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مة  مؼدِّ

 ،اـؾَّـه رسول طذ واـسالم واـصالة هلل، احلؿد     

 :بعد اأمَّ  وااله، ومن وصحبه آـه وطذ

اب بنَ  حمؿدَ  اـشقخؽننَّ  طبد اـوهَّ
يف طرٍص ضفَر  (1)

ت  ، اكتَػ ؽقه رشُك اـؼبور  اـبدعُ قه ؽِ  وتَػشَّ

ُخراؽات، وخاصًة يف اجلزيرة اـعربقة، اـتي ـواـ

بتعظقِم األحجاِر واألشجار،  آكذاكَ  ؿاكت متوُج 

ادة بِح ، واـذَّ واآلثار بادؼبورينَ  االستغاثةِ و ، ـؾسَّ

 .كاـػِّ  ذـك من أكواعِ  وؼرِ واــَّذر ـألوـقاء، 

 اـبالغ، وأدَّى واجَب  أماكةَ ُُ اـشقخ ؽحؿَل 

ى هلذه اـػؿِ اـدَّ  حثَّ ، واـبدعو اتقَّ طوة، وتصدَّ

                                 

د حمؿد ( هو اإلمام1) اب طبد بن ادجدِّ  اـتؿقؿي طظ بن سؾقامن بن اـوهَّ

اـُعَقـق ـة اـتي تؼع اآلن شامل  هـ يف بؾدة 1111اــَّجدي ادوـود سـة 

ياض، وادتوىف سـة   (.اـؾَّـُه وأسؽـه ؽسقَح جـَّاته رمحهُ ) هـ 1021اـرِّ
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 وإخالصِ ، اـؾَّـهإغ توحقد  طذ اـعودةِ  اــَّاَس 

ِك ، سبحاكه ـه اـعبادةِ  ـَّة... ؽتاب واـباـ واـتؿسُّ سُّ

 .هـاكِ ِس و سقػهِ ب وجاهدَ ه، ه وـساكِ بؼؾؿِ ؽدطا 

وؽتح ـه اـعباد،  ؾؾوَب  ؾشقخـ اـؾَّـهُ ثمَّ رشَح 

 ه صالُب حوـَ  واـتفَّ كجَد وما ؾارهبا من اـبالد، 

اسخون من ، وأيَّده هوأؾراكُ  اـعؾم  اـرَّ
ِ
زماكه،  طؾامء

 أمراء اـؼبائل وادـاصق. بعُض وساكده 

؛ وؿام هي سـنُ   مصؾٍح  ؿلِّ  يف دطوةِ  اـؾَّـهِ  ـؽن 

بوا طؾقه، من اــَّاس،  كابَذ اـشقَخ اـؽثرُ ؛ دوجمدِّ  َـّ وأ

 وؾاتؾوهبل 
ٍ
متفم طؾامُء سوء ضالل،  طاةُ ودُ  ، ويف مؼدِّ

اؽضة واـصوؽقة ن  مِ  َـّ ، وؼرهم اـرَّ ما اكػؽوا ذين ا

رونَ  مؽزطؿوا أّنَّ  ،وأتباِطه اـشقِخ ب يطعـونَ   ُيؽػِّ

اـصاحلع، دن ماَت من رًا ؾد   ونَ ال حيػظوادسؾؿع، 
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ػعاءشػاطة  ـؽرونويُ  وال يممـون بؽرامات  ،اـشُّ

 .إـخ ...األوـقاء

  استؿرَّ و
ِ
رون اــَّاس من حذِّ ـيُ اـطَّغام، همالء

ضوَن طؾقفا اإلمام دطوة اـشقخ  األمراءَ ، وحيرِّ

ام، ويبثُّون اـشُّ   .(1)اـعوام حوهلا بع هَ بَ واحلؽَّ

                                 

