف ىذه االصطبلحات العظيمة:
الشرؾ ،والعبادة ،والتوحيد.
وكذلك عبادة األصناـ ،فإذا قاؿ :ىو عبادة األصناـ .فقل لو :بُت ِف ما عبادة األصناـ؟ فبل بد أف يبينها ٔتا
٘تاما لكن مع غَت األصناـ ،أي :يفعلو
ىو واقع من حاؿ ا١تشركُت من صرؼ العبادة ٢تا ،وىو الذي يفعلونو ً
ا١تتأخروف مع غَت األصناـ ،فاٟتكم واحد ،وإما أف يبينها بغَت ا١تطلوب فتبُت أنت لو اٟتقيقة يف مثل ىذه األمور.
ِ
ِ
وف بِ ُد َع ِاء الْ َمبلئِ َك ِة َواألَنْبِيَ ِاءَ ،وإِ٪تَا يَ ْك ُفُر َ
(فَِإ ْف قَ َاؿ :إِنػ ُه ْم ال يَ ْك ُفُر َ
وف لَما قَالُوا :الْ َمبلئ َكةُ بَػنَ ُ
ات ا﵁ .فَِإنا ََفْ
نَػ ُقل :عب ُد الْ َق ِاد ِر ابن ا ِ
﵁َ ،وال َغْيػُرهُ.
ْ َْ
ُْ

( )410ص.٘ :
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اٞتواب :أَف نِسبةَ الْولَ ِد إِ َُف ا ِ
اُف﴿ :قُ ْل ُى َو ا﵁ُ أَ َح ٌد * ا﵁ُ الص َم ُد﴾(.)411
﵁ ُك ْفٌر ُم ْستَ ِقل .قَ َاؿ ا﵁ُ تَػ َع َ
فَ ََْ ُ
َْ َ
ِ
ِ
اٟتََوائِ ِج .فَ َم ْن َج َح َد َى َذا فَػ َق ْد َك َفَرَ ،ولَ ْو ََفْ َْ٬ت َح ِد الس َورَة).
ود ِيف ْ
صُ
َواألَ َح ُد :الذي ال نَظ ََت لَوَُ .والص َم ُد :الْ َم ْق ُ
-------------اآلف نقل الكبلـ إُف االحتماؿ الذي ٯتكن أف يقولوه ،فيقوؿ :اآلف سل ْمنا لك أهنم كانوا يدعوف ا١تبلئكة،
لكن أنا عندي اعًتاض على قولك :إف دعاء ا١تبلئكة كفر١ .تاذا؟ يقوؿ :ىم َف يكفروا ألهنم دعوا ا١تبلئكة١ ،تاذا
يقولوف ىذا؟ ألنو اتضح أهنم متشاهبوف  ،فأولئك يدعوف ا١تبلئكة ،وأنتم تدعوف الصاٟتُت ،بل قد يدعوف
الصاٟتُت وأنتم تدعوف الصاٟتُت ،وأولئك يدعوف األنبياء ،وأنتم تدعوف األنبياء! فلما ُح ِصر يف ىذه الزاوية ،قاؿ:
دعاء ا١تبلئكة ليس ىو الذي بسببو كفروا ،بل كفروا ألهنم قالوا :إف ا١تبلئكة بنات ا﵁ ،وَف يكفروا ألهنم دعوا
ِ
ِ
ُت أَْربَابًا أَيَأْ ُمُرُكم
ا١تبلئكة! فكيف ىذا؟! وا﵁ -عز وجل -يقوؿَ ﴿ :والَ يَأْ ُمَرُك ْم أَف تَػتخ ُذوا الْ َمبلَئ َك َة َوالنبِي َ
بِالْ ُك ْف ِر﴾(.)412

نقوؿ :سنناقشك بنفس األسلوب الذي قلتو اآلف.
القوؿ بأف ا١تبلئكة بنات ا﵁ ىذا كفر مستقل ،فيمكن أف يكفر اإلنساف من أكثر من وجو ،فمثبلً :كفار
اٞتاىلية كفروا من عدة وجوه؛ فكفروا ّتحدىم توحيد ا﵁ ،وكفروا بردىم رسالة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم-
وكفروا ألهنم أبوا اإلٯتاف باليوـ اآلخر ...فإذا قاؿ إنساف :إهنم كفروا من ىذه الزاوية .يقاؿ :ىذه إحدى الزوايا
اليت كفروا من خبل٢تا؛ ألنو ٯتكن أف يكفر اإلنساف من عدة جهات ،مثل :ا١تبلحدة اآلف -على سبيل ا١تثاؿ-
فا١تبلحدة الذين ال يقروف با﵁ كفروا من ٚتيع اٞتهات ،فبل يقروف با﵁ ،وال ّتميع الرسل ،وال ّتميع الكتب ،وال
باليوـ اآلخر ،وال بالقدر ...فيكفروف من ٚتيع ىذه اٞتهات ،و٢تذا كاف الكفر دركات ،وبعضها أشد من بعض.
فقولك :إف الكفر الذي وقعوا فيو كاف من جهة ا١تبلئكة ،وليس بسبب دعاء ا١تبلئكة .والذي أٞتأه إُف ىذا:
أنو اتضح لو أنو متفق معهم يف صرؼ الدعاء لغَت ا﵁ ،فأراد أف ٬تعل كفرىم من زاوية ليس ىو واقع فيها! فقاؿ
جنس ٖتتو
الشيخ :الكفر الذي وقعوا فيو من جهة دعواىم بأف ا١تبلئكة بنات ا﵁ ىذا نوع من الكفر ،والكفر ٌ
عدة أنواع ،فكونك ٖتصر الكفر يف نوع ليس فيك ،فالغرض منو التلبيس حىت ٗترج نفسك من مدلوؿ الكفر.
أيضا كفر مستقل ،ويأيت
إذف فجواب الشيخ أف نسبة الولد إُف ا﵁ -عز وجل -كفر مستقل ،وما أنتم فيو ً
٢تذا بقية -إف شاء ا﵁ تعاُف -ونرد عليهم بأكثر من وجو.

( )411اإلخبلص.ٕ - ٔ :
( )412آؿ عمراف.ٛٓ :
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ٍ ()413
ِ
ُت النػ ْو َع ْ ِ
ُتَ ،و َج َع َل ُكبل ِمْنػ ُه َما
( َوقَ َاؿ ا﵁ُ تَػ َع َ
اُفَ ﴿ :ما اٗتَ َذ ا﵁ُ ِم ْن َولَ ٍد َوَما َك َ
اف َم َعوُ م ْن إِلَو﴾  .فَػ َفر َؽ بَػ َْ
()414
ِ
ٍ
ِ
ِ
﵁ ُشرَكاء ِْ
اُف﴿ :وجعلُوا ِ
ُت
ُت َوبَػنَات بِغَ َِْت علْ ٍم﴾  .فَػ َفر َؽ بَػ َْ
اٞتن َو َخلَ َق ُه ْم َو َخَرقُوا لَوُ بَن َ
ُك ْفًرا ُم ْستَقبلَ .وقَ َاؿ تَػ َع َ َ َ َ
َ َ
ُك ْفَريْ ِن).
-------------اف َم َعوُ ِم ْن إِلٍَو﴾( .)415ففرؽ ا﵁ -عز وجل -بُت األمرين؛
ذكر قولو تعاُفَ ﴿ :ما اٗتَ َذ ا﵁ُ ِم ْن َولَ ٍد َوَما َك َ
أيضا كفر مستقل ،قاؿ:
فدعوى أف ا﵁ -عز وجل -اٗتذ الولد ىذا كفر مستقل ،ودعوى أف مع ا﵁ إ٢تًا ىذا ً
والدليل أف اآليات فرقت بُت الكفرين ،فقاؿ تعاُفَ ﴿ :ما اٗتَ َذ ا﵁ُ ِم ْن َولَ ٍد﴾( .)416فلو قاؿ أحد :إف ا﵁ اٗتذ ا﵁
ِ
ِ
ِ
يح
ين قَالُوا إف ا﵁َ ُى َو الْ َمس ُ
كافرا كما كفرت النصارى وكما كفرت اليهود ،فقاؿ تعاُف﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
و ًلدا .لكاف ً
ِ ِ ٍ ()418
()417
ِ
ين
ابْ ُن َم ْرََٔف﴾  .وقاؿ -عز وجلَ ﴿ :ما اٗتَ َذ ا﵁ُ ِم ْن َولَ ٍد َوَما َك َ
اف َم َعوُ م ْن إلَو﴾  .وقاؿ﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
ِ
ث ثَبلثٍَة﴾(.)419
قَالُوا إِف ا﵁َ ثَال ُ
أيضا نفس الوضع ،فقد ذكر ا﵁ أف الكفرين مستقبلف ،وجعلوا ﵁ شركاء ،وىذا كفر ،فقاؿ
ويف اآلية األخرى ً
اٞتِن وخلَ َقهم وخرقُوا لَو بنُِت وبػنَ ٍ
ِ
ات بِغَ َِْت ِعلْ ٍم﴾( .)420فهذا كفر مستقل .فذكر ا﵁
تعاُفَ ﴿ :و َج َعلُوا ﵁ ُشَرَكاءَ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ
جرائمهم:
اٞترٯتة األوُف :أهنم زعموا ﵁ الشريك.
اف ِ
وف﴾(.)421
ا﵁ َوتَػ َع َ
اُف َعما يُ ْش ِرُك َ
اٞترٯتة الثانية :أهنم جعلوا ﵁ البنُت والبنات ﴿ ُسْب َح َ

يقوؿ :فقولك :إهنم كفروا ألهنم اعتقدوا فقط أف ا١تبلئكة بنات ا﵁ ليس بصحيح ،بل كفروا من اٞتهتُت.

( )413ا١تؤمنوف.ٜٔ :
( )414األنعاـ.ٔٓٓ :
( )415ا١تؤمنوف.ٜٔ :
( )416ا١تؤمنوف.ٜٔ :
( )417ا١تائدة.ٔٚ :
( )418ا١تؤمنوف.ٜٔ :
( )419ا١تائدة.ٖٚ :
( )420األنعاـ.ٔٓٓ :
( )421القصص.ٙٛ :
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ِ ِ
(والدلِيل علَى ى َذا أَيضا :أَف ال ِذين َك َفروا بِ ُدع ِاء البل ِت مع َكونِِو رجبلً ِ
ين َك َفُروا
َ ُ َ َ ًْ
َ ُ َ
صاٟتًا ََفْ َْ٬ت َعلُ ُ
ََ ْ َُ َ
وه ابْ َن ا﵁َ ،والذ َ
ِ
بِعِباد ِة ِْ
ك ).
وى ْم َك َذل َ
ََ
اٞتن ََفْ َْ٬ت َعلُ ُ
-------------قياسا آخر -رٛتو ا﵁ تعاُف -فقاؿ :الذين كفروا بعبادهتم بالبلت،
ذكرىا من جهة أخرى ،فقاس ا١تسألة ً
كفروا بعبادهتم بالبلت مع أهنم ال يعتقدوف أف البلت ابن ﵁ ،فتحقق الكفر دوف اعتقاد أف البلت ابن ﵁،
وىكذا الذين يعبدوف اٞتن ،فتحقق أهن م كفار مع أهنم ال يعتقدوف أف اٞتن بنات ا﵁ .فدؿ ىذا على أهنم
يكفروف بعبادة غَت ا﵁ -عز وجل -وإف َف يعتقدوا أف ىؤالء الذين عبدوىم أبناء ﵁ أو بنات ا﵁.
ِ
اب ح ْك ِم الْمرتَد :أَف الْمسلِم إِ َذا زعم أَف ِ
ِ
ِ
ٚت ِيع الْم َذ ِاى ِ
﵁
ب األَ ْربَػ َع ِة يَ ْذ ُكُر َ
( َوَك َذل َ
ك أَيْ ً
وف ِيف بَ ُ
ُْ
ضا الْ ُعلَ َماءُ ِيف َ َ
ُ ْ َ َََ
ِ
ُت النػ ْو َع ْ ِ
وح).
ضِ
َولَ ًدا فَػ ُه َو ُم ْرتَدَ ،ويُػ َفرقُ َ
ُتَ ،وَى َذا ِيف َغايَة الْ ُو ُ
وف بَػ َْ
-------------الفقهاء من ٚتيع ا١تذاىب :اٟتنفية وا١تالكية والشافعية واٟتنابلة٬ ،تعلوف بابًا يذكروف فيو أحكاـ ا١ترتد ،ومعٌت
عياذا با﵁ -من اإلسبلـ بعد أف كاف من أىلو .يقوؿ :انظر إُف ما ذكروه يف
أحكاـ ا١ترتد :أحكاـ الذي انسلخ ً -
ىذا الباب ،ىل قالوا :إف ا١ترتد ىو َمن اعتقد أف ﵁ ابنًا ،أـ يذكروف مكفرات أخرى؟ ال شك أهنم يذكروف أكثر
من مكفر ،ومن ضمن ا١تكفرات اليت يذكروهناَ :من اعتقد أف ﵁ ابنًا ،فهذه يذكروهنا ضمن ا١تكفرات ،ويذكروف
أيضا مكفرات أخرى ،وىذا يدؿ على أف حصرؾ للكفر يف اعتقاد أف ﵁ البنات حصر غَت صحيح ،وإال
معها ً
النتهى باب ا١ترتد.
فالعلماء يذكروف عدة أنواع ،وىناؾ أشياء اتفقوا عليها وأٚتعوا عليها ،وىناؾ أشياء اختلفوا فيها :ىل تكوف
من األمور اليت يرتد هبا العبد أـ ال؟ وىناؾ أمور اتفقوا عليها ،وصرؼ العبادة لغَت ا﵁ -تبارؾ وتعاُف -ال شك أنو
كافرا.
٦تا اتفق عليو أىل العلم ،فمن صرؼ العبادة لغَت ا﵁ -عز وجل -فإنو يكوف مشرًكا ً
(وإِ ْف قَ َاؿ﴿ :أَالَ إِف أَولِياء ِ
وف،
وف﴾( .)422فَػ ُق ْلَ :ى َذا ُى َو ْ
ا﵁ الَ َخ ْو ٌ
اٟتَق َولَ ِك ْن ال يُػ ْعبَ ُد َ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْ٭تَزنُ َ
َ
َْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اع ُه ْم َو ِ
اإلقْػَر ُار بِ َكَر َامتِ ِه ْم).
ب َعلَْي َ
ك ُحبػ ُه ْم َواتػبَ ُ
َوَْ٨ت ُن ََفْ نُػْنك ْر إال عبَ َادتَػ ُه ْم َم َع ا﵁ َوش ْرَك ُه ْم َم َعوَُ ،وإال فَالْ َواج ُ
( )422يونس.ٕٙ :
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-------------أورد الشيخ ىنا ىذا ٞتهل القوـ ْتقيقة الكرامة ،فقوؿ ا﵁﴿ :أَالَ إِف أَولِياء ِ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم
ا﵁ الَ َخ ْو ٌ
َْ َ
وف﴾( .)423أورده ا١تناظر ىنا ِ
ليستدؿ بو ،ويقوؿ :ىل تنكر الكرامة ،واآلية من األدلة الدالة على أف أولياء ا﵁
َْ٭تَزنُ َ
ال خوؼ عليهم وال ىم ٭تزنوف؟!
اٟتي ِاة الدنْػيا وِيف ِ
اآلخَرِة﴾(.)424
ويذكر أىل العلم ىنا ما يتعلق ٔتعٌت قولو تعاُف٢َ ﴿ :تُ ُم الْبُ ْشَرى ِيف ََْ
َ َ
وما يتعلق بأولياء ا﵁ :ما حقيقتهم؟ وحقيقتهم باختصار يف اآلية نفسها﴿ ،أَالَ إِف أَولِياء ِ
ؼ َعلَْي ِه ْم
ا﵁ الَ َخ ْو ٌ
َْ َ
()425
ِ
وف﴾( .)426فهؤالء ىم أولياء ا﵁ ،فأىل اإلٯتاف ىم
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَػتػ ُق َ
َوالَ ُى ْم َْ٭تَزنُ َ
وف﴾  .مث عرفَهم ا﵁﴿ :الذ َ
أولياء ا﵁ الذين يؤمنوف ويتقوف .و٢تذا قاؿ َمن قاؿ من أىل العلم :كل مؤمن تقي فهو ﵁ وِف .ووالية ا﵁ تعٍت:
أف تؤمن بو تعاُف وتتقيو ،فتكوف وليا ﵁ -عز وجل.
فهذه اآلية يقبلها أىل العلم على الرأس والعُت ،وكرامات األولياء وردت ،مثلما ذكر ا﵁ -عز وجل -عن
مرٔف﴿ :وىزي إِلَي ِ
ك ِِّت ْذ ِع الن ْخلَ ِة﴾( .)427ومثلما ذكر ا﵁ -تبارؾ وتعاُف -عن أىل الكهف الذين بَػ َقوا ىذه ا١تدة
َُ ْ
الطويلة ،وكيف أف ا﵁ -عز وجل -ٯتيل الشمس عنهم حىت ال تصيبهم وىم يف فجوة ،ومع ذلك ال تصيبهم
الشمس .كل ىذه من األمور ا٠تارقة للعادة اليت أجراىا ا﵁ -عز وجل -ووقعت ألولياء لو -سبحانو وتعاُف.
يقوؿ الشيخ٨ :تن نقر بكراماهتم ،وما عندن ا يف ىذا إشكاؿ ،لكن الذي ننكره وننفيو ىو عبادهتم من دوف
ا﵁ ،ولكن ما الذي جعل ا١توضوع يُثار ىنا؟ ىو ا١تفارقة الغريبة جدا؛ فالكفر يُػَراد حصره يف بعض معانيو ،والشرؾ
يريدوف حصره يف بعض معانيو ،و١تا أتوا إُف الكرامة أرادوا أف يفتحوا أبواهبا ،فقالوا :إف الكرامة واسعة ا١تعٌت،
فتعٍت :ما ٬تريو ا﵁ -عز وجل -من خوارؽ العادات .ىذا نوع ،وتعٍت :أف لؤلولياء يف قبورىم تصرفًا ،فيستطيعوف
فمن قاؿ :ال ٯتكن أف يتمكنوا من ىذا .قالوا :أنت ٕتحد الكرامة! فلماذا
من خبللو أف ينفعوؾ وأف يضروؾَ .
َوسع مدلوؿ الكرامة حسب ىواه؟!

( )423يونس.ٕٙ :
( )424يونس.ٙٗ :
( )425يونس.ٕٙ :
( )426يونس.ٖٙ :
( )427مرٔف.ٕ٘ :
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وىذ ه من ا١تفارقات الغريبة الدالة على أف القوـ ال يضبطوف ا١تصطلحات الشرعية ،فضبط ا١تصطلحات
الشرعية يف غاية األ٫تية؛ ألنك حُت تتكلم على شيء وتدلل عليو ،ويكوف فهمك لو غَت سوي ،فمعناه أنك
ستأيت بالنصوص من القرآف والسنة ،وتدلل هبا على غَت ما أراد ا﵁ ،فالكرامة وضحها أىل العلم وىي تعٍت يف
العموـ األغلب :ما ٬تريو ا﵁ -عز وجل -على يدي الصاٌف من عباده ا١تلتزـ بالسنة من أمور ٗترؽ العادات بإذف
ا﵁ -تبارؾ وتعاُف.
وىذا مثلما ذكرنا يف أمر مرٔف ،ومثلما وقع لعدد من الصحابة -رضي ا﵁ تعاُف عنهم وأرضاىم -واعتٌت هبا
أىل العلم -رٛتهم ا﵁ -ولبللكائي(- )428رٛتو ا﵁ تعاُف -يف آخر "شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة" قسم صنفو
فيما يتعلق بكرامات األولياء ،وكذلك صنف غَته -رحم ا﵁ اٞتميع.
فيقوؿ -رٛتو ا﵁ :أنت توسع هبذا دائرة الكرامة ،حىت تدخل الذين ينفوف الشرؾ يف نفي الكرامة ،فتقوؿ:
كرامات األولياء ال تعٍت خرؽ العادة ٢تم وىم أحياء ،بل إهنم يتصرفوف و٬تروف األمور وىم أحياء ،وينفعوف وىم
أموات ،وينفعوف ويضروف وىم يف قبورىم! فإذا قيل :إف ىذا غَت صحيح .قيل :أنت أنكرت الكرامة .ألنو وسع
مدلوؿ الكرامة حىت جعل إنكار مثل ىذه األمور إنكار للكرامة.
ىذا لو مثاؿ و٪توذج اآلف؛ فكلمة ا١تؤمن ال ٬توز أف تطلق إال على ا١تسلم فقط ،وإذا فُتِح الباب ألف تُطلَق
على اليهودي والنصرآف فاألمر خطَت جدا؛ ألف معٌت ذلك أهنم ينجوف ،بل معٌت ذلك أف مشركي قريش من
ا١تؤمنُت؛ ألنو إذا كاف معٌت ا١تؤمن ا١تقر بوجود ا﵁ فقط .فكفار قريش -بنص القرآف -قد أقروا بوجود ا﵁ ،ويًتتب
على ذلك أف قتاؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم٢ -تم كاف قتاالً للمؤمنُت ،وىذا من أعظم ا٠تطر ،وا٠تطل الكبَت،
فإذا قيل :ىذا رجل مؤمن .فمعناه أنو كما قاؿ تعاُفَ ﴿ :وَمن يَػْبتَ ِغ َغْيػر ِ
اإل ْسبلَِـ ِدينًا فَػلَن يُػ ْقبَ َل ِمْنوُ﴾( .)429يعٍت:
َ
لزـ الشرع الذي جاء بو ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -فإف آمن بوجود ا﵁ وَف يتبع رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو
وسلم -فليس ٔتؤمن ،بل اٝتو الكافر ا١تشرؾ .فهذا مثل و٪توذج من مسألة توسيع ا١تدلوؿ.

( )428ىػػو :ىبػػة ا﵁ بػػن اٟتسػػن بػػن منصػػور ،أبػػو القاسػػم ،الطػػْبي ،ال ػرازي ،الشػػافعي ،البللكػػائي ،مفيػػد بغػػداد يف وقتػػو ،بػػرع يف ا١تػػذىب
اٟتنبلي ،روى عنو ا٠تطيب البغدادي ،صنف كتابًا يف السنن ،وكتابًا يف معرفػة أٝتػاء مػن يف الصػحيحُت ،وكتابًػا يف شػرح السػنة ،وغػَت ذلػك،
عاجلتو ا١تنية فلم يُنشر عنو كثَت شيء مػن اٟتػديث ،تػويف يف شػهر رمضػاف سػنة ٙتػاف عشػرة وأربػع مئػة .انظػر :تػاريخ بغػداد (ٗٔ ٚٓ /ترٚتػة
 ،)ٚٗٔٛوسَت أعبلـ النببلء ( ٜٗٔ /ٔٚترٚتة ٗ.)ٕٚ

( )429آؿ عمراف.ٛ٘ :
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وإذا قاؿ :الكرامة معناىا :أف ُٗترؽ العادة للوِف يف حياتو ،وأف يتصرؼ بعد ٦تاتو .فمعٌت ذلك أف َمن أنكر
عمل عند القبور ،وقاؿ :إف أىل القبور ال ٬توز أف تصرؼ ٢تم عبادة .قالوا :أنت أنكرت
ىذه الشركيات اليت تُ َ
الكرامة! فمن ا١تهم ضبط ا١تصطلحات الشرعيةْ ،تيث تُنزؿ النصوص من الكتاب والسنة على ا١تفهوـ الذي أراد
ا﵁ ،وأراد رسولو -صلى ا﵁ عليو وسلم.
(والَ َ٬تح ُد َكرام ِ
ات األَ ْولِيَ ِاء إِال أَ ْى ُل الْبِ َد ِع َوالضبلَِؿ).
َ ْ َ ََ
-------------ومن ٨تى ٨توىم ٦تن تأثر هبم من متأخري الفرؽ الضالة،
مراده بالذين ٬تحدوف كرامات األولياء :ا١تعتزلة َ
فا١تعتزلة من أشهر َمن نفى كرامات األولياء ،ونفيهم لكرامات األولياء جملرد شيء عقلي ٤تض ،يقولوف :ال بد أف
نقر ٓترؽ ىذه العادات لؤلنبياء فقط ،أما أف نقر أنو ٯتكن أف ُٗترؽ العادة لغَت النيب فهذا ال يصلح١ ،تاذا؟ قالوا:
ألنو ال ينبغي أف يقر ٔتثل ىذا إال لنيب فقط.
قاؿ أىل العلم :لدينا النصوص اٞتلية الكثَتة الدالة على خرؽ العادة ا١تسمى بالكرامة لغَت األنبياء ،مث إف
كرامة الوِف يف الواقع ىي آية للنيب ،كيف ذلك؟ إنو َف ُٗترؽ لو العادة وَف يُكرـ هبذه الكرامة إال باتباعو النيب،
فتكوف ٚتيع كرامات األولياء دالة على صدؽ النيب.
وعلى أف ىذا الوِف الذي ُخ ِرقت لو العادة بأمر ا﵁ -تبارؾ وتعاُف -على منهجَ ،ف ُٗترؽ لو العادة إال ألنو
لزـ منهج النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فبل ٯتكن أف يكوف فيو نوع من التضارب بُت كرامات األولياء وبُت آيات
األنبياء كما تو٫تت ا١تعتزلة ،بل كل كرامات األولياء تدؿ يف اٟتقيقة على صدؽ األنبياء الذين ما صار ىؤالء
أولياء إال باتباعهم ،وال ُخرقت ٢تم العادة وصارت ٢تم ىذه الكرامة إال باتباعهم األنبياء.
ُت ،وحق بػُت ب ِ
(وِدين ِ
اطلَ ْ ِ
ُت طَرفَػ ْ ِ
ُت).
ا﵁ َو َس ٌ
ُت َ
ُتَ ،وُى ًدى بَػ َْ
ضبللَتَػ ْ ِ َ َ َ َْ َ
َ ُ
ط بَػ َْ َ
-------------ىذه مسألة عظيمة جدا؛ ألف كل أ حد يف زماننا ىذا يتكلم عن الوسط والوسطية ،فدين ا﵁ وسط بُت
دائما ،حىت نعرؼ الوسط :ىو حقيقة ما يف النصوص ،وما خالف ما يف النصوص فهو طرؼ إُف اإلفراط
الطرفُت ً
أو التفريط .فبل ٯتكن أف يكوف الوسط إال ما كاف عليو ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -فهو الوسط وىو اٟتق وىو
النجاة وىو السبيل لدخوؿ اٞتنة ،أما أف يكوف الوسط ألعوبة إذا أراد اإلنساف أف يعبث بأحكاـ الشرع و٭تل ما
حرـ ا﵁ ،قاؿ :ينبغي أف نُػيَسر وأف نتوسط.
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فالوسط ىو ما كاف عليو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -وما خالفو فهو طرؼ إُف اٞتفاء والتفريط ،أو
طرؼ آخر إُف اإلفراط والغلو.
فهذا أمر يف غاية األ٫تية ،وىو أف اإلسبلـ ىدى بُت ضبللتُت ،فاإلسبلـ ىدى وما خالفو ضبللة من جهة
أيضا ،واٟتق ىو فيما كاف عليو النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم.
اليمُت ،وما خالفو من جهة الشماؿ فهو ضبللة ً
و٢تذا ال يستطيع أحد أف يتحدث عن الوسط إال إذا كاف عارفًا بالنصوص ،فبل بد أف تعرؼ ما الذي يف
النصوص ،فإذا عرفت ما الذي أصلَتْو النصوص يف ىذه ا١تسألة ،فتحدث بعد ذلك عن أف ما سواىا ليس بوسط.
أما أف يظن اإلنساف أف الوسط ىو التخفيف .فهذا غَت صحيح ،والتخفيف حسب أمزجة الناس ليس
بصواب ،بل الوسط ىو ما كاف عليو النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىو العدؿ وىو ا٠تَت وىو الصواب وىو
النجاة ،وما خالفو فهو اإلفراط ،وما يقابلو ىو التفريط .وىذا أمر ابتُلِيت بو األمة منذ قروف ،فهدي الصحابة
الذين استمسكوا بو من القرآف والسنة يف الصفات بإقرارىا على ما أراد ا﵁ تعاُف ىو الوسط.
س َك ِمثْلِ ِو
والضبللة جاءت من َ
ا١تمثلة الذين َمثػلُوا صفات ا﵁ بصفات خلقو ،وَف يروا قولو تعاُف﴿ :لَْي َ
َش ْيءٌ﴾( . )430والضبللة األخرى أتت من ا١تعطلة الذين نفوا ما أثبت ا﵁ ،وىكذا ما يتعلق بأمور الوعد والوعيد،
فا١تعتزلة وا٠توارج ركزوا على الوعيد ،وصاروا ال َىم ٢تم إال الًتكيز على الذنوب؛ و٢تذا بالغوا ،فكفرت ا٠توارج
صاحب الكبَتة ،وأخرجتو ا١تعتزلة من اسم اإلسبلـ ومن اسم الكفر وجعلوه -يف زعمهم -يف منزلة بُت منزلتُت،
ٚتيعا :إنو يف اآلخرة ٥تلد يف النار .عكس ىؤالء ا١ترجئة الذين خففوا من شأف ا١تعاصي ،حىت قاؿ قائلهم
وقالوا ً
عياذا با﵁:
 ًفأكثر ما استطعت من ا١تعاصي *** إذا كاف القدوـ على كرٔف
عياذا با﵁ :يف الدنيا افعل ما شئت من ا١تعاصي؛ فربك كرٔف! وىذه وجهة خطَتة جدا تؤدي
فكأنو يقوؿ ً -
إُف إقباؿ الناس على الذنوب.
فأىل السنة وسط ،فيقولوف :الذنوب وا١تعاصي ضارة ،وقد تورد العبد النار ،فقد يدخل ا١توحد النار بسبب
ذنب ،وسيدخل من ىذه األمة من ا١توحدين النار ببل شك كما دلت النصوص ،ولكن يف الوقت نفسو ال يكوف
ا١توحد العاصي مثل :فرعوف ،وأيب جهل ،وإبليس ،فإهنم ال ُٮتلدوف خلود الكفار.

( )430الشورى.ٔٔ :
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ِ ِ
ِ
يم *
فقوؿ أىل السنة ىو الوسط ا١تأخوذ من النصوص؛ و٢تذا قاؿ تعاُف﴿ :نَػب ْم عبَادي أَٓف أَنَا الْغَ ُف ُ
ور الرح ُ
()431
ِ ِ
ِ
ور
َوأَف َع َذ ِايب ُى َو الْ َع َذ ُ
يم﴾  .ويف ىذه اآلية رد على الطرفُت﴿ :نَػب ْم عبَادي أَٓف أَنَا الْغَ ُف ُ
اب األَل ُ
الرِحيم﴾( ،)432حىت ال يقنط الناس﴿ ،وأَف ع َذ ِايب ىو الْع َذاب األَلِ
يم﴾( ،)433حىت ال يُ َشجع الناس على
َ َ
َُ َ ُ
ُ
ُ
ا١تعاصي ،وىو الوسط.
ا٠تيػر ِ
ار ُع َ ِ
و٢تذا أُِم ْرنا أف نكوف بُت خوؼ ورجاء ،قاؿ تعاُف﴿ :إِنػ ُه ْم َكانُوا يُس ِ
ات َو ْيد ُعونَػنَا َر َغبًا
وف يف َْْ َ
َ

َوَرَىبًا﴾( .)434فيكوف اإلنساف بُت الرغبة والرىبة ،ما بُت ا٠توؼ والرجاء.
عرؼ إال من النصوص ،فبل تكوف حقيقة الوسط ْتسب مزاج اإلنساف،
فحقيقة الوسط باب عظيم جدا ال يُ َ
يرى الشيء البسيط السهل ،فيقوؿ :ىذا ىو الوسط .وإذا أتتو النصوص اٞتلية يقوؿ :ىذا تشديد! فبل يصح أف
ائدا عن النصوص ،وال يقاؿ يف شيء :ىذا نوع عبث وتساىل ،إال إذا كاف
يقاؿ يف شيء :تشديد ،إال إذا كاف ز ً
ٓتبلؼ النصوص ٨تو إغفا٢تا وإ٫تا٢تا ،فيكوف الوسط ىو ما دلت عليو النصوص ،وما خالفو ىو اإلفراط أو
التفريط.
آفَ ،وقَاتَ َل
االعتِ َق ِاد ُى َو الش ْرُؾ ال ِذي نَػَزَؿ فِ ِيو الْ ُق ْر ُ
ت أَف َى َذا ال ِذي يُ َسم ِيو الْ ُم ْش ِرُك َ
وف ِيف َزَمانِنَاَ :كبِ َُت ْ
(فَِإذَا َعَرفْ َ
ِ
ِ
ِ
رس ُ ِ
ُت أَ َخف ِم ْن ِش ْرِؾ أَ ْى ِل َزَمانِنَا بِأَ ْمَريْ ِن:
اس َعلَْي ِو؛ فَ ْ
اعلَ ْم أَف ش ْرَؾ األَول َ
وؿ ا﵁ َ -
َُ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم -الن َ
ِ
ِ
اف مع ِ
ِ
ا﵁ إِال ِيف الر َخ ِاءَ ،وأَما ِيف الشد ِة
وفَ ،وال يَ ْد ُع َ
ُت الَ يُ ْش ِرُك َ
أَ َح ُد ُ٫تَا :أَف األَول َ
وف الْ َمبلَئ َك َة َواألَ ْوليَاءَ َواألَ ْوثَ َ َ َ
ِ
ِِ
ِ
وف ِ
ِ
اى ْم إِ َُف الْبَػر إِ َذا
﵁ الد َعاءََ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
ص َ
اُف﴿ :فَِإذَا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا ا﵁َ ٥تُْلص َ
ين فَػلَما َ٧ت ُ
فَػيُ ْخل ُ
ُت لَوُ الد َ
()435
اك ْم إِ َُف الْبَػر
وف﴾ َ .وقَ َاؿ تَػ َع َ
وف إِال إِياهُ فَػلَما َ٧ت ُ
ضل َمن تَ ْد ُع َ
ُى ْم يُ ْش ِرُك َ
اُفَ ﴿ :وإِ َذا َمس ُك ُم الضر ِيف الْبَ ْح ِر َ