وـةُ وما أشبَه اـقوَم باـبارحة! ؽفا ه( 1) اإلسالمقة تعقُد جتديد  ي اـدَّ

ـَّة اـتوحقد واجلفاد م وها ه، واـبدطة ، وتؼؿع اـػك واإلحلادواـسُّ

  الصع وُدطاةُ اـسَّ  طؾامءُ 
ِ
 حذوَ  ونَ ذُ ح  ـيَ اـزمان، يف هذا  اـسوء

وأمرائفا وجـودها، وبثُّوا باـدوـة اإلسالمقة  ؽطعـوافم، أسالؽِ 

ضوا اـشبه واألباصقل اـطواؼقَت  حول طؼقدهتا ومـفجفا، وحرَّ

فم زورًا يـسبون أكػَس و َع ـؼتاهلا...طؾقفا، واستعاكوا باـصؾقبق

اـدوـة وهم يعؾؿون حقَّ اـقؼع أنَّ  !ـإلمام حمؿد بن طبد اـوهاب

وجتسقٌد ـدطوة اـتوحقد  امتدادٌ  ؛اـقومها ا وجفادَ ودطوهَت اإلسالمقة 

دها ☺واجلفاد اـتي جاء هبا رسول اهلل  طبد  بنُ ا وأصحاُبه، وجدَّ

 . هوأحػادُ  اباـوهَّ 
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( اـذي ردَّ ؽقه اتفَ ـبُ اـشُّ  ُف ش  ؿَ ) ؿتاُب  وهـا جاءُ 

َ م، وؽـَّد أؾواهلَ ع، ـبورياـؼُ  هِ بَ طذ ُش  اـشقُخ   وبعَّ

بلسؾوٍب طؾؿيٍّ رصع،  ؛فمتدـقَس  ؽضَح و ،فميػَ زَ 

طٍ وطرٍض مُ  ، يػفؿه اـعامي، ويـبفر به متع بسَّ

دين، ا ؽقه تؾؼعُ  ،ؿياـذَّ  دَ دوحِّ ادجادِل طن طذ  اـرَّ

 .ادػؿع

اـتوحقد،  من أهمِّ متونِ  ُف ـَّ َص ؿُ ـحتى ؼدا هذا اـ

ف طذ ؽَ طَ ، واكتشارًا ؿبراً واكتػ يف بالد اإلسالم 

واستػاد ، اـعؾامء، واطتـى بػحه اـطالبه ػظِ حِ 

دلَّ  إغ هذا اـزمان، ؽنن  وكه ازم ذؾٌق طظقم، مـمـه َخ 

 ؽنكَّ 
ٍ
 ه يدلُّ طذ صدق دطوة هذا اإلمامذـك طذ يشء

د  .اـؾَّـه، ؿام كحسبه وال كزؿقه طذ ادجدِّ

 َف صـَّ ": ُ اـشقخ سؾقامن بن سحامن  ؾال

األدـة من  اـشبفات، وذؿرَ  ؿشَف  ُ  اـشقُخ 
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 اـؾَّـهِ  اـؽتاب واـسـة طذ بطالن ما أورده أطداءُ 

َ جَ جَ ه من اـشبفات، ؽلدحض ُح ورسوـِ   فم، وبعَّ

ر حجؿه، غَ ػع طذ ِص اــَّ  فم، وؿان ؿتابًا طظقمَ هتاؽتَ 

 ، واكتػع به أوـقاءُ اـؾَّـه به أطداءُ  اكؼؿعَ  ،اـؼدر جؾقَل 

دون، وسؾسبقاًل به ادوحِّ اًم يؼتدي ؾَ ، ؽصار طَ اـؾَّـه

  ن  ومِ  ،ه ادفتدوندُ رِ يَ 
ِ
 ؿوثره يػبون، وبه طذ أطداء

 وما أوضَح  !ه من ؿتابما أكػعَ  ؽِؾؾَّهِ يصوـون،  اـؾَّـهِ 

 .(1)"!ه من خطابجَ جَ ُح 

ةساـة ـػ هذه اـرِّ ـوذـك ما دطاكا  ضؿن  ،ادفؿَّ

 مؽتبةُ طذ كػها اـتي دأبت  اـتوحقد رسائل  سؾسؾة

ة جدية )طؾقفم اـدطوة اــَّ  أئؿةرتاث ـ إحقاءً ، اهلؿَّ

 (، اـؾَّـهرمحة 
ِ
سخ أؽضل اــُّ  بعد أن ؾؿـا باكتؼاء

                                 

 . سؾقامن بن سحامن، ـقق ادارِ يف رد شبفات اداذِ اـضقاء اـشارق ( 1)
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سخ من اــُّ  طددٍ مع  فا، ومؼابؾتِ اـرساـة ادتوؽرة من

بعض األمور  فا، وبقانِ فا وتدؾقؼِ حتؼقؼِ األخرى، و

 اـتي حيتاجفا اـؼارئ يف هامشفا.