( )431اٟتجر.٘ٓ - ٜٗ :
( )432اٟتجر.ٜٗ :
( )433اٟتجر.٘ٓ :
( )434األنبياء.ٜٓ :
( )435العنكبوت.ٙ٘ :
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()436
ا﵁ أَو أَتَػْت ُكم الساعةُ أَ َغيػر ِ
ِ
ضتُ ْم وَك َ ِ
وف
اف َك ُف ًورا﴾ َ .وقَػ ْولُوُ﴿ :قُ ْل أََرأَيْػتَ ُك ْم إِ ْف أَتَ ُ
ا﵁ تَ ْد ُع َ
نس ُ
ُ َ َْ
اب ْ
اك ْم َع َذ ُ
اف اإل َ
أَ ْعَر ْ َ
إِف ُكنتُم ص ِادقُِت * بل إِياه تَ ْدع َ ِ
ف ما تَ ْد ُع َ ِ ِ ِ
وف﴾(.)437
نس ْو َف َما تُ ْش ِرُك َ
ْ َ َ َْ ُ ُ
وف فَػيَ ْكش ُ َ
وف إلَْيو إف َشاءَ َوتَ َ
ِ
ِ
اف يَ ْد ُعو إِلَْي ِو ِمن
َوقَ َاؿ ا﵁ُ تَػ َع َ
ضر َد َعا َربوُ ُمنِيبًا إِلَيْ ِو ُمث إِذَا َخولَوُ نِ ْع َم ًة مْنوُ نَ ِس َي َما َك َ
نس َ
اف ُ
اُفَ ﴿ :وإذَا َمس اإل َ
قَػبل﴾( .)438إِ َُف قَػولِِو﴿ :قُل َ٘تَتع بِ ُك ْف ِرَؾ قَلِيبلً إِن َ ِ
صح ِ
اب الن ِ
ار﴾(َ .)439وقَػ ْولُوَُ ﴿ :وإِ َذا َغ ِشيَػ ُهم م ْو ٌج
ْ ْ
ك م ْن أَ ْ َ
ْ
ُْ
()440
ِِ
ين﴾ .
َكالظلَ ِل َد َع ُوا ا﵁َ ٥تُْلص َ
ُت لَوُ الد َ
فَمن فَ ِهم ى ِذ ِه الْمسأَلَ َة ال ِيت وضحها ا﵁ ِيف كِتَابِِو ،وِىي أَف الْم ْش ِركُِت ال ِذين قَاتَػلَهم رس ُ ِ
وؿ ا﵁ َ -
صلى ا﵁ُ
َ ََ ُ
ُ َ َ ُْ َُ
َْ َ َ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
يك
وف ا﵁َ تَػ َع َ
وف َغْيػَرهُ ِيف الر َخاءَ ،وأَما ِيف الضراء َوالشدة فَبل يَ ْد ُع َ
اُف َويَ ْد ُع َ
َعلَْي ِو َو َسل َم -يَ ْد ُع َ
وف إِال ا﵁َ َو ْح َدهُ ال َش ِر َ
ِ ِ ِ ِ
وف سادتَػهم؛ تَػبػُت لَو الْ َفر ُؽ بػ ِ ِ
ُت.
ُت ش ْرؾ أَ ْى ِل َزَماننَا َوش ْرؾ األَول َ
لَوَُ ،ويَػْن َس َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َْ
اف).
َولَ ِك ْن أَيْ َن َم ْن يَػ ْف َه ُم قَػ ْلبُوُ َى ِذ ِه الْ َم ْسأَلَ َة فَػ ْه ًما َر ِاس ًخا؟ َوا﵁ُ الْ ُم ْستَػ َع ُ
-------------ذكر -رٛتو ا﵁ تعاُف -مقارنة بُت ا١تشركُت ا١تتقدمُت وبُت ا١تشركُت ا١تتأخرين ،فقاؿ :إذا عرفت حقيقة الشرؾ
الذي عليو ا١تتأخروف ،فهناؾ فرؽ بُت ا١تتقدمُت وبُت ا١تتأخرين ،ما وجو الفرؽ؟
يقوؿ :ا١تشركوف ا١تتقدموف إ٪تا يشركوف يف حاؿ الرخاء ،فإذا جاؤوا يف حاؿ الشدائد فإهنم ال يذكروف
ِِ
ِ
ِ
ين﴾(.)441
معبوداهتم البتة﴿ ،فَِإ َذا َركبُوا ِيف الْ ُف ْلك َد َع ُوا ا﵁َ ُْ٥تلص َ
ُت لَ ُو الد َ
فانظر شهادة رب العا١تُت الذي يعلم اإلخبلص ،وىذا فارؽ كبَت بُت َمن يدعو ا﵁ -عز وجل -وإف كاف
الشرؾ حاصبلً للجميع ،لكن َمن يشرؾ يف الرخاء والشدة حالو أسوأ ٦تن يشرؾ يف حاؿ الرخاء فقط ،ففي حاؿ
اك ْم إِ َُف الْبَػر﴾(.)442
الرخاء حُت يكوف اإلنساف مطمئنا يف الْب؛ و٢تذا قاؿ تعاُف﴿ :فَػلَما َ٧ت ُ

( )436اإلسراء.ٙٚ :
( )437األنعاـ.ٗٔ - ٗٓ :
( )438الزمر.ٛ :
( )439الزمر.ٛ :
( )440لقماف.ٖٕ :
( )441العنكبوت.ٙ٘ :
( )442اإلسراء.ٙٚ :
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ِ
صوف فيها ،فلما أتوا إُف الْب حيث األمن
فهم اآلف خرجوا من ظلمات البحر وىي الشدائد اليت كانوا ُٮتل ُ
والسبلمة رجعوا إُف شركهم؛ و٢تذا قاؿ تعاُف مبينًا أف تلك ا١تعبودات تُنسى أصبلً﴿ :بل إِياه تَ ْدع َ ِ
ف َما
وف فَػيَ ْكش ُ
َْ ُ ُ
()443
تَ ْد ُع َ ِ ِ ِ
خلصا؛ ألهنم يعلموف أنو ال ينجي إال
نس ْو َف َما تُ ْش ِرُك َ
وف﴾  .فينسوف الشرؾ ويعودوف ً
وف إلَْيو إف َشاءَ َوتَ َ
ا﵁ -سبحانو وتعاُف -واآليات يف ىذا كثَتة جدا دالة على ىذا ا١تعٌت.
أما ا١تتأخروف فإهنم يشركوف يف اٟتالُت؛ يف حاؿ الرخاء ويف حاؿ الشدة؛ و٢تذا ١تا أتى التتار وغزوا ا١تسلمُت،
وكانوا من أشد ما وقع على األمة اإلسبلمية ،وقتل َمن قتل من الناس ،صاح صائح ا١تشركُت يقوؿ:
يا خائفُت من التًت *** لوذوا بقْب أيب عمر!
غفَتا جدا من ا١تسلمُت ،وكانوا يُقتَلوف قتل البهائم ،كأهنم ليسوا
انظر -نسأؿ ا﵁ العافية -فالتًت أىلكوا ً
عددا ً
من البشر ،وكاف يف التتار شيء من ا لفوضى العارمة ،فبل دين عندىم ،وإ٪تا ىم أمة فوضوية ،فكانوا يقتلوف الناس
قتبلً ذر ًيعا؛ ٢تذا قاؿ أىل العلم :إهنم قتلوا يف بغداد أكثر من مليوف ،ا١تليوف قدٯتًا رقم كبَت؛ ٢تذا قاؿ ابن القيم -
رٛتو ا﵁:
فغدا على سيف التتار األلف يف *** مثل ٢تا مضروبة بوزاف
وكذا ٙتاف مئينها يف ألفها *** مضروبة بالعد واٟتسباف
يعٍت :مليوف وٙتاف مئة ألف قتلهم التتار على يد ا٠تائن الوزير الرافضي ابن العلقمي( )444الذي كاف يكاتبهم
سرا ،ورغبهم يف قتل ا١تسلمُت! فلما ورد التتار واقًتبوا قاؿ ا٠تليفة :اٚتع الفقهاء واٚتع العلماء والوجهاء ،واذىب
شديدا حىت
وسلم بغداد ،فلما اجتمع صفوة الناس قتلهم ىؤالء ا٢تمج ٖتت قوائم ا٠تيل ،وضربوا ا٠تليفة ضربًا ً
ٯتوت بدوف سيف ،مث دخلوا بغداد وأىلكوا َمن فيها ،وىذه شدة عظيمة جدا.

( )443األنعاـ.ٗٔ :
( )444ىػػو٤ :تمػػد بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن علػػي ،أبػػو طالػػب ،مؤيػػد الػػدين ،األسػػدي ،البغػػدادي ،الرافضػػي ،ا١تعػػروؼ بػػابن العلقمػػي ،وزيػػر
ا١تستعصػػم العباسػػي ،وصػػاحب اٞترٯتػػة النك ػراء يف ٦تػػاألة ىوالكػػو علػػى غػػزو بغػػداد يف روايػػة أكثػػر ا١تػػؤرخُت ،مولػػده يف شػػهر ربيػػع األوؿ سػػنة
عامػا ،ووثػق بػو "ا١تستعصػم" فػألقى إليػو زمػاـ
إحدى وتسعُت وٜتس مئة ،اشتغل يف صباه باألدب ،وارتقى إُف رتبة الػوزارة فوليهػا أربعػة عشػر ً
حازمػػا خبػَتا بسياسػػة ا١تلػػك ،كاتبًػػا فصػػيح اإلنشػػاء ،اشػػتملت خزانتػػو علػػى عشػػرة آالؼ ٣تلػػد ،وصػػنف لػػو الصػػغآف "العبػػاب"،
أمػػوره ،وكػػاف ً

وابن أيب اٟتديد "شرح هنج الببلغة" ،ووِف الوزارة ٢توالكو مدة قصػَتة ،مػات يف أوائػل سػنة سػبع وٜتسػُت وسػت مئػة ودفػن يف مشػهد موسػى
بػػن جعفػػر بالكاظميػػة ببغػػداد ،روي أنػػو أىػػُت علػػى أيػػدي التتػػار بعػػد دخػػو٢تم ،ومػػات غمػػا يف قلػ ٍػة وذلػ ٍػة .انظػػر :ال ػوايف بالوفيػػات (ٔٔ٘ٔ /
ترٚتة  ،)ٔٔٙواألعبلـ للزركلي (٘.)ٖٕٔ /
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فيقوؿ قائل ا١تشركُت :يا خائفُت من التًت .فبدالً من أف يقوؿ :اتقوا ا﵁ ،أو :عودوا إُف ا﵁ -عز وجل...
قاؿ :لوذوا بقْب أيب عمر! أي :اذىبوا لقْب شخص يدعى أبا عمر ينجيكم من التتار!
رجوعا حقيقيا،
و٢تذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف معركة شقحب :إنو ١تا رجع ا١تسلموف إُف ا﵁ ً
وطلبت إليهم أال يدعوا إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،وٮتلصوا الدعاء ﵁ -عز وجل -وعاد الناس إُف التوحيد،
نصروف عليهم .قالوا :قل :إف شاء ا﵁ .قاؿ :أقوؿ:
وتركوا دعاء غَت ا﵁ .يقوؿ ابن تيمية -رٛتو ا﵁ :فقلت :اآلف تُ َ
ٖتقيقا؛ ألف ا﵁ -سبحانو وتعاُف -وعد بالنصر ،فقد عدمت إُف التوحيد من الشرؾ ،وتركتم ا١تظاَف
إف شاء ا﵁ ً
وتركتم الفساد ..وبالفعل ُى ِزـ التتار ىزٯتة منكرة يف تلك ا١توقعة.
فاٟتاصل :أف ا١تشركُت ىذا واقعهم لؤلسف ،إذا جاءهتم األمور العِظاـ مثل الغرؽ يف البحار ،أو مثل األمور
ا١تخيفة كالزالزؿ والْباكُت ...صاروا يصيحوف ،ونسوا ا﵁ -عز وجل -بينما ا١تشركوف ا١تتقدموف ينسوف ما
يُشركوف ،وينسوف ا١تعبودات ويوح ُدوف ا﵁ تعاُف.
ِ
ا﵁ أُنَاسا م َقربُِت ِعْن َد ِ
وف مع ِ
ا﵁؛ إِما أَنْبِيَاءََ ،وإِما أَْولِيَاءََ ،وإما َمبلئِ َك ًة .أَْو
ً ُ َ
(األَ ْمُر الث ِآف :أَف األَول َ
ُت يَ ْد ُع َ َ َ
ا﵁ أُنَاسا ِمن أَفْس ِق الن ِ ِ
وف مع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين
يَ ْد ُع َ
وف أَ ْش َج ًارا ،أَْو أَ ْح َج ًاراُ ،مط َيع ًة ﵁ لَْي َس ْ
ت َعاصيَ ًةَ ،وأَ ْى ُل َزَماننَا يَ ْد ُع َ َ َ
اسَ ،والذ َ
ً ْ َ
ِ
ِ
ِ
ك).
ين َْ٭ت ُك َ
وف َعْنػ ُه ُم الْ ُف ُج َور ِم َن الزنَا َوالس ِرقَِة َوتَػ ْرِؾ الصبلةَ ..و َغ َِْت َذل َ
يَ ْد ُعونَػ ُه ْم ُى ُم الذ َ
-------------ىذا ىو الفرؽ الثآف بُت ا١تشركُت ا١تتقدمُت وا١تشركُت ا١تتأخرين ،فا١تشركوف ا١تتقدموف يعبدوف أحد صنفُت:
إما من فيو إٯتاف وخَت وصبلح يف نظرىم؛ كاألنبياء وا١تبلئكة والصاٟتُت ،وال يعبدوف أىل الفجور ،وىذا ال
يستحق أف يُعبَد يف نظرىم؛ ألف العبادة -كما قلنا -ال تصلح أف تكوف إال ﵁ وحده.
أحجارا ىي يف هناية ا١تطاؼ عابدة ﵁ -سبحانو وتعاُف.
صخورا أو
أشجارا أو
أو يعبدوف
ً
ً
ً
أناسا تتعجب ٦تا يذكروف يف تراٚتهم ،ال تقل :قاؿ فبلف من أىل السنة عن
يقوؿ :أما ا١تتأخروف فيعبدوف ً
أبدا ،بل ارجع إُف ما ترٚتوا ىم بأيديهم وتكلموا عنو ٕتد العجب ،ولوال ا١تقاـ مقاـ ا١تسجد لذكرت
فبلف منهم ً
لكم عجائب وغرائب ٦تا ذكروه يف مصنفاهتم ٦تا ينبو السمع عنها ،واللساف عن نطقها.
مث يقوؿ :ىؤالء ىم أولياء ا﵁! وىؤالء ىم الذين يُستغاث هبم من دوف ا﵁!
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لكن نذكر ٪تاذج ٯتكن أف تُػ َقاؿ منها :ما ذكر الشعرآف(- )445وىو من كبار ا١تخرفُت -يف "الطبقات
الكْبى" يف اٞتزء الثآف يف صفحة مئة وٜتسُت ،عن شخص يُدعى الشريف اجملذوب .والشيخ -رٛتو ا﵁ -يقوؿ:
إهنم يذكروف عنو من أنواع ا١تعاصي وترؾ الصبلة وترؾ الصوـ ...وىذا من كتب القوـ ٦تا يدؿ على صحة ما قالو
رٛتو ا﵁ تعاُف -ويدؿ على أنو َف يكذب عليهم.عياذا با﵁ كاف
يتكلم الشعرآف عن الشريف اجملذوب فيقوؿ :كاف يأكل يف هنار رمضاف ،ويبلع اٟتشيشً .
٬تمع الشرين؛ أكل ا﵀رـ وىو اٟتشيش ،والفطر يف هنار رمضاف! ويضيف الثالثة وىي األسوأ من ىذا كلو ويقوؿ:
أنا معتوؽ أعتقٍت ريب! يعٍت :أعتقٍت من وجوب الصوـ!
عياذا با﵁-
ويف "تكميل الصلحاء واألعياف" صفحة سبعُت وواحد وسبعُت نقل عن علي الوحيشي أنو ً -
نوعا من أنواع الكرامات! وما ال أذكر أشد
فعل الفاحشة على َمن يف السوؽ أماـ الناس ،وعدوا ىذا الذي فعلو ً
وأنكى.

()446
ردودا كثَتة على أىل
ويف كتاب النبهآف
الذي َجرد اٟترب على الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب َوَرد ً
التوحيد ،وصنف كتابًا يف غاية السوء واٝتو "جامع كرامات األولياء"ٚ ،تع فيو العجائب ،وذكر فيو أشياء من
وشتما ،ولكن
الفواحش ومن ترؾ الصبلة ...فيقوؿ يف ترٚتة شخص :إنو كاف ال يصلي .ال يقوؿ ذلك سبا لو ً
يقصد أنو بلغ ما يسمونو برتبة قبيحة جدا عندىم يسموهنا "سقوط التكاليف"!

( )445ى ػ و :عبػػد الوىػػاب بػػن أٛتػػد بػػن علػػي ،اٟتنفػػي ،نسػػبة إُف ٤تمػػد ابػػن اٟتنفيػػة ،الشػػعرآف ،أبػػو ٤تمػػد ،مػػن علمػػاء ا١تتصػػوفُت ،ولػػد يف
قلقشػػندة ٔتصػػر سػػنة ٙتػػاف وتسػػعُت وٙتػػاف مئػػة ،ونشػػأ بسػػاقية أيب شػػعرة مػػن قػػرى ا١تنوفيػػة ،وإليهػػا نسػػبتو الشػػعرآف ،ويقػػاؿ الشػػعراوي ،وتػػويف يف
القػػاىرة ،لػػو تصػػانيف منهػػا" :األجوبػػة ا١ترضػػية عػػن أئمػػة الفقهػػاء والصػػوفية" ،و"أدب القضػػاة" ،و"ل ػواقح األن ػوار يف طبقػػات األخيػػار" يعػػرؼ
بطبقات الشعرآف الكْبى ،تويف سنة ثبلث وسبعُت وتسع مئة .انظر :األعبلـ للزركلي (ٗ.)ٔٛٓ /
( )446ىو :يوسف بن إٝتاعيل بن يوسف ،النبهآف ،شاعر ،أديب ،من رجاؿ القضاء ،نسبتو إُف بٍت نبهاف مػن عػرب الباديػة بفلسػطُت،
استوطنوا قرية "اجزـ" -بصيغة األمر -التابعة ٟتيفا يف واِف فلسطُت ،وهبا ولد ونشأ سنة ٜتس وستُت ومئتُت وألػف ،وتعلػم بػاألزىر ٔتصػر،
وذىب إُف األستانة فعمل يف ٖترير جريدة "اٞتوائب" وتصحيح ما يطبع يف مطبعتها ،ورجع إُف بػبلد الشػاـ فتنقػل يف أعمػاؿ القضػاء إُف أف
ػاورا ،ونشػػبت اٟتػػرب العا١تيػػة األوُف فعػػاد إُف قريتػػو
ئيسػػا ﵀كمػػة اٟتقػػوؽ ببػػَتوت ،وأقػػاـ زيػػادة علػػى عشػرين سػػنة ،وسػػافر إُف ا١تدينػػة ٣تػ ً
كػػاف ر ً

وتػػويف هب ػػا سػػنة ٜتس ػػُت وثػػبلث مئ ػػة وأل ػػف ،لػػو كت ػػب كثػػَتة منه ػػا" :جػػامع كرام ػػات األولي ػػاء" ،و"ريػػاض اٞتن ػػة يف أذكػػار الكت ػػاب والس ػػنة"،
و"اجملموعة النبهانية يف ا١تدائح النبوية" ،قاؿ صاحب "معجم الشيوخ" :خلط فيها الصاٌف بالطاٌف ،وٛتل على أعبلـ اإلسػبلـ -كػابن تيميػة
وابن قيم اٞتوزيةٛ -تبلت شعواء ،وتناوؿ ٔتثلها اإلماـ األلوسي ا١تفسر .انظر :األعبلـ للزركلي (.)ٕٔٛ /ٛ
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وسقوط التكاليف مثلما يقوؿ ا١تسمى الشريف اجملذوب ،يقوؿ :أنا معتوؽ أعتقٍت ريب! أي :أف الواجب َف
يعد علي واجبًا ،وا﵀رـ صار بالنسبة ِف حبلالً! مث يذكروف ىذه الكرامات.
و١تا ذكر النْبػ َهآف القصة اليت سقناىا عن الوحيشي -وأنا سقتها باختصار ألهنا قبيحة جدا ،لكن أٚتلت
الكبلـ بأف فيها فاحشة -قاؿ النبهآف :وقد تقدـ نظَت مثل ىذه الكرامات! فَتى أف فعل الفاحشة أماـ الناس
كرامة،؛ ألنو يرى أف ىذا منو ما حصل إال ألف ا﵁ أباح لو ما حرـ على الناس.
فكبلـ الشيخ يف ٤تلو ،والذين نقدوا الشيخ ال يفهموف؛ ألف ىذا واقع كتبهم ،وإذا رجع اإلنساف إُف كتبهم
وجد ال عجائب اليت فيها ٚتلة من ا﵀رمات العجيبة ،حىت يقوؿ أثناء الثناء عليو :كاف ال يصلي! ويثٍت عليو بأنو
كذا وكذا ...وكاف ال يصلي! وال تظن أنو يسبو ،بل يعتقد أنو يسعو ا٠تروج من شرع ٤تمد -صلى ا﵁ عليو
وسلم١ -تا بلغ منزلة سقوط التكاليف .مث يقولوف :إف ىؤالء الذين يُستغاث هبم.
عياذا با﵁ ونسأؿ ا﵁ العافية -يوجد يف تراٚتهم شيء يف غاية القبح وىو التعري ،ويروف أف تعريهم
و٢تذا ً -
خاص هبم ىم ،وأنو ٭ترـ التعري على غَتىم ،أما ىم فهم أولياء ا﵁ الذين يصح ٢تم أف يفعلوا ما ال يفعلو غَتىم!
وأشياء كثَتة جدا جدا من ىذا القبيل!
الفساؽ الفجار ،وأما
فيقوؿ الشيخ :أنتم تقولوف :إنو ٬توز أف يُستغاث بو ،وٕتوزوف االستغاثة ٔتثل ىؤالء ُ
ا١تشركوف فكانوا يستغيثوف بنيب أو ٔتلك أو بصاٌف ،وإف كاف ىذا غلط ببل أدْف شك وىو شرؾ أوردىم النار،
لكن ىو أخف من شركك ٔتن على ىذه اٟتاؿ الذين ٬تب تأديبهم الشرعي ،وحقهم أف ُ٭تَاسبوا أماـ القضاء
الشرعي حُت ٬تهروف ٔتثل ىذه ا١تنكرات.
أبدا ،لكن بعض الناس قد يقوؿ :ىذه مبالغة ،كيف يقوؿ الشيخ ىذا الكبلـ؟!
فكبلـ الشيخ ليس فيو ظلم ً
نقوؿ :ارجع إُف تراجم القوـ لتعرؼ ماذا قالوا ،و٦تا ىو أشد منو ٦تا ُ٬تل ا١تسجد عن أف يُقاؿ فيو.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ا٠تَ َش ِ
ب َو ْ
( َوال ِذي يَػ ْعتَ ِق ُد ِيف الصالِ ِح أَ ِو ال ِذي ال يَػ ْع ِصي ِ-مثْ َلْ :
اٟتَ َج ِر -أَ ْى َو ُف ٦ت ْن يَػ ْعتَق ُد ف َيم ْن يُ َشاى ُد ف ْس َقوُ
َوفَ َس َادهُ َويَ ْش َه ُد بِِو.
ِ
ِ ِ
فَِإ َذا َٖتق ْقت أَف ال ِذين قَاتَػلَهم رس ُ ِ
اعَل ْم
صح ُع ُقوالًَ ،وأَ َخف ِش ْرًكا ِم ْن َى ُؤالَء ،فَ ْ
َ َ
صلى ا﵁ َعلَْيو َو َسل َم -أَ َ
وؿ ا﵁ َ -
َ ُْ َُ
أَف ِ٢تؤ ِ
ِ ِ
الء ُشْبػ َهةً يُ ِ
ك ِٞتََو ِاهبَا.
ص ِغ ٝتَْ َع َ
َُ
ورُدونَػ َها َعلَى َما ذَ َك ْرنَاَ ،وى َي م ْن أَ ْعظَ ِم ُشبَ ِه ِه ْم ،فَأَ ْ
وِىي أَنػهم يػ ُقولُ َ ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو
وف الر ُس َ
وف أَال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،ويُ َكذبُ َ
آف ال يَ ْش َه ُد َ
ين نَػَزَؿ فِ ِيه ُم الْ ُق ْر ُ
وؿ َ -
َ َ ُْ َ
وف :إف الذ َ
وؿ ِ
ا﵁،
آفَ ،وَْ٬ت َعلُونَوُ ِس ْحًراَ ،وَْ٨ت ُن نَ ْش َه ُد أَال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،وأَف ُ٤تَم ًدا َر ُس ُ
وف الْ ُق ْر َ
ثَ ،ويُ َكذبُ َ
َو َسل َمَ -ويُػْن ِكُر َ
وف الْبَػ ْع َ
ِ
ونُصد ُؽ الْ ُقر َ ِ
ك؟!).
ف َْٕت َعلُونَػنَا ِمثْ َل أُولَئِ َ
وـ ،فَ َكْي َ
صُ
صليَ ،ونَ ُ
آفَ ،ونُػ ْؤم ُن بِالْبَػ ْعثَ ،ونُ َ
َ َ
ْ
--------------
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ىذه من أكثر الشبهات اليت يثَتوهنا ،يقوؿ :كيف ٕتعلٍت مثل ا١تشرؾ ،وأنت ترآف وأنا أقر باليوـ اآلخر وىو
٤تمدا رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىو ال يقر ،وأنا أصلي وىو ال يصلي ،وأنا
ال يقر ،وأنا أقر بشهادة أف ً
أزكي وىو ال يزكي ،وأنا أصوـ وىو ال يصوـ؟!
وىذه الشبهة من أكثر ما أجلبوا بو على أىل اٟتق ،ومرادىم هبا -قبل أف نرد عليها :أف ٬تعلوا قائل كلمة
"ال إلو إال ا﵁" اآليت بالواجبات الظاىرة إذا قاؿ فقط :ال إلو إال ا﵁ .دوف النظر ىل عمل ٔتقتضاىا أـ ال؟ ولو
أتى ٔتا ينايف التوحيد ،فمجرد نطقو بػ "ال إلو إال ا﵁" يكفي ..مرادىم من ىذا :ال ٬توز أف ٕتعلو مثل ا١تشرؾ،
فضبلً على أف تقوؿ :إف شركو أغلظ من شرؾ ا١تتقدمُت .ىذا ىو ا١تقصود هبذه الشبو ،وسيأيت الكبلـ عليها يف
كبلمو -رٛتو ا﵁.
بلؼ بػُت الْعلَم ِاء ُكل ِهم أَف الرجل إِ َذا صد َؽ رس َ ِ
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َمِ -يف َش ْي ٍء
(فَ ْ
وؿ ا﵁ َ -
اٞتََو ُ
َ َُ
ْ
اب :أَنوُ ال خ َ َ َْ ُ َ
َُ
آف وجح َد بػعضوَ ،كمن أَقَػر بِالتػوِح ِ
ِ
ِ
اإل ْس ِ
وَكذبَوُ ِيف َشي ٍء أَنوُ َكافٌِر ََفْ يَ ْد ُخل ِيف ِ
ك إِ َذا َآم َن بِبَػ ْع ِ
يد
بلـَ ،وَك َذل َ
ض الْ ُق ْر َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وب الزَك ِاة ،أَْو أَقَػر ِهبَ َذا ُكل ِو َو َج َح َد الص ْوَـ ،أَْو أَقَػر
وب الصبلة ،أَْو أَقَػر بالتػ ْوحيد َوالصبلة َو َج َح َد ُو ُج َ
َو َج َح َد ُو ُج َ
ِ
ِ
اٟتَج.
وب ْ
هبَ َذا ُكلو َو َج َح َد ُو ُج َ
ولَما ََف يػْنػ َق ْد أُنَاس ِيف زم ِن النِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -لِْلحج أَنْػزَؿ ا﵁ ِيف حق ِهم﴿ :و ِ
﵁ َعلَى الن ِ
اس ِحج
َ
ٌ ََ
َ َْ
ُ َْ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ
)
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(
ت م ِن اسَتطَ ِ
ِ
ِ
ث َك َفَر
ُت﴾ َ .وَم ْن أَقَػر ِهبَ َذا ُكل ِو َو َج َح َد الْبَػ ْع َ
الْبَػْي َ ْ َ
اع إِلَْيو َسبِيبلً َوَمن َك َفَر فَِإف ا﵁َ َغ ٍِت َع ِن الْ َعالَم َ
ِ ِ
وف أَف يػ َفرقُوا بػُت ِ
وف بِ ِ
بِ ِ
ا﵁
ين يَ ْك ُفُر َ
ا﵁ َوُر ُسلِ ِو َويُِر ُ
يد َ ُ َ َْ
اإل ْٚتَ ِاعَ ،و َحل َد ُموُ َوَمالُوَُ ،ك َما قَ َاؿ َ -جل َو َعبل﴿ :إف الذ َ
وف أَف يػت ِخ ُذوا بػ ِ
ض َونَ ْك ُفُر بِبَػ ْع ٍ
وف نػُ ْؤِم ُن بِبَػ ْع ٍ
وف َحقا
ك ُى ُم الْ َكافُِر َ
َوُر ُسلِ ِو َويَػ ُقولُ َ
ض َويُِر ُ
ك َسبِيبلً * أُولَئِ َ
ُت ذَل َ
َ َْ
يد َ َ
ِ ِ
ين َع َذابًا م ِهينًا﴾(.)448
َوأَ ْعتَ ْدنَا للْ َكاف ِر َ
ضَ ،وَك َفَر بِبَػ ْع ٍ
صر َح ِيف كِتَابِِو أَف َم ْن َآم َن بِبَػ ْع ٍ
ض ،فَػ ُه َو الْ َكافُِر َحقاَ ،وأَنوُ يَ ْستَ ِحق َما ذَ َكَر؛
فَِإذَا َك َ
اف ا﵁ُ قَ ْد َ
ت َى ِذ ِه الشْبػ َهةُ).
َزالَ ْ
-------------مراده -رٛتو ا﵁ تعاُف -ىنا أف يرد عليهم ،فيقوؿ :أنتم تريدوف أف تأخذوا من الشرع ما تريدوف فقط،
تريدوف أف تقولوا :ال إلو إال ا﵁ ،باألسلوب الذي تفهمونو أنتم ،وىو نطق ىذه الكلمة دوف العمل ٔتقتضاىا،
( )447آؿ عمراف.ٜٚ :
( )448النساء.ٔ٘ٔ - ٔ٘ٓ :
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شخصا صدؽ الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف
وتضيفوف إليها الصوـ والصبلة والزكاة واٟتج ،فيقوؿ :أرأيتم أف
ً
كافرا؟! ببل شك ،أرأيتم َمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب
كل شيء ،ولكن كذبو يف شيء واحد ،أفبل يكوف ً
كافرا؟! أرأيتم
كافرا؟! أرأيتم َمن أقر بالتوحيد والصبلة والصوـ والزكاة وجحد اٟتج ،أال يكوف ً
الصبلة ،أال يكوف ً
٤تمدا رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -والصبلة والصوـ والزكاة واٟتج وأتى بأركاف
من أقر بالتوحيد وشهادة أف ً
كافرا؟! يقوؿ :قاؿ ا﵁ تعاُفْ ﴿ :اد ُخلُوا ِيف الس ْل ِم َكاف ًة﴾( .)449فيؤخذ
اإلسبلـ ،وجحد اليوـ اآلخر ،أال يكوف ً
اإلسبلـ كلو.
فدعواىم أف ٣ترد قوؿ" :ال إلو إال ا﵁" دوف االلتزاـ بقيودىا وشروطها ٍ
كاؼ ،ال شك أنو على خبلؼ ما
دلت عليو النصوص ،فقد جاء عنو -عليو الصبلة والسبلـ -أنو قاؿَ « :م ْن قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ .د َخ َل

اٞتَن َة»( .)450وقد استمسكت ا١ترجئة هبذا اٟتديث.
ْ
اٞتَن َة».
وقاؿ أىل العلم :الذي قاؿ -بأيب وأمي صلوات ا﵁ وسبلمو عليوَ « :م ْن قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ .د َخ َل ْ
وف ِ
ىو الذي قاؿ« :من قَ َاؿ :ال إِلَو إِال ا﵁ ،وَك َفر ِٔتَا يػعب ُد ِمن د ِ
ا﵁؛ َحُرَـ َمالُوُ َوَد ُموُ»(.)451
ُ َ َ ُ َْ ْ ُ
َ
َْ
ِ
وىو الذي قاؿ أليب ىريرة« :من لَِقيت وراء ى َذا ْ ِ ِ
َ ْ َ ََ َ َ
اٟتَائط يَ ْش َه ُد أَال إِلَ َو إِال ا﵁ُ ُم ْستَػْيقنًا بَػ َها قَػلْبُوُ فَػبَش ْرهُ
باِ ْٞتَن ِة»(.)452
ِ ِ
ك وجو ِ
وىو الذي قاؿَ « :حرَـ َعلَى الن ِ
ا﵁»(.)453
ار َم ْن قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ ،يَػْبتَغي بِ َذل َ َ ْ َ
ُ
()454
اٞتَن َة» .
ات َوُى َو يَػ ْعلَ ُم أَنوُ ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،د َخ َل ْ
وىو الذي قاؿ -عليو الصبلة والسبلـَ « :م ْن َم َ
فالشروط اليت ال تنفع ىذه الكلمة إال هبا ىي :العلم واليقُت واإلخبلص واالنقياد ..إُف آخره.
فيقوؿ -رٛتو ا﵁ تعاُف :ال شك أف َمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁ .فعليو أف يلتزـ ما تقتضيو ىذه الكلمة من ترؾ
الشرؾ واإلقرار ﵁ بالتوحيد ،أما ٣ترد أف ي قوؿ :ال إلو إال ا﵁ .فيكوف من أىل اإلسبلـ ،فبل شك أف ىذه
( )449البقرة.ٕٓٛ :
( )450أخرجو مسلم :كتاب اإلٯتاف ،باب الدليل على أف من مات على التوحيد دخل اٞتنة ( )ٕٙمن حػديث عثمػاف بػن عفػاف بنحػوه.
ويف الباب من حديث معاذ بن جبل وغَته.

( )451أخرجو مسلم :كتاب اإلٯتاف ،باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال ا﵁  )ٕٖ( ...من حديث طارؽ بن أشيم بو.
( )452أخرجو مسلم :كتاب اإلٯتاف ،باب الدليل على أف من مات على التوحيد دخل اٞتنة (ٖٔ) من حديث أيب ىريرة بو.
( )453متف ققل هلي ققو أخرج ػػو البخ ػػاري :كت ػػاب الص ػػبلة ،ب ػػاب ا١تس ػػاجد يف البي ػػوت (ٕ٘ٗ ،)ٜٖٙٛ ،٘ٗٓٔ ،ٔٔٛٙ ،مس ػػلم :كت ػػاب
ا١تساجد ومواضع الصبلة ،باب الرخصة يف التخلف عن اٞتماعة بعذر )ٖٖ( ..من حديث عتباف بن مالك بو.

( )454سبق ٗتر٬تو من حديث عثماف بن عفاف.
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النصوص دالة على ىذه القيود ،فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ« :من قَ َاؿ :ال إِلَو إِال ا﵁ ،وَك َفر ِٔتَا يػعب ُد ِمن د ِ
وف
ُ َ َ ُ َْ ْ ُ
َ
َْ
ِ
ا﵁»( .)455فهذا قيد مهم جدا ،واٟتديث عند مسلم.

فمن قا٢تا وكفر ٔتا يُعبَد من دوف ا﵁ أيا كاف ا١تعبود من دوف ا﵁ َحُرَـ مالو ودمو.
أما لو قاؿ :ال إلو إال ا﵁ .وَف يكفر ٔتا يُعبَد من دوف ا﵁ ،فلم ٭تقق الكلمة؛ ألف ا﵁ تعاُف يقوؿ﴿ :فَ َمن
ِ ِ
ِ ِ
ك بِالْ ُع ْرَوِة الْ ُوثْػ َقى﴾( .)456وا١تستمسك بالعروة الوثقى ىو الذي ٚتع
استَ ْم َس َ
يَ ْك ُف ْر بِالطاغُوت َويُػ ْؤمن بِا﵁ فَػ َقد ْ
األمرين ،و٫تا :قوؿ ال إلو إال ا﵁ ،والكفر بالطاغوت -وىو ا١تعبود من دوف ا﵁ تعاُف.
فهكذا ينبغي أف تُفهم األمور؛ و٢تذا يقوؿ ٢تم السؤاؿ ا١تؤكد جوابو :لو أنو قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،وجحد
وعبَ َد من دوف ا﵁ -
الصبلة ،فما حكمو؟ يقولوف :كافر .يقوؿ :فكذلك اٟتاؿ إذا قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،باللسافَ ،
عز وجل -غَته ،فبل يكوف قد حقق قوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،وكفر ٔتا يُعبد من دوف ا﵁ .وال يكوف قد حقق﴿ :فَ َمن
ِ ِ ِ ِ
ك بِالْ ُع ْرَوِة الْ ُوثْػ َقى﴾(.)457
استَ ْم َس َ
يَ ْك ُف ْر بِالطاغُوت َويُػ ْؤمن بِا﵁ فَػ َقد ْ
ونظرا أل٫تية ىذه الكلمة سأسوؽ بعض الكبلـ لبعض أىل العلم الداؿ على أف ٣ترد قوؿ "ال إلو إال ا﵁"
ً
فقط ال يكفي ،وإنو ٯتكن أف يقوؿ اإلنساف :ال إلو إال ا﵁ ،وال تنفعو ،فاإلماـ الشافعي -رٛتو ا﵁ تعاُف -يف
كتاب "األـ" ،فيما رواه ابن عبد الْب( )458يف "االنتقاء" يقوؿ يف ا١تعتزِف اٞتلد ا١تشهور إبراىيم بن إٝتاعيل بن

علية( : )459أنا ٥تالف لو يف كل شيء .يقوؿ الشافعي :ويف قوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،فأنا لست أقوؿ كما يقوؿ؛ فأنا

( )455سبق ٗتر٬تو.
( )456البقرة.ٕ٘ٙ :
( )457البقرة.ٕ٘ٙ :
( )458ىػػو :اإلمػػاـ ،العبلمػػة ،حػػافظ ا١تغػػرب ،شػػيخ اإلسػػبلـ ،أبػػو عمػػر ،يوسػػف بػػن عبػػد ا﵁ بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػْب بػػن عاصػػم ،النمػػري،
األندلسي ،القرطيب ،ا١تالكي ،صاحب التصانيف الفائقة ،مولده يف سػنة ٙتػاف وسػتُت وثػبلث مئػة يف شػهر ربيػع اآلخػر ،أدرؾ الكبػار ،وطػاؿ
عمره ،وعبل سػنده ،وتكػاثر عليػو الطلبػة ،سػارت بتصػانيفو الركبػاف ،وخضػع لعلمػو علمػاء الزمػاف ،مػن مصػنفاتو" :التمهيػد" ،و"االسػتيعاب".
عامػػا .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء ( ٖٔ٘ /ٔٛترٚتػػة ٘ ،)ٛوال ػػديباج
مػػات بشػػاطبة سػػنة ثػػبلث وسػػتُت وأربػػع مئػػة ،وعػػاش ٜتسػػة وتسػػعُت ً
ا١تذىب (ٕ ٖٙٚ /ترٚتة .)ٜٔ

( )459ىو :إبراىيم ب ن إٝتاعيػل بػن إبػراىيم بػن مقسػم ،األسػدي ،أبػو إسػحاؽ ،ابػن عليػة ،مػن رجػاؿ اٟتػديث ،مصػري ،ولػد سػنة إحػدى
وٜتسػُت ومئػة ،كػػاف جهميػا يقػوؿ ٓتلػػق القػرآف ،قػػاؿ ابػن عبػد الػػْب :لػو شػػذوذ كثػَت ،ومذاىبػو عنػػد أىػل السػػنة مهجػورة .جػرت لػػو مػع اإلمػػاـ
الشافعي مناظرات ،ولو مصنفات يف الفقو شبيهة باٞتدؿ ،منها" :الرد على مالك" ،نقضو عليو أبو جعفػر األهبػري .تػويف ببغػداد وقيػل ٔتصػر
سنة ٙتاف عشرة ومئتُت .انظر :ميزاف االعتداؿ (ٔ ٕٓ /ترٚتة ٕٗ) ،واألعبلـ للزركلي (ٔ.)ٖٕ /

شرح كشف الشبهات

كبلما
تكليما من وراء حجاب ،وذاؾ يقوؿ :ال إلو إال ا﵁ الذي خلق ً
أقوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،الذي كلم موسى ً
أٝتعو موسى من وراء حجاب! يعٍت :حىت قوؿ "ال إلو إال ا﵁" أنا أختلف معو فيها(.)460

()461
كثَتا -رٛتو ا﵁ -يف كتاب التوحيد يف اجمللد الثآف من صفحة ٙتاف
أطاؿ
فقد
،
وىكذا قاؿ ابن خزٯتة
ً
مئة وٜتسة عشر إُف ٙتاف مئة اثنُت وثبلثُت ،فقاؿ ما موجزه :يعلم كل عاَف أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف
اٞتَنةَ» -أف َمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،وَف
يريد باألخبار ا١تطلقة -يقصد مثل قولوَ « :م ْن قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ .د َخ َل ْ
يؤمن بشيء من الكتب أو اٞتنة والنار أو البعث واٟتساب أنو من أىل اٞتنة ،مثلما قاؿ الشيخ ،يعٍت :أف َمن

قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،وكفر بالبعث ،ال ٯتكن أف تنفعو ال إلو إال ا﵁( .)462فهذا كبلـ ابن خزٯتة ،فاألخبار ا١تطلقة
يف قوؿ "ال إلو إال ا﵁" إذا قا٢تا اإلنساف ،وَف يؤمن بشيء من الكتب أو اٞتنة والنار أو البعث واٟتساب ،فيعلم
كل عاَف أنو ال ٯتكن أف يكوف مراد النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنو من أىل اٞتنة.
مث ذكر عدة أحاديث فيها إطبلؽ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -دخوؿ اٞتنة لِ َمن عمل عمبلً ،مثلَ « :م ْن
اٞتن َة»( .)463ومثل« :من قَاتَل ِيف سبِ ِيل ِ
اؽ نَاقٍَة»( .)464فذكر النيب -صلى ا﵁ عليو
ا﵁ فَػ َو َ
َ
صلى الْبَػ ْرَديْ ِن َد َخ َل َْ
َْ َ َ
أيضا أنو من أىل اٞتنة ،وذكر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أف من َعلِم أف الصبلة حق عليو فهو من
وسلمً -
أىل اٞتنة( ..)465فيقوؿ :ىذه األحاديث إذا أردنا أف نفهمها هبذا الفهم غَت السوي ،فمعٌت ذلك أف َمن صلى
( )460االنتقاء البن عبد الْب (ص.)ٜٚ-ٚٛ
( )461ىو٤ :تمد بن إسحاؽ بن خزٯتة بن ا١تغَتة بن صاٌف بػن بكػر ،أبػو بكػر ،النيسػابوري ،الشػافعي ،السػلمي ،اٟتػافظ ،اٟتجػة ،الفقيػو،
صاحب التصانيف ،ولد سنة ثبلث وعشػرين ومئتػُت ،وعػٍت يف حداثتػو باٟتػديث والفقػو حػىت صػار يُضػرب بػو ا١تثػل يف سػعة العلػم واإلتقػاف،
ٝتػػع مػػن إسػػحاؽ بػػن راىوي ػو وغػػَته ،وحػػدث عنػػو البخػػاري ومسػػلم -يف غػػَت الصػػحيحُت -وغَت٫تػػا ،تػػويف يف ثػػآف ذي القعػػدة سػػنة إحػػدى
عشػػرة وثػػبلث مئػػة ،عػػاش تسػ ًػعا وٙتػػانُت سػػنة .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (ٗٔ ٖٙ٘ /ترٚتػػة ٕٗٔ) ،والتقييػػد ١تعرفػػة رواة السػػنن واألسػػانيد

(صٔٔ ترٚتة ٖٔ).

( )462انظر التوحيد البن خزٯتة (ٕ.)ٛٔٚ-ٛٔٙ/
( )463متفل هليو أخرجو البخاري :كتاب مواقيت الصبلة ،باب فضل صبلة الفجر (ٗ ،)٘ٚمسلم :كتػاب ا١تسػاجد ومواضػع الصػبلة،
باب فضل صبليت الصبح والعصر وا﵀افظة عليهما (ٖ٘ )ٙمن حديث أيب موسى األشعري بو.

( )464صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٕٕٓ٘ٓ ،)ٕٕٔٔٙ ،ٕٕٔٔٓ ،أبو داود :كتاب اٞتهاد ،بػاب فػيمن سػأؿ ا﵁ تعػاُف الشػهادة
(ٕٔٗ٘) ،الًتمذي :كتاب فضائل اٞتهاد ،باب ما جاء فيمن يكلم يف سيل ا﵁ ( ،)ٔٙ٘ٚالنسائي :كتػاب اٞتهػاد ،بػاب ثػواب مػن قاتػل
يف سػػبيل ا﵁ ف ػواؽ ناقػػة (ٖٔٗٔ) ،ابػػن ماجػػو :كتػػاب اٞتهػػاد ،بػػاب القتػػاؿ يف سػػبيل ا﵁ سػػبحانو وتعػػاُف (ٕ )ٕٜٚمػػن حػػديث معػػاذ بػػن
جبل ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :صحيح ،ويف الباب من حديث أيب ىريرة وغَته.

( )465أخرجو أٛتد يف ا١تسند (ٖٕٗ) من حديث عثماف بن عفاف ،قاؿ ا٢تيثمي يف ٣تمع الزوائد (ٕ :)ٔ٘/رجالو موثقوف.
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الْبدين فقط دخل اٞتنة ،وإف َف يعمل باألحاديث األخرى ،فإذا قيل :ال ،بل ال بد أف يأيت ّتميع الصلوات ،وال
بد أف يأيت ّتميع ما أمر ا﵁ .قيل :فكذلك اٟتاؿ بالنسبة للتوحيد ،فإف النصوص الدالة على أف الصلوات ٜتس
وليست ىذين الفرضُت ،فلو قاؿ إنساف :سأصلي العصر والفجر وسأدخل اٞتنة بناء على ىذا اٟتديث .وترؾ
األحاديث األخرى ،والنصوص األخرى الدالة على أف الصلوات ٜتس ،والدالة على وجوب الزكاة واٟتج..
وغَت٫تا.
فيقوؿ اإلماـ  -رٛتو ا﵁ تعاُف :ال خبلؼ بُت أىل العلم أف من قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،فقط باللساف وَف يعمل
ٔتقتضاىا وما ٬تب عليو ٦تا أوجب ا﵁ من ترؾ الشرؾ ،أهنا ال تنفعو.

و٢تذا قاؿ البقاعي(- )466رٛتو ا﵁ تعاُف -بعد بيانو معٌت كلمة التوحيد ،وأف معناىا :ال معبود حق إال ا﵁،
نافعا إذا
نافعا ،وإ٪تا يكوف ً
علما إال إذا كاف ً
قاؿ :ىذا العلم أعظم الذكرى ا١تنجية من أىواؿ الساعة ،فبل يكوف ً
كاف مع اإلذعاف والعمل ٔتا تقتضي و ،العمل ٔتا تقتضيو ال إلو إال ا﵁ ،أي :ال معبود ْتق إال ا﵁ ،وا١تعٌت :أف ما
ُعبِد من دوف ا﵁ -عز وجل -فهو باطل؛ فتًتؾ ا١تعبودات من دوف ا﵁ .يقوؿ :وإال فهو جهل صرؼ( .)467فهذا

٣تمل ما قالوا -رٛتهم ا﵁ تعاُف -يف ا١توضوع.
السؤاؿ:
ما تقوؿ يف األشخاص الذين ال يُػَبدعوف اٞتماعات الضالة ،وإ٪تا يقوؿ :لكل ٚتاعة أسلوهبا يف الدعوة ،وىم
على خَت ،وال بد أف ٧تمع األمة دوف تفريق فيما بينهم؟
اٞتواب:
ال شك أنو ينبغي على ا١تسلمُت أف يكونوا أمة واحدة ،وأف يعودوا إُف منهج السلف الصاٌف -رضي ا﵁
عنهم -يف سائر أمورىم ،وأف يصدروا عن علم وبصَتةْ ،تيث تكوف ىذه األمور ٭تدث فيها ما أراد ا﵁ من
الوفاؽ وعلى منهج الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم .أما أف يُقاؿ :إف كل أحد يعمل على شاكلتو .فليس

( )466ىػػو :إبػراىيم بػػن عمػػر بػػن حسػػن الربػػاط -بضػػم الػراء وٗتفيػػف البػػاء -ابػػن علػػي بػػن أيب بكػػر ،البقػػاعي ،أبػػو اٟتسػػن ،برىػػاف الػػدين،
مػؤرخ ،أديػب ،ولػد سػنة تسػػع وٙتػاف مئػة ،أصػلو مػن البقػػاع يف سػورية ،وسػكن دمشػق ،ورحػل إُف بيػػت ا١تقػدس والقػاىرة ،وتػويف بدمشػق سػػنة
ٜتػػس وٙتػػانُت وٙتػػاف مئػػة ،لػػو" :عن ػواف الزمػػاف يف ت ػراجم الشػػيوخ واألق ػراف" ،و"أس ػواؽ األش ػواؽ" .انظػػر :طبقػػات ا١تفس ػرين (ص ٖٗٚترٚتػػة
ٗ٘ٗ) ،واألعبلـ للزركلي (ٔ.)٘ٙ /

( )467نظم الدرر للبقاعي (.)ٔٙٗ/ٚ
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عمل منطلقة من الدليل ،ومن خبلؿ كبلـ أىل العلم .أما أف يقوؿ :كل
بصحيح ،بل ال بد أف تكوف األمور اليت تُ َ
أحد يعمل ٔتا يريد ،فهذا ليس بصحيح.
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السؤاؿ:
ما معٌت القوؿ أف ا﵁ يسمع بسمع ويرى بعُت؟
اٞتواب:
يعٍت أنو شيء حقيقي ،ليس فقط كما يريد البعض أف يقوؿ :يسمع ،وال يقوؿ :إنو يسمع ا١تسموعات ،بل
ٝتاعا ،فللو السمع ،وىو يسمع -سبحانو وتعاُف -حقا.
يسمع ً
السؤاؿ:
مانعا ،فهل ىو مطلق أـ توجد قيودْ ،تيث أف أشخاص
ىل التأويل مانع من موانع التكفَت ،وإذا كاف ً
عندىم دليل على تأويلهم ،ولكن ىذا الدليل غَت سليم؟
اٞتواب:
التأويل أنواع؛ ومنو تأويل بعيد جدا ،وأبعد ما يكوف عن الصواب ،فهذا لو فتح للناس ألقررنا ٔتا عند
الباطنية .وقد تكوف بعض األمور فيها تأويل ٦تا ٮتفى ،فهناؾ مسائل ٗتفى وغَت واضحة ،وقد ٗتفى على
أيضا لو أخطأ إنساف وبُػُت لو خطأه وأُزيلت شبهتو ،فإف رجع كما سيأيت -إف شاء ا﵁ تعاُف-
اإلنساف ،و ً
فحسن ،وإف َف يرجع فبل يقاؿ :إهنم تائبوف.
السؤاؿ:
ىل يقاؿ :اختبلؼ العلماء يف مسائل العقيدة اجتهاد منهم ،أـ االجتهاد خاص بالفقو؟
اٞتواب:
االجتهاد -كما تعلم -يكوف يف األمور اليت ال نص فيها ،أما األمور ا١تنصوص عليها فبل اجتهاد فيها ،وأما
ما بينو النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف النصوص وما كاف عليو السلف الصاٌف فهذا ليس ٤تل اجتهاد اليوـ.
السؤاؿ:
يقوؿ بعض ا١تبتدعة :إف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يسمعنا ،فنطلب منو الدعاء؟
اٞتواب:
ك ال تَ ْد ِري َما أَ ْح َدثُوا بَػ ْع َد َؾ»( .)468إُف غَت ذلك من النصوص اليت
ىذا غَت صحيح ،كما يف اٟتديث« :إِن َ
سقناىا.
السؤاؿ:
( )468سبق ٗتر٬تو.
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بلؼ أُم ِيت َر ْٛتَةٌ»( ،)469ما صحتو؟
اختِ ُ
يسأؿ عن حديثْ « :
اٞتواب:
ىذا ليس بسليم ،وليس بصحيح.
السؤاؿ:
ٝتعت بعض ا١تشايخ يقوؿ :ال ٬توز اسم "عزوز" لعبد العزيز ،و"الرٛتي" لعبد الرٛتن؛ ألنو تصغَت ،فهل ىذا
صحيح؟
اٞتواب:
من أىل العلم َمن قاؿ ىذا ،وقاؿ :فيو إشكاؿ؛ ألف التصغَت صار لبلسم نفسو ،فإذا أراد أحدىم أف يصغر
فليقل :عبيد ا﵁ ،عبيد العزيز .حىت يكوف التصغَت يف االسم األوؿ ،ويبعد عن اإلشكاؿ.
السؤاؿ:
ادع ِف بالنجاح؟
ىل طلب الدعاء من شخص ٦تنوع ،كأف أقوؿُ :
اٞتواب:

( )469قاؿ السخاوي يف ا١تقاصد اٟتسنة (ٔ :)ٚٓ-ٜٙ/البيهقي يف ا١تػدخل مػن حػديث سػليماف بػن أيب كرٯتػة عػن جػويْب عػن الضػحاؾ
عن ابن عباس قاؿ قاؿ رسوؿ ا﵁ «مهما أوتيتم من كتاب ا﵁ فالعمل بو ال عذر ألحد يف تركو فإف َف يكن يف كتاب ا﵁ فسػنة مػٍت ماضػية
فػإف َف تكػن سػنة مػػٍت فمػا قػ اؿ أصػحايب إف أصػػحايب ٔتنزلػة النجػوـ يف السػماء فأٯتػػا أخػذمت بػو اىتػديتم واخػػتبلؼ أصػحايب لكػم رٛتػة» ومػػن
ىذا الوجو أخرجو الطْبآف والديلمي يف مسنده بلفظو سواء وجويْب ضعيف جدا والضحاؾ عن ابن عباس منقطع.
وقد عزاه الزركشي إُف كتاب اٟتجة لنصر ا١تقدسػي مرفوعػا مػن غػَت بيػاف لسػنده وال صػحابيو وكػذا عػزاه العراقػي آلدـ بػن أيب إيػاس يف كتػاب
العلػم واٟتكػػم بػػدوف بيػػاف بلفػػظ «اخػػتبلؼ أصػػحايب رٛتػػة ألمػػيت» قػػاؿ وىػػو مرسػػل ضػػعيف .وهبػػذا اللفػػظ ذكػػره البيهقػػي يف رسػػالتو األشػػعرية
بغَت إسناد ويف ا١تدخل لو من حديث سفياف عن أفلح بػن ٛتيػد عػن القاسػم بػن ٤تمػد قػاؿ :اخػتبلؼ أصػحاب ٤تمػد رٛتػة لعبػاد ا﵁ .ومػن
حديث قتادة أف عمر بن عبد العزيز كاف يقوؿ :ما سرٓف لو أف أصحاب ٤تمد َف ٮتتلفوا ألهنم لو َف ٮتتلفوا َف تكن رخصة.
ومن حديث الليث بن سعد عن ٭تِت بن سعيد قاؿ أىل العلم :أىػل توسػعة ومػا بػرح ا١تفتػوف ٮتتلفػوف فيحػل ىػذا و٭تػرـ ىػذا فػبل يعيػب ىػذا
على ىذا إذا علم ىذا .وقد قرأت ٓتط شػيخنا إنػو يعػٍت ىػذا اٟتػديث حػديث مشػهور علػى األلسػنة وقػد أورده ابػن اٟتاجػب يف ا١تختصػر يف
مباحػث القيػػاس بلفػػظ «اخػػتبلؼ أمػػيت رٛتػػة للنػػاس» وكثػر السػؤاؿ عنػػو وزعػػم كثػػَت مػػن األئمػػة أنػو ال أصػػل لػػو لكػػن ذكػػره ا٠تطػػايب يف غريػػب
اٟتػػديث مسػػتطردا وقػػاؿ :اعػػًتض علػػى ىػػذا اٟتػػديث رجػػبلف أحػػد٫تا مػػاجن واآلخػػر ملحػػد و٫تػػا إسػػحاؽ ا١توصػػلي وعمػػرو بػػن ْتػػر اٞتػػاحظ
وقاال ٚتيعا :لو كاف االختبلؼ رٛتة لكاف االتفاؽ عذابا مث تشاغل ا٠تطايب برد ىذا الكبلـ وَف يقع يف كبلمو شفاء يف عػزو اٟتػديث ولكنػو
أشعر بأف لو أصبل عنده مث ذكر شيخنا شيئا ٦تا تقدـ يف عزوه.
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مطلقا ،وىو ضرب من ضروب األمور ا١تشروعة؛ و٢تذا أمر النيب -صلى
إف كاف الشخص حيا فبل إشكاؿ ً
()470

أف يستغفر لو( ،)471وىذا ال إشكاؿ

القَرٓف
ا﵁ عليو وسلم -عمر -رضي ا﵁ عنو -أف يطلب من أُويس ُ
فيو ،لكن اإلشكاؿ أف يطلب ىذا من ميت.
السؤاؿ:
ىل قولنا :إف أىل الكتاب مشركوف ،ٯتنعنا من أكل طعامهم والزواج من نسائهم؟
اٞتواب:
ال؛ ألف ا﵁ -تبارؾ وتعاُف -استثناىم من ىذا استثناءً بينًا ،فَ َذكر -سبحانو وتعاُف -أف نساء أىل الكتاب
حل لنا ،فقاؿ تعاُف﴿ :وطَعاـ ال ِذين أُوتُوا الْ ِكتاب ِحل ل ُكم وطَعام ُكم ِحل ٢تم والْمحصنَات ِمن الْم ْؤِمنَ ِ
ات
َ َ
ْ َ َُ ْ
ُْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ
َ َُ َ
()472
والْمحصن ِ ِ
ِ
اب ِمن قَػْبلِ ُك ْم﴾  .وىذا خاص بأىل الكتاب فقط من اليهود والنصارى.
َ ُ ْ ََ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن الذ َ
والنساء البليت ٬توز الزواج منهم يُشًتط أف يكن عفيفات ،وأف يكن ملتزمات بالفعل ٔتا ىن عليو من يهودية
أو نصرانية ،ال أف يكن ملحدات مثبلً ،ففي ىذه اٟتالة لسن يهوديات وال نصرانيات.
السؤاؿ:
يسأؿ عن التصوير بالفيديو والكامَتا وتوسع الناس فيو؟
اٞتواب:
ىذه مسألة ٤تل خبلؼ ببل شك بُت أىل العلم ،والسيما التصوير بالفيديو بشكل خاص؛ فبعض ا١تشايخ
يرى أهنا ال إشكاؿ فيها ،والسيما مع كثَت نفعها ،و٢تذا يرى الكثَت من ا١تشايخ ا١تشًتكُت اآلف يف الدورة التصوير
بالكامَتا ،وذلك بالنظر إُف أهنم يروف أف اٟتديث ال يشمل مثل ىذا النوع ،قالوا :ألف التصوير تفعيل ،من جعل
الشيء على ىيئة معينة مضاىاة ٠تلق ا﵁ تعاُف ،واألقواؿ كثَتة من ا١تشايخ.

( )470ىو :أويس بن عامر -وقيل :عمرو -بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصػواف بػن قػرف بػن ردمػاف بػن
ناجيػػة بػػن م ػراد ،ا١ت ػرادي ،مث ال َقػ َػرٓف ،الزاىػػد ا١تشػػهور ،أدرؾ النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -وَف يػػره ،فقػػد منعػػو مػػن القػػدوـ بػػره بأمػػو ،وسػػكن

الكوفػة وىػػو مػػن كبػار تابعيهػػا ،استشػػهد بصػػفُت مػع علػػي وكػػاف مػن خيػػار ا١تسػػلمُت .انظػػر :أسػد الغابػػة (ٔ ٜٔٚ /ترٚتػػة ٖٖٔ) ،واإلصػػابة
(ٔ ٕٜٔ /ترٚتة ٓٓ٘).
( )471أخرجو مسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أويس القرٓف رضي ا﵁ عنو (ٕٕٗ٘) من حديث عمر بن ا٠تطاب بو.
( )472ا١تائدة.٘ :
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ومنهم َمن يقوؿ :إف األمور على عمومها كا١تشايخ األولُت -رٛتهم ا﵁ -والذي يريد البُعد والسبلمة لنفسو
منكرا ،وأف ىذه
يف مثل ىذه األمور لو ذلك ،والذي يصور من إخواننا ويرى أف ذلك يسعو فبل نرى أنو قد أتى ً
قطعا؛ ألنو ٤ترـ ال ينبغي النقاش فيو ،وليس مثل النحت للتماثيل،
ا١تسألة اجتهدوا فيها ،فليس مثل التصوير باليد ً
أيضا نفس الوضع ٤ترـ.
فهذا ً
لكن يبقى الكبلـ يف مثل ىذه ا١تسألة؛ ىل تلحق بالتصوير الذي فيو عموـ النهي من قبل النيب -صلى ا﵁
عليو وسلم -فيُقاؿ يشمل التصوير ٚتيع أنواع التصوير ،أو يقاؿ :إنو ال يشملو.
ىذا فيو كبلـ ألىل العلم -رٛتهم ا﵁ -وما نرى التثريب ،يقوؿ :الذين يصوُروف عندىم تساىل يف دينهم،
أيضا رأوا أف مثل ىذه ا١تواضع كوسائل اإلعبلـ وغَتىا أهنا لو تُِركت
وىذا ال يصلح ،فهذه مسألة اجتهدوا فيها ،و ً
ألىل الباطل وألىل الفساد وألىل التصوؼ والرفض ٟتدثت مشكلة كبَتة؛ ألنو إذا أُ ِريد طرح موضوع شرعي وَف
ِ
يأت أىل العلم وا٠تَت ليتكلموا فيها انفت ح باب شر عظيم ،قالوا :حىت لو كاف األمر فيو ما فيو من ا٠تبلؼ ،إال
أف ا١تفسدة أعظم ،ومن أىل العلم وطلبة العلم َمن يرى البعد.
فبل أرى أف تكوف ىذه ا١تسألة مسألة تثريبْ ،تيث تكوف ضابطًا عنده يف دينو التساىل وعنده مداىنة ،ال
عد فهذا شأنو.
أبدا ،فا١تسألة ٬تتهد فيها إخواننا ،والذي يريد العافية والبُ َ
يصلح ىذا ً
قاؿ اإلماـ اجملدد شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب(- )473رٛتو ا﵁ تعاُف -يف "كشف الشبهات"( :فَِإ َذا
ض فَػهو الْ َكافِر حقا ،وأَنو يستَ ِحق ما ذَ َكر؛ زالَ ِ
ِ
صر َح ِيف كِتَابِِو أَف َم ْن َآم َن بِبَػ ْع ٍ
ت الشْبػ َهةُ.
َك َ
َ َ َ
اف ا﵁ُ قَ ْد َ
ُ َ َ َُْ
ض َوَك َفَر ببَػ ْع ٍ ُ َ
ِِ ِ
ض أَ ْى ِل ِ
اإل ْح َس ِاء ِيف كِتَابِِو ال ِذي أَْر َسلَوُ إِلَْيػنَا).
َوَىذه ى َي ال ِيت ذَ َكَرَىا بَػ ْع ُ
------------اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت..

( )473ىو :اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب بن سػليماف بػن علػى بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن راشػد ،التميمػي ،اٟتنبلػي ،النجػدي ،ا١تصػلح
الكبػَت ،ولػػد ونشػأ وتعلػم يف بلػدة العيينػػة ،ورحػل يف طلػػب العلػم إُف نػواحي ٧تػػد ومكػة ،حػػىت صػار عا١تػػا ،أنكػر ا١تنكػػر ،وقمػع ا﵁ بػػو البػػدع،
اٖتػد مػػع آؿ سػعود يف توحيػػد اٞتزيػرة العربيػػة ،وتوحيػد الػػرب تعػػاُف حػىت أيػػد٫تا ا﵁ .لػو "كتػػاب التوحيػد" ،و"األصػػوؿ الثبلثػة" ،وغَت٫تػػا كثػَت.
ولد سنة ٜتس عشرة بعد ا ١تئة واأللف ،وتويف سنة ست ومئتُت بعد األلف .انظر :إسػبلمية ال وىابيػة للػدكتور /ناصػر بػن عبػد الكػرٔف العقػل
(ص ،)ٕٖ :واألعبلـ للزركلي (.)ٕ٘ٚ /ٙ
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ض أَ ْى ِل ِ
اإل ْح َس ِاء) ،يُدعى أٛتد بن عبد الكرٔف ،ويف ذلك الوقت كاف
ذُكر أف الرجل ا١تقصود ىنا بقولو( :بَػ ْع ُ
قد راسل الشيخ ْتاصل الشبهة السابقة ا١تتعلقة بكلمة التوحيد اليت جهلوا معناىا ،والعْبة ليست يف كوف
الشخص ىو فبلف أو غَته ،بل العْبة يف أف ىذه ا١تسألة ُكوتِب فيها ِ
ووِج َد َمن يدافع عنها.
وروسلُ ،
ُ
كثَتا ٦تن
ؤتناسبة ذكر رسائل الشيخ يقاؿ :ىذه الرسائل نفع ا﵁ -عز وجل -هبا أٯتا نفع ،وىدى ا﵁ هبا ً
كتب ٢تم الشيخ ،ومنهم أناس كاف لديهم سوء تصور وسوء فهم ،فأزالت تلك الرسائل تلك الغشاوة اليت عن
الشيخ -رٛتو ا﵁ تعاُف -من معاصريو ،وكاف الشيخ كثَت ا١تراسبلت جدا ،وقد ُٚتعت رسائلو وىي كثَتة ،وتدؿ
كبَتا من الناس ،ومن اٟتكاـ ورؤساء
على عنايتو وحرصو على الدعوة إُف ا﵁ -عز وجل -فقد كاتب ً
عددا ً
أيضا عدد من الناس يف ذلك الوقت؛ منهم َمن يستجدي أمر دعوتو؛ سو ًاء
العشائر ،وبعض أىل العلم .وكاتبو ً
من داخل اٞتزيرة أـ خارجها ،ومنهم َمن يعرض عليو معتقده ،ويقوؿ :إف رأيت فيو شيئًا من ا٠تطأ فنبهٍت إليو...
إُف غَت ذلك.
كثَتا ،وىذا من دالئل حرصو -رٛتو ا﵁ -على الدعوة ونشرىا بأساليب
فرسائلو -رٛتو ا﵁ -نفع ا﵁ هبا ً
عدة ،وكاف من ضمنها ا١تكاتبات -رٛتو ا﵁.
ٍ
اؿ أَيضا :إِ ْف ُكْن ِ
ِ
وب
صد َؽ الر ُس َ
( َويُػ َق ُ ْ ً
َ
وؿ َ -
ت تُقر أَف َم ْن َ
صلى ا﵁ُ َعَلْيو َو َسل َمِ -يف ُكل َش ْيءَ ،و َج َح َد ُو ُج َ
ٍ
ِ
ِ
الص ِ
بلؿ الدِـ َوالْ َم ِاؿ بِ ِ
وب
بلة أَنوُ َكافٌِر َح ُ
ك إِذَا أَقَػر بِ ُكل َش ْيء إِال الْبَػ ْع َ
ثَ ،وَك َذل َ
اإل ْٚتَ ِاعَ ،وَك َذل َ
ك لَ ْو َج َح َد ُو ُج َ
ِ
ِ
ِ
اف وصد َؽ بِ َذلِ َ ِ
آف َك َما قَد ْمنَا).
ب فِ ِيوَ ،وقَ ْد نَطَ َق بِِو الْ ُق ْر ُ
ص ْوـ َرَم َ
ك ُكلو ،ال َٗتْتَل ُ
ضَََ
َ
ف الْ َم َذاى ُ
------------ِ
ىذا امتداد للكبلـ السابق وتأكيد عليو( ،فَِإ ْف ُكْن ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو
صد َؽ الر ُس َ
َ
وؿ َ -
ت تُقر ٔتَا تَػ َقد َـ م ْن أَف َم ْن َ
وسلمِ -يف َشي ٍء ،وجح َد وجوب الص ِ
بلة) ،أو أي أمر أتى بو الشرع من األمور ا١تعلومة من الدين بالضرورة،
ْ ََ َ ُُ َ
ََ َ
ِ
وـ.)...
ت تُقر فَ َم ْعلُ ٌ
فسيأيت اآلف جواب الشرط ،يف قولو( :إِ ْف ُكنْ َ
(فَمعلُوـ أَف التػوِح َيد ىو أَ ْعظَم فَ ِريض ٍة جاء ِهبا النِيب -صلى ا﵁ عَلي ِو وسلم -وىو أَ ْعظَم ِمن الص ِ
بلة َوالزَك ِاة
َْ ٌ
َ
ُ َ ََ َ
ُ َ
ُ َ ْ َ َ َ ََُ
ْ َُ
اف َشْيئًا ِم ْن َى ِذ ِه األُُم ِ
ف إِذَا َج َح َد ِ
صلى
َوالص ْوِـ َو ْ
ور َك َفَرَ ،ولَ ْو َع ِم َل بِ ُكل َما َجاءَ بِِو الر ُس ُ
اإلنْ َس ُ
اٟتَج ،فَ َكْي َ
وؿ َ -
ا﵁ علَي ِو وسلم -وإِ َذا جح َد التػوِح َيد ال ِذي ىو ِدين الرس ِل ُكل ِهم ال ي ْك ُفر؟! سبح َ ِ
اٞتَ ْه َل!).
ب َى َذا ْ
ْ َ ُ ُْ َ
َُ ُ ُ
ُ َْ ََ َ َ َ َ ْ
اف ا﵁! َما أَ ْع َج َ
------------أراد -رٛتو ا﵁ -أف يبُت أنو إذا كنت تقر أف َج ْحد الصبلة ُكفر ،وال يًتدد يف ىذا أحد ،فبل يًتدد أحد يف
فرضا .أنو كافر ،ال من ا١توحدين وال حىت من ىؤالء ا١تشركُت .فإذا كاف جحد
أف َمن قاؿ :إف الصبلة ليست ً
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كفرا ،فكيف ال يكوف جحد التوحيد الذي جاء بو النيب -صلى ا﵁
الصبلة أو الصوـ ..أو غَت٫تا من الفرائض ً
كفرا؟! ىذا من باب أوُف.
عليو وسلم -وجاءت بو الرسل ً
ٚتيعا ً
فإذا كاف جحد فرض ىو يف غاية األ٫تية؛ كالصبلة أو الصوـ أو الزكاة أو اٟتج ،لكنو ال يكوف أىم من
كفرا ،فكيف ال يكوف جحد أصل االعتقاد ،واألساس الذي يُ َبٌت
التوحيد ،إذا كاف َج ْحد واحد من ىذه الفروض ً
عليو كل شيء من األعماؿ من الكفر ،سيما وىو التوحيد الذي أٚتعت عليو الرسل -كما تقدـ.
ِ
ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -قَاتَػلُوا بٍَِت َحنِ َيف َةَ ،وقَ ْد أَ ْسلَ ُموا َم َع النِيب -
( َويُػ َق ُ
اؿ أَيْ ً
ضاَ :ى ُؤالء أَ ْ
اب َر ُسوؿ ا﵁ َ -
ص َح ُ
وؿ ا ِ
وف).
وف أَال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،وأَف ُ٤تَم ًدا َر ُس ُ
صل َ
﵁َ ،ويُػ َؤذنُ َ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ -وُى ْم يَ ْش َه ُد َ
وف َويُ َ
َ
------------()474

ثبت يف البخاري

أف وفد بٍت حنيفة من ضمن الوفد الذين وفدوا على النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-

وكاف فيهم عدو ا﵁ مسيلمة الكذاب( ،)475وخْبىم معروؼ ،فهم ٦تن َوفَد على النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
من العرب الذين وفدوا ١تا فتح ا﵁ على النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -مكة ،وفدت وفود العرب للمبايعة على
اإلسبلـ.
وىنا كبلـ قد يستغربو بعضهم ،يقوؿ :كيف يقوؿ الشيخ :إف بٍت حنيفة كانوا يصلوف ،وكانوا يؤذنوف ،ىم -
كما سيأيت١ -تا أقروا بأف مسيلمة رسوؿ ا﵁ انسلخوا من ذلك كلو .فاٞتواب :إف ىذا غَت صحيح ،فقد كاف
ا١ترتدوف على نوعُت:

( )474أخرجو البخاري :كتاب ا١تغازي ،باب وفد بٍت حنيفة وحديث ٙتامة بن إثاؿ (ٖ )ٖٗٚمن حديث ابن عباس.
( )475ىػو :مسػػيلمة بػػن ٙتامػة بػػن كبػػَت بػن حبيػػب ،اٟتنفػػي ،الػوائلي ،أبػػو ٙتامػػة ،متنبػم ،مػػن ا١تعمػرين ،ويف األمثػاؿ :أكػػذب مػػن مسػػيلمة.
ولد ونشأ باليمامة يف القريػة ا١تسػماة اليػوـ باٞتبيلػة بقػرب العيينػة بػوادي حنيفػة يف ٧تػد ،وتلقػب يف اٞتاىليػة بػالرٛتن ،وعػرؼ برٛتػاف اليمامػة،
وىو شيخ ىرـ ،و١تا رجع الوفد كتب مسيلمة إُف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يدعي النبوة ،تويف النػيب قبػل القضػاء علػى فتنتػو ،فلمػا انػتظم
جيشا على رأسو خالد بن الوليد فظفر عليو وقتل مسيلمة سنة اثنيت عشرة .انظر :األعبلـ للزركلي (.)ٕٕٙ /ٚ
األمر أليب بكر انتدب لو ً
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النوع األوؿَ :من زعموا أف ىناؾ رسوالً غَت ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -سواء أكاف يف اليمن كجماعة
األسود العنسي( ،)476أـ من بٍت حنيفة الذين زعموا أف مسيلمة رسوؿ ا﵁ ،أـ َمن َس ِفو نفسو من بٍت ٘تيم والتف
حوؿ سجاح( ،)477أو األسديُت الذين التفوا حوؿ طليحة( ..)478فقد تنبأ عدد كبَت ،وىؤالء كفرىم واضح جدا.
النوع الثآف :ىم الذين كاف فيهم اٞتداؿ بُت الصحابة -رضي ا﵁ عنهم .وىم الذين قالوا :ال نؤدي الزكاة.
واعلم أف قو٢تم :ال نؤدي الزكاة .معناه :أهنم نصبوا القتاؿ دوهنا ،وىذا كفر.
وىذا ىو الصحيح من أقواؿ أىل العلم .فلو أف إنسانًا امتنع عن الزكاة ،فيقوؿ أىل العلم :إذا امتنع غَت
ِ
قهرا بالقوة ،وقد يُؤدب وقد يُعذر .وىل
جاحد وَف يؤد الزكاة ،فهذا من السهل أف يُقبَض عليو ،وتُ َ
ؤخذ منو الزكاة ً
آخ ُذ َىا َو ِشطَْر َمالِِو»( .)479ىذا أمر آخر.
يعذر بشطر مالو كما جاء يف اٟتديث« :فَأَنَا ُ