 سبحاكه أن جيعل هلذه اـطبعة اـؼبوَل  اـؾَّـهوكسلل 

ها احلسـى فا وكِػ ل يف إخراجِ ؿِ ودن طَ ، واإلؽادة

اب، طبد اـوهَّ  د بنَ حمؿَّ  اإلمامَ  وأن يرحمَ وزيادة، 

 .واـثواب ل ـه األجرَ زِ وجُي 
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َ ََقال  َالش  َبنَ َدحممَ َيخ 
َ:َؒ َابالوهَ َعبدَ 

َ

َ-َمَ لَ اعَ  َإفرادَ َهوَالتوحيدَ َأنَ َ-الل ـهَرمحك 
سلَ َدينَ َوهوَبالعبادة،َسبحانهَالل ـهَ  َال ذينَ َالرُّ

َ.َهعبادَ َإىلَبهَالل ـهَ َهمأرسلَ 

م ََفأوُل  هَإىلَالل ـهَ َهأرسلَ َ♠َنوح  َـلَقوم  َّم 

لَ  احليَ َيفَواغ  دَ )َالص  اعَ َو  و  س  ََو  وث  غ  ي  ََو  وق  ع  ي  َو 

َ ن س  سلَوآخرَ َ(،و  َال ذيَوهوَ،☺َحممدَ َالرُّ

َ س   ََصورَ َك 
 
احليَهؤالء ََ.الص 

ََهلَ ـأرس َونَ وحيجََُّدونَ يتعبَ َومَ ــقَإىلالل ـه 

َجيعلونَ َولكن همَ،الل ـهَ َويذكرونَ َقونَ ويتصدَ 

َ ََبعض  ،َالل ـهَوبيَ َبينهمَوسائطَ َاملخلوقات 

َيقولون ََمنهمَنريدَ : ب  َونريدَ َ،الل ـهَإىلَالتقرُّ



 

  (01) 

 

 

َمثلَعنده؛َشفاعت هم َومريمَ َوعيسىَاملالئكةَ :

احليَمنَ َهمغيَ َناسَ وأَ  ََ.الص 

َ دَ َ☺َحممداَ َإليهمَالل ـهَ َفبعث  َدينَ َُلمَجيدِّ

َالتقرََُّهذاَأنَ َهموخيبَ َ،♠َإبراهيمَ َأبيهم َب 

ََواالعتقادَ  ََحمض  َصلَ يَ َالَ،الل ـهَحقِّ َيشءَ َمنهَح 

َلَ مَ ـل ََالَ،الل ـهَلغي
َمَ َلنبي ََوالَب،مقرَ َك  َل،رس 

ََ.غيمهاَعنَفضالَ 

َ ََوإال 
 
مَ َاملرشكونَ َفهؤالء

ونقَ  َأنَ َيشهدونَ َ،رُّ

ََهوَالل ـهَ  ََاخلالق  ََالَهَ وحدَ َ،الرزاق  َله،َرشيك 

ََالَوأن ه ََي رزق  ييَوالَهو،َإال  ََحي  َوالَهو،َإال 

َ ََي ميت  دبََِّوالَهو،َإال  ََاألمرَ َرَ ـي  و،َإال  َمجيعَ َوأنَ َه 

َ موات  ،َنَ ومَ َالسبعَ َالس  َالسبعَ َواألرضيَ َفيهن 

ََه،عبيدَ َكلُّهمَفيها،َنَ ومَ  فهَ َوحتت  َ.َوقهرهَترصُّ
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َأرَ َفإذا ََدت  ليل  ََأنَ َعىلَالد 
 
َاملرشكيَ َهؤالء

ََهمقاتلَ َال ذينَ  َل ل ـهَ َيشهدونَ َ☺َالل ـهَ َرسول 

َ}:َتعاىلَهقولَ َفاقرأَالشهادة؛َهذه نَ َق ل  مَ َم  ق ك  ز  ر  َي 

نَ 
ََم 

 
ء ّم  ـوَ َالس  ضَ ال  نَ َأ ر  ََأ م  ل ك  م  عَ َي  م  َالس 

ـوَ  ارَ ال  نَ َأ ب ص  م  ََو  ج  ـَخي  ر  َال  ي  نَ َح 
ـَم  َال  يِّت  ََم  ج  خي  ر  َو 