ػارا،
( )476ىػػو :عيهلػػة بػػن كعػػب بػػن عػػوؼ ،األسػػود ،العنسػػي ،ا١تػػذحجي ،ذو ا٠تمػػار ،متنبػػم مشػػعوذ ،مػػن أىػػل الػػيمن ،كػػاف بط ً
اشػػا جبػ ً
أسػػلم ١تػػا أسػػلمت الػػيمن ،وارتػػد يف أيػػاـ النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -فكػػاف أوؿ مرتػػد يف اإلسػػبلـ ،وادعػػى النبػػوة ،وكػػاف لػػو شػػيطاف ُٮتػػْبه
فضل بو كثَتٌ من ا لناس ،اتبعتو مذحج ،وتغلب على ٧تراف وصنعاء ،واتسع سػلطانو حػىت غلػب علػى مػا بػُت مفػازة حضػرموت إُف
با١تغيبات َ
الطائف إُف البحرين واإلحساء إُف عدف ،وجاءت كتب رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -إُف من بقي علػى اإلسػبلـ يف الػيمن بػالتحريض
علػى قتلػػو ،فاغتالػػو أحػػدىم وكػػاف مقتلػػو قبػػل وفػاة النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -بشػػهر واحػػد سػنة إحػػدى عشػػرة للهجػػرة ،وكػػاف بػػُت ظهػػوره
وقتلو ٨تو من أربعة أشهر .انظر :شذرات الذىب (ٔ ،)ٚ /واألعبلـ للزركلي (٘.)ٔٔٔ /

( )477ىػػي :سػػجاح بنػػت اٟتػػارث بػػن سػػويد بػػن عقفػػاف ،التميميػػة ،مػػن بػػٍت يربػػوع ،أـ صػػادر ،متنبئػػة مشػػهورة ،كانػػت شػػاعرة أديبػػة عارفػػة
باألخبار ،رفيعة الشأف يف قومها ،نبغت يف عهد الردة وادعػت النبػوة بعػد وفػاة النػيب -صػلى ا﵁ عليػو وسػلم -وكانػت يف بػٍت تغلػب بػاٞتزيرة،
وكػػاف ٢تػػا علػػم بالكتػػاب أخذتػػو عػػن نصػػارى تغلػػب ،فتبعهػػا ٚتػػع مػػن عشػػَتهتا بيػػنهم بعػػض كبػػار ٘تػػيم ،فأقبلػػت هبػػم مػػن اٞتزيػػرة تريػػد غػػزو أيب
بكػػر ،فنزلػػت باليمامػػة ،فبلػػغ خْبىػػا مسػػيلمة ،فأقبػػل عليهػػا يف ٚتاعػػة مػػن قومػػو وتػػزوج هبػػا ،مث انصػػرفت راجعػػة إُف أخوا٢تػػا بػػاٞتزيرة ،مث بلغه ػا
مقتل مسيلمة ،فأسلمت وىاجرت إُف البصرة وتوفيت فيها سنة ٜتس وٜتسُت .انظر :اإلصابة ( ٕٖٚ /ٚترٚتة ٔ.)ٖٔٔٙ

( )478ىو :طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن األشًت بن حجواف بن فقعس بن طريف بن عمرو بػن قعػُت بػن ثعلبػة بػن اٟتػارث بػن
دوداف بن أسد بن خزٯتة بن مدركة بػن إليػاس بػن مضػر ،األسػدي ،الفقعسػي ،يقػاؿ لػو :الكػذاب .كػاف مػن أشػجع العػرب ،وكػاف ٦تػن شػهد
مع األحزاب ا٠تندؽ ،مث قدـ على رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -سنة تسع فأسلم ،مث ارتػد وادعػى النبػوة يف عهػد أيب بكػر الصػديق ،مث

ىزـ فهرب حىت ٟتق بأعماؿ دمشق ،مث أسػلم وقػدـ مكػة معتم ًػرا ،مث خػرج إُف الشػاـ ٣تاى ًػدا ،وشػهد الَتمػوؾ ،وشػهد بعػض حػروب الفػرس،
استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين .انظر :أسد الغابة (ٕ ٗٚٚ /ترٚتة  ،)ٕٖٜٙواإلصابة (ٖ ٕ٘ٗ /ترٚتة ٗ.)ٕٜٗ
( )479حسقق :أخرجػػو أٛتػػد يف ا١تسػػند (ٕٔٗٓٓ) ،أبػػو داود :كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب يف زكػػاة السػػائمة (٘ ،)ٔ٘ٚمػػن حػػديث معاوي ػة بػػن
حيدة  ،قاؿ األلبآف يف صحيح أيب داود :حسن.
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وعرض نفسو ألف تُزىق وال يؤدي
ا١تهم أنو إف َف يقاتل فهو من ا١تسلمُت ،لكن إذا نصب القتاؿ دوهنا َ
الزكاة ،فالصحيح أف ىذا كافر ،وىو الذي أصر عليو أبو بكر -رضي ا﵁ عنو -يف قتاؿ أىل الردة.
أما الذين تنبؤوا ،فلم ٮتتلف أبو بكر وعمر -رضي ا﵁ عنهما -والصحابة فيهم ،فبل يوجد أحد يقوؿ :إهنم
مسلموف .وَف يكن ا٠تبلؼ يف ىذا الصنف الذي تنبأ بعضهم ،فإف بعضهم تنبأ زمن النيب -صلى ا﵁ عليو
أ٫تْتو ،فقد رأى كأف يف يديو
وسلم -مثل :مسيلمة واألسود ،ورأى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -فيهم رؤيا َ
سوارين من ذىب ،فأ٫تو شأهنما ،فقيل :انفخهما .فنفخهما فطارا .فأَوَ٢تُما -صلى ا﵁ عليو وسلم -بأهنما
كذاباف ٮترجاف(.)480
ووجد
وبنو حنيفة ١تا زعموا أف مسيلمة رسوؿ من رسل ا﵁َ ،ف يكفروا برسالة ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلمُ -

يف بٍت حنيفة رجل صار فتنة عظيمة جدا عليهم وىو الرجاؿ بن عنفوه( ،)481وكاف ٦تن وفد وأسلم ،وذكروا أنو قرأ
القرآف ،وكاف يظهر منو شيء من التخشع والتعبد ،وخرج من عند النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -والظاىر من حالو
اإلسبلـ ،وكاف ىذا الرجل ىو وأبو ىريرة وبعض الصحابة يف ٣تلس ،وورد أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ:
«إِف ألَ َح ِد ِى ْم ِض ْر ًسا ِيف َج َهن َم َك َجبَ ِل أُ ُح ٍد»( .)482وكاف فيهم أبو ىريرة -رضي ا﵁ عنو -وبعض الصحابةُ ،فقتل
يف سبيل ا﵁ عدد من الذين كانوا يف ذلك اجمللس ،وبقي أبو ىريرة وصحايب آخر وىذا الرجل.
و٢تذا ١تا ورد خْب الرجاؿ ،وأنو قُتِل -والعياذ با﵁ -مع مسيلمةَ ،خر أبو ىريرة ساجدا؛ ألف أبا ىريرة خاؼ
أف يكوف ىو ا١تقصود؛ ألف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أخْب أف أحد ا١توجودين لو ضرس يف جهنم كجبل أحد
عياذًا با﵁ -ألف الكافر يُعظم يف جهنم ،وورد أف غلظ جلده مسَتة ثبلثة -نسأؿ ا﵁ العافية والسبلمة ،فخشيالرجاؿ علم أبو ىريرة أنو ىو ا١تقصود.
أبو ىريرة ذلك ،فلما ارتد ّ
زورا وهبتانًا عند بٍت حنيفة أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ :إف
فالرجاؿ جاءت الفتنة منو عندما شهد ً
القبَلي،
أيضا اٞتانب َ
مسيلمة أُشرؾ يف النبوة معو! فافتنت بو ناس كثَتوف من بٍت حنيفة ،وٛتلهم على ذلك ً
وحبهم أف يكوف فيهم نيب ،فصدقوه.

( )480سبق ٗتر٬تو.
( )481ىػػو :رجػػاؿ -بتشػػديد اٞتػػيم -بػػن عنفػػوة -بنػػوف وفػػاء -اٟتنفػػي ،قػػدـ علػػى النػػيب  يف وفػػد بػػٍت حنيفػػة وكػػانوا بضػػعة عشػػر رج ػبلً
فأسلموا ،كاف يف الرجاؿ ىذا من ا٠تشوع واللزوـ لقراءة القرآف وا٠تَت فلما ارتدت بنو حنيفة افتػنت وشػهد ١تسػيلمة ،وقتػل علػى ذلػك .انظػر:
اإلصابة (ٕ ٖٜ٘ /ترٚتة ٖ.)ٕٚٙ

( )482أخرجو سيف بن عمر يف الفتوح – كما يف اإلصابة (ٕ ،)ٖٜ٘/ا٠تصائص الكْبى للسيوطي (ٕ.)ٕٔٚ/

شرح كشف الشبهات
()483
٤تمدا رسوؿ ا﵁.
وعند الطْبي
أهنم كانوا يؤذنوف ويتشهدوف يف اآلذاف :أشهد أال إلو إال ا﵁ ،أشهد أف ً

وكانوا يصلوف .وذكر ابن سعد( )484يف "الطبقات"( )485خْب الرجاؿ ،وفيو -قاتلو ا﵁ وأخزاه -شهادتو بالزور عند
أيضا ابن حجر
ٚتاعتو من بٍت حنيفة أف مسيلمة أُشرؾ مع النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف النبوة ،وتكلم ً

()486

يف "اإلصابة" على الرجاؿ وترجم لو(.)487
فاٟتاصل :أف ىذا فنت الناس فتنة عظيمة ،فكاف بنو حنيفة يصلوف ويؤذنوف ،بل ويشهدوف أال إلو إال ا﵁،
٤تمدا رسوؿ ا﵁ ،ولكن كانوا يزعموف أف مسيلمة رسوؿ أُ ِ
شرؾ مع النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف رسالتو.
وأف ً
يقوؿ ا١تصنف ىنا :الصحابة -رضي ا﵁ عنهمَ -ف يأهبوا بصبلة بٍت حنيفة ،وال بأذاهنم ،وال بشهادهتم أال إلو
إال ا﵁١ ،تاذا؟ سيأيت بيانو يف كبلـ ا١تصنف -إف شاء ا﵁.

( )483ىو٤ :تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت ،اإلماـ العلم اجملتهد ،عاَف العصر ،أبو جعفر ،الطْبي ،صاحب التصانيف البديعػة ،مػن أىػل
آمػل طْبسػػتاف .مولػػده سػػنة أربػػع وعشػرين ومئتػػُت ،وطلػػب العلػػم بعػػد األربعػُت ومئتػػُت ،وأكثػػر الًتحػػاؿ ،ولقػػي نػػببلء الرجػػاؿ ،وكػػاف مػػن أفػراد
إمام ػػا يف الفق ػػو واإلٚت ػػاع
أس ػػا يف التفس ػػَتً ،
علم ػػا ،وذك ػػاءً ،وكث ػػرة تص ػػانيف .ق ػػل أف ت ػػرى العي ػػوف مثل ػػو .ك ػػاف ثق ػػة ،ص ػػادقًا ،حافظًػػا ،ر ً
ال ػػدىر ً

واالخػػتبلؼ ،عبلمػػة يف التػػاريخ وأيػػاـ النػػاس ،عارفًػػا بػػالقراءات وباللغػػة ،وغػػَت ذلػػك .لػػو مؤلفػػات جيػػاد؛ منهػػا" :جػػامع البيػػاف" ،و"هت ػػذيب
اآلثار" .مات سنة عشر وثبلث مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء (ٗٔ ٕٙٚ/ترٚتة ٘ ،)ٔٚووفيات األعياف (ٗ ٜٔٔ /ترٚتة ٓ.)٘ٚ

( )484ىو٤ :تمد بن سعد بن منيع ،أبو عبد ا﵁ ،البغدادي ،كاتب الواقدي ،طلب العلم يف صباه ،وٟتق الكبار ،وكػاف مػن أوعيػة العلػم،
ولػػد بعػػد السػػتُت ومئػػة ،تػػويف ببغػػداد سػػنة ثبلثػػُت ومئتػػُت ،وىػػو ابػػن اثنتػػُت وسػػتُت سػػنة ،قػػاؿ ابػػن حجػػر يف التقريػػب :صػػدوؽ فاضػػل .لػػو:
"الطبقات الكبَت" ،و"الطبقات الصغَت" ،وغَت ذلك .انظر :هتذيب الكماؿ (ٕ٘ ٕ٘٘ /ترٚتة  ،)ٕٖ٘ٚوسَت أعػبلـ النػببلء (ٓٔٙٙٗ /
ترٚتة ٕٕٗ).

( )485الطبقات الكْبى (ٔ.)ٖٔٚ/

( )486ىو :أٛتػد بػن علػي بػن ٤تمػد بػن ٤تمػد بػن علػي بػن ٤تمػود بػن أٛتػد بػن حجػر ،شػهاب الػدين ،أبػو الفضػل ،الكنػآف ،العسػقبلٓف،
يتيمػا ،وأكمػل حفػظ القػػرآف يف التاسػعة مػن عمػر ،وصػلى الػًتاويح بالنػاس يف اٟتػرـ ا١تكػي ولػو
الشػافعي ،قاضػي القضػاة ،حػافظ زمانػػو ،نشػأ ً
عاما ،رحل حبا يف العلم وتطلبا للشيوخ ،لو مؤلفات حساف؛ أ٫تها" :فتح الباري" ،و"لساف ا١تيزاف" ،و"الػدرر الكامنػة" .ولػد سػنة
اثنا عشر ً
ثػػبلث وسػػبعُت وسػػبع مئػػة ،وتػػويف سػػنة ثنتػػُت وٜتسػػُت وٙتػػاف مئػػة .انظػػر :الضػػوء البلمػػع (ٕ ٖٙ /ترٚتػػة ٗٓٔ) ،وحسػػن ا﵀اضػػرة (ٖٖٔٙ /

ترٚتة ٕٓٔ) ،ولو ترٚتة موعبة يف اٞتواىر والدرر لتلميذه السخاوي.

( )487سبقت ترٚتتو.

شرح كشف الشبهات

ِ
(فَِإ ْف قَ َاؿ :إِنػ ُهم يػ ُقولُ َ ِ
اف َم ْن َرفَ َع َر ُجبلً إِ َُف ُرتْػبَِة النِيب -
وب ،إِذَا َك َ
وف :إف ُم َسْيل َم َة نَِيب .فَػ ُق ْلَ :ى َذا ُى َو الْ َمطْلُ ُ
َْ
ِ
ِ
اف( )488أَْو
ف ِٔتَ ْن َرفَ َع َوْ َس َ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َمَ -ك َفَرَ ،و َحل َمالُوُ َوَد ُموَُ ،وََفْ تَػْنػ َف ْعوُ الش َه َادتَافَ ،وال الصبلةُ ،فَ َكْي َ
َ
)
489
(
ِ
ار السماو ِ
اف ا ِ
ِ
ِ
ات َواألَ ْر ِ
ك
ض؟! ُسْب َح َ
﵁! َما أَ ْعظَ َم َشأْنَوُ! ﴿ َك َذل َ
وس َ
ف  ،أَو َ
يُ ُ
صحابيا ،أَو نَبيا إ َُف َم ْرتَػبَة َجب ِ َ َ
ِ ِ
وف﴾(.)490
ين الَ يَػ ْعلَ ُم َ
يَطْبَ ُع ا﵁ُ َعلَى قُػلُوب الذ َ
------------ىذا ا١توضع من أدلة نباىة ا١تصنف -رٛتو ا﵁ -وحذقو وفهمو ،يقوؿ -رٛتو ا﵁ :بنو حنيفة رفعوا رجبلً غَت
نيب إُف رتبة النبوة ،وىذا ىو ا١تطلوب ،فإذا كاف الشخص إذا ُرفِع من رتبة ال يستحقها إُف رتبة النبوة اليت تكوف
شخصا إُف رتبة الرب -سبحانو ويتعاُف؟! فصاروا يدعونو ويذْتوف لو وينذروف لو ..يقوؿ:
للبشر ،فكيف ٔتن رفع
ً
٤تمدا
ىذا ىو ا١تطلوب ،فأنا أريدؾ أف تقر هبذا ،إذا كاف كفر بٍت حنيفة أتى وىم يشهدوف أال إلو إال ا﵁ وأف ً
رسوؿ ا﵁ ،ويؤذنوف ،ويصلوف ومع ذلك كفروا.

كذلك أنتم أوصلتم وساف ويوسف وتاج( )491إُف أين؟! أنتم ٕتاوزمت هبم رتبة الرسل ،ورفعتموىم إُف رتبة
ا﵁ تعاُف ،وال أعلم بتاتًا أف بٍت حنيفة وال غَتىم ٦تن ظهر فيهم ا١تتنبؤوف كانوا يعبدوف ىؤالء ا١تتنبئُت.
كثَتا يف ىذا ،والسيما يف بٍت حنيفة ،فما كانوا يروف أف مسيلمة ٦تن تُصرؼ ٢تم العبادة ،فما كانوا
وقد قرأت ً
يدعونو وينذروف لو ويعاملونو معاملة َمن يُعبَد من دوف ا﵁ ،وإ٪تا قالوا :إنو أُشرؾ مع النيب .وغلبتهم اٟتمية
اٞتاىلية ،حىت قاؿ بعضهم :نريد أف يكوف يف ٚتاعتنا متنبم .حىت لو كاف لديو ما كاف من الكذب ،حىت قاؿ
بعضهم :كاذب ربيعة وال صادؽ مضر! فهم يعرفوف أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -صادؽ ،لكن ٛتلتهم اٟتمية
اٞتاىلية على أف يصدقوا مثل ىذا.
( )488وساف الذي يظهر من رسائل إماـ الدعوة -رٛتو ا﵁ -أنو ال يبعد عن العارض ،ولو أوالد يُعت َقد فيهم .انظر :شػرح كتػاب كشػف
الشبهات للشيخ ٤تمد بن إبراىيم (ص.)ٜٙ

( )489علػى قػْبه وثػن يُعتَقػد فيػػو ،ويظهػر أف قػْبه يف الكويػت أو اإلحسػػاء .انظػر :شػرح كتػاب كشػف الشػػبهات للشػيخ ٤تمػد بػن إبػراىيم

(ص.)ٜٙ

( )490الروـ.ٜ٘ :
( )491ىػػو مػػن أىػػل ا٠تػػرج ،كانػػت تُصػػرؼ إليػػو النػػذور ،ويُػػدعى ويُعت َقػػد فيػػو النفػػع والضػػر ،وكػػاف يػػأيت إُف أىػػل الدرعيػػة مػػن بلػػده ا٠تػػرج
لتحصيل ما لو من النذور ،وقد كاف ٮتافو كثَت من الناس الذين يعتقدوف فيو ،وقد كػاف لػو أعػواف وحاشػية ال يُ َتعػرض ٢تػم ٔتكػروه ،بػل يػُدعى
فػػيهم الػػدعا وى الكاذبػػة وتنسػػب إلػػيهم اٟتكايػػات القبيحػػة؛ و٦تػػا ينسػػب إُف تػػاج ىػػذا أنػػو أعمػػى ويػػأيت مػػن بلػػده ا٠تػػرج مػػن غػػَت قائػػد يقػػوده.
انظر :شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ ٤تمد بن إبراىيم (ص.)ٜٙ

شرح كشف الشبهات

شخصا إُف رتبة الرسل ،فكيف
فيقوؿ الشيخ :إذا كاف كفر بٍت حنيفة أتى من ىذا الباب ،وىو أهنم رفعوا
ً
ٔتن رفع ىؤالء إُف رتبة رب العا١تُت؟! وكاف وساف ىذا من ا١تعظمُت يف وقت الشيخ -رٛتو ا﵁.

ويذكر الشيخ ٤تمد بن إبراىيم(- )492رٛتو ا﵁ -أف الذي يظهر من رسائل اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب أف
وساف ىذا ال يَػْبعد عن منطقة العارض ،وكاف لو أوالد يُعتقد فيهم العقائد الباطلة.
أما يوسف فكاف لو قْب معظم يُعتقد فيو ،وكاف وثنًا ُ٬تل ..ويظهر من عبارات الشيخ أنو إما يف اإلحساء أو
الحقا -إف شاء ا﵁ -اٝتو تاج ،وىذا الشخص
الكويت ،أي :يف شرؽ اٞتزيرة ،وىناؾ شخص آخر سيأيت اٝتو ً
شديدا جدا ،وكانت تُصرؼ لو النذور ،وكاف يُدعى من دوف
تعظيما ً
من أىل ا٠ترج -بلد معروؼ -وكاف يُعظم ً
ا﵁ -عز وجل -وكاف يأيت إُف الدرعية من ا٠ترج؛ ليحصل النذور من أىل الدرعية ،كاف الناس ٮتافونو جدا
بسبب ا٢تالة اليت ُجعلت حولو ،وكاف لو حاشية وأعواف ال يتعرض ٢تم أحد بسوء ،وكاف فيو ما يظن ا١تشركوف من
ا٠ترافات ،ىو رجل أعمى ،فكاف ٦تا يشيعوف عنو :أنو يأيت من ا٠ترج إُف الدرعية بدوف قائد ،وىو أعمى!
كل ىذا من ا٠تزعببلت وا٠ترافات اليت يُهوؿ هبا من شأف ىؤالء ،وكانت تُصرؼ ٢تم أنواع من العبادة؛
كالنذور والدعاء ..ويُطلب منهم ما ال يُطلَب إال من ا﵁ ،وكذلك بالنسبة لقبورىم.
فيقوؿ الشيخ :أنتم تفعلوف ىذا مع وساف ومع تاج ومع يوسف ،فعلتم فعبلً ىو أشد من فعل بٍت حنيفة
الذين رفعوا مسيلمة إُف مرتبة النبوة ،فأنتم رفعتم ىؤالء إُف مرتبة الرب! فإف قلتم :إننا نقوؿ :ال إلو إال ا﵁،
ونصلي .نقوؿ :فبنو حنيفة يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ٤تمد رسوؿ ا﵁ .ويصلوف ،ويؤذنوف ،وَف يكًتث الصحابة ال
بصبلهتم وال بصوت أذاهنم ،وال بدعواىم الشهادة ﵁ بالوحدانية ،و﵀مد -صلى ا﵁ عليو وسلم -بالرسالة بعد أف
رفعوا مسيلمة إُف مرتبة الرسالة.

( )492ىػػو٤ :تمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن عبػػد اللطيػػف بػػن عبػػد الػػرٛتن بػػن حسػػن بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ،مػػن آؿ الشػػيخ ٤تمػػد بػػن عبػػد
الوىاب ،العبلمة ،الفقيو ،األصوِف ،ا﵀دث ،ا١تفسر ،مفيت الديار السعودية ورئيس قضاهتا يف حياتػو ،ولػد يف مدينػة الريػاض يف السػابع عشػر
مػن شػػهر ٤تػرـ سػػنة ألػف وثػػبلث مئػة وإحػػدى عشػػرة ،طػرأ عليػػو العمػى وىػػو يف الرابعػة عشػػرة مػػن عمػره ،قػرأ علػى عػػدد مػن علمػػاء الوقػػت إذ
ذاؾ ،وَف يزؿ ٣تدا يف طلب العلم إُف أف تويف عمو الشيخ عبد ا﵁ ابن الشيخ عبد اللطيف سنة ٖٖٜٔىػ فعينو ا١تلك عبػد العزيػز آؿ سػعود
خل ًفا لعمػو يف الفتيػا وإمامػة ا١تسػجد ْ-تػي دخنػة -والتػدريس ،ويف عػاـ ٖٖٔٚى ػ أنشػئت دار اإلفتػاء واإلشػراؼ علػى الشػؤوف الدينيػة ٖتػت

رئاسة ٝتاحتو ،مث صػار رئػيس قضػاة ا١تملكػة العربيػة السػعودية عامػة ،تػويف ظهػر يػوـ األربعػاء يف الرابػع والعشػرين مػن شػهر رمضػاف سػنة ألػف
وثػبلث مئػػة وتسػع وٙتػػانُت عػن عمػػر بلػػغ ٙتػاف وسػػبعُت سػنة وٙتانيػػة شػهور وٙتانيػػة أيػػاـ .انظػر :األعػػبلـ للزركلػي (٘ ،)ٖٓٙ /ومشػػاىَت علمػػاء
٧تد وغَتىم (صٖٖٔ).
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و٢تذا يُقاؿ :إنو من العجائب والغرائب :كيف يدعي إنساف يف مسيلمة أنو رسوؿ ا﵁ يف الوقت الذي يُقر فيو
اف ُ٤تَم ٌد أَبَا أَ َح ٍد من ر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن
أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -رسوؿ ا﵁ ،وىو يقرأ قوؿ ا﵁ تعاُفَ ﴿ :ما َك َ
رس َ ِ
ُت﴾()493؟! فهذه اآلية وأمثا٢تا تقتضي أف مسيلمة ال بد أف يكوف كاذبًا ،ولكن اٞتهل
امت النبِي َ
وؿ ا﵁ َو َخ ََ
ُ
الغالب على كثَت منهم ٦تن لعلو ال يقرأ القرآف أصبلً ،واٟتمية اٞتاىلية ٛتلتهم على أف يُزعم أف مسيلمة أُ ِ
شرؾ مع
زورا أف مسيلمة صار مع النيب -صلى
النيب ،خاصة من داعية السوء وإمامة الضبللة الرجاؿ بن عنفويو الذي شهد ً
يكا يف النبوة -عياذًا با﵁.
ا﵁ عليو وسلم -شر ً
ضا :ال ِذين َحرقَػ ُه ْم َعلِي بْن أَِيب طَالِ ٍ
ب َ-ر ِضي ا﵁ُ َعْن ُو -بِالن ِ
وف ِ
بلـَ ،وُى ْم ِم ْن
( َويُػ َق ُ
ار ُكل ُه ْم يَد ُع َ
اؿ أَيْ ً
اإل ْس َ
ُ
َ
َ
اب علِي ،وتَػعلموا الْعِلْم ِمن الصحاب ِة ،ولَ ِك ِن اعتػ َق ُدوا ِيف علِي ِمثْل ِ ِ
أَ ْ ِ
اف َوأَ ْمثَا٢تِِ َما،
ف َو َوْ َس َ
َ ْ
َْ
وس َ
َ
االعت َقاد ِيف يُ ُ
ََ َ
ص َح َ َ َ ُ
َ َ
ِِ
االعتِ َق َاد ِيف
ُت؟ أَ ْـ تَظُن َ
وف أَف الص َحابَ َة يُ َكفُر َ
ف أَ ْٚتَ َع الص َحابَةُ َعلَى قَػْتلِ ِه ْم َوُك ْف ِرِى ْم؟! أَتَظُن َ
وف أَف ْ
فَ َكْي َ
وف الْ ُم ْسلم َ
ِِ
االعتِ َق َاد ِيف َعلِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
ب يُ َكفُر؟!).
تَ ٍ
ضرَ ،و ْ
اج َوأَ ْمثَالو ال يَ ُ
------------سابقا ،فقد ثبت عند البخاري أنو أُ ِويت بقوـ من الزنادقة
فيما يتعلق هبؤالء الذين كانوا مع علي ،ذكرناىم ً
فأحرقهم بالنار ،وقاؿ ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما :لو كنت أنا ١تا أحرقتهم ولقتلتهم بالسيف؛ ألف النيب -صلى
ب بِالن ِ
ار إِال ا﵁ُ» .ولقتلهم بالسيف؛ لقوؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمَ « :م ْن
ا﵁ عليو وسلم -قاؿ« :ال يُػ َعذ ُ
بَد َؿ ِدينَوُ فَاقْػتُػلُوهُ» (.)494
فعلي -رضي ا﵁ عنو وأرضاه -حرقهم غضبًا ﵁ -عز وجل -و١تا بلغو كبلـ ابن عباس -رضي ا﵁ عنهما-
قاؿ :ويح ابن أـ الفضل! ما أسقطو على ا٢تنات!( )495وأكثر أىل العلم على عدـ اٟترؽ ،لكن عليا -رضي ا﵁
عظيما؛ لذلك قاؿ :سأقتلكم أخبث قتلة .ألف ما قالوه عظيم جدا.
عنو -رأى ما فعلوه ً
وقد حس َن ابن حجر يف "الفتح" أف ىؤالء ىم الذين أتوا عند علي -رضي ا﵁ عنو -وقالوا :أنت ربنا وخالقنا
()496
قبل إُف
عياذا با﵁-
ورازقنا! ً -
وا١تبالغة يف تعظيم األشخاص أكثر من البلزـ يؤدي إُف مثل ىذا ،كما أدى ُ

( )493األحزاب.ٗٓ :
( )494أخرجو البخاري :كتاب اٞتهاد والسَت ،باب ال يعذب بعذاب ا﵁ (.)ٜٕٕٙ، ٖٓٔٚ
( )495صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسػند (ٔ ،)ٔٛٚأبػو داود :كتػاب اٟتػدود ،بػاب اٟتكػم فػيمن ارتػد (ٖٔ٘ٗ) ،قػاؿ األلبػآف يف صػحيح
أيب داود صحيح.
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طرى ،فقاؿ« :ال تُطُْر ِوٓف َك َما
تعظيم ا١تسيح حىت قيل فيو ما قيل؛ و٢تذا هنى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أف يُ َ
أَطْر ِت النصارى الْم ِسيح ابن مرَٔف ،إِ٪تَا أَنَا عب ٌد؛ فَػ ُقولُوا :عب ُد ِ
ا﵁ َوَر ُسولُوُ»( .)497فقاؿ :و٭تكم أنا بشر ،وشأٓف
َ َ َ َ ْ َ َْ َ
َْ
َْ
َ
شأف البشر ،أمرض وأموت ..وظن أف النصح ٍ
كاؼ ٢تم ،فلما أتى من الغد قيل لو :إهنم عند الباب ،ويقولوف

نفس ا١تقالة .فهددىم أف يقتلهم أخبث قتلة إف َف يرجعوا ،فلما أبوا َخد األخاديد -كما ىو مشهور -وأضرمها
بالنار ،وأحرقهم حرقًا -رضي ا﵁ عنو -غضبًا ﵁ -عز وجل.
شبها؛ ألف
فاعتقاد ىؤالء يف علي تناوؿ أمر الربوبية أكثر من مسألة أهنم يدعونو من دوف ا﵁ ،واٟتق أف ٙتة ً
عددا غَت قليل من ا١تتأخرين وقع فيهم لؤلسف شرؾ الربوبية ،والشرؾ يف اإل٢تية قد ٬تر إُف الشرؾ يف الربوبية.
ً
فالشرؾ يف اإل٢تية بأف يُذبح ألحد من دوف ا﵁ ،ويُدعى من دوف ا﵁ ،ويُسجد لو من دوف ا﵁ ،وقد ٬تر إُف
اعتقاد بعض أمور الربوبية فيو ،وذلك واضح عند كثَت من ا١تتأخرين الذين ٕتاوزوا اٟتد فيمن يعظموهنم.
فمثبلً قو٢تم :إف األولياء يعلموف الغيب ..فعلم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة ،وىكذا قو٢تم :القدرة على
الضر والنفع .وقو٢تم :إف األولياء يستطيعوف أف يضروؾ أو ينفعوؾ ،سواء أكانوا غائبُت أـ حاضرين ،كأف تكوف
يف ٞتج البحر وتتوارد ا٠تطوب على السفينة ،يقولوف :ادع األولياء! فإهنم يستطيعوف أف يرسلوا إليك النفع وىم
بعيدوف! وىذا يف اٟتقيقة شرؾ يف الربوبية ،ودعاؤىم إياىم شرؾ يف األلوىية ،واعتقادىم القدرة على الضر والنفع
ىذا شرؾ يف الربوبية -نسأؿ ا﵁ العافية.
فهذه ا١تبالغة يف التعظيم اليت ُوجدت عند السبئية -أتباع عبد ا﵁ بن سبأ( -)498الذين حرقهم علي ،وعبد
()499

ا﵁ بن سبأ أوؿ من قاؿ بعقائد الرافضة ا١توجودة اليوـ ،بشهادة الرافضة؛ القمي

والنوٓتيت( ...)500فكل

( )496انظر فتح الباري البن حجر (ٕٔ.)ٕٚٓ/
( )497أخرجو البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،باب قوؿ ا﵁﴿واذكر يف الكتػاب مػرٔف إذ انتبػذت  )ٖٙٛٓ ،ٖٗٗ٘(﴾...مػن حػديث
ابن عباس.

( )498ىو :عبدا﵁ بن سبأ الػذي ينسػب إليػو السػبئية وىػم مػن غػبلة الرافضػة ،أصػلو مػن أىػل الػيمن ،أمػو أمػة سػوداء ،كػاف يهوديػا وأظهػر
اإلسػبلـ ،وىػػو أوؿ مػػن أظهػر القػػوؿ بػػالرفض وبإمامػة علػػي ،وأنػػو خػامت األوصػػياء،و ىػػو صػاحب القػػوؿ بػػالْباءة مػن الصػػحابة ،ومنػػو تشػػعبت
فرؽ الضبلؿ من الرافضة ،وألب الناس على عثماف  حىت قتػل  ،و١تػا قتػل علػي  زعػم أنػو َف ٯتػت ألف فيػو جػزءًا إ٢تيػا .انظػر :تػاريخ

دمشق ( ٖ /ٕٜترٚتة  ،)ٖٖٓٙوالوايف بالوفيات ( ٔٓٓ /ٔٚترٚتة .)ٖٙٔٚ

( )499ىو :سعد بن عبدا﵁ بن أيب خلػف ،األشػعري ،القمػي ،أبػو القاسػم ،شػيخ الطائفػة اإلماميػة ،وفقيههػا ،ووجههػا ،صػنف كتبًػا كثػَتًة
منهػا" :الرٛتػة" ،و"الضػياء يف الػرد علػػى ا﵀مديػة واٞتعفريػة" ،و"مقػاالت اإلماميػػة" .تػوىف سػنة إحػدى وثػبلث مئػػة ،وقيػل :سػنة تسػع وتسػػعُت
ومئتُت .وقيل :سنة ثبلث مئة .انظر :رجاؿ النجاشي (ص ٔٚٚترٚتة  ،)ٗٙٚوالفهرست للطوسي (صٖ٘ٔ ترٚتة .)ٖٔٙ
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ىؤالء يشهدوف أف أوؿ من قاؿ بالرجعة والوصية وأظهر سب الثبلثة ابن سبأ ،ىكذا منصوص يف كتبهم .و٢تذا
يقوؿ أىل العلم :ىؤالء ىم سلف الرافضة ،فهم أوؿ وسلف الرافضة وبئس السلف!
احدا
فاٟتاصل :أف ا١تتأخرين ُوجد فيهم مثلما وجد يف أولئك الذين ادعوا يف علي الربوبية ،وأنا أعطي مثاالً و ً
وإذا أردنا أف ننقل عمن يكوف لديهم شيء من الباطل فإنا ٨تيل إُف كتبهم ،أما إذا نقلنا عن أىل العلم فجميع
النقوؿ اليت أنقلها عن أىل العلم من كتاب ِف اٝتو "جهود الشافعية يف تقرير توحيد العبادة" ،وال أطيل بكثرة ذكر
الصفحات وغَتىا ،أما إذا نقلت عن ىؤالء فإٓف أنقلها من كتبهم.
فقد ُوجد عند ىؤالء ا١تفتونُت ما يؤكد قرهبم من أولئك الذين كانوا زمن علي -رضي ا﵁ عنو -ويعتقدوف فيو
الضر والنفع ،ووجد عندىم بلية كبَتة وىي ادعاء علم الغيب .والدعوة الثانية :زعمهم أهنم يستطيعوف التصرؼ يف
الكوف! فيقولوف :إف كلمة "كن" اليت ﵁ أعطاىم ا﵁ إياىا! وىذا كثَت يف كبلمهم ،وسأعطيك بعض النماذج:
()501
سابقا ،واٝتو "جامع كرامات األولياء" -يف
فالنبهآف
عدو أئمة الدعوة ،ولو الكتاب الذي نبهنا إليو ًكثَت من مصنفاتو يقوؿ :تصريف الكوف أصل الكرامات .يعٍت :أصل الكرامات عند األولياء أهنم أُعطُوا تصريف
الكوف ،فلما أعطوا تصريف الكوف صاروا يستطيعوف أف يفعلوا األفاعيل الكثَتة .وىذا موجود يف اٞتزء األوؿ
صفحة اثنُت وعشرين.

والشعرآف( )502صاحب كتاب "لطائف ا١تنن" يف صفحة ثبلٙتئة وتسعة وستُت ادعى رؤيا النيب -صلى ا﵁
عليو وسلم -من قِبَل شخص ،وكاف عنده علي ،وأف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أمر عليا -رضي ا﵁ عنو -أف

( )500ىػو :ا ٟتسػػن بػػن موسػػى بػػن اٟتسػػن ،أبػػو ٤تمػػد ،النػػوٓتيت ،مػػتكلم ،فيلسػػوؼ ،أحػػد علمػػاء اإلماميػػة ،ولػػد يف القػػرف الثالػػث ا٢تجػػري،
تػػويف يف أوائػػل القػػرف الرابػػع ا٢تجػػري ،مػػن أشػػهر كتبػػو" :اآلراء والػػديانات" ،و"فػػرؽ الشػػيعة" ،و"اٞتػػامع يف اإلمامػػة" .انظػػر :رجػػاؿ النجاشػػي
(صٖ ٙترٚتة  ،)ٔٗٛوالفهرست للطوسي ( ٜٙترٚتة ٔ.)ٔٙ

( )501ىو :يوسف بن إٝتاعيل بن يوسف ،النبهآف ،شاعر ،أديب ،من رجاؿ القضاء ،نسبتو إُف بٍت نبهاف مػن عػرب الباديػة بفلسػطُت،
استوطنوا قرية "اجزـ" -بصيغة األمر -التابعة ٟتيفا يف واِف فلسطُت ،وهبا ولد ونشأ سنة ٜتس وستُت ومئتُت وألػف ،وتعلػم بػاألزىر ٔتصػر،
وذىب إُف األستانة فعمل يف ٖترير جريدة "اٞتوائب" وتصحيح ما يطبع يف مطبعتها ،ورجع إُف بػبلد الشػاـ فتنقػل يف أعمػاؿ القضػاء إُف أف
ػاورا ،ونشػػبت اٟتػػرب العا١تيػػة األوُف فعػػاد إُف قريتػػو
ئيسػػا ﵀كمػػة اٟتقػػوؽ ببػػَتوت ،وأقػػاـ زيػػادة علػػى عشػرين سػػنة ،وسػػافر إُف ا١تدينػػة ٣تػ ً
كػػاف ر ً

وتػػويف هبػػا سػػنة ٜتسػػُت وثػػبلث مئػػة وألػػف ،لػػو كتػػب كثػػَتة ،قػػاؿ صػػاحب "معجػػم الشػػيوخ" :خلػػط فيهػػا الصػػاٌف بالطػػاٌف ،وٛتػػل علػػى أعػػبلـ
اإلسبلـ -كابن تيمية وابن قيم اٞتوزيةٛ -تبلت شعواء ،وتناوؿ ٔتثلها اإلماـ األلوسي ا١تفسر .انظر :األعبلـ للزركلي (.)ٕٔٛ /ٛ
( )502ىػػو :عب ػد الوىػػاب بػػن أٛتػػد بػػن علػػي ،اٟتنفػػي ،نسػػبة إُف ٤تمػػد ابػػن اٟتنفيػػة ،الشػػعرآف ،أبػػو ٤تمػػد ،مػػن علمػػاء ا١تتصػػوفُت ،ولػػد يف
قلقشػػندة ٔتصػػر سػػنة ٙتػػاف وتسػػعُت وٙتػػاف مئػػة ،ونشػػأ بسػػاقية أيب شػػعرة مػػن قػػرى ا١تنوفيػػة ،وإليهػػا نسػػبتو الشػػعرآف ،ويقػػاؿ الشػػعراوي ،وتػػويف يف
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يلبسو الطاقية -وىي عندىم شعار من الشعارات -وقاؿ :يا عبد الوىاب ،تصرؼ يف الكوف ليس دونك مانع!
نسأؿ ا﵁ العافية والسبلمة.

()503
أيضا الشعرآف يف "قبلدة اٞتوىر" يف صفحة مئة
وأٛتد الرفاعي
صاحب الطريقة ا١تشهورة -ينقل عنو ًيضا يف اجمللد األوؿ يف صفحة مئة ثبلثة وأربعُت أمر
وسبعة وأربعُت وٙتانية وأربعُت ،والشعرآف يف "الطبقات" أ ً
عياذا با﵁.
التصرؼ يف الكوف ً -
ىذا يؤكد صلة ىؤالء بأولئك ،وأف قياس الشيخ -رٛتو ا﵁ -هبؤالء على أولئك قياس يف ٤تلو؛ ألف الشرؾ يف
األلوىية سيجر اإلنساف إُف الشرؾ يف الربوبية ،فا١تبالغة يف التعظيم على ىذا النحو بالذبح والدعاء وزعم أنو ٬تيب
ا١تضطرٕ ...تر إُف شرؾ الربوبية.
دائما يقولوف للشيخ :أنت تكفر ا١تسلمُت .فيقوؿ الشيخ ٢تم بأسلوهبم:
مث انظر يف كبلـ الشيخ ،فهم ً
الصحابة -رضي ا﵁ عنهمَ -كفروا ىؤالء ،أتظنوف أف الصحابة يكفروف ا١تسلمُت؟! مث يستعمل معهم نفس
أسلوهبم ١تا قالوا :إف االعتقاد يف تاج اعتقاد صحيح .قاؿ :إذف ١تاذا حرؽ علي -رضي ا﵁ عنو -ىؤالء الكفرة ١تا
اعتقدوا فيو ىذا االعتقاد؟! أتظنوف االعتقاد يف تاج وأمثالو ال يضر ،واالعتقاد يف علي الصحايب اٞتليل -رضي
ا﵁ عنو -يضر؟! فإذا اعتقدوا ىذا يف علي ضرىم؛ ألنو ال يصلح أف يكوف يف علي ،لكن إذا كاف يف تاج ويف
وساف فإنو يصلح! فاستعمل الشيخ معهم أسلوبًا ىم يستعملونو.

ضا :بػنُو عبػي ٍد الْ َقد ِاح( )504ال ِذين ملَ ُكوا الْم ْغ ِرب وِمصر ِيف َزم ِ
اف بٍَِت الْ َعب ِ
( َويُػ َق ُ
اس ُكل ُه ْم يَ ْش َه ُد َ
اؿ أَيْ ً َ َُ ْ
وف أَال إِلَوَ
َ َ َ َْ َ
ََ
وؿ ا ِ
ِِ
وف ِ
اء
اٞتُ ُم َع َة َو ْ
وف ْ
إِال ا﵁ُ َوأَف ُ٤تَم ًدا َر ُس ُ
صل َ
﵁َ ،ويَد ُع َ
اٞتَ َم َ
بلـَ ،ويُ َ
اإل ْس َ
اع َة ،فَػلَما أَظْ َهُروا ُ٥تَالََف َة الش ِر َيعة يف أَ ْشيَ َ
القػػاىرة ،لػػو تصػػانيف منهػػا " :األجوبػػة ا١ترضػػية عػػن أئمػػة الفقهػػاء والصػػوفية" ،و"أدب القضػػاة" ،و"ل ػواقح األن ػوار يف طبقػػات األخيػػار" يعػػرؼ
بطبقات الشعرآف الكْبى ،تويف سنة ثبلث وسبعُت وتسع مئة .انظر :األعبلـ للزركلي (ٗ.)ٔٛٓ /

( )503ىو :أٛتد ابن أيب اٟتسن علي بن أٛتد بن ٭تِت بن حازـ بن علي بن رفاعة ،أبو العبػاس ،الرفػاعي ،ا١تغػريب ،مث البطػائحي ،اإلمػاـ،
القػدوة ،العابػد ،الزاىػد ،شػيخ العػارفُت ،كػاف مولػده سػنة اثنػيت عشػرة وٜتػػس مئػة ،قيػل :كػاف شػافعيا يعػرؼ الفقػو .وقيػل :كػاف ٬تمػع اٟتطػػب
و٬تػػيء بػػو إُف بيػػوت األرامػػل ،وٯتػػؤل ٢تػػم بػػاٞترة .تػػويف سػػنة ٙتػػاف وسػػبعُت وٜتػػس مئػػة يف ٚتػػادى األوُف .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (ٕٔٚٚ /
ترٚتة  ،)ٕٛوطبقات الشافعية الكْبى ( ٕٖ /ٙترٚتة .)٘ٚٛ

( )504ىػو :عبيػدا﵁ ،أبػو ٤تمػد ،أوؿ مػن قػػاـ مػن ا٠تلفػاء ا٠تػوارج العبيديػة الباطنيػة الػػذين قلبػوا اإلسػبلـ ،وأعلنػوا بػالرفض ،وأبطنػوا مػػذىب
اإلٝتاعيلية ،وبثوا الدعاة يستغووف اٞتبلية واٞتهلة .وادعى ىذا ا١تدبر أنو فػاطمي مػن ذريػة جعفػر الصػادؽ ،وقيػلَ :ف يكػن اٝتػو عبيػدا﵁ ،بػل
إ٪تا ىو سػعيد بػن أٛتػد .وقيػل :سػعيد بػن اٟتسػُت .وقيػل :كػاف أبػوه يهوديػا .وقيػل :مػن أوالد ديصػاف الػذي ألػف يف الزندقػة .وا﵀ققػوف علػى

شرح كشف الشبهات

ِ ِ ِِ
ِِ
استَػْنػ َق ُذوا َما
بلد َح ْر ٍبَ ،و َغَز ُاى ُم الْ ُم ْسلِ ُم َ
ُد َ
بلد ُى ْم بِ ُ
وف َما َْ٨ت ُن فيو أَ ْٚتَ َع الْ ُعلَ َماءُ َعلَى ُك ْف ِرى ْم َوقتَا٢ت ْمَ ،وأَف بِ َ
وف َحىت ْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ُت).
بِأَيْد ِيه ْم م ْن بُػلْ َداف الْ ُم ْسلم َ
------------بنو عبيد القداح زعموا أهنم من نسل فاطمة -رضي ا﵁ عنها -و٢تذا تسموا بالفاطميُت ،وأىل العلم

يسموهنم بالعبيديُت نسبة إُف ُعبَيد ىذا ،ويؤكد عدد من أىل العلم كابن تيمية( )505والباقبلٓف( )506وغَت٫تا أف
مطلقا من نسل فاطمة ال من قريب وال من بعيد ،وىذا أمر مفروغ منو ،بل من أىل
ىؤالء يف واقع األمر ليسوا ً
العلم َمن يقوؿ :إف أصو٢تم يهودية ،وأهنم وفدوا من ا١تغرب ،وأهنم يقولوف٨ :تن من نسل فاطمة؛ ألنو من ا١تعلوـ
عند ا١تسلمُت أف آؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -مكرموف ٤تبوبوف ،فيحب ىؤالء أف ينتسبوا إليهم ليقولوا :إننا
من نسل رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -من جهة اٟتسن أو اٟتسُت -رضي ا﵁ عنهما.
وال شك وال ريب أف ىناؾ من تُضبط أنساهبم ،ومعروفوف أهنم من أىل بيت النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-
وال إشكاؿ يف ىذا .لكن مثل ىؤالء الذين أتوا من ا١تغرب أصو٢تم -كما رجح الباقبلٓف وابن تيمية وغَت٫تا-
ليست من ىذه اٞتهات ال من قريب وال بعيد ،مث ينتموف إُف فاطمة ،وا١تقصود أف ٕتري شهرهتم يف ا١تسلمُت،
فيظن الناس أف ىؤالء جدىم رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -من جهة األـ؛ فيُعظموهنم وتنتشر كثَت من
أباطيلهم.

أنػػو دعػػي ،ويف نسػػبو أق ػواؿ :حاصػػلها أنػػو لػػيس هبػػاوي وال فػػاطمي .وكػػاف موتػػو يف نصػػف ربيػػع األوؿ سػػنة اثنتػػُت وعش ػرين وثػػبلث مئػػة ،ولػػو
ػهرا .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (٘ٔ ٔٗٔ /ترٚتػػة ٘ ،)ٙواتعػػاظ اٟتنفػػا بأخبػػار
ٜتسػػا وعش ػرين سػػنة وأشػ ً
اثنتػػاف وسػػتوف سػػنة ،وكانػػت دولتػػو ً
األئمة الفاطميُت ا٠تلفا.

( )505ىػػو :تقػػي الػػدين ،أبػػو العبػػاس ،أٛتػػد بػػن عبػػد اٟتلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن عبػػد ا﵁ بػػن أيب القاسػػم بػػن ا٠تضػػر بػػن ٤تمػػد بػػن تيميػػة،
اٟتػرآف ،مث الدمشػػقي ،اٟتنبلػػي ،اإلمػػاـ الفقيػػو ،اجملتهػػد ،ا﵀ػػدث ،اٟتػػافظ ،ا١تفسػر ،األصػػوِف ،الزاىػػد .بػػرع يف العلػػوـ اإلسػػبلمية واآلليػػة ،وقمػػع
ا﵁ بػػو أىػػل الضػػبلؿ ،ونصػػر بػػو أىػػل السػػنة .ولػػد سػػنة إحػػدى وسػػتُت وسػػت مئػػة ،وتػػويف سػػنة ٙتػػاف وعش ػرين وسػػبع مئػػة .ولػػو مػػن ا١تؤلفػػات:
"الواسطية" ،و"منهاج السنة" .انظر :الذيل على طبقات اٟتنابلة (ٗ ٜٗٔ /ترٚتة ٖٔ٘) ،والوايف بالوفيات ( ٔٓ /ٚترٚتة .)ٜٙٔ

( )506ىػػو٤ :تمػػد بػػن الطيػػب بػػن ٤تمػػد بػػن جعفػػر بػػن قاسػػم ،اإلمػػاـ ،العبلمػػة ،أوحػػد ا١تتكلمػػُت ،مقػػدـ األصػػوليُت ،القاضػػي أبػػو بكػػر،
بارعػا ،صػنف يف الػرد علػى
إمامػاً ،
البصري ،مث البغػدادي ،ابػن البػاقبلٓف ،صػاحب التصػانيف ،وكػاف يضػرب ا١تثػل بفهمػو وذكائػو ،وكػاف ثقػةً ،

الرافضة ،وا١تعتزلة ،وا٠توارج ،واٞتهمية ،والكرامية ،وانتصر لطريقة أيب اٟتسن األشعري ،وقد ٮتالفو يف مضائق؛ فإنػو مػن نظرائػو ،وإليػو انتهػت
رئاسة ا١تالكية يف وقتو ،وغالب قواعػده علػى السػنة ،ولػد سػنة ٙتػاف وثبلثػُت وثػبلث مئػة ،ومػات يف ذي القعػدة سػنة ثػبلث وأربػع مئػة .انظػر:
تاريخ بغداد (٘ ٖٜٚ /ترٚتة  ،)ٕٜٓٙوسَت أعبلـ النببلء ( ٜٔٓ /ٔٚترٚتة ٓٔٔ).
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إظهارا ،وإال فالواقع أهنم باطنية ،والباطٍت ىو الذي يرى
وىؤالء كانوا يظهروف الشهادتُت ،ويظهروف الصبلة ً
أف القرآف والنصوص ٢تا معٌت غَت ا١تعٌت الظاىر ،وأف ٢تا باطنًا ال ٭تيط بو إال ىو وأمثالو من طائفتو ،فلهذا
يسموف بالباطنية؛ حيث يدعوف أف ىناؾ ٍ
معاف ٢تذه النصوص غَت ا١تعآف اليت ال يعرفها إال العواـ واٞتهاؿ الذين
ُ
ال يفهموف ،ىكذا يقرروف -قاتلهم ا﵁.
وابن تيمية -رٛتو ا﵁ -يف الفتاوى يف اجمللد ا٠تامس والثبلثُت ،يف صفحة مئة ٙتانية وعشرين تكلم عنهم،
وقاؿ ما مفاده :إف إظهار اإلسبلـ والتزاـ الشرائع ال يلزـ أف يقع من مؤمن يف الباطن ،إذ ُع ِرؼ يف ا١تظهرين
لئلسبلـ ألف منهم ا١تؤمن وا١تنافق.
فالشاىد لبٍت عبيد وأمثا٢تم باإلٯتاف شاىد ٔتا ال يعلمو ،إذ ليس معو شيء يدؿ على إٯتاهنم ،مثل ما مع
منازعيو ٦تا يدؿ على نفاقهم وزندقتهم؛ ألهنم وإف كانوا يظهروف الصبلة واألذاف ،إال أف أفعا٢تم السيئة ىي اليت
جعلت أىل اإلسبلـ ٬تعلوف دارىم دار حرب؛ ألهنم زنادقة مرتدوف مع أهنم يقولوف :ال إلو إال ا﵁ .واستنقذ
ا١تسلموف الببلد من أيديهم بالغزو واٞتهاد ،وقد مكثت ٤تنتهم وفتنتهم أكثر من قرنُت ،وسيطروا على مناطق
كبَتا ،وبقيت لؤلسف ٚتلة من آثارىم يف عدد من
شاسعة يف ا١تغرب ويف مصر ويف الشاـ ،وكاف شرىم
مستطَتا و ً
ً
البلداف اليت خرجوا منها؛ كتعظيم القبور ..و٨تو ذلك ،فهذه كانت من ٥تلفاهتم.
ويذكر بعض أىل العلم أف أوؿ من أحدث االحتفاؿ با١تولد النبوي ىؤالء القوـ؛ و٢تذا ال ٕتد صحابيا وال
تابعيا وال تابع تابعي وال أحد من ا١تتقدمُت من أىل العلم يتحدث عن احتفاؿ يف الثآف عشر ،فأوؿ َمن أحدثو
وزير نصرآف عند ىؤالء ،قالواِ :
ومن ُخبث ىذا الوزير أنو اختار الثآف عشر لبلحتفاؿ ٔتولد النيب -صلى ا﵁ عليو
وسلم -مع أف اٞتزـ بأف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمُ -ولِد يف الثآف عشر من ربيع األوؿ ليس بسديد وال يُعلم
على سبيل القطع ،بل ا١تعلوـ أنو ُولِد يوـ اإلثنُت كما ثبت عنو -عليو الصبلة والسبلـ(.)507
واجملزوـ بو أنو -صلى ا﵁ عليو وسلم -تُويف يف الثآف عشر من ربيع األوؿ ،قالوا :فكاف ىذا ا٠تبيث يظهر
عرؼ ىذه البدعة إال على يدي ىؤالء،
الفرح ٔتوت النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -كأنو يظهر الفرح ٔتولده! وال تُ َ
بدعا كثَتة على رأسها :بدعة القبور وتعظيمها -كما ذكرنا يف كبلـ الذىيب( )508سلفا ،وكما تكلمنا عن
وأظهروا ً
قْب السيدة نفيسة( ،)509وأف بقاء ىذا التعظيم إ٪تا كاف من دسائس الدولة العبيدية.

( )507أخرجو مسلم :كتاب الصياـ ،باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر )ٕٔٔٙ( ...من حديث أيب قتادة.
( )508ىػػو٤ :تمػػد بػػن أٛتػػد بػػن عثمػػاف بػػن قاٯتػػاز ،وػػس الػػدين ،أبػػو عبػػدا﵁ ،الػػذىيب ،اإلمػػاـ ،ا﵀ػػدث ،مػػؤرخ اإلسػػبلـ ،صػػاحب العبػػارة
الرشيقة ،واٞتملة األنيقة ،من شيوخو :ابن دقيق العيد ،وابن تيمية .مولده يف سنة ثبلث وسبعُت وست مئة ،ووفاتػو سػنة ٙتػاف وأربعػُت وسػبع
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مطلقا .فلماذا
فيقوؿ ا١تصنف -رٛتو ا﵁ :إذا كنت تقوؿ :إف من أظهر الشهادة وصلى وصاـ فإنو يُكف عنو ً
َف يكف ا١تسلموف عن العبيديُت ،وأٚتع أىل العلم على أف دولتهم دولة كفر ،وأف ببلدىم ببلد حرب ،وقاتلهم
مشهودا وفرحة غامرة ألمة اإلسبلـ أف قضى ا﵁ على ىذه الدولة ا٠تبيثة -دولة بٍت عبيد
نصرا
ً
ا١تسلموف ،وكاف ً
القداح ا١تسماة بالدولة الفاطمية -مع أهنم كانوا يصلوف ،ويزعموف أهنم يظهروف الشهادتُت ،وكانوا يظهروف شعائر
اإلسبلـ.
فهذه كلها أمثلة و٪تاذج يذكرىا ا١تصنف لبياف أف "ال إلو إال ا﵁" ليست ٣ترد قوؿ ،بل قوؿ لو معٌت ال بد أف
يلتزمو العبد ،وال بد أف يًتؾ الشرؾ با﵁ -عز وجل -فإف قالو مع تلبسو بالشرؾ َف ينفعو ما أظهره من شعائر
اإلسبلـ.
وؿ والْ ُقر ِ
ِ
ُت الش ْرِؾ وتَ ْك ِذ ِ
آف َوإِنْ َك ِ
ار
( َويُػ َق ُ
اف األَولُ َ
ضا :إِ َذا َك َ
اؿ أَيْ ً
وف ََفْ يَ ْك ُفُروا إِال ألَنػ ُه ْم َٚتَ ُعوا بَػ َْ
يب الر ُس َ ْ
َ
ِ
ِ
ك ،فَما م ْعٌت الْب ِ
اب ال ِذي ذَ َكر الْ ُعلَماء ِيف ُكل َم ْذ َى ٍ
اب ُح ْك ِم ْال ُم ْرتَد"َ .وُى َو الْ ُم ْسلِ ُم ال ِذي
ب" :بَ ُ
الْبَػ ْعثَ ..و َغ َِْت َذل َ َ َ َ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
اء
يَ ْك ُفُر بَػ ْع َد إ ْسبلمو؟ ُمث ذَ َكُروا أَنَػ ْو ًاعا َكث ََتةً؛ ُكل نَػ ْوٍع مْنػ َها يُ َكفُرَ ،وُ٭تل َد َـ الر ُج ِل َومالَوَُ ،حىت إنػ ُه ْم ذَ َكُروا أَ ْشيَ َ
وف قَػلْبِ ِو؛ أَْو َكلِم ٍة يَ ْذ ُكرَىا َعلَى و ْج ِو الْم ْزِح واللعِ ِ
ب).
يَ ِس ََتًة ِعْن َد َم ْن فَػ َعلَ َهاِ ،مثْ َلَ :كلِ َم ٍة يَ ْذ ُكُرَىا بِلِ َسانِِو ُد َ
َ َ َ
َ
ُ
------------تقدـ ىذا ،لكن من باب التأكيد يقوؿ -رٛتو ا﵁ :ما معٌت الباب إذا كنت تقوؿ :إنو ال ٯتكن أف يكفر
اإلنساف حىت ٬تمع ٚتلة من األمور يكفر هبا؛ كجحد "ال إلو إال ا﵁" ،إنكار اليوـ اآلخر ،وإنكار كذا وإنكار
كذا ،يقوؿ الشيخ١ :تاذا َج َعل الفقهاء بابًا اٝتو "باب حكم ا١ترتد" ،وذكروا يف ىذا الباب أنو ًاعا من ا١تكفرات،
يكفر كل نوع منها برأسو ،حىت قالوا :إف اإلنساف قد يكفر -عياذًا با﵁ -بكلمة ٮترجها على سبيل ا١تزاح ،كأف

مئػػة .لػػو مؤلفػػات حس ػ اف جيػػاد؛ منهػػا" :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء" ،و"معرفػػة الق ػراء الكبػػار" .انظػػر :طبقػػات الشػػافعية الكػػْبى ( ٔٓٓ /ٜترٚتػػة
 ،)ٖٔٓٙوالوايف بالوفيات (ٕ ٔٔٗ /ترٚتة ٕ٘٘).

( )509ىي نفيسة ،السيدة ا١تكرمة الصاٟتة ،ابنة أمَت ا١تؤمنُت اٟتسن بن زيد ابن السيد سبط النػيب  اٟتسػن بػن علػي رضػي ا﵁ عنهمػا،
العلويػػة ،اٟتسػػنية ،صػػاحبة ا١تشػػهد الكبػػَت ا١تعمػػوؿ ٔتصػػرٖ ،تولػػت مػػن ا١تدينػػة إُف مصػػر مػػع زوجهػػا الش ػريف إسػػحاؽ بػػن جعفػػر بػػن ٤تمػػد
الصػادؽ فيمػا قيػلٝ ،تػػع عليهػا الشػافعي وٛتلػػت جنازتػو يػوـ مػػات فصػلت عليػو ،و١تػا ماتػػت ىػم زوجهػا إسػػحاؽ ْتملهػا إُف ا١تدينػة فػػأَّب آؿ
مصػػر فػػدفنت ٔتصػػر ،توفيػػت يف شػػهر رمضػػاف سػػنة ٙتػػاف ومئتػػُت .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (ٓٔ ٔٓٙ /ترٚتػػة  ،)ٙوشػػذرات الػػذىب (ٕ/
ٕٔ).
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يسخر -والعياذ با﵁ ونسأؿ ا﵁ العافية والسبلمة -بالدين ،أو بشعَتة من شعائر ا﵁ ،أو يسخر بالنيب -صلى ا﵁
عليو وسلم -أو يسخر ْتكم من األحكاـ الثابتة ،أو يسخر بأمر من أمور القيامة.
فلهذا ذكر أىل العلم أنو يكفر ،وليس يوجد أدْف تردد يف كفره ،ولو كاف يقوؿ :ال إلو إال ا﵁ .ولو قاؿ :إ٪تا
كنت أمزح ،وأريد السلوى وإضحاؾ الناس .فإف ىذا ال يعد يف قليل وال كثَت من العذر.
فيقوؿ -رٛتو ا﵁ :الفقهاء تكلموا عن ىذا النوع ،وأخْبوا عن ىذه األنواع ٣تتمعة ،وقالوا :إف ىذه األنواع
وىذه ا١تكفرات يرتد اإلنساف عن الدين بأحدىا ،وليس إذا اجتمعت كلها فيو ،ولكن قد يكفر بشيء واحد
منها ،بل قد يكفر بكلمة يزعم أنو ما قا٢تا إال بلسانو ،وَف تكن من قلبو -كما سيأيت يف الذين قالوا﴿ :إِ٪تَا ُكنا
ب﴾( .)510يقوؿ :فما معٌت ىذا الباب؟!
َ٩تُ ُ
وض َونلْ َع ُ
وىذه األنواع كلها يذكرىا ا١تصنف -رٛتو ا﵁ -كأدلة على بطبلف مقولتهم بالكف عمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁.
مطلقا.
ً

ِ
وف بِ ِ
ا﵁ َما قَالُوا َولََق ْد قَالُوا َكلِ َم َة الْ ُك ْف ِر َوَك َفُروا بَػ ْع َد
( َويُػ َق ُ
ين قَ َاؿ ا﵁ُ فِ ِيه ْمَْ ﴿ :٭تلِ ُف َ
اؿ أَيْ ً
ضا :الذ َ
()511
ِِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم-
إِ ْسبلَم ِه ْم﴾  .أََما َٝت ْع َ
ت أَف ا﵁َ َكفَرُى ْم بِ َكل َمةَ ،م َع َك ْوهن ْم ِيف َزَم ِن َر ُسوؿ ا﵁ َ -
وُ٬ت ِ
وف؟!).
وفَ ،ويُػ َوح ُد َ
وفَ ،وَ٭تُج َ
وفَ ،ويػَُزك َ
صل َ
اى ُد َ
ََ
وف َم َعوَُ ،ويُ َ
------------ىذا لبياف أف كلمة الكفر قد تقع ٦تن يقيم الشعائر ،فقد تقع من إنساف يصلي و٭تج ،بل -والعياذ با﵁ -قد
يقو٢تا وىو ٭تج ،فقد يكوف حاجا ويسخر بشعَتة من الشعائر! وأنا أنبو اٞتميع إُف خطورة أمر ا١تزاح فيما يتعلق
بالشرع ،أو إطبلؽ الطرائف فيو ،فإف ىذا باب خطَت للغاية ،ال بالكبلـ فيو وال حىت بالضحك عليو ،فهذا أمر
خطَت للغاية ،وقد ُوجد بعض األشقياء ا١تفسدين الذين يتتبعوف شعائر اإلسبلـ؛ كاٟتج أو الصبلة ،أو بعض
السور ...وٮترجوف عليها طرائف ،وا﵁ أعلم هبم ،ىل ىم من ا١تسلمُت أـ من اليهود أـ من غَتىم؟
وىناؾ بعض ا١تواقع ا٠تبيثة اليت فيها إضحاؾ للناس من خبلؿ ىذه األمور ،فيأيت السفيو الذي ال يعقل؛ ألف
بعض الناس -نسأؿ ا﵁ العافيةُ -مغرـ بأف يُقاؿ :فبلف خفيف الظل ،فبلف ىذا ما شاء ا﵁ ٣تلسو ٣تلس فيو سعة
صدر وفيو !...فيحرص على أف يضحك الناس بأي سبيل ،فقد ٭تمل الشقي ىذا ا١تسلك على أف يضحك
( )510التوبة.ٙ٘ :
( )511التوبة.ٚٗ :
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الناس بشيء يتعلق بشعَتة من شعائر ا﵁ ،أو بأمر يرتبط باليوـ اآلخر ،أو بالقْب ،أو بخية ،أو ْتركة يف الصبلة ،أو
يف اٟتج ..وال شك أف ىذا باب خطَت جدا ،وأف ا١تستهزئ كافر إذا استهزأ بأمر واضح معلوـ ،حىت وإف كاف
٤تمدا رسوؿ ا﵁ ،وإف كاف يصلي ،وإف كاف ٭تج ،بل وإف كاف يف أثناء اٟتج وقاؿ كلمة
يشهد أال إلو إال ا﵁ وأف ً
حوؿ اٟتج مثل الطواؼ أو غَته يسخر بو.
فيقوؿ ا١تصنف -رٛتو ا﵁ :اإلنساف قد يكفر بكلمة ،أما ٝتعت ا﵁ يقوؿَ ﴿ :ولََق ْد قَالُوا َكلِ َم َة الْ ُك ْف ِر﴾(.)512

ومن وقع منو ىذا فعليو
مقيما للشعائر األخرى ،وقائبلً ال إلو إال ا﵁َ .
فاإلنساف يكفر بكلمة ،حىت وإف كاف ً
التوبة ،وإال لقي ا﵁ -عز وجل -وىو على مثل ىذا.
أيضا ،فإف ىذه مسائل ليست
والواجب على ا١تسلمُت أال ينطقوا مثل ىذه الكلمات ،وأال يقروا ً
أحدا عليها ً
مسائل ٣تامبلت ،فا١تزح والسخرية با﵁ أو بالرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -أو بشيء من األحكاـ الشرعية أو
بالنعيم أو ب العقاب يف القْب أو يف اآلخرة ،ىذه مسائل ليست مسائل مزاح وليست مسائل ٣تاملة ،والواجب أال
أحدا فيها ،وأف يسكت ،وأف يُرد عليو يف موضعو ،ويقوؿِ :
اتق ا﵁؛ فهذه كلمة عظيمة جدا ،وقد جاء عن
٬تامل ً
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم« :إِف الرجل يػتَ َكلم بِالْ َكلِم ِة ما يػتَبػُت فِيها ،يػه ِوي ِهبا ِيف الن ِ ِ
ُت َخ ِر ًيفا»(.)513
ار َسْبع َ
َ َ َ َ ُ َ َْ َ
ََُ ُ
فالغرض أف من الناس -ال سيما لؤلسف الشديد بعض الشبابَ -من ٭ترصوف على الضحك ،و٭ترصوف
على إضحاؾ الناس بأي سبيل ،مع أنو يصلي ،ويشهد أال إلو إال ا﵁ ،فإذا كانت السخرية بأمر مرتبط با﵁ أو
بالنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أو بالقرآف أو بالنعيم أو بالعذاب ،فبل شك أف ىذا ضرب من ضروب الكفر،
٤تمدا رسوؿ ا﵁.
حىت وإف كاف قائلو يشهد أال إلو إال ا﵁ وأف ً
وىذه كلها أمثلة يقرر هبا ا١تصنف -رٛتو ا﵁ -القاعدة اليت هتدـ ما قالو ىؤالء الذين ال يفقهوف؛ و٢تذا يقوؿ:
(ما أعجب ىؤالء!) .وما أعجب الطبع على قلوهبم؟! إذا كانت كل ىذه األمور أحكاـ ثابتة حىت فيمن قاؿ :ال
إلو إال ا﵁ ،سواء فيمن ذكر من بٍت عبيد أو َمن ذكره قبلهم من قوـ بٍت حنيفة ،أو ما ذكره الفقهاء يف باب
حكم ا١ترتد ،أو َمن ذكر يف موضوع ا١تزاح أو الكلمات اليت ٗترج ويكوف قائلها من ا١تسلمُت ،ومع ذلك فإف ىذه
الكلمة تُعد منو ضربًا من ضروب الردة؛ ألنو مع قولو "ال إلو إال ا﵁" َف يلتزـ ما ٬تب أف يكوف عليو قائل "ال إلو
إال ا﵁".
( )512التوبة.ٚٗ :
( )513متفل هليو أخرجو البخػاري :كتػاب الرقػاؽ ،بػاب حفػظ اللسػاف وقػوؿ ،)ٙٗٚٛ( ...مسػلم :كتػاب الزىػد والرقػائق ،بػاب الػتكلم
بالكلمة يهوي هبا يف النار ( )ٕٜٛٛمن حديث أيب ىريرة بنحوه.
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ِ
ك ال ِذين قَ َاؿ ا﵁ فِ ِيهم﴿ :قُل أَبِ ِ
وف * الَ تَػ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَػ ْع َد
ا﵁ َوآيَاتِِو َوَر ُسولِِو ُكنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُ َ
( َوَك َذل َ
ُ ْ
َ
ْ
()514
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َمِ -يف
صر َح ا﵁ُ أَنػ ُه ْم َك َفُروا بَػ ْع َد إِٯتَاهن ْمَ ،وُى ْم َم َع َر ُسوؿ ا﵁ َ -
ين َ
إٯتَان ُك ْم﴾  .فَػ َه ُؤالء الذ َ
ِ
وف ِم َن
َغ ْزَوِة تَػبُ َ
وىا َعلَى َو ْج ِو الْ َم ْزِح .فَػتَأَم ْل َى ِذ ِه الشْبػ َه َةَ ،وِى َي قَػ ْوُ٢تُ ْم :تُ َكفُر َ
وؾ ،قَالُوا َكل َم ًة ذَ َكُروا أَنػ ُه ْم قَالُ َ
ِِ
وف؛ ُمث تَأَم ْل َج َوابَػ َها؛ فَِإنوُ ِم ْن أَنْػ َف ِع َما ِيف َى ِذ ِه
وم َ
صل َ
اسا يَ ْش َه ُد َ
الْ ُم ْسلم َ
وفَ ،ويَ ُ
وف أَال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،ويُ َ
صُ
ُت أُنَ ً
األَ ْوَر ِاؽ).
------------ألف التكفَت يف ىذه ا١ترة قد جاء من ا﵁ صر٭تًا؛ و٢تذا فهو من أنفس وأقوى األدلة ،فالتكفَت ىنا صريح،
والذي كفر ليس فبلنًا ،بل الذي كفر ىو ا﵁ ،قاؿ تعاُف﴿ :الَ تَػ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَػ ْع َد إِٯتَانِ ُك ْم﴾(.)515
نك ْم﴾( .)516وىو أحدىم فقط الذي قاؿ :قعد يب يا
ف َعن طَائَِف ٍة م ُ
ليس ىذا فحسب ،بل قاؿ﴿ :إِف نػ ْع ُ
ف َعن
وخطأ نفسو واستغفر ،فقاؿ تعاُف﴿ :إِف نػ ْع ُ
رسوؿ ا﵁ اٝتي واسم أيب .ألف اٝتو كاف سيئًا واسم أبيوَ ،
()517
ب طَائَِف ًة﴾( .)518وىم البقية.
طَائَِف ٍة م ُ
نك ْم﴾  .وىو ىذا الشخص فقط﴿ ،نُػ َعذ ْ
فالظاىر من ىؤالء اإلسبلـ ،والدليل على أف الظاىر منهم اإلسبلـ :أهنم كانوا يف غزوة تبوؾ مع النيب -صلى
ا﵁ عليو وسلم -فقالوا الكلمة القبيحة ،ويقصدوف رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -وأصحابو ،فقالوا :ما رأينا
مثل قرائنا ىؤالء أرغب بطونًا وال أكذب ألسنًا وال أجَب عند اللقاء! فلما نزلت اآلية جاؤوا يعتذروف ،وقالوا:
ب﴾( . )519أي :إ٪تا كاف حديث الركب نقطع بو عناء الطريق .وكأهنم يقولوف :يا رسوؿ
﴿إِ٪تَا ُكنا َ٩تُ ُ
وض َونلْ َع ُ
ا﵁٨ ،تن اآلف متجهوف من ا١تدينة إُف تبوؾ مسَتة شهر يف اٟتر ،فنحب أف نروح عن أنفسنا فقط ،وليس ىذا من
قلوبنا ،وإ٪تا كلمة قلناىا نقطع عنا هبا عناء الطريق؛ ألف ا١تسافر ٭تب أف يسلي نفسو بشيء ٮتفف عنو عناء
السفر .فما كاف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يزيد على أف يقرأ اآلية﴿ :قُل أَبِ ِ
وف *
ا﵁ َوآيَاتِِو َوَر ُسولِِو ُكنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُ َ
ْ
( )514التوبة.ٙٙ - ٙ٘ :
( )515التوبة.ٙٙ :
( )516التوبة.ٙٙ :
( )517التوبة.ٙٙ :
( )518التوبة.ٙٙ :
( )519التوبة.ٙ٘ :
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الَ تَػ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَػ ْع َد إِٯتَانِ ُك ْم﴾( .)520يقوؿ ابن عمر -رضي ا﵁ عنهما :رأيت ا١تنافق وىو يعتذر إُف النيب -
مستمسكا ٓتطاـ ناقة النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -واٟتجارة تنكب
صلى ا﵁ عليو وسلم -وكاف حايف القدمُت،
ً
قدميو ،والنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -متجو بناقتو وىو يتعذر ،يقوؿ :ليس قصدي ،وَف ٗترج الكلمة من قليب،
إ٪تا كلمة لساف أمزح هبا .فهذا معٌت كبلمو.
فلم يرى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف ىذا عذرا ،وما كاف ٬تيبو إال بالوحي﴿ :قُل أَبِ ِ
ا﵁ َوآيَاتِِو َوَر ُسولِِو
ً
ْ
()522()521
.
وف * الَ تَػ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَػ ْع َد إِٯتَانِ ُك ْم﴾
ُكنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُ َ