ـ َال  يِّت  نَ َم 
ـَم  َال  يِّ نَ َح  م  رَ َو  بِّ د  ـَي  رَ ال  ول ونَ َأ م  ي ق  َف س 

ََالل ـهَ  ل  ق  ونَ َأ ف الَف  ت ق  َ}:َهوقولَ ،َ[13:َيونس]َ{ت  َق ل 

ـَمل  نَ  َال  ض  نَ َأ ر  م  اَو  يه 
ن ت مَ َإ نَ َف  ونَ َك  ل م  ع  ول ونَ َت  ي ق  َس 

ََل ل ـهَ  ونَ َأ ف الَق ل  ر  ك  ََ*َت ذ  نَ َق ل  ََم  بُّ ََر  ات  و  ّم  َالس 

ب عَ  ََالس  بُّ ر  ـَو  شَ ال  ر  ـَع  ظ يمَ ال  ول ونَ َع  ي ق  ََل ل ـهَ َس  َق ل 

ونَ َأ ف ال ت ق  َ*ََت  نَ َق ل  َم 
هَ  ََب ي د  وت  ل ك  ََم  لِّ ََك 

 
ء وَ َيش   ه  َو 

يَ 
الَجي   ي هَ َجي  ارَ َو  ل  ن ت مَ َإ نَ َع  ونَ َك  ل م  ع  ول ونَ َت  ي ق  َس 
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ـهَ  ََل ل  أ ن ىَق ل  ونَ َف  ر  ح  َاملؤمنون]َ{ت س  :48-48]َ

َ.َاآلياتَنَ مَ َذلكَوغيَ 

ََإذاف قت  مَحتق  قَ َأَّن  ونَ م  ل همدَ يَ َوملَهبذا،َرُّ َيفَخ 

َعَ دَ َال ذيَالتوحيد سل،َإليهَت  َإليهَودعاهمَالرُّ

َ ََ،☺َالل ـهَ َرسول  َال ذيَالتوحيدَ َأنَ َوعرفت 

يهَال ذيَالعبادةَتوحيدَ َهوَجحدوه َيسمِّ

َيدعونَكانواَكّم،َ(االعتقاد)َزمانناَيفَاملرشكونَ 

نَ َمنهمَثمَ َوَّنارا ،َليالَ َسبحانهَالل ـهَ  َيدعوَم 

همَألجلَ َاملالئكةَ  موقَ َصالح  َ،الل ـهَإىلَرهب 

ت،َمثلَصاحلاَ َرجالَ َيدعوَأوَله،َليشفعوا َالال 

ََعيسى،َمثلَنبي اَ َأو ََأنَ َوعرفت  َ☺َالل ـهَ َرسول 

َإخالصَإىلَودعاهمَالرشك،َهذاَعىلَهمقاتلَ 
هَل ل ـهَ َالعبادةَ  َتعاىلَقالَكّمَ،وحد  أ نَ }: َو 
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ـ دَ ال  اج  س  وَف الَل ل ـهَ َم  ع  عَ َت د  َم 
داَ َالل ـهَ  :َاجلـن]َ{أ ح 

هَ }:َوقالَ،[34 ةَ َل  و  ع  ـَد  َال  قِّ ينَ َح 
ذ  ال  ونَ َو  ع  د  نَ َي 

َم 
ون هَ  يب ونَ َالَد 

ت ج  س  ََُل  مَ َي 
 
ء َش  

َ،[38َ:عدالرَ ]َ{ب 

َ قت  ََأنَ َوحتق  َليكونَ َهمقاتلَ َ☺َالل ـهَ َرسول 

عاءَ  بحَ،ل ل ـهَكلُّهَوالن ذرَ َ،ل ل ـهَكلُّهَالدُّ َكلُّهَوالذ 

َأنواعَ َومجيعَ َ،ل ل ـهَكلُّهاَواالستغاثةَ َ،ل ل ـه

َ َ،َل ل ـهَكلُّهاَالعبادات  َبتوحيدَ َهمإقرارَ َأنَ َوعرفت 

ل همَملَبوبيةالرَُّ همَوأنَ َاإلسالم،َيفَي دخ  َقصد 

َشفاعت همَيريدونَاألولياءَ َأوَاألنبياءَ َأوَاملالئكةَ 

َ ب  رُّ ََال ذيَهوَبذلكَالل ـهَ َإىلَوالت ق  َهمدماءَ َأ حل 

ََم؛وأ مواُلَ  ََال ذيَالت وحيدَ َحينئذَ َعرفت  َإليهَدعت 

ل، س  َ.املرشكونَبهَاإلقرارَ َعنَوأبىَالرُّ
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َ)قولكَمعنىَهوَالتوحيدَ َوهذا ََإلهَال: َإال 