فالظاىر منهم شهادة أال إلو إال ا﵁ ،والظاىر منهم الصبلة ،والظاىر منهم الغزو يف سبيل ا﵁ ،ىذا الظاىر
الذي يظهر منهم؛ و٢تذا عاملهم النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -على ىذا األساس ،مث مع كل ذلك ال يستطيع
أحد أف يقوؿ :إف ىؤالء ليسوا من الكفار ا١ترتدين .بل ىم كفار بدليل القرآف ،قاؿ تعاُف﴿ :قَ ْد َك َف ْرُْمت بَػ ْع َد
إِٯتَانِ ُك ْم﴾(.)523
و٢تذا يقوؿ الشيخ :إف ىذا من أحسن ما يف األوراؽ؛ ألنو َف يًتؾ كلمة لنقو٢تا يف تكفَت فبلف أو غَته ،فهذا
تكفَت مباشر من رب العا١تُت -سبحانو -مع أهنم يعتذروف ،ويقولوف٨ :تن ِمن أىل ال إلو إال ا﵁ يا رسوؿ ا﵁،
ونصلي معك ،و٨تج معك ،وىا ٨تن ذاىبوف إُف الغزو يف سبيل ا﵁! ومع ذلك َف يؤبو لكبلمهم.
فدؿ ىذا كلو على أف من قاؿ :ال إلو إال ا﵁ .وأتى ٔتا ينقضها ،ال ٯتكن أف يكوف من ا١توحدين.
(وِمن الدلِ ِيل علَى ذَلِ
بلم ِهم و ِع ْل ِم ِهم وص ِ
ِ ِ
اُف عن ب ٍِت إِسرائِ
بلح ِه ْم -أَنػ ُه ْم
ع
ػ
ت
ا﵁
ى
ك
ح
ا
م
:
ا
ض
ي
َ
أ
ك
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
ْ
ََْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
يل َ -م َع إ ْس ْ َ
َ َ
َ
َ
)
524
(
ٍ
ِ
قَالُوا لِموسى﴿ :اجعل لنَا إِ َ٢تا َكما َ٢تم ِآ٢تةٌ﴾  .وقَػوُؿ أُنَ ٍ ِ
ف النِيب
ات أَنْػ َواط .فَ َحلَ َ
اج َع ْل لَنَا َذ َ
اس م َن الص َحابَةْ :
ً َ ُْ َ
َْ
َْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اج َعل لنَا إِ َ٢تًا﴾).
يلْ ﴿ :
َصلى ا﵁ُ َعَلْيو َو َسل َم -أَف َى َذا مثْ َل قَػ ْوؿ بٍَت إ ْسَرائ َ
-------------

( )520التوبة.ٙٙ - ٙ٘ :
( )521التوبة.ٙٙ - ٙ٘ :
( )522أخرجو الطْبي يف تفسَته (ٔٔ ،)ٜٔٙٔٙ ،ٜٕٔٙٔ ،ٜٔٙابن أيب حامت يف تفسَته (٘ٗٓٓٔ)
( )523التوبة.ٙٙ :
( )524األعراؼ.ٖٔٛ :
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ا١تقصود ىنا :أف بٍت إسرائيل قد أ٧تاىم ا﵁ -عز وجل -من فرعوف ،فمروا على قوـ يعكفوف على أصناـ ٢تم،
اج َعل لنَا إِ َ٢تًا َك َما َ٢تُ ْم ِآ٢تَةٌ﴾( .)525فطلبوا
وسى ْ
فهذا شرؾ ببل خبلؼ ،فلما مروا ورأوا ىذه األصناـ قالوا﴿ :يَا ُم َ
وف * إِف َى ُؤالَِء ُمَتبػٌر ما ُى ْم فِ ِيو
الشرؾ طلبًا صر٭تًا ،فرد عليهم -عليو الصبلة والسبلـ﴿ :قَ َاؿ إِن ُك ْم قَػ ْوٌـ َْٕت َهلُ َ
وب ِ
وف﴾( .)526فمن اٞتهالة ومن رداءة الفهم ومن سوء التصور أف تطلب الشرؾ طلبًا.
اط ٌل ما َكانُوا يَػ ْع َملُ َ
ََ
أما ما يتعلق بالذي وقع من الصحابة -رضي ا﵁ عنهم١ -تا مروا بسدرة كبَتة يعظمها ا١تشركوف -كما أف من
ا١تتأخرين َمن يعظم بعض األشجار -ىذه السدرة كانت يف اٞتاىلية ،وكانوا ينوطوف هبا أسلحتهم ،أي :يعلقوف
السبلح عليها ،فَتى أنو إذا علق السيف يكوف ماضيًا قويا ،أي أف يف ىذه السدرة بركة!
وقد وقع ىذا والنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ذاىب إُف حنُت ،وكاف معو بعض حديثي العهد بالكفر -وليس

كبار الصحابة ،فحاشاىم ذلك .فكما يف حديث أيب واقد الليثي(- )527رضي ا﵁ عنو -قاؿ :خرجنا مع رسوؿ
ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم ...مث بُت عذره فقاؿ :و٨تن حدثو عهد بالكفر .وذلك ألف النيب -صلى ا﵁ عليو
أياما ،مث إتو إُف حنُت ،فأسلم أىل مكة ،واإلنساف إذا أسلم قد يكوف عنده
وسلم -دخل مكة ،ومكث هبا ً
بعض الرواسب ،فلما مروا بالسدرة ،تذكروا ما كانوا فيو يف اٞتاىلية ،فقالوا :يا رسوؿ ا﵁ ،اجعل لنا ذات أنواط
كما ٢تم ذات أنواط! أي :اجعل لنا شجرة نتْبؾ هبا ،ونعلق هبا األسلحة ،كما أف للمشركُت مثل ىذه الشجرة.
فقاس النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -حا٢تم على حاؿ الذين طلبوا الصنم ،فقاؿ« :ا﵁ُ أَ ْكبَػُر! إِنػ َها السنَ ُن،
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
اج َعل لنَا إِ َ٢تًا َك َما َ٢تُ ْم ِآ٢تَةٌ﴾( .»)528فقاؿ« :إِنػ َها
وسىْ ﴿ :
وسى ل ُم َ
قُػ ْلتُ ْم َوالذي نَػ ْفسي بيَده َك َما قَ َاؿ قَػ ْوُـ ُم َ
السنَ ُن»(ْ .)529تيث يتأسى أناس يف ىذه األمة بأناس ٦تن سبقوا.

( )525األعراؼ.ٖٔٛ :
( )526األعراؼ.ٖٜٔ - ٖٔٛ :
( )527ىو :الصحايب أبو واقد الليثػي ،صػاحب النػيب -صػلى ا﵁ عليػو وسػلمٝ -تػاه البخػاري وغػَته :اٟتػارث بػن عػوؼ ،وقيػل :عػوؼ بػن
ػدرا وفػػتح مكػػة .تػػويف سػػنة ٙتػػاف -وقيػػلٜ :تػػس -وسػػتُت .انظػػر :االسػػتيعاب (ص٘ ٛٙترٚتػػة ٓ،)ٖٜٔ
اٟتػػارث .وقيػػل غػػَت ذلػػك .شػػهد بػ ً

وأسد الغابة ( ٖٕٓ /ٙترٚتة ٖٖ٘.)ٙ
( )528األعراؼ.ٖٔٛ :

( )529صققحيح أخرج ػػو أٛتػػد يف ا١تس ػػند ( ،)ٕٜٔٓٓ ،ٕٜٔٛٚالًتمػػذي :كت ػػاب الفػػنت ،بػػاب م ػػا جػػاء لًتك ػػَب سػػنن م ػػن كػػاف ق ػػبلكم
(ٓ )ٕٔٛقاؿ الًتمذي :حسن صحيح ،قاؿ األلبآف يف صحيح الًتمذي :صحيح.
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فهذا فيما يتعلق ٔتا حكى ا﵁ عن بٍت إسرائيل ،وما حكى ا﵁ عن ىؤالء الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -وما
حكى أبو واقد عن الصحابة حديثي العهد بالكفر -رضي ا﵁ تعاُف عنهم وأرضاىم -وال شك أهنا َذلة وخطأ من
بٍت إسرائيل ،وخطأ من حديثي العهد بالكفر -رضي ا﵁ عنهم -وسيأيت ٢تا بقية كبلـ -إف شاء ا﵁.
ِ
وف ِهبا ِعْن َد ى ِذ ِه الْ ِقص ِة ،وِىي أَنػهم يػ ُقولُ َ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ك.
يل ََفْ يَ ْك ُفُروا بِ َذل َ
( َولَك ْن ل ْل ُم ْش ِرك َ
َ
ُت ُشْبػ َهةٌ يُ ْدلُ َ َ
َ َ ُْ َ
وف :إف بٍَت إ ْسَرائ َ
ِ
ك ال ِذين قَالُوا لِلنِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم :اجعل لَنَا ذَات أَنْػو ٍ
اطََ .فْ يَ ْك ُفُروا.
َوَك َذل َ َ
َ َ
َ ُ َ ْ َ َ َ َْ ْ
وؿ :إِف ب ٍِت إِسرائِيل ََف يػ ْفعلُوا َذلِك ،وَك َذلِ ِ
ِ
فَ ْ
اب أَ ْف نَػ ُق َ
َ َ َ
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َمََ -فْ
ين َسأَلُوا النِيب َ -
َ َْ َ ْ َ َ
اٞتََو ُ
ك الذ َ
ِ
ِ
ك .وال ِخ َ ِ ِ ِ
ك لَ َك َفُروا).
يل لَ ْو فَػ َعلُوا َذل َ
يَػ ْف َعلُوا َذل َ َ
بلؼ أَف بٍَت إ ْسَرائ َ
------------اضحا ،ومع ذلك َف
ىنا شبهة يدِف هبا ىؤالء القوـ فيقولوف :أال ترى أف بٍت إسرائيل طلبوا طلبًا شركيا و ً
يكفرىم موسى ،وىكذا حديثو العهد بالكفر -رضي ا﵁ عنهم -الذين طلبوا ىذا الطلب من النيب -صلى ا﵁
عليو وسلم -فإف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف يكفرىم ،وال نستطيع أف نقوؿ :إف ىؤالء كفار.
يقوؿ ا١تصنف :ىذا صحيح ،فبل يُقاؿ :إهنم كفار .لكن ىؤالء طلبوا أـ فعلوا؟ ىم طلبوا طلبًا ،وظنوا أف ىذا
نوعا من الفائدة أو
نوعا من ا١تصلحة والفائدة ،سواء بطلب القرَّب ،أو بأف يف ىذا ً
الطلب صاٌف ،وأف فيو ً
الْبكة ...لذلك طلبوه طلبًا.
يقوؿ :لكن ال خبلؼ أهنم لو أصروا وفعلوا لكفروا .فلو أف بٍت إسرائيل اٗتذوا ىذا الصنم إ٢تًا أال يكفروف؟!
يكفروف ببل شك .وىكذا حديثو العهد بالكفر لو قالوا :كبلمك يا رسوؿ ا﵁ لن نطيعك فيو ،وسنتخذ ذات
األنواط على االعتقاد الشركي .فبل شك أف َمن فعل ىذا يكفر ،فهم طلبوا طلبًا وىم حديثو عهد بالكفر،
وأخطؤوا خطئًا ،لكنهم ١تا نُػبػ ُهوا من قِبَل رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف يفعلوا ،وَف يعيدوا الطلب؛ ألنو
اتضح ٢تم أف طلبهم كاف خطئًا.
ِ
بلؼ ِيف أَف ال ِذين نَػهاىم النِيب -صلى ا﵁ علَي ِو وسلم -لَو ََف ي ِطيعوه ،واٗتَ ُذوا َذات أَنْػو ٍ
اط بَػ ْع َد
ك ال ِخ َ
( َوَك َذل َ
َ ُ َْ ََ َ ْ ُْ ُ ُ َ
َ َ
َ َ ُُ
ِ
وب).
نَػ ْهيِو لَ َك َفُرواَ ،وَى َذا ُى َو الْ َمطْلُ ُ
------------فيوجد فرؽ بُت الطلب وبُت الفعل نفسو ،وسيأيت الكبلـ عنو -إف شاء ا﵁.
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ِ
يد التػ َعل َم
يد :أَف الْ ُم ْسلِ َم -بَ ِل الْ َعاَفَ -قَ ْد يَػ َق ُع ِيف أَنْػ َو ٍاع ِم َن الش ْرِؾ ال يَ ْد ِري َعْنػ َها ،فَػتُِف ُ
( َولَ ِكن َى ِذ ِه الْ ِقص َة تُِف ُ
اٞت ِ
ِ
اٞته ِل وم َكائِ ِد الشيطَ ِ
اف).
اى ِل :التػ ْوِح ُ
ْ
يد فَ ِه ْمنَاهُ .أَف َى َذا م ْن أَ ْك َِْب َْ ْ َ َ
َوالت َحرَزَ ،وَم ْع ِرفَ َة أَف قَػ ْوَؿ َْ
------------ىذه القصة فيها فائدة ،وىي :أف ا١تسلم قد يقع يف ضرب من الشرؾ وىو ال يدري ،وقد جاء يف اٟتديث:
«إِف الش ْرَؾ ِيف َى ِذ ِه األُم ِة أَ ْخ َفى ِم ْن َدبِ ِ
يب الن ْم ِل»( .)530فيكوف الشرؾ خفيا يف بعض األشياء ،فيقتضي فهم نية
تعلم التوحيد ،وضرورة أف يصرؼ ا١تسلم ٫تتو يف ا١تقاـ األوؿ ،ويبدأ طالب العلم يف ا١تقاـ األوؿ بأمور االعتقاد،
و٭ترص على ٖتقيقها؛ ألف ا١تسلم -بل َمن قد يكوف لديو علم -قد يقع يف بعض أمور الشرؾ وىو ال يدري.
خلصا؟ أليسوا يعرفوف أف كلمة "ال إلو إال ا﵁"
والدليل :قصة ىؤالء الصحابة -رضي ا﵁ عنهم -أليسوا عربًا ً
تعٍت نفي ا١تعبود ا١تستحق؟! ومع ذلك خفي عليهم أف الشجرة لو تْبكوا هبا أف ذلك ٮتالف "ال إلو إال ا﵁".
فهذا من ا١تسائل اليت قد ٗتفى ،وىذا يدؿ على أف قوؿ اٞتاىل -وَف يقل الشيخ :قوؿ العاَف -ألف العاَف إذا
قاؿ :التوحيد ْتمد ا﵁ وضح .ال يُنكر عليو؛ ألنو ليس غريبًا أف يكوف على دراية بالتوحيد .ولكن قوؿ اٞتاىل
٦تن كانوا زمن الشيخ؛ كابن مويس وأمثالو ٦تن كانوا يقولوف :التوحيد يعرفو صبياف أىل بلدنا ،وىو شيء سهل
وواضح .وإذا قيل لو :ما التوحيد؟ ال يعرؼ! ما الشرؾ؟ ال يعرؼ! ما العبادة؟ ال يعرؼ! فيقوؿ الشيخ :إف ىذه
من مكائد الشيطاف؛ و٢تذا فتهوين بعض الناس من التوحيد ،والقوؿ بأف التوحيد أمره واضح ...نقوؿ :التوحيد
أمره واضح ١تن كاف من أىل العلم وتعلمو.
ومثل ما ذكرنا باألمس :فكثَت من الناس عند التفصيل يتبُت عدـ علمو بالشرؾ وخطورتو ،فلو قيل لو :إف
الشرؾ أعظم من الزنا .يقوؿ :صحيح ،الشرؾ أعظم من الذنوب .لكن إذا قيل :ىؤالء الذين عند القبور يطوفوف
هبا ،و٭تسروف عن رؤوسهم كما ٭تسر ا﵀رـ الغطاء عن رأسو ،ويأكلوف تراهبا ،ويقبلوف عتباهتا ،ويذْتوف ألىلها،
ويدعوهنم ..لو قلت :إف عملهم من شرؾ .يقوؿ :ال ،فهؤالء قصدىم طيب ،وترى فيهم الصبلح ،وترى فيهم
التدين! سبحاف ا﵁ العظيم!
أنت اآلف تقوؿ :إف الشرؾ أعظم من الزنا ،وعند التفصيل بدأت تقوؿ فيهم وفيهم ...فصبلحهم الذي
كثَتا من مسائل الشرؾ يهوف منها بعض
تزعمو وصبلهتم اليت تزعمها ال تسًت قبح الشرؾ؛ و٢تذا نقوؿ لك :إف ً
الناس ال خبثًا وسوء منهج ،لكن يهوف منها؛ ألنو ال يعي خطورهتا.
( )530حس :لغيره أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( )ٜٔٙٓٙمن حديث أيب موسى األشعري ،حسػنو األلبػآف يف صػحي الًتغيػب ( ،)ٖٙويف
الباب من حديث ابن عباس ،معقل بن يسار.
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خذ على سبيل ا١تثاؿ :اٟتلف بغَت ا﵁ ،فبعض الناس يقوؿ :ا١تسألة سهلة .نقوؿ :أتدري أف النيب -صلى ا﵁
عليو وسلم١ -تا حلف سعد -رضي ا﵁ عنو -بالبلت والعزى واعتذر إُف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وقاؿ :يا
رسوؿ ا﵁ ،إف العهد كاف قريبًا .يعٍت :ما أسلمت إال منذ أياـ ،وإٓف حلفت بالبلت والعزى .قاؿ لو -صلى ا﵁
عليو وسلم« :قُ ْل :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ»(.)531
سعدا -رضي ا﵁ عنو١ -تا حلف بالبلت والعزى ،قاؿ :فقاؿ ِف بعض أصحايب :ما
وجاء عند النسائي أف ً
نراؾ إال كفرت؛ حلفت بالبلت والعزى! فلما أتى النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أمره أف يقوؿ :ال إلو إال

ا﵁ )532(.واألمر كما قاؿ سعد -رضي ا﵁ عنو -إف العهد كاف قريبًا .يعٍت :حداثة العهد ،واللساف قد اعتاد ىذا
الكبلـ ،فبل ينبغي التساىل يف اٟتلف بغَت ا﵁ ،أو أف يُقاؿ :اٟتلف بغَت ا﵁ أمر اعتادت عليو األلسنة ،وليس فيو
وف
ف بِ َش ْي ٍء ُد َ
مشكلة ..فبل ينبغي التساىل يف مثل ىذه األمور ،والنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يقوؿَ « :م ْن َحلَ َ
ِ
ا﵁ فَػ َق ْد أَ ْشَرَؾ»( .)533وكل شيء فهو دوف ا﵁ ،والنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -حُت يقوؿ« :فَػ َق ْد أَ ْشَرَؾ» .فإنو
يعظم ويشنع من أمره.
والصحايب اٞتليل ابن مسعود الذي ٗترج يف مدرسة ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -يقوؿ :ألف أحلف با﵁
كاذبًا -وىي كبَتة من الكبائر -أحب إِف من أف أحلف بغَته صادقًا( .)534أي :لو ُخيػ ْرت بُت أمرين :أف أحلف

با﵁ كاذبًا ،أو أف أحلف بغَت ا﵁ وأنا صادؽ .مع أف ابن مسعود ىو الذي روى حديث اليمُت الغموس(،)535

( )531ضققعيف أخرجػػو أٛتػػد يف ا١تسػػند (ٓ ،)ٕٕٔٙ ،ٜٔ٘النسػػائي :كتػػاب األٯتػػاف والنػػذور ،بػػاب اٟتلػػف بػػالبلت والعػػزى (،)ٖٚٚٚ
ابن ماجو :كتاب الكفارات ،باب النهي أف ٭تلف بغَت ا﵁ ( )ٕٜٓٚمن حديث سعد بو ،قاؿ األلبآف يف ضعيف النسائي :ضعيف.

( )532ضقعيف أخرجػػو النسػائي :كتػاب األٯتػػاف والنػذور ،بػػاب اٟتلػف بػػالبلت والعػزى ( ،)ٖٚٚٙمػن حػػديث سػعد بػػو ،قػاؿ األلبػػآف يف
ضعيف النسائي :ضعيف.

( )533صحيح أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( ،)ٖٕٜاٟتاكم يف ا١تستدرؾ (ٔ )ٔٔٚ/من حديث ابػن عمػر بػو ،صػححو األلبػآف انظػر اإلرواء
( ،)ٕٖٛ/ٛوأصلو يف الصحيحُت.

( )534ص ق ققحيح م: :ف ق ققا أخرج ػ ػػو عب ػ ػػد ال ػ ػػرزاؽ يف ا١تص ػ ػػنف ( ،)ٜٕٜٔ٘اب ػ ػػن أيب ش ػ ػػيبة يف ا١تص ػ ػػنف (ٕٗٔٗٔ) ،الط ػ ػْبآف يف الكب ػ ػػَت
(ٕٓ ،)ٜٛصححو األلبآف يف الًتغيب (ٖ٘.)ٕٜ

( )535أخرجو البخاري :كتاب الديات ،باب قوؿ ا﵁ ﴿ومن أحياىا )ٜٕٙٓ ،ٙٛٚٓ(﴾..مػن حػديث عبػد ا﵁ بػن عمػرو بػذكر اليمػُت
الغموس.
واٟتديث متفل هليو أخرجػو البخػاري :كتػاب ا١تسػاقاة ،بػاب (،ٜٙٙ٘ ،ٗ٘٘ٓ ،ٕٖٙٚ ،ٕٙٚٓ ،ٕٙٙٚ ،ٕ٘ٔٙ ،ٕٔٗٚ ،ٕٖ٘ٚ
 ،)ٚٗٗ٘ ،ٚٔٛٛ ،ٙٙٚٙمسلم :كتاب اإلٯتاف ،باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فاجرة )ٖٔٛ( ...عن ابن مسعود ٔتعناه.
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ومع ذلك يقوؿ :لكن أف أحلف با﵁ وأنا أكذب أفضل من أف أحلف بغَت ا﵁ وأنا صادؽ! ىكذا ينبغي فهم
الشرؾ وخطورتو ،وفهم التوحيد وأ٫تيتو.
ِ
ك ،فَػتَ ِ
ضا :أَف الْمسلِم الْم ْجتَ ِه َد إِ َذا تَ َكلم بِ َك ِ
اعتِ ِو:
( َوتُِف ُ
بلـ ُك ْف ٍر َوُى َو ال يَ ْد ِري ،فَػنُب َو َعلَى ذَل َ
يد أَيْ ً
اب م ْن َس َ
َ
ُْ َ ُ
َ
ِ
ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم).
ين َسأَلُوا النِيب َ -
يلَ ،والذ َ
أَنوُ ال يَ ْك ُفُرَ ،ك َما فَػ َع َل بَػنُو إ ْسَرائ َ
------------ىذا ا١توضع يف اٟتقيقة فيو فوائد وليس فائدة ،ومن أىم ما يف ىذا ا١توضع :أنو ينبغي أف يُعرض ىذا ا١توضع
ِ
ِ
باٞتهل) .فهنا
عذر
يتكلم
على ا١توضع السابق ،الذي قاؿ فيو ا١تصنف -رٛتو ا﵁( :إف
َ
بالكفر وال يُ ُ
الشخص قد ُ
ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -يفيد أف ا١تسلم إذا تكلم بكبلـ ُك ْفر ونُػبو من ساعتو فتنبو ،فإنو ال يكفر بسبب أنو
جاىل ،فهذا يدؿ على أف ا١تصنف -رٛتو ا﵁ -يُفصل يف أمر العذر باٞتهل.
أيضا يعطي طالب العلم فائدة كبَتة ،وىي :أنو ٬تمع كبلـ أىل العلم بعضو إُف بعض ،وأال ٬تتزئ ،وأال
وىذا ً
يأخذ بعض الكبلـ دوف بعض؛ ألف ىذا فيو فتنة كبَتة تؤدي إُف سوء فهم مراد ا١تصنف .فينبغي أف يُعرؼ أف
ضم كبلمو بعضو إُف بعض تبينت األمور ،وإال فهو ىنا يقوؿ :ىذا فيو فائدة ،أي:
ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -إذا ُ
يؤخذ من اٟتديث فائدة ،وىي :أف اإلنساف إذا أخطأ وطَلَب مثل ىذا الطلب الشركي ،مث نُػبو من ساعتو فتنبو
كافرا ،فهذه
واستغفر فإنو ال يكفر ،وال يُستعجل عليو بالتكفَت؛ ألنو وقع منو جهبلً ،فإذا َف يصر فإنو ال يكوف ً
فائدة من جهة بياف منهج ا١تصنف -رٛتو ا﵁ -يف أمر العذر باٞتهل.
وأ٫تية أخرى نكتسبها ،وىيٚ :تع كبلـ أىل العلم بعضو إُف بعض ،وأىم من ذلك ٚتع النصوص؛ فتُجمع
بعضا؛ ألف الذي ينتقي يف
نصوص القرآف والسنة بعضها إُف بعض؛ حىت ال يركز اإلنساف على بعض ويًتؾ ً
نصوصا أخرى ىذا ال شك أنو من أىل ا٢توى.
النصوص انتقاءً ،ويرغب يف نصوص ويًتؾ
ً
ظ علَي ِو الْ َكبلـ تَػ ْغلِيظًا َش ِد ًيداَ ،كما فَػعل رس ُ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو
( َوتُِف ُ
يد أَيْ ً
ضا :أَنوُ لَ ْو ََفْ يَ ْك ُف ْر ،فَِإنوُ يُػغَل ُ َ ْ
وؿ ا﵁ َ -
ُ
َ ََ َُ
َو َسل َم).
-------------
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ىذه فائدة أخرى؛ فالنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ىل غلظ عليهم؟ إي وا﵁ غلظ تغليظًا ليس با٢تُت ،فقاؿ:
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
صنما وطلبوا إ٢تًا! وا١تعٌت:
وسى ل ُم َ
«قُػلْتُ ْم َوالذي نَػ ْفسي بيَده َك َما قَ َاؿ قَػ ْوُـ ُم َ
وسى» ..ماذا قاؿ قوـ موسى؟ طلبوا ً
مستعظما ،فقاؿ« :إِنػ َها السنَ ُن» )536(.فهذا
أنكم قلتم مقولة مثل ىذه ،مث كْب -عليو الصبلة والسبلـ -متعجبًا
ً
كلو تغليظ؛ ألنو قاس ىذا الفعل على فعل أولئك.
يقوؿ ا١تصنف :تفيد ىذه فائدة أنو حىت لو أخطأ وكاف غَت متعمد ،فإف يُغلظ عليو يف الكبلـ حىت يعي
ويفهم خطورة الكلمة اليت قا٢تا ،فتقوؿ :لقد قلت كلمة عظيمة جدا ،فعليك أف تتقي ا﵁ ،مث تتوب منها .و٢تذا
فرسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم١ -تا قاؿ لو رجل :يا رسوؿ ا﵁ ،ما شاء ا﵁ وشئت .فلم يسكت النيب -صلى
ا﵁ عليو وسلم -بل قاؿ أماـ الناس« :أَجعلْتٍَِت ِ
﵁ نِدا! قُ ْلَ :ما َشاءَ ا﵁ُ َو ْح َدهُ»(.)537
ََ
فمثل ىذه األمور ليست مسائل ٣تاملة ،بل مسائل عظيمة خطَتة جدا تتعلق بالتوحيد وبالشرؾ .فهؤالء مع
أهنم حديثو عهد بالكفر ،ومع أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يعي اٞتهل الذي كانوا فيو ،إال أنو َغلظ عليهم،
فإذا غُلظ على َمن عنده ىذا اٞتهل أال يغلظ على ا١تصر؟!
وقد يقوؿ قائل :أنا جاىل ،وما كنت أعلم ،وأستغفر ا﵁! أفبل يُغلظ على ا١تصر ا١تعاند ،الذي يصنف
الكتب ،ويطبعها باأللوؼ ويوزعها ،و٭ترض على الشرؾ ويدعو إليو ،ويبذؿ يف ذلك األمواؿ الكثَتة؟! فبل
يُتعجب إذا ُغلظ عليو.
وإذا غلظ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -على ىؤالء األصحاب وىم متوجهوف يف جهاد للقتاؿ مع رسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو وسلم -و٢تم شرؼ الصحبة -رضي ا﵁ عنهم -ومع ذلك غلظ عليهم ،فكيف هبؤالء الذينيصروف على الشرؾ ويْبرونو؟!

( )536سبق ٗتر٬تو من حديث أيب واقد الليثي.
( )537حسقق :صققحيح أخرج ػػو أٛتػػد يف ا١تسػػند ( ،)ٖٕٗٚ ،ٕ٘ٙٔ ،ٜٔٙٗ ،ٖٜٔٛابػػن ماجػػو :كتػػاب الكفػػارات ،بػػاب النه ػػي أف
يقػػاؿ مػػا شػػاء ا﵁ وشػػئت ( ،)ٕٔٔٚمػػن حػػديث ابػػن عبػػاس بنحػػوه ،قػػاؿ األلبػػآف يف صػػحيح ابػػن ماجػػو :حسػػن صػػحيح ،ويف البػػاب مػػن
حديث جابر .
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ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -أَنْ َكَر َعلَى أُ َس َام َة(َ- )538ر ِض َي ا﵁ُ َعْنوُ-
ُت ُشْبػ َهةٌ أُ ْخَرى ،يَػ ُقولُ َ
( َول ْل ُم ْش ِرك َ
وف :إِف النِيب َ -
()539
ِ
ِ
ت أَ ْف أُقَاتِ َل
قَػتْ َل َم ْن قَ َاؿ :ال إِ َلو إِال ا﵁َُ .وقَ َاؿ« :أَقَػتَػلْتَوُ بَػ ْع َد َما قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ؟!» َ .وَك َذل َ
ك قَػ ْولُوُ« :أُم ْر ُ
()540
ِ
يث أُ ْخَرى ِيف الْ َكف َعم ْن قَ َاؿ َِ َىا).
اس َحىت يَػ ُقولُوا :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ» َ .وأَ َحاد ُ
الن َ
------------ىنا مسألة أحب أف أنبو طالب العلم ٢تا ،فا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -يذكر أف ىناؾ ُشبَػ ًها يوردوهنا ،ومن
أكثر ما يوردوف :حديث أسامة -رضي ا﵁ عنو -الذي قتل رجبلً بعدما قاؿ :ال إلو إال ا﵁.
ِ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -أَنْ َكَر َعلَى أُ َس َام َة َ-ر ِض َي ا﵁ُ َعْن َو -قَػْت َل
ُت ُشْبػ َهةٌ أُ ْخَرى ،يَػ ُقولُ َ
( َول ْل ُم ْش ِرك َ
وف :إِف النِيب َ -
ِ
ِ
ِ
اس َحىت
َم ْن قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ .وقَ َاؿ« :أَقَػتَػلْتَوُ بَػ ْع َد َما قَ َاؿ :ال إِلَوَ إِال ا﵁ُ؟!»َ .وَك َذل َ
ك قَػ ْولُوُ« :أُم ْر ُ
ت أَ ْف أُقَات َل الن َ
ِ
يث أُ ْخَرى ِيف الْ َكف َعم ْن قَ َا٢تَا.
يَػ ُقولُوا :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ»َ .وأَ َحاد ُ
ومراد ىؤ ِ
اٞتَ َهلَ ِة :أَف َم ْن قَ َا٢تَا ال يَ ْك ُفُرَ ،وال يُػ ْقتَ ُلَ ،ولَو فَػ َع َل َما فَػ َع َل.
الء ْ
َ َُ ُ َ ُ
فَػيػ َق ُ ِ ِ
ِ
اٞته ِاؿ :معلُوـ أَف رس َ ِ
ِ
اى ْمَ ،وُى ْم
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم -قَاتَ َل الْيَػ ُه َ
اؿ ٢تَُؤالء الْ ُم ْش ِرك َ
ود َو َسبَ ُ
وؿ ا﵁ َ -
ُت ُْ
ُ
َْ ٌ َ ُ
وف :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ).
يَػ ُقولُ َ
------------سيأيت الكبلـ كلو -إف شاء ا﵁ -مفصبلً عن موضوع حديث أسامة وغَته ،وقد يستغرب طالب العلم
ويقوؿ :ىل اليهود يقولوف" :ال إلو إال ا﵁"؟! ذكر الشافعي -رٛتو ا﵁ -يف "األـ" أف يف اليهود ليس فقط َمن
أيضا! ولكن ال يُكف عنهم؛ ألهنم
يشهد "أال إلو إال ا﵁" ،بل يشهد "أال إلو إال ا﵁ وأف ً
٤تمدا رسوؿ ا﵁" ً

( )538ىو :الصحايب اٞتليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس ا١توُف ،األمَت الكبَتِ ،حػب رسػوؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ عليو وسلم -ومواله ،وابن مواله ،أبو زيد ،ويقاؿ :أبو ٤تمد ،وأبو حارثة ،وأبو يزيػد .اسػتعملو النػيب -صػلى ا﵁ عليػو وسػلم -علػى
جػيش لغػزو الشػاـ .قيػػل :إنػو شػهد يػػوـ مؤتػة مػع والػػده .سػكن ا١تػزة مػػدة؛ مث رجػع إُف ا١تدينػة ،فمػػات هبػا -وقيػل :مػػات بػوادي القػرى -سػػنة
أربع وٜتسُت .انظر :االستيعاب (ص ٗٙترٚتة ٕٔ) ،وأسد الغابة (ٔ ٜٔٗ /ترٚتة ٗ.)ٛ

( )539متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب ا١تغػػازي ،بػػاب بعػػث النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم أسػػامة ( ،)ٕٙٛٚ ،ٕٜٗٙمسػػلم :كتػػاب
اإلٯتاف ،باب ٖترٔف قتل الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال ا﵁  )ٜٙ (..من حديث أسامة بن زيد.
( )540متفققل هليققو أخرجػػو البخػػاري :كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب وجػػوب الزكػػاة (ٓٓٗٔ ،)ٕٚٛ٘ ،ٜٕٙٗ ،ٕٜٗٙ ،مسػػلم :كتػػاب اإلٯتػػاف،
باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال ا﵁ (ٕٓ) من حديث أيب ىريرة ،ويف الباب من حديث عبد ا﵁ بن عمر ،وأنس وغَت٫تا.
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يقولوف٤ :تمد رسوؿ ا﵁ ،لكنو فقط لبٍت إٝتاعيل ،و٨تن على ديننا ،وىو صادؽ -صلى ا﵁ عليو وسلم ،ويروف
أف ا١تسلمُت ناجوف!