دَ َال ذيَهوَعندهمَاإللهَ َفإنَ َ،(الل ـه ـقص  َألجلَ َي 

َكانَ َاألمور،َهذه ل كاَ َسواء  َأوَولي اَ َأوَنبي اَ َأوَم 

ي اَ َأوَقباَ َأوَشجرةَ  نِـّ
َهوَاإللهَ َأنَ َواريدَ يَ َملَ؛ج 

َ ََاخلالق  ازق  مَاملدبِّر،َالر  ََأنَ َيعلمونَ َفإَّنِّ َل ل ـهَ َذلك 

ََكّمَه،وحدَ  مت  َ.لكَقد 

َزمانناَيفَاملرشكونَيعنيَماَباإللهَونيعن ََوإنِّّم

َ)َبلفظ ََ.(ديَِّالس 

ََفأتاهم َالتوحيد،َكلمةَإىلَيدعوهمَ☺َالن بيُّ

َالكلمةَهذهَنَ مَ َواملرادَ ،َ(الل ـهَإالَإلهَال:َ)وهي

ََ.لفظ هاَجمردَ َالَمعناها،

ارَ  الَوالكف  ه  ََمرادَ َأنَ :َيعلمونَاجلـ  َ☺َالن بيِّ

َهوَالكلمةَهبذه َبه،َبالتعلُّقَتعاىلَالل ـهَ َإفرادَ :
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عَبّمَفرَ ـوالك َبدَ ـي 
َنَ ـمَ 

َنه،ـمَوالباءةَ َالل ـهَ َدونَ 

ََفإن ه ََإلهَال:َولواـقَهمـلَقالَلـّم  َ:قالواَ؛الل ـهَإال 

{َ ل  ع  ـَأ ج   ةَ ال 
اَ َآُل  داَ َإ ُل  اح  اَإ نَ َو  ذ  ءَ َه  ََل َش   اب  ج  َ{ع 

َ.َ[5:َص]

ََفإذا ََأنَ َعرفت  ال  ه  ارَ َج  َذلك؛َيعرفونَ َالكف 

َ عيَمم نَ َفالعجب  ََالَوهوَاإلسالم،َيد  نَ َيعرف 
َم 

فهَ َماَالكلمةَهذهَتفسي ر  ََع  ال  ه  ََ!الكفارَج 

ظَ َهوَذلكَأنَ َيظنََُّبل نَ َبحروفهاَالت لفُّ
َغيَم 

ََالقلبَاعتقادَ 
 
ََ!املعاينَنَ مَ َلَشء

َ َمعناهاَأنَ َي ظنََُّمنهمَواحلاذق  ََال: َوالَخيلق 

ََيرزق ََاألمرَ َيدبِّرَوالَ،الل ـهَإال  َ.وحدهَالل ـهَ َإال 

لَ َيفَخيَ َفال ج  ََ،ر  ال  ه  ارَج  ف  َمنهَأعلمَ َالك 

َ(.َالل ـهَإالَإلهَال)َبمعنى
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ََإذا ََماَعرفت  ََمعرفةَ َلكَذكرت  َ،قلب 

َ ذَالل ـهَ بَالرشكَ َوعرفت  ََيال  َفيهَالل ـهَ َقال  َإ نَ }:

ََالل ـهَ  رَ َال 
ف  غ  كَ َأ نَ َي  رَ َب هَ َي رش  

ف  غ  ي  اَو  ََد ونَ َم  ل ك   نَ َذ 
َمل 

اءَ  ش  َساءالنَِّ]َ{ي  :84]،ََ ذَالل ـهَ َدينَ َوعرفت  َيال 

َ ََبهَأرسل  سل  نَ َالرُّ
َالَال ذيَآخرهم،َإىلَأوُلمَم 

َ نَ َالل ـهَ َيقبل 
ََسواه،َأحدَ َم  ََماَوعرفت  َأصبح 

َ نَ َعليهَالناسَ َغالب 
َكَ أفادَ َهبذا؛َاجلهلَم 

َ:َفائدتي

َوىلاأل َ :َ َقالَكّمَه،ورمحت ََالل ـهَ َبفضلَ َالفرح 

َتعاىل :{َ لَ َق ل  ض  مح  ت هَ َالل ـهَ َب ف  ب ر  ََو  ل ك  ب ذ  َف 

وا ح  ر  ي ف  ل  وَ َف  َ َه  ي   اَخ 
ونَ َمم  ع  َ.َ[54:َيونس]َ{جي  م 

ََ:أيضاَ َوأفادكَ  َالعظيمَاخلوف  َإذاَفإن ك!