وظهر يف زمن أيب جعفر ا١تنصور( )541أناس يُنسبوف إُف رجل يُدعى أبا عيسى من اليهود ،وذكر أف القرآف
٤تمدا -صلى ا﵁ عليو وسلم -رسوؿ حق ،وأف متبعيو ناجوف ،قاؿ :لكن ىم على اتباع ىذا الرسوؿ
حق ،وأف ً
الصادؽ ،و٨تن على ديننا األوؿ.
ولقي ابن القيم(- )542رٛتو ا﵁ تعاُف -أحد ىؤالء اليهود ،وذكر قصتو معو مفصلة يف كتاب "ىداية
كبلما ملخصو :قلت :إنكم تسبوف ا﵁ مسبة ما سبها أحد! فقاؿ ِف :تقوؿ ىذا
اٟتيارى" ،ويف "الصواعق" ،يقوؿ ً
تعاؿ أبُت لك ،أنتم تقولوف :إف ا﵁
وأنت رجل من أىل العلم ،وتعرؼ أنٍت من أىل الكتاب؟! قاؿ لو ابن القيمَ :
بعث كذابًا ،وادعى ىذا الكذاب أف ا﵁ أنزؿ عليو كتابًا ،والتف حولو أناس ،وظل ثبلثًا وعشرين سنة يدعو
الناس ،وا﵁ يؤيده ويظهر اآليات على يديو حىت مكنو ومكن ألصحابو ،وقتل أتباع األنبياء السابقُت الذين كانوا
من الكفار من اليهود والنصارى ،مث ظهر أصحابو على الببلد ،واألمر يتفاقم بشأف ىذا الذي ادعى ما ادعى،
وأنتم تقولوف :إنو كذاب! فأنتم تسبوف ا﵁ ال الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -بفعلكم ىذا ،واعتقادكم ىذا أف
ا﵁ ينصر ويؤيد باآليات وال يظهر كذب ىذا الذي ما ادعاه.
فقاؿ :معاذ ا﵁ أف نقوؿ ىذا ،بل ىو وا﵁ رسوؿ ا﵁ ،وكتابو حق ،وأنتم ناجوف ،ولكن ٨تن على دين من
قبلنا ،وأنتم استمروا على دينكم ،فأنتم ناجوف و٨تن ناجوف يوـ القيامة .يقوؿ :فقلت لو :غلبت كل الغلب ،اآلف
ُىزمت أعظم ىزٯتة ،كيف ذلك؟ قاؿ :أتقوؿ إنو صادؽ؟ فقد أخْب أف ا﵁ بعثو للعا١تُت ،وأنو على أتباع األنبياء
قبلو أف يتبعوه ،وأف يًتكوا الدين الذي ىم عليو .يقوؿ :فازداد وجهو اٛتر ًارا إُف اٛتراره ،مث قاؿ :حدثنا بغَتىا! أي
( )541ىو :ا٠تليفة ا١تنصور عبدا﵁ بن ٤تمد بن علػي بػن العبػاس ،أبػو جعفػر ،ا٢تػاوي ،العباسػي ،وأمػو سػبلمة الْببريػة ،ولػد يف سػنة ٜتػس
وتسػػعُت أو ٨توىػػا ،ضػػرب يف اآلفػػاؽ ورأى الػػببلد ،وطلػػب العلػػم ،قيػػل :كػػاف يف صػػباه يلقػػب ٔتػػدرؾ ال ػًتاب ،وكػػاف فحػػل بػػٍت العبػػاس ىيبػػة
ػارا حػػىت توطػػد لػػو
وحزمػػا ،ودىػػاء وجْبوتًػػا ،وكػػاف ً
ٚتاعػػا للمػػاؿ ،حر ً
وشػػجاعة ،ورأيػًػا ً
يصػػا ،تارًكػػا اللهػػو واللعػػب ،كامػػل العقػػل ،أبػػاد ٚتاعػػة كبػ ً
ا١تلػػك ،ودانػػت لػػو األمػػم علػػى ظلػػم فيػػو وقػػوة نفػػس ،ولكنػػو يرجػػع إُف صػػحة إسػػبلـ وتػػدين يف اٞتملػػة ،وصػػبلة وخػػَت ،مػػع فصػػاحة وببلغػػة
وجبللة .تويف سنة ٙتاف وٜتسُت ومئة .انظر :تاريخ الطْبي ( ،)ٜٗٙ /ٚوسَت أعبلـ النببلء ( ٖٛ /ٚترٚتة .)ٖٚ

( )542ىو٤ :تمد بن أيب بكر بن أيوب بػن سػعد بػن حريػز ،وػس الػدين ،أبػو عبػد ا﵁ ،الزرعػي ،مث الدمشػقي ،الفقيػو ،األصػوِف ،ا١تفسػر،
النحػػوي ،العػػارؼ ،ابػػن قػػيم اٞتوزيػػة ،تفقػػو يف ا١تػػذىب اٟتنبلػػي ،وبػػرع وأفػػىت ،والزـ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة ،وكػػاف ذا عبػػادة وهتجػػد ،وطػػوؿ
صػػبلة ،و٢تػػج بالػػذكر ،لػػو تواليػػف حسػػاف؛ منهػػا" :زاد ا١تعػػاد" ،و"بػػدائع الفوائػػد" .ولػػد سػػنة إحػػدى وتسػػعُت وسػػت مئػػة ،وتػػويف سػػنة إحػػدى
وٜتسُت وسبع مئة .انظر :البداية والنهاية ( ،)ٕٖ٘ /ٔٛوالذيل على طبقات اٟتنابلة (٘ ٔٚٓ /ترٚتة ٓٓ.)ٙ
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يقوؿ :اْتث لنا عن موضوع آخر؛ ألنو شعر بأنو ال يستطيع أف ٬تيب؛ ألنو إذا قاؿ :إنو رسوؿ ا﵁ .فيقاؿ :ىو
صادؽ ،وقد أخْب أنو رسوؿ ا﵁ إُف العا١تُت ،وأف عليكم أف تتبعوه ،وأخْب أف ا﵁ قاؿَ ﴿ :وَمن يَػْبتَ ِغ َغْيػر ِ
اإل ْسبلَِـ
َ
ِدينًا فَػلَن يُػ ْقبَ َل ِمنْوُ﴾(.)543
فهذه الطائفة موجودة يف اليهود ويف النصارى على حد سواء ،وذكرىا الشافعي ،وذكرىا ابن حزـ( .)544وذكر
عددا غَت قليل أسلموا على يديو ،ورجعوا إُف قومهم وأسلم على
أناسا كثَتين ،وأف منهم ً
ابن تيمية أنو لقي منهم ً
٤تمدا رسوؿ ا﵁ ،فبل بد أف يصدقو يف كل شيء ،أما أف يقوؿ :ىو رسوؿ ا﵁
أيديهم أناس؛ ألنو إذا شهد أف ً
لكن ليس إُف العا١تُت فإنو يتناقض.
()545
ِ
ِ
اس َحىت يَ ْش َه ُدوا أَال
وا٠تطايب
رٛتو ا﵁ -عند قوؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم« :أُم ْر ُت أَ ْف أُقَات َل الن َ
إِلَ َو إِال ا﵁ُ» .يقوؿ :ا١تراد :أىل األوثاف دوف أىل الكتاب؛ ألهنم يقولوف :ال إلو إال ا﵁ .فأىل الكتاب -الذين
ىم اليهود والنصارى -يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ،مث يقاتلوف وال يُرفع عنهم السيف(.)546
ِ
اىم وىم
وقد نقلت ىذه النقوؿ حىت يُعرؼ أف كبلـ ا١تصنف( :قاتلَ ُهم
ُ
الرسوؿ -صلى ا﵁ُ عليو وسل َم -وسبَ ُ
إلو إال ا﵁ُ) .كبلـ صحيح ،فإهنم يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ،لكنهم ال يلتزموف ىذه الكلمة العظيمة.
يقولوف :ال َ
ِ ِ
وف أَال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،وأَف ُ٤تَم ًدا
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -قَاتَػلُوا بٍَِت َحنِ َيف َة َوُى ْم يَ ْش َه ُد َ
( َوأَف أَ ْ
اب َر ُسوؿ ا﵁ َ -
ص َح َ
ار .وىؤ ِ
ِ
ك ال ِذين حرقَػهم علِي بن أَِيب طَالِ ٍ ِ
رس ُ ِ
وف ِ
الء
وفَ ،ويَد ُع َ
صل َ
ب َ-رض َي ا﵁ُ َعْنوُ -بِالن ِ َ َ ُ
اإل ْس َ
وؿ ا﵁َ ،ويُ َ
َُ
بلـَ ،وَك َذل َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ث ُكفر ،وقُتِل ،ولَو قَ َاؿ :ال إِلَو إِال ا﵁ ،وأَف من جح َد َشيئًا ِمن أَرَك ِ
اإل ْس ِ
اف ِ
بلـ ُكفَر
ْ
اٞتَ َهلَةُ ُم ِقر َ
َ
وف أَف َم ْن أَنْ َكَر الْبَػ ْع َ َ َ َ َ ْ
ُ َ َْ َ َ ْ ْ ْ
َوقُتِ َلَ ،ولَ ْو قَ َا٢تَا).
( )543آؿ عمراف.ٛ٘ :
( )544ىػو :اإلمػػاـ األوحػػد أبػػو ٤تمػد ،علػػي بػػن أٛتػػد بػػن سػعيد بػػن حػػزـ بػػن غالػػب بػن صػػاٌف بػػن خلػػف بػػن معػداف بػػن سػػفياف بػػن يزيػػد،
الفارسي األصل ،مث األندلسػي ،القػرطيب ،اليزيػدي ،الفقيػو اٟتػافظ ،ا١تػتكلم ،األديػب ،الػوزير ،الظػاىري ،صػاحب التصػانيف ،ولػد بقرطبػة يف
سػنة أربػع وٙتػانُت وثػػبلث مئػة .فنشػأ يف تػػنعم ورفاىيػة ،ورزؽ ذكػاء مفرطًػػا ،وذىنًػا سػياالً ،وكتبًػا نفيسػػة كثػَتة .مػات سػػنة سػت وٜتسػُت وأربػػع
مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٔٛٗ/ٔٛترٚتة  ،)ٜٜواألعبلـ للزركلي (ٗ.)ٕ٘ٗ /

( )545ىو :اإلماـ اٟتافظ اللغوي ،أبػو سػليمافٛ ،تػد بػن ٤تمػد بػن إبػراىيم بػن خطػاب ،البسػيت ،ا٠تطػايب ،صػاحب التصػانيف ،ولػد سػنة
ػنادا ،وأخػػذ الفقػػو علػػى مػػذىب الشػػافعي ،مػػن تصػػانيفو" :معػػاَف السػػنن" ،و"العزلػػة" .مػػات
بضػػع عشػػرة وثػػبلث مئػػة ،عػػٍت باٟتػديث متنًػػا وإسػ ً
ببُست يف ربيع اآلخر سنة ٙتاف وٙتانُت وثبلث مئة .انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٕٖ /ٔٚترٚتة ٕٔ) ،وطبقات اٟتفاظ (صٔ.)ٛ

( )546معاَف السنن (ٔ.)ٕٛٚ/
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------------معلوما
ىذا كلو تقدـ ،سواء ما يتعلق ببٍت حنيفة ،أو ما يتعلق ٔتن حرقهم علي ،أو ما يتعلق ٔتن جحد شيئًا ً
من الدين بالضرورة مع قولو :ال إلو إال ا﵁ ،فإهنم يُقتلوف ،ولو قالوا :ال إلو إال ا﵁.
ِ ِ
ص ُل ِد ِ
ين الر ُس ِل َوَرأْ ُسوُ؟!
ف ال تَػْنػ َف ُعوُ إِ َذا َج َح َد فَػ ْر ًعا ِم َن الْ ُفُر ِ
(فَ َكْي َ
وعَ ،وتَػْنػ َف ُعوُ إِ َذا َج َح َد التػ ْوح َيد الذي ُى َو أَ ْ
ِ
ا﵁ ما فَ ِهموا معٌت األَح ِاد ِ
ِ
ِ
ِ
بلـ بِسبَ ِ
ِ
يث .فَأَما َحد ُ
ب أَنوُ ظَن أَنوُ
َولَكن أَ ْع َداءَ َ ُ َ ْ َ َ
يث أُ َس َامةَ؛ فَإنوُ قَػتَ َل َر ُجبلً اد َعى اإل ْس َ َ
َما اد َعى ِ
بلـ إِال َخ ْوفًا َعلَى َدِم ِو َوَمالِِو.
اإل ْس َ
ِ
الكف عْنو حىت يػتبُت ِمْنو ما ُٮتالِ ِ
َوالر ُجل إِ َذا أَظْ َهر ِ
ك﴿ :يَا
كَ .وأَنْػَزَؿ ا﵁ُ تَػ َع َ
اُف ِيف َذل َ
ف َذل َ
ب َ َ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ
اإل ْس َ
بلـ َو َج َ
َ
ُ
)
547
(
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين َآمنُوا إِذَا َ
ب الْ َكف َعْنوُ
ضَربْػتُ ْم يف َسب ِيل ا﵁ فَػتَبَػيػنُوا﴾  .أَ ْي :فَػتَثَبتُوا .فَاآليَةُ تَ ُدؿ َعلَى أَنوُ َ٬ت ُ
أَيػ َها الذ َ
ِ
ِ
ف ِ
بلـ قُتِ َل؛ لَِق ْولِِو تَػ َع َ
اُف﴿ :فَػتَبَػيػنُوا﴾ َولَ ْو َك َ
ُت ِمْنوُ بَػ ْع َد َذل َ
ك َما ُٮتَال ُ
ت .فَِإ َذا تَػبَػ َ
َوالتثَب ُ
اف ال يُػ ْقتَ ُل إِ َذا قَ َا٢تَا ََفْ
اإل ْس َ
ي ُكن لِلتثَب ِ
ت َم ْع ًٌت).
َ ْ
------------اٟتَُرقَة من جهينة،
حديث أسامة -رضي ا﵁ عنو -يف الصحيحُت ،وىو أف أسامة -رضي ا﵁ عنو -صبح ْ
فحمل على رجل ىو وأحد األنصار ،يقوؿ :فلما غشيناه لنقتلو قاؿ :ال إلو إال ا﵁ .فأمسك األنصاري ،وقتلو
أسامة .فأُخْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بذلك ،فعظم -صلى ا﵁ عليو وسلم -ىذا الفعل ،وقاؿ« :أَقَػتَػلْتَوُ
متعوذا .أي :ٮتاؼ فقط من السبلح وليس صادقًا؟
بَػ ْع َد َما قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ؟!» .قاؿ :يا رسوؿ ا﵁ ،إ٪تا قا٢تا ً
ت َع ْن قَػلْبِ ِو!» .فقاؿ :يا رسوؿ ا﵁ ،استغفر ِف .فجعل ال يزيدٓف إال على قولو« :أَقَػتَػلْتَوُ بَػ ْع َد َما
فقاؿَ « :ىبل َش َق ْق َ
قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ؟!»( .)548وىذا يدؿ على أف قائل "ال إلو إال ا﵁" ٬تب الكف عنو.
ونزؿ يف ذلك ويف أمثالو قولو تعاُف﴿ :يا أَيػها ال ِذين آمنُوا إِذَا ضربػتُم ِيف سبِ ِيل ِ
ا﵁ فَػتَبَػيػنُوا﴾( .)549ويف قراءة
َ َ
َ َ
َ َْ ْ َ
ٛتزة(﴿:)550فَػتَثَبتُوا﴾ .وسيأيت الكبلـ -إف شاء ا﵁ تعاُف -عن اآلية.
( )547النساء.ٜٗ :
( )548سبق ٗتر٬تو.
( )549النساء.ٜٗ :
( )550ىوٛ :تزة بن حبيب بن عمارة بن إٝتاعيل ،اإلماـ القدوة ،شيخ القراءة ،أبو عمارة ،التيمػي ،مػوالىم الكػويف الزيػات ،مػوُف عكرمػة
قيما لكتاب ا﵁ ،قانتًا ﵁ ،ثخُت الػورع ،رفيػع الػذكر ،عا١تػا باٟتػديث والفػرائض ،أصػلو فارسػي ،قػاؿ
بن ربعي ،أحد القراء السبعة ،كاف ً
إماما ً
ً
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ويف حديث أسامة -رضي ا﵁ عنو -أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أنكر عليو أف يقتل رجبلً قاؿ :ال إلو
مطلقا؟ أو أنو يف حاؿ الضيق ويف حاؿ القتاؿ
إال ا﵁ .فهل معٌت ذلك أف كل َمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،يُكف عنو ً
أيضا من
فقط ،مثل اٟتاؿ الذي كاف فيو أسامة .فكما يقرر ا١تصنف ،وال شك أف ىذا ىو الصواب ،ولكن ننقل ً
كبلـ أىل العلم ما يدؿ على أف ىذا ىو ا١تراد.
يقوؿ ا٠تطايب -رٛتو ا﵁ -يف اٟتديث الذي فيو :أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -كاف يُغَِت عند الصبح،
فإف ٝتع أذانًا أمسك .فكاف إذا ٝتعهم يؤذنوف أمسك؛ ألهنم من ا١تسلمُت وإال أغار .يقوؿ -رٛتو ا﵁ :فيو من
الفقو :أف إظهار شعائر اإلسبلـ يف القتاؿ وعند شدة الغارة ُ٭تقن بو الدـ ،وليس كذلك حاؿ السبلمة والطمأنينة

اليت يتسع فيها معرفة األمور على حقائقها واستيفاء الشروط البلزمة فيها( .)551أي :الكف عمن قاؿ :ال إلو إال
ا﵁ ،ىو يف ىذا اٟتاؿ الضيق وحاؿ القتاؿ الذي ال تستطيع أف تتأكد ىل :التزـ ببقية األحكاـ؟ وىل شهد أصبلً
أيضا يقر بالصبلة والصوـ وغَتىا أـ ال؟
مع ال إلو إال ا﵁ ٔتحمد رسوؿ ا﵁؟ ىل ً
نفعا
وابن حجر -رٛتو ا﵁ -عند حديثو يف الكبلـ على حديث أسامة أوضح أف قوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،ينفع ً

خالصا من قلبو أـ خشية القتل؟( )552فيُكف عنو يف
مقي ًدا ،بأنو ٬تب الكف عنو حىت ُٮتتْب أمره ،ىل قاؿ ذلك ً
مطلقا ،حىت يُقاؿ :كفوا عمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁ .كما أمر
حاؿ القتاؿ؛ ألنو حاؿ ضيق ،فالكف عنو مقيد وليس ً
موسعا.
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أسامة أف يكف .فحاؿ أسامة ليس حاالً ً
تعليقا على ما دار بُت أيب بكر وعمر -رضي ا﵁ عنهما -من النقاش حوؿ قتاؿ
أيضا ً
وقاؿ ابن حجر ً
ا١ترتدين :أُ ِخذ من ىذا النقاش أف قائل "ال إلو إال ا﵁" ال يُقتل ،بل ٬تب الكف عنو حىت ُٮتتْب حالو ،فإف شهد
بالرسالة والتزـ أحكاـ اإلسبلـ ُحكم بإسبلمو ،وإال فبل؛ لقوؿ النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم« :إِال ِْتَق
اإل ْس ِ
ِ
بلـ»( .)553فهذا يؤكد ما قالو ا١تصنف -رٛتو ا﵁ تعاُف -وأف االستدالؿ ْتديث أسامة قياس يف غَت ٤تلو،
فحديث أسامة حاؿ ضيق ،لكن ال يُقاؿُ :كفوا عمن قاؿ "ال إلو إال ا﵁" حىت لو أنكر البعث؛ ألف النيب -صلى

ابػػن حجػػر يف التقريػػب :صػػدوؽ رٔتػػا وىػػم .تػػويف سػػنة سػػت وٜتسػػُت ومئػػة .انظػػر :هتػػذيب الكمػػاؿ ( ٖٔٗ /ٚترٚتػػة ٔٓ٘ٔ) ،وسػػَت أعػػبلـ
النببلء ( ٜٓ /ٚترٚتة .)ٖٛ

( )551معاَف السنن (ٕ.)ٕٔ/
( )552فتح الباري البن حجر (ٕٔ.)ٜٔٙ/
( )553فتح الباري البن حجر (ٕٔ.)ٜٔٙ/
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٤تمدا
ا﵁ عليو وسلم -قاؿ« :أَقَػتَػلْتَوُ بَػ ْع َد َما قَ َاؿ :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ؟!» .فبل يقاؿ :كفوا عنو حىت لو أنكر شهادة أف ً
رسوؿ ا﵁! فبل يقوؿ ىذا عاقل؟ ولكن حاؿ أسامة حاؿ الضيق -كما قرر ا٠تطايب وابن حجر.
٢تذا أمر ا﵁ يف اآلية بالتبُت ،فقاؿ﴿ :إِذَا ضربػتُم ِيف سبِ ِيل ِ
ا﵁ فَػتَبَػيػنُوا﴾( .)554قاؿ البغوي(- )555رٛتو ا﵁:
َ َْ ْ َ
ا﵁ فَػتثبتوا والَ تَػ ُقولُوا لِ
قرأ ٛتزة والكسائي(﴿:)556يا أَيػها ال ِذين آمنُوا إِ َذا ضربػتُم ِيف سبِ ِيل ِ
ِ
بلـ
الس
م
ك
ي
ل
إ
ى
ق
ل
َ
أ
ن
م
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
َْ
َ َ
َ َْ ْ َ
َ
ْ ُ
ت ُم ْؤِمنًا﴾(.)557
لَ ْس َ
وكاف بعض أصحاب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -يف القتاؿ ،فأتوا إُف رجل كاف معو بعض الغنم فلما رآىم
سلم عليهم ،والسبلـ شعار يدؿ على أف الرجل مسلم ،فقاؿ الرجل :السبلـ عليكم .فأجهز عليو أحدىم فقتلو،
فأنزؿ ا﵁﴿ :إِ َذا ضربػتُم ِيف سبِ ِيل ِ
ا﵁ فَػتَبَػيػنُوا﴾( . )558يقوؿ البغوي يف معٌت قراءة ٛتزة﴿ :فتثبتوا﴾ .أي :قفوا حىت
َ َْ ْ َ

تعرفوا ا١تؤمن من الكافر .فاألمر بالتبُت والتثبت يدؿ على ضرورة اختبار اٟتاؿ إذا كاف اٟتاؿ حاؿ ضيق؛ و٢تذا
ِ
ِ
ِ
ت ُم ْؤِمنًا
ين َآمنُوا إِذَا َ
ضَربْػتُ ْم ِيف َسبِ ِيل ا﵁ فَػتَبَػيػنُوا َوالَ تَػ ُقولُوا ل َم ْن أَلْ َقى إِلَْي ُك ُم السبلَ َـ لَ ْس َ
قاؿ تعاُف﴿ :يَا أَيػ َها الذ َ
اٟتي ِاة الدنْػيا فعِند ِ ِ
ِ
ك ُكنتُم من قَػْب ُل فَ َمن ا﵁ُ َعلَْي ُك ْم فَػتَبَػيػنُوا﴾( .)559ألهنم ١تا
تَػْبتَػغُ َ
َ َ َ
ا﵁ َمغَاّفُ َكثِ ََتةٌ َك َذل َ
وف َعَر َ
ض ََْ
ِ
ك ُكنتُم من قَػْب ُل فَ َمن
قتلوه -رضي ا﵁ عنهم -أخذوا الغنم اليت كانت معو ،فبُت ٢تم الرب النعمة ،فقاؿَ ﴿ :ك َذل َ
()560
فمن ا﵁ -عز وجل -عليكم هبذه ا١تنة؛ وىي منة اإلسبلـ،
ا
كفار
كنتم
قبل
من
فأنتم
أي:
.
ا﵁ُ َعَلْي ُك ْم﴾
ً َ
( )554النساء.ٜٗ :
( )555ى ػػو :الش ػػيخ اإلم ػػاـ ،العبلم ػػة ،الق ػػدوة ،اٟت ػػافظ ،ش ػػيخ اإلس ػػبلـ ،أب ػػو ٤تم ػػد ،اٟتس ػػُت ب ػػن مس ػػعود ب ػػن ٤تم ػػد ب ػػن الفػ ػراء ،البغ ػػوي،
إمامػػا ،عا١تػا ،زاى ًػدا ،كػاف أبػوه يعمػل الفػراء ويبيعهػا .بػورؾ لػو يف تصػانيفو،
الشػافعي ،ا١تفسػر ،يلقػب ٔتحيػي السػنة وبػركن الػدين ،وكػاف س ً
ػيدا ً
ً
ورزؽ فيهػػا القب ػوؿ التػػاـ ،وكػػاف ال يلفػػي الػػدرس إال علػػى طهػػارة ،وكػػاف مقتصػ ًػدا يف لباسػػو ،ولػػو القػػدـ الراسػػخ يف التفسػػَت ،والبػػاع ا١تديػػد يف
الفقو .من تواليفو اٟتساف" :شرح السنة" ،و"معاَف التنزيل" .تويف سنة سػت عشػرة وٜتػس مئػة .انظػر :سػَت أعػبلـ النػببلء ( ٖٜٗ /ٜٔترٚتػة
 ،)ٕ٘ٛوطبقات الشافعية الكْبى ( ٚ٘ /ٚترٚتة .)ٚٙٚ
( )556ىو :اإلمػاـ ،شػيخ القػراءة والعربيػة ،أبػو اٟتسػن ،علػي بػن ٛتػزة بػن عبػد ا﵁ بػن هبمػن بػن فػَتوز ،األسػدي ،مػوالىم الكػويف ،ا١تلقػب
بالكسائي لكساء أحرـ فيو ،واختار قراءة اشتهرت ،وصارت إحدى السبع ،وجالس يف النحو ا٠تليل ،وسػافر يف باديػة اٟتجػاز مػدة للعربيػة،
كػاف أعلػم النػاس بػػالنحو ،وواحػدىم يف الغريػب ،وأوحػد يف علػػم القػرآف .مػات بػالري بقريػػة أرنبويػة سػنة تسػع وٙتػػانُت ومئػة عػن سػبعُت سػػنة.
انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ٖٔٔ /ٜترٚتة ٗٗ) ،ومعرفة القراء الكبار (ٔ ٕٔٓ /ترٚتة ٘ٗ).

( )557النساء.ٜٗ :
( )558النساء.ٜٗ :
( )559النساء.ٜٗ :
( )560النساء.ٜٗ :
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ِ
ك ُكنتُم من قَػْب ُل فَ َمن ا﵁ُ َعلَْي ُك ْم فَػتَبَػيػنُوا﴾( .)561مرة أخرى ،فاآلية تأمر بالتبُت ،وليس فيها الكف عمن
﴿ َك َذل َ
٤تمدا -كما قاؿ الشافعي -رسوؿ إُف العرب.
قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،وإف كاف يعتقد أف ً
يقوؿ الشافعي :ىذا ال يكف عنو حىت يقر أف دين ٤تمد -صلى ا﵁ عليو وسلم -ىو الدين الشامل الذي
يلزـ كل أحد ،وكررىا -رٛتو ا﵁ -يف "الرسالة" ويف "األـ" عدة مرات ،ويْبأ من كل دين غَت اإلسبلـ .فبل بد أف
٤تمدا رسوؿ ا﵁ ،مثل ا١تسلمُت .لكن ال تنفعو حىت يْبأ من
ينص على ىذا ،وىو أف يشهد أال إلو إال ا﵁ وأف ً
الدين الذي ىو عليو ،ويدخل يف اإلسبلـ ،ويًتؾ ما كاف عليو.
(وَك َذلِك ْ ِ
اآلخر َوأَ ْمثَالُوَُ .م ْعنَاهُ َما ذَ َك ْرنَاهُ أَف َم ْن أَظْ َهر التػ ْوِح َيد َو ِ
ب الْ َكف َعْنوُ إِ َُف أَ ْف
اٟتَد ُ
َ َ
اإل ْس َ
بلـ َو َج َ
َ
يث َ ُ
يػتبػُت ِمْنو ما يػناقِ ِ
ك .والدلِيل علَى ى َذا :أَف رس َ ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -قَ َاؿ« :أَقَػتَػلْتَوُ بَػ ْع َد َما قَ َاؿ :ال
ض ذَل َ َ ُ َ َ
َََ َ ُ َ َُ ُ
وؿ ا﵁ َ -
َُ
ِ
ِ
اس َحىت يَػ ُقولُوا :ال إِلَ َو إِال ا﵁ُ».
إِلَ َو إِال ا﵁؟!»َ .وقَ َاؿ« :أُم ْر ُ
ت أَ ْف أُقَات َل الن َ
ِ
وى ْم ،لَئِ ْن أَ ْد َرْكتُػ ُه ْم ألَقْػتُػلَنػ ُه ْم قَػْت َل َع ٍاد»(َ .)562م َع َك ْوهنِِ ْم ِم ْن
َوُى َو ال ِذي قَ َاؿ ِيف ْ
وى ْم فَاقْػتُػلُ ُ
ا٠تََو ِارِج« :أَيْػنَ َما لَقْيتُ ُم ُ
ِ
أَ ْكثَ ِر الن ِ ِ
صبلتَػ ُه ْم ِعْن َد ُى ْمَ .وُى ْم تَػ َعل ُموا الْعِْل َم ِم َن الص َحابَِة،
يحاَ .حىت إِف الص َحابَ َة َْ٭ت ِقُر َ
وف َ
اس عبَ َاد ًة َوتَػ ْهليبلً َوتَ ْسبِ ً
ِ
اإل ْس ِ
فَػلَ ْم تَػْنػ َف ُع ُه ْم ال إِلَ َو إِال ا﵁َُ ،وال َكثْػرةُ الْعِبَ َاد ِةَ ،وال اد َعاءُ ِ
بلـ ،لَما ظَ َهَر ِمْنػ ُه ْم ُ٥تَالََفةُ الش ِر َيع ِةَ .وَك َذل َ
ك َما ذَ َك ْرنَاهُ
َ
ِمن قِت ِاؿ الْيػه ِ
ود).
ْ َ َُ
------------أمرا بينًا جدا ،يقوؿ :إذا كنت تقوؿ :إف ال إلو إال ا﵁ ،وإظهار الشعائر يكفي .فانظر إُف ا٠توارج،
ذكر ىنا ً
إظهارا للشعائر ،حىت إف
فا٠توارج ليسوا فقط يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ،ويظهروف الشعائر ،بل ىم من أشد الناس ً
صبلتَ ُك ْم َم َع
موجها الكبلـ للصحابة -وىم َمن ىم يف العبادةَْٖ « :ت ِقُر َ
وف َ
النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ ً
صبلهتِِ ْم» .أي أهنم يصلوف صبلة طويلة جداَ « ،وقَِراءَتَ ُك ْم َم َع قَِراءَهتِِ ْم»( .)563مع أف الصحابة -رضي ا﵁ عنهم-
َ
عندىم صبلة النوافل طويلة للغاية ،وقراءهتم -رضي ا﵁ عنهم -وأرضاىم طويلة؛ فكانوا ٮتتموف القرآف -رضي ا﵁
عنهم -كل سبع ،وكانوا يقرؤوف ثبلث سور :البقرة وآؿ عمراف والنساء ،وٜتس سور :ا١تائدة واألنعاـ وىكذا...
( )561النساء.ٜٗ :
( )562متف ققل هلي ققو أخرج ػػو البخ ػػاري :كت ػػاب أحادي ػػث األنبي ػػاء ،ب ػػاب ق ػػوؿ ا﵁ ع ػػز وج ػػل ﴿وأم ػػا ع ػػاد ف ػػأىلكوا ب ػ ػريح،ٖٖٗٗ( ﴾...
ٕٖٗ ،)ٚمسلم :كتاب الزكاة ،باب ذكر ا٠توارج وصفاهتم (ٗ )ٔٓٙمن حديث أيب سعيد ا٠تدري.

( )563سبق ٗتر٬تو.
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وتسعا ،وإحدى عشرة ،وثبلث عشرة ،إُف ا١تفصل .فكانوا يقرؤوف ا١تفصل يف ليلة ،وكانوا ٮتتموف القرآف
وسبعاً ،
ً
كل أسبوع.
فيقوؿ -صلى ا﵁ عليو وسلم -عن ىؤالء ا٠توارجَ « :وقَِراءَتَ ُك ْم َم َع قَِراءَهتِِ ْم» .ألهنم يقرؤوف أكثر من
الصحابة ..فهم ليسوا فقط يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ،ويظهروف الشعائر ،بل عندىم مبالغة يف العبادة .ومع ذلك أمر
ِ
وى ْم» .وىم ِمن أىل ال إلو إال ا﵁ ،و٦تن يقولوف:
وى ْم فَاقْػتُػلُ ُ
عليو الصبلة والسبلـ -بقتلهم ،فقاؿ« :أَيْػنَ َما لَقْيتُ ُم ُال إلو إال ا﵁ ،وىم ٦تن تعلموا من الصحابة -رضي ا﵁ عنهم ...ومع ذلك يقوؿ -عليو الصبلة والسبلـ« :لَئِ ْن
أَ ْد َرْكتُػ ُه ْم ألَقْػتُػلَنػ ُه ْم قَػْت َل َع ٍاد».
يقوؿ الشيخ :فهؤالء ا٠توارج أظهروا "ال إلو إال ا﵁" ،فلو كاف معٌت حديث أسامة :الكف عمن قاؿ :ال إلو
إال ا﵁ ،بالكلية ،حىت لو أتى بناقض من نواقضها ،فما معٌت أمر النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -بقتاؿ ا٠توارج؟!
وكل ىذا دليل على ما أَصلَو يف البداية -رٛتو ا﵁.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم-
ك َما ذَ َك ْرنَاهُ ِم ْن قتَ ِاؿ الْيَػ ُهودَ ،وقتَ ِاؿ الص َحابَِة بٍَِت َحنِ َيف َةَ .وَك َذل َ
( َوَك َذل َ
ك أََر َاد النِيب َ -
ِ
ين َآمنُوا إِف َجاءَ ُك ْم
صطَلِ ِق لَما أَ ْخبَػَرُه َر ُج ٌل أَنػ ُه ْم َمنَػ ُعوا الزَك َاةَ ،حىت أَنْػَزَؿ ا﵁ُ تَػ َع َ
أَ ْف يَػ ْغُزَو بٍَِت الْ ُم ْ
اُف﴿ :يَا أَيػ َها الذ َ
()564
ِِ
ِ ٍ
ِ
ِ
اف الر ُج ُل َك ِاذبًا َعلَْي ِه ْمَ .وُكل
ُت﴾ َ .وَك َ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَػ َعلْتُ ْم نَادم َ
فَاس ٌق بِنَبٍَإ فَػتَبَػيػنُوا أَف تُصيبُوا قَػ ْوًما ّتَ َهالَة فَػتُ ْ
ِ ِ
ِ
احتَجوا ِهبَا َما ذَ َك ْرنَاهُ).
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َمِ -يف األَ َحاديث ال ِيت ْ
َى َذا يَ ُدؿ َعلَى أَف ُمَر َاد النِيب َ -
------------كل ىذا لبياف أف َمن أظهر "ال إلو إال ا﵁" ،إذا عمل ما يستوجب معو العقوبة لكونو ناقضها يف قوؿ أو
فعل فإنو ال يكف عنو؛ و٢تذا ذكر اآلية﴿ :إِف جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍَإ فَػتَبَػيػنُوا﴾( .)565قيل :إهنا نزلت يف بٍت ا١تصطلق،
ُ
ََ ْ
١تا أرسل النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -إليهم رجبلً ألخذ الزكاة منهم ،فقيل :إنو خاؼ يف الطريق ،أو أهنم ١تا رأوا
رسوؿ ِ
نوعا من اٟتفاوة والفرح،
َ
رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -الذي يريد أخذ الزكاة قرروا أف يظهروا إليو ً
فرآىم ففر ،وقاؿ للنيب -صلى ا﵁ عليو وسلم :إهنم أرادوا قتلي .فأراد النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أف يشن
عليهم اٟترب مع أف الظاىر منهم أهنم يقولوف :ال إلو إال ا﵁.
مطلقا.
يقوؿ الشيخ :فهذا ٪توذج آخر ،أنو ال يُكف عمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁ً .
( )564اٟتجرات.ٙ :
( )565اٟتجرات.ٙ :
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ِ
ِ
وح،
خد َـُ ،مث بِنُ ٍ
اس يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة يَ ْستَغِيثُ َ
وف بِ َ
( َوَ٢تُ ْم ُشْبػ َهةٌ أُ ْخَرىَ ،وى َي َما ذَ َكَر النِيب َ -
صلى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسل َم :أَف الن َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم .قَالُوا:
يسى ،فَ ُكل ُه ْم يَػ ْعتَ ِذ ُر َ
وفَ ،حىت يَػنْتَػ ُهوا إِ َُف َر ُسوؿ ا﵁ َ -
يمُ ،مث ٔتُ َ
ُمث بإبْػَراى َ
وسىُ ،مث بع َ
ِ
فَػه َذا ي ُدؿ علَى أَف ِ
ت ِش ْرًكا.
االستغَاثَ َة بِغَ َِْت ا﵁ لَْي َس ْ
َ َ َ
ْ
وب أَ ْع َدائِِو! فَِإف االستِغَاثَ َة بِالْمخلُ ِ
اف من طَبع َعلَى قُػلُ ِ
وؽ فِ َيما يَػ ْق ِد ُر َعَلْي ِو ال نُػْن ِكُرَىا.
َو ْ
اب أَ ْف نَ َ
َْ
ْ
اٞتََو ُ
قوؿُ :سْب َح َ َ ْ َ َ
()566
ِ
ِ
َكما قَ َاؿ ا﵁ تَػع َ ِ ِ
يث
استَػغَاثَوُ الذي ِمن ِش َيعتِ ِو َعلَى الذي ِم ْن َع ُدوِه﴾ َ .وَك َما يَ ْستَغِ ُ
وسى﴿ :فَ ْ
ُ َ
اُف ِيف قصة ُم َ
َ
ِ
استِغَاثََة الْعِبَ َاد ِة ال ِيت
ص َحابِِو ِيف ْ
اٟتَْر ِب أَْو َغ َِْتَىا ِيف األَ ْشيَ ِاء ال ِيت يَػ ْق ِد ُر َعلَْيػ َها الْ َم ْخلُ ُ
اإلنْ َس ُ
اف بِأَ ْ
وؽَ ...وَْ٨ت ُن أَنْ َك ْرنَا ْ
يَػ ْف َعلُونَػ َها ِعْن َد قُػبُ ِ
ور األَ ْولِيَ ِاء ،أَْو ِيف َغْيبَتِ ِه ْم ِيف األَ ْشيَ ِاء ال ِيت ال يَػ ْق ِد ُر َعلَْيػ َها إِال ا﵁ُ.
ِ
إِذَا ثَػب ِ
ِ
يد َ ِ
ِ
يح
استِغَاثَػتُػ ُه ْم بِاألَنْبِيَاء يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة يُِر ُ
ت ذَل َ
ََ
ك :فَ ْ
اس؛ َحىت يَ ْس ًَت َ
وف مْنػ ُه ْم أَ ْف يَ ْد ُعوا ا﵁َ أَ ْف ُ٭تَاس َ
ب الن َ
ِ
ف .وى َذا جائِز ِيف الدنْػيا و ِ
أَىل ْ ِ ِ
اآلخَرِة).
اٞتَنة م ْن َك ْر ِب الْ َموق ِ َ َ َ ٌ
َ َ
ُْ
------------ىذه الشبهة يقولوف فيها :ثبت يف اٟتديث أف الناس يأتوف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ويأتوف األنبياء -
عليهم الصبلة والسبلـ -ويطلبوف منهم أف يشفعوا عند ا﵁ إلغاثتهم من كرب ا١توقف .فا١تصنف -رٛتو ا﵁-
قلوب ِ
بحاف من طبع على ِ
ىؤالء!) .أي :ىل أنكر أنا مثل ىذه االستغاثة؟! ىذه االستغاثة
(س َ ْ َ
غضب ،وقاؿُ :
باألنبياء -صلى ا﵁ عليهم وسلم -غَت منكرة ،وال ٯتكن أف يقوؿ أحد إهنا استغاثة منكرة ،بل ىي استغاثة
جائزة؛ ألهنا استغاثة على وفق الشرط الشرعي.
يقوؿ :فالذي ننكره ىو استغاثة العبادة اليت تفعلوهنا عند القبور ،وتطلبوف من أصحاهبا ما ال يُطلب إال من
ا﵁ -تبارؾ وتعاُف -فهذه ىي االستغاثة اليت ننكرىا ،أما أف يذىب الناس إُف األنبياء بعد أف بعثهم ا﵁ -تبارؾ
وتعاُف -ويطلبوف منهم أف ير٭توا الناس من كرب ا١توقف ،وفيهم سيد ولد آدـ -صلى ا﵁ عليو وسلم -الذي أذف
ا﵁ -عز وجل -لو بالشفاعة ،يقوؿ :فبل ينكر ىذه الشفاعة أحد من أىل اٟتق.
فالذي ننكره ىو الشفاعة الشركية اليت تطلبوف فيها من غَت ا﵁ ما ال يقدر عليو إال ا﵁ ،أما طلب ىذا من
األنبياء فهو طلب يف ٤تلو؛ ألف ا﵁ جعل الشفاعة لسيدىم -صلى ا﵁ عليو وسلم.
ا١تن َكر
إذف ا١تصنف -رٛتو ا﵁ -حرص على التمييز بُت الذي ٬توز والذي ال ٬توز من االستغاثة ،وبُت أف ْ
من االستغاثة استغاثة العبادة ،أما االستغاثة ا١تعتادة فبل ُ٘تنع ،وكذلك االستغاثة يف اآلخرة بعد أف يلقى الناس
( )566القصص.ٔ٘ :
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األنبياء ويطلبوف منهم الدعاء ال ُٯتنع منها ،وىذا يكوف يف حاؿ القتاؿ ،فقد يستغيث ا١تسلم بإخوانو يف القتاؿ،
فرٔتا تكثر األعداء على جهة من جهات اٞتيش ،فيطلب وينادي :إتهوا ٨تونا؛ ألنو دا٫تنا األعداء .فهذه استغاثة
جائزة.
ومراده :أف االستغاثة على نوعُت :استغاثة جائزة باٟتي القادر اٟتاضر ،فهذه ٕتوز يف الدنيا ،وٕتوز إذا بُعث
الناس يف القيامة .واستغاثة شركية بأف يُطلب من غَت ا﵁ ما ال يقدر عليو إال ا﵁ .وىذه ىي اليت ننكرىا.
ِ
(إِ َذا ثَػب ِ
ِ
يد َ ِ
ِ
يح
استِغَاثَػتُػ ُه ْم بِاألَنْبِيَاء يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة يُِر ُ
ت َذل َ
ََ
ك :فَ ْ
اس َحىت يَ ْس ًَت َ
وف مْنػ ُه ْم أَ ْف يَ ْد ُعوا ا﵁َ أَ ْف ُ٭تَاس َ
ب الن َ
اٞتن ِة ِمن َكر ِب الْموقِ ِ
ف.
أَ ْى ُل َْ ْ ْ َ ْ
ِ
اآلخرِة ،وذَلِك أَ ْف تَأِْيت ِعنْ َد رج ٍل ِ
ع
ك ،فَػتَػ ُق ُ
بلم َ
صال ٍح َحي ُ٬تَال ُس َ
َوَى َذا َجائٌِز ِيف الدنْػيَا َو ِ َ َ َ
وؿ لَوُْ :اد ُ
َ َُ َ
كَ ،ويَ ْس َم ُع َك َ
ِ
ِ ِ
اشا
ا﵁َ ِِفَ .ك َما َك َ
ك ِيف َحيَاتِِوَ .وأَما بَػ ْع َد َم ْوتِِو ،فَ َح َ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َم -يَ ْسأَلُونَوُ َذل َ
اف أَ ْ
اب َر ُسوؿ ا﵁ َ -
ص َح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وَكبل أَنػهم سأَلُوه َذلِ َ ِ
ف بِ ُد َعائِِو
ص َد ُد َعاءَ ا﵁ عْن َد قَػ ِْْبه .فَ َكْي َ
ك عْن َد قَػ ِْْبه .بَ ْل أَنْ َكَر السلَ ُ
ف الصال ُح َعلَى َم ْن قَ َ
ُْ َ ُ
َ
نَػ ْف ِس ِو؟!).
------------ف بِ ُد َعائِِو نَػ ْف ِس ِو) على سبيل البدؿ والتأكيد ،وىنا مسائل ذكرىا -رٛتو ا﵁ -يف ىذا ا١توضع ،مثل:
(فَ َكْي َ
نكر ،وذكرنا أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -أرشد عمر -
طلب الدعاء من الرجل الصاٌف اٟتي ا١تبلزـ للسنة ال يُ َ
()568
()567
أيضا ثبت عن الشافعي -رٛتو ا﵁ -أنو أرسل
رضي ا﵁ عنو -إُف أف يطلب الدعاء من
أَُويْس القرٓف ً .

( )567ىو :أويس بن عامر -وقيل :عمرو -بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصػواف بػن قػرف بػن ردمػاف بػن
ناجيػػة بػػن م ػراد ،ا١ت ػرادي ،مث ال َقػ َػرٓف ،الزاىػػد ا١تشػػهور ،أدرؾ النػػيب -صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم -وَف يػػره ،فقػػد منعػػو مػػن القػػدوـ بػػره بأمػػو ،وسػػكن
الكوفػة وىػػو مػػن كبػار تابعيهػػا ،استشػػهد بصػػفُت مػع علػػي وكػػاف مػن خيػػار ا١تسػػلمُت .انظػػر :أسػد الغابػػة (ٔ ٜٔٚ /ترٚتػػة ٖٖٔ) ،واإلصػػابة
(ٔ ٕٜٔ /ترٚتة ٓٓ٘).

( )568أخرجو مسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أويس القرٓف رضي ا﵁ عنو (ٕٕٗ٘) من حديث عمر بن ا٠تطاب بو.
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()569
ادع ا﵁ ِف .ألنو -رضي ا﵁ عنو-
إُف رجل يُدعى إدريس بن ٭تِت
العباد -رٛتو ا﵁ -يقوؿ لوُ :
وكاف من ُ
كاف مصابًا بقذؼ الدـ(.)570
فكل ىذا معروؼ عند السلف ،وال إشكاؿ أف تطلب من حي حاضر صاٌف مبلزـ للسنة أف يدعو لك.
وبعد موت النيب -صلى ا﵁ عليو وسلمَ -ف يكونوا يفعلوف ىذا ،فلم يأتوا لقْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-

ليطلبوا منو مثل ىذا ،مثلما ذكرنا يف استسقائهم بدعاء العباس( ،)571مع أف قْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم-

موجود( .)572فقد أنكر السلف دعاء النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ألنو ال ٬توز صرؼ العبادة لغَت ا﵁.
وقد أنكر الصحابة دعاء ا﵁ عند قْب النيب ،كأف يأيت إنساف ويقوؿ :سأدعو ا﵁ ،لكن سأقًتب من القْب؛

ألنو موضع شريف وسأدعو ا﵁ عنده .ويف ىذا خْب علي بن اٟتسُت( )573الذي َحسنو أكثر من واحد ،فإنو ١تا
رأى رجبلً ٬تيء إُف فرجة عند قْب النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -ويدخل فيها ويدعو ،فنهاه ،وروى لو حديث:
«ال تَػت ِخ ُذوا قَػ ِْْبي ِع ًيدا»(.)574
( )569ىو :إدريس بن ٭تِت ،اإلماـ ،القدوة ،الزاىد ،شيخ مصر ،أبو عمرو ،األموي مػوالىم ،ا١تصػري ،ا١تعػروؼ بػا٠توالٓف ،أحػد األبػداؿ،
كػػاف يشػػبو ببشػػر اٟتػػايف يف فضػػلو وتأ٢تػػو ،تػػويف سػػنة إحػػدى عشػػرة ومئتػػُت .انظػػر :سػػَت أعػػبلـ النػػببلء (ٓٔ ٔٙ٘ /ترٚتػػة  ،)ٕٛوإكم ػػاؿ
الكماؿ (ٕ.)ٖٜٗ /

( )570أخرجو أبو نعيم يف اٟتلية ( ،)ٖٔ٘/ٜسَت أعبلـ النببلء (ٓٔ.)ٖٛ/

( )571ىو :الصحايب اٞتليل :عباس بن عبػد ا١تطلػب بػن ىاشػم بػن عبػد منػاؼ ،القرشػي ،ا٢تػاوي ،أبػو الفضػل ،ا١تكػي ،عػم رسػوؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ عليو وسلم -وكاف أسن من رسػوؿ ا﵁ -صػلى ا﵁ عليػو وسػلم -بسػنتُت أو ثػبلث .وأمػو أـ ضػرار نتيلػة بنػت جنػاب مػن النمػر بػن
ػدرا مػػع ا١تشػػركُت ،وكػػاف خػػرج إليهػػا ُم ْكَْرًىػػا ،وأُ ُِسػ َػر يومئػذ ،مث أسػػلم بعػػد ذلػػك ،مػػات سػػنة ثػػبلث وثبلثػػُت .انظػػر :االسػػتيعاب
قاسػط .شػػهد بػ ً
(ص ٘٘ٙترٚتة ٓ ،)ٜٔٛوأسد الغابة (ٖ ٖٔٙ /ترٚتة .)ٕٜٜٚ
( )572أخرجو البخاري :كتاب اٞتمعة ،باب سؤاؿ الناس اإلماـ االستسقاء إذا قحطوا (ٓٔٓٔ )ٖٚٔٓ ،من حديث أنس بنحوه.

( )573ىػػو :علػػي بػػن اٟتسػػُت ابػػن اإلمػػاـ علػػي بػػن أيب طالػػب بػػن عبػػد ا١تطلػػب بػػن ىاشػػم بػػن عبػػد منػػاؼ ،السػػيد اإلمػػاـ ،زيػػن العابػػدين،
ا٢تػػاوي ،العلػػوي ،ا١تػػدٓف ،يكػػٌت :أبػػا اٟتسػػُت ،ويقػػاؿ :أبػػو اٟتسػػن .وأبػػو ٤تمػػد .وأبػػو عبػػدا﵁ .وأمػػو أـ ولػػد اٝتهػػا سػػبلفة بنػػت ملػػك الفػػرس
يزدجػػرد ،وقيػػل :غزالػػة .ولػػد يف سػػنة ٙتػػاف وثبلثػػُت ظنا.كػػاف يصػػلي يف كػػل يػػوـ وليلػػة ألػػف ركعػػة إُف أف مػػات ،كػػاف ٭تمػػل ا٠تبػػز بالليػػل علػػى
ظهره يتبع بو ا١تساكُت يف الظلمة .كاف مع أبيو يوـ كرببلء وَف يقاتل ١ترضو ،أكرمو يزيد ورده مع آلو إُف ا١تدينة .قػاؿ ابػن حجػر يف التقريػب:
ثقة ثبت .مات يف رابع عشر ربيػع األوؿ ليلػة الثبلثػاء سػنة أربػع وتسػعُت .انظػر :هتػذيب الكمػاؿ (ٕٓ ٖٕٛ /ترٚتػة ٓ٘ٓٗ) ،وسػَت أعػبلـ
النببلء (ٗ ٖٛٙ /ترٚتة .)ٔ٘ٚ
( )574أخرج ػػو اب ػػن أيب ش ػػيبة يف ا١تص ػػنف (ٕٗ ،)ٚٙالبػ ػزار يف مس ػػنده ( ،)ٜ٘ٓأب ػػو يعل ػػى يف مس ػػنده ( ،)ٜٗٙق ػػاؿ ا٢تيثم ػػي يف اجملم ػػع
(ٖ :)ٙٙٚ/فيو حفص بن إبراىيم اٞتعفري ذكره ابن أيب حامت وَف يذكر فيو جرحا وبقية رجالو ثقات.
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ِ ِ ِ ِ
ِ
ار ْاع ًَت َ ِ ِ
بلـ -لَما أُلْ ِقي ِيف الن ِ
يل ِيف ْا٢تََو ِاء ،فَػ َق َاؿ
يم َ -علَْيو الس ُ
( َوَ٢تُ ْم ُشْبػ َهةٌ أُ ْخَرىَ :وى َي قصةُ إبْػَراى َ
ض لَوُ ج ْْب ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ك فَبل .قَالُوا :فَػلَو َكانَ ِ
ت ْ ِ ِِ ِ
يم.
يل ِش ْرًكا ََفْ يَػ ْع ِر ْ
يم :أََما إِلَْي َ
لَوُ :أَلَ َ
ك َح َ
ْ
ض َها َعلَى إبْػَراى َ
اجةٌ؟ فَػ َق َاؿ إبْػَراى ُ
االستغَاثَةُ ّت ْْب َ
س الشْبػ َه ِة األُ َ ِ ِ ِ
اب :أَف َى َذا ِم ْن ِجْن ِ
ض َعلَْي ِو أَ ْف يَػْنػ َف َعوُ بِأَ ْم ٍر يَػ ْق ِد ُر َعلَْي ِو ،فَِإنوُ َك َما قَ َاؿ
فَ ْ
يل َعَر َ
اٞتََو ُ
وُف ،فَإف ج ْْب َ
()575
ِ ِ
ِ
يم َوَما َح ْوَ٢تَا ِم َن األَْر ِ
اٞتِبَ ِاؿَ ،ويُػ ْل ِقيَػ َها ِيف
ض َو ْ
ا﵁ُ فِ ِيوَ ﴿ :ش ِد ُ
يد الْ ُق َوى﴾  .فَػلَ ْو أَذ َف ا﵁ُ لَوُ أَ ْف يَأْ ُخ َذ نَ َار إبْػَراى َ
اف بعِ ٍ
الْم ْش ِرِؽ أَ ِو ْالم ْغ ِر ِب لََفعل ،ولَو أَمره أَ ْف ي ِ ِ
ٍ
يد َعْنػ ُه ْم لََف َع َلَ ،ولَ ْو أََمَرهُ أَ ْف يَػ ْرفَػ َعوُ إِ َُف الس َم ِاء
َ َ َ ْ َ َُ َ َ
يم ِيف َم َك َ
َ
َ
ض َع إبْػَراى َ
لََف َع َل.
ِ ِِ
ِ
وى َذا َكرج ٍل َغ ٍِت لَو م ٌ ِ
اجتَوُ،
ض َعلَْيو أَ ْف يُػ ْق ِر َ
اجا ،فَػيَػ ْع ِر ُ
ضوُ ،أَْو أَ ْف يَ ِهبَوُ َشْيئًا يَػ ْقضي بو َح َ
اؿ َكثَتٌ يَػَرى َر ُجبلً ُْ٤تتَ ً
َُ
ََ َ ُ
ٍ ِ ِِ ٍ
ِ
ِ
ِ
استِغَاثَِة الْعِبَ َاد ِة
فَػيَأْ ََّب ذَل َ
اج أَ ْف يَأْ ُخ َذَ ،ويَ ْ
صِ ُْب إِ َُف أَ ْف يَأْتيَوُ ا﵁ُ بِ ِرْزؽ ال من َة فيو ألَ َحد .فَأَيْ َن َى َذا م ِن ْ
ك الر ُج ُل الْ ُم ْحتَ ُ
وف؟!).
َوالش ْرِؾ لَ ْو َكانُوا يَػ ْف َق ُه َ
------------قاؿ:
(ألك حاجةٌ؟ َ
أوردوا أف جْبيل -عليو السبلـ١ -تا قُذؼ إبراىيم يف النار لقيو جْبيل يف ا٢تواء ،وقاؿَ :
إليك فبلَ) .قالوا :فهذا جْبيل عرض على إبراىيم أمر اإلغاثة ،لو كانت شرًكا لَ َما فعلها ا١تلك مع النيب .يقوؿ
أما َ
الشيخ -رٛتو ا﵁ :جْبيل شديد القوى ويستطيع أف يغيث إبراىيم ،فهذا أمر يف إمكانو ،وَف يعرض عليو شيئًا ال
أمرا يقدر عليو؛ فإنو شديد القوى .فلو أمره ا﵁ أف يأخذ نار إبراىيم ويرميها يف ا١تشرؽ
يقدر عليو ،بل عرض عليو ً
بعيدا لفعل.
لفعل ،ولو أمره ا﵁ أف يأخذ إبراىيم ويضعو ً
نضيف :إف ا٠تْب ال يثبت مع كل ىذا .فهذا اٞتواب سديد جدا من الشيخ ،لكن نقوؿ :ومع ذلك ا٠تْب غَت
صحيح .فبذلك يُسًتاح من كثرة الرد عليهم.
يقوؿ ا١تصنف :لو أف رجبلً غنيا أتى إُف إنساف فقَت يستحق الزكاة ،وقاؿ :أنا أسدد عنك الدين .فقاؿ
ٍ
أمرا يستطيعو؟ فهكذا
الفقَت :ال أريد ،أنا
مستغن با﵁ -عز وجل .فهل الغٍت عرض عليو شرًكا أـ عرض عليو ً
جْبيل.
ِ
(ولْنختِ ِم الْ َكبلـ -إِ ْف شاء ا﵁ تَػع َ ِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ
ِ
بلـ لِعِظَ ِم
ََ ْ
اُفٔ -تَ ْسأَلَة َعظ َيمة ُم ِهمة جدا تُػ ْف َه ُم ٦تا تَػ َقد َـَ ،ولَك ْن نُػ ْف ِرُد َ٢تَا الْ َك َ
ََ ُ َ
َ
ب واللس ِ
بلؼ أَف التػ ْوِح َيد ال بُد أَ ْف يَ ُك َ ِ ِ
اف َوالْ َع َم ِل).
َشأْ ِهنَاَ ،ولِ َكثْػَرِة الْغَلَ ِط فِ َيها ،فَػنَػ ُق ُ
وؿ :ال ِخ َ
وف بالْ َقلْ َ َ
( )575النجم.٘ :
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------------ىذا معتقد أىل السنة ،فتوحيد العبادة يكوف بالقوؿ وباللساف وبالعمل باٞتوارح واالعتقاد بالقلب.
وحيدَ ،وََفْ يَػ ْع َم ْل بِِو فَػ ُه َو َكافٌِر ُم َعانِ ٌد َك ِف ْر َع ْو َف
اختَل َش ْيءٌ ِم ْن َى َذا ََفْ يَ ُك ِن الر ُج ُل ُم ْسلِ ًما ،فَِإ ْف َعَر َ
ؼ الت َ
(فَِإ ِف ْ
ِِ
يس َوأَ ْمثَا٢تِِ َما).
َوإبْل َ
------------ىذه اٟتاؿ األوُف :الذي يعرؼ وال يعمل ،فعنده معرفة لكن ليس لديو استعداد لبلنقياد ،فهذا مثل إبليس،
فإنو يعرؼ أف ا﵁ ربو ،فقاؿَ ﴿ :رب ِٔتَا أَ ْغ َويتٍَِت﴾( .)576وفرعوف يعرؼ أف ا﵁ تعاُف ربو ،وإف ادعى كذبًا أنو ال
يعرؼ رب العا١تُت ،قاؿ تعاُف عن موسى يف كبلمو لفرعوف﴿ :قَ َاؿ لََق ْد علِمت ما أَنزَؿ ىؤالَِء إِال رب السماو ِ
ات
َ ْ َ َ َ َُ
ََ
َ
َواألَ ْر ِ
صائَِر﴾( .)577فهذا ىو الذي يعرؼ ولكن ال يعمل.
ض بَ َ
ط فِ ِيو َكثِ ٌَت ِم َن الن ِ
اٟتَقَ ،ولَ ِكنا ال نَػ ْق ِد ُر أَ ْف
وفَ :ى َذا َحقَ .وَْ٨ت ُن نَػ ْف َه ُم َى َذاَ .ونَ ْش َه ُد أَنوُ ْ
( َوَى َذا يَػ ْغلَ ُ
اس ،يَػ ُقولُ َ
ِ
ِ ِ
نَػ ْفعلَو ،وال َ٬توز ِعْن َد أَى ِل بػلَ ِدنَا إِال من وافَػ َقهم ،أَو َغيػر َذلِ َ ِ
ب أَئِم ِة
َُ َ ُُ
ك م َن األَ ْع َذ ِارَ .وََفْ يَ ْد ِر الْم ْسك ُ
ْ َ
ُت أَف َغال َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُْ
اشتػروا بِخي ِ
ات ِ
ا﵁ َٙتَنًا قَلِيبلَ﴾(َ .)578و َغ َِْت
وف ْ
اٟتَقَ ،وََفْ يَػْتػُرُكوهُ إِال لِ َش ْي ٍء ِم َن األَ ْع َذ ِارَ ،ك َما قَ َاؿ تَػ َع َ
الْ ُك ْف ِر يَػ ْع ِرفُ َ
اُفَ ْ َ َ ْ ﴿ :
َذلِك ِمن اآلي ِ
وف أَبْػنَاءَ ُى ْم﴾(.)579
اتَ ،ك َق ْولِِو﴿ :يَػ ْع ِرفُونَوُ َك َما يَػ ْع ِرفُ َ
َ َ َ
------------يقوؿ :ىذه ا١تسألة يغلط فيها كثَت من الناس ،فيقولوف٨ :تن نعرؼ اٟتق ،وإف كاف بعضهم يقوؿ للشيخ:
٨تن نعرؼ أف ما أنت عليو حق وال ٮتفى علينا ،لكن أىل بلدنا ال يطاوعوننا على ذلك ،فيقوؿ :كثَت من رؤوس
عذرا ،فإذا عرؼ اٟتق وَف يعمل بو فإنو
أعذارا ،فالتعذر بفعل أىل البلد وغَته ال يُعد ً
الكفر وغَتىم كانوا يظهروف ً
عذرا.
ال شك ملوـ ،وتعللو بأىل بلده أو غَت ذلك ال ٯتكن أف يكوف ً

( )576اٟتجر.ٖٜ :
( )577اإلسراء.ٕٔٓ :
( )578التوبة.ٜ :
( )579البقرة.ٔٗٙ :
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يد عمبلً ظَ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اىًرا َوُى َو ال يَػ ْف َه ُموُ ،أَْو ال يَػ ْعتَ ِق ُدهُ بَِق ْلبِ ِو فَػ ُه َو ُمنَافِ ٌقَ ،وُى َو َشر ِم َن الْ َكافِ ِر
(فَإ ْف َعم َل بالتػ ْوح َ َ
ِِ
ُت ِيف الد ْرِؾ األَ ْس َف ِل ِمن الن ِ
ا٠تَالِ ِ
ار﴾(.))580
ْ
ص﴿ :إِف الْ ُمنَافق َ
َ
------------ظاىرا حىت ولو يف الباطن كنت على خبلؼ
ىذه اٟتاؿ الثانية :فقد ٬تاري أىل اٟتق وٯتاشيهم ويقوؿ :أعمل ً
ذلك .فهذه ىي اٟتاؿ الثانية؛ وىيَ :من ٬تاري أىل اٟتق ،لكنو يف الواقع ويف الباطن ال يقر هبذا ،سواء أكاف
منافقا يف الباطن.
جاىبلً و٬تاريهم ليأمن ويسلم أـ كاف ً
ِِ
ك إِ َذا تَأَم ْلتَػ َها ِيف أَلْ ِسنَ ِة الن ِ
اٟتَقَ ،ويَػْتػُرُؾ الْ َع َم َل
ؼ ْ
اس؛ تَػَرى َم ْن يَػ ْع ِر ُ
ُت لَ َ
( َوَىذه الْ َم ْسأَلَةُ َم ْسأَلَةٌ َكبِ ََتةٌ طَ ِويلَةٌ ،تَػتَبَػ ُ
ِِ ِ
ٍ ٍ
ٍ
بِِو؛ ِ٠تو ِ
اىرا ال ب ِ
ؼ نَػ ْق ِ
اطنًا ،فَِإذَا َسأَلْتَوُ َعما يَػ ْعتَ ِق ُدهُ بَِق ْلبِ ِو،
ص ُدنْػيَا أَْو َجاه ،أَْو ُم َد َاراة ألَ َحدَ ،وتَػَرى َم ْن يَػ ْع َم ُل بو ظَ ً َ
َْ
اب ِ
ُت ِمن كِتَ ِ
فَِإ َذا ُىو ال يػ ْع ِرفُوُ .ولَ ِكن َعَلْي َ ِ
اُف﴿ :الَ تَػ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَػ ْع َد
وال٫تَا :قَولُوُ تَػ َع َ
ا﵁؛ أُ ُ
ك ب َف ْه ِم آيَػتَػ ْ ِ ْ
َ ْ
َ َ
)
581
(
ِ ِ
ِ
ِ
صلى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ -ك َفُروا
إِٯتَان ُك ْم﴾  .فَِإذَا َٖتَق ْق َ
ت أَف بَػ ْع َ
وـ َم َع الر ُسوؿ َ -
ين َغَزْوا الر َ
ض الص َحابَة الذ َ
بِسب ِ ِ ٍ
وىا َعلَى و ْج ِو الْم ْزِح واللعِ ِ
ك أَف ال ِذي يَػتَ َكل ُم بِالْ ُك ْف ِر ،أَْو يَػ ْع َمل بِِو َخ ْوفًا ِم ْن نَػ ْق ِ
ص َم ٍاؿ
ُت لَ َ
ب ،تَػبَػ َ
ب َكل َمة قَالُ َ
ََ
َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
أَْو َجاه ،أَْو ُم َد َار ًاة ألَ َحد أَ ْعظَ ُم ٦ت ْن يَػتَ َكل ُم بِ َكل َمة ٯتََْز ُح هبَا).
------------ألنو نافق ألجل ىذه األمور الثبلثة؛ نقص ا١تاؿ ،أو اٞتاه ،أو ا١تداراة ألحد.
اُف﴿ :من َك َفر بِ ِ
ِ
اإلٯتَ ِ
ا﵁ ِمن بَػ ْع ِد إِٯتَانِِو إِال َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَػلْبُ ُو ُمطْ َمئِن بِ ِ
اف َولَ ِكن من َشَر َح
( َواآليَةُ الثانيَةُ :قَػ ْولُوُ تَػ َع َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَ َحبوا ْ
يم * َذل َ
ص ْد ًرا فَػ َعلَْي ِه ْم َغ َ
ب م َن ا﵁ َوَ٢تُ ْم َع َذ ٌ
ك بِأَنػ ُه ُم ْ
بِالْ ُك ْف ِر َ
اٟتَيَ َاة الدنْػيَا َعلَى اآلخَرِة َوأَف ا﵁َ
ضٌ
اب َعظ ٌ
الَ يػه ِدي الْ َقوـ الْ َكافِ ِرين﴾( .)582فَػلَم يػع ُذ ِر ا﵁ ِمن ىؤ ِ
اإلٯتَ ِ
الء إِال َم ْن أُ ْك ِرَهَ ،م َع َك ْو ِف قَػلْبِ ِو ُمطْ َمئِنًا بِ ِ
اف.
ُ ْ َُ
ْ َْ
َْ
َْ
َ
َوأَما َغْيػُر َى َذا فَػ َق ْد َك َفَر بَػ ْع َد إِٯتَانِِوَ ،س َواءٌ فَػ َعلَوُ َخ ْوفًا أَْو طَ َم ًعا أَْو ُم َد َار ًاة أَْو َم َشح ًة بَِوطَنِ ِو ،أَْو أَ ْىلِ ِو ،أَْو
ِ ِ
ِ
ك ِم َن األَ ْغَر ِ
اض إِال الْ ُم ْكَرَه).
َع ِش ََتتِِو ،أَْو َمال ِو ،أَْو فَػ َعلَوُ َعلَى َو ْج ِو الْ َم ْزِح ،أَْو لغَ َِْت َذل َ
------------( )580النساء.ٔٗ٘ :
( )581التوبة.ٙٙ :
( )582النحل.ٔٓٚ - ٔٓٙ :

شرح كشف الشبهات

خائفا ،فقد ٮتاؼ
ال يُعذر إال ا١تكره الذي اطمئن قلبو باإلٯتاف ،أما غَت ا١تكره فإنو ال يُعذر حىت لو كاف ً
على منصبو أو على مالو أو يشح بوطنو أو يشح بعشَتتو أو ا١تازح ..يقوؿ الشيخ :ىؤالء كلهم ال عذر ٢تم ،ولن
يعذر ا﵁ -سبحانو وتعاُف -إال ا١تكره فقط ،إذا أُ ِ
كره مع اطمئناف قلبو باإلٯتاف.
(فَاآليَةُ تَ ُدؿ َعلَى َى َذا ِمن ِج َهتَػ ْ ِ
ُت:
()583
وـ أَف ِ
اف ال يُ ْكَرُه إِال َعلَى
وُف :قَػ ْولُوُ﴿ :إِال َم ْن أُ ْك ِرَه﴾  .فَػلَ ْم يَ ْستَثْ ِن ا﵁ُ تَػ َع َ
األُ َ
اإلنْ َس َ
اُف إِال الْ ُم ْكَرَهَ ،وَم ْعلُ ٌ
الْ َك ِ
بلـ أَ ِو الْ ِف ْع ِل ،وأَما َع ِق َيدةُ الْ َقلْ ِ
ب فَبل يُ ْكَرهُ َعلَْيػ َها أَ َح ٌد).
َ
------------ألهنا أمر باطن ،فبل يستطيع أحد أف يكرىك حىت تغَت عقيدتك ،لكن قد يتكلم بكبلـ ٖتت اإلكراه،
ِ
تستثن اآلية إال ا١تكره الذي اطمئن قلبو باإلٯتاف ،واإلكراه ال يكوف بالقلب،
ويفعل الفعل باإلٞتاء وبالقوة ،فلم
لكن اإلكراه يكوف بالنطق أو بالفعل فقط.
()584
ِ
ِ
اب
استَ َحبوا ْ
( َوالثانِيَةُ :قَػ ْولُوُ تَػ َع َ
اُفَ ﴿ :ذل َ
ك بِأَنػ ُه ُم ْ
اٟتَيَ َاة الدنْػيَا َعلَى اآلخَرِة﴾  .فَ َ
صر َح أَف َى َذا الْ ُك ْفَر َوالْ َع َذ َ
ِ
ك حظا ِمن حظُ ِ
ِ
االع ِ
ِ
ََفْ يَ ُك ْن بِسبَ ِ
اٞتَ ْه ِل أَ ِو الْبُػغْ ِ
ض لِلد ِ
وظ
ت ِِقَ ِاد أَ ِو ْ
ب ْ
ين أَْو َ٤تَبة الْ ُك ْف ِرَ ،وإ٪تَا َسبَبُوُ أَف لَوُ ِيف ذَل َ َ ْ ُ
َ
الدنْػيَا فَخثَػَرهُ َعلَى الد ِ
ين.
ٍ ِِ
اُف -أَ ْعلَم ،و ْ ِ
ِ
ص ْحبِ ِو َو َسل َم).
َوا﵁ُ ُ -سْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
اٟتَ ْم ُد ﵁ َرب الْ َعالَم َ
صلى ا﵁ُ َعلَى نَبِيػنَا ُ٤تَمد َوآلو َو َ
ُتَ ،و َ
ُ َ
ومبغضا وعدوا لو ،فقد َيقدـ ىذه األمور وىو غَت مبغض للدين ،لكنو
كارىا للدين
ً
ليس بالضرورة أف يكوف ً
ِ
اٟتي َاة الدنْػيا علَى ِ
اآلخَرِة﴾( .)585فيكوف لو غرض من
استحب الدنيا ،كما قاؿ تعاُفَ ﴿ :ذل َ
َ َ
ك بِأَنػ ُه ُم ْ
استَ َحبوا ََْ
أغراض الدنيا؛ كحب وطنو أو مالو أو جاىو؛ فيقدمو على دينو.
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