َ هاَبكلمةَ َيكفرَ َاإلنسانَ َأنَ َعرفت  ج  ر  نَ َخي 
َم 
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ََوهوَايقوُلَ َوقدَلسانه، َباجلهل،َعذرَ يَ َفالَجاهل 

اَيظنََُّوهوَايقوُلَ َوقد بهَ َأ َّن  َ،تعاىلَالل ـهَ َإىلَتقرِّ

ََكانَكّم َإنَ َخصوصاَ َاملرشكون،َالكفارَ َيفعل 

َ ََماَالل ـهَ َأُلمك  َمعَموسىَقومَ َعنَقص 
مَهم،وعلمَ َهمصالحَ  ع ل}:َقائليَأتوهَأَّن  ن اَاج  َل 

ـهاَ  ََإ ل  ّم   ةَ َُل  مَ َك 
َمَ ظَ عَ يَ َفحينئذَ َ؛[314:َاألعراف]َ{آُل 

َ ك  رص 
ََح  ََماَعىلَوخوف ك  َخيلِّص  نَ َك 

َهذاَم 

َ.َوأمثال ه

نَ -َسبحانهَأن هَواعلمَ 
ََملَ-حكمتهَم  َيبعث 

ََالتوحيد؛َهبذاَنبياَ  ََإال  َقالَكّمَ،أعداءَلهَجعل 

َتعاىل :{َ ل ك  ذ  ك  ن اَو  ل  ع  ََج  لِّ ََل ك  ب ي  ّواَ َن  د  يَ َع 
ي اط  َش 

ـ ـوَ َأ ن سَ ال  نَِّال 
يَج  مَ َي وح  ه  ض  ََب ع  َب ع ضَ َإ ىل 

َ ف  ر  خ  ـَز  لَ ال  و  وراَ َق  ر  َ.َ[331:َاألنعام]َ{غ 
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ََيكونَوقد
 
،َعلومَ َالتوحيدَألعداء َكثية 

، َتعاىلَقالَكّمَج،جَ وح ََوكتب  :{َ ل ّم  ْت  مَ َف  اء  َج 

مَ  ل ه  س  ـب ََر  َال  واَب يِّن ات  ح  ََف ر  مَ َب ّم  ه  ن د 
نَ َع 

ـَم  ل مَ ال  َ{ع 

َ.َ[41:َغافر]

ََإذا ََذلك،َعرفت  ََأنَ َوعرفت  َالل ـهَ َإىلَالطريق 

ََنَ مَ َلهَبدَ َال
 
َفصاحةَ َأهلَ َعليه،َقاعدينَ َأعداء

ج؛َوعلمَ  ج  ََوح  َعليكَفالواجب  نَ َمتتعلَ َأنَ :
َم 

َتت قاَسالحا ،َلكَيصيَ َماَالل ـهَ َدينَ  ََبهَل 
 
َهؤالء

ََال ذينَ،الشياطي قَ َهمإمامَ َقال  هموم  م  َلربََِّد  َك 

ََعزَ  َوجل  :{َ ال  ََق  ب ّم  ت ن يَف  ي  و  نَ َأ غ  د  ع  َُل  مَ َأل  ق 

َ اط ك   
ـَِص  يمَ ال 

ت ق  س  مَ َث مَ *ََم  ي ن ه 
ت  نَ َآل 

َ َم 
هي مَ َب ي 

د  َأ ي 

نَ 
م  مَ َو  ه 

ف  ل  نَ َخ  ع   مَ َو 
َّن  ّم  نَ َأ ي  ع  مَ َو  ه 

ئ ل  ّم  الَش  ََت  دَ َو 

مَ  ه  ث ر  ينَ َأ ك  ر 
اك  َ.َ[31-31:َاألعراف]َ{ش 
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ََإذاَولكنَ  ََ،الل ـهَعىلَأقبلت  َإىلَوأصغيت 
جهَ  ج  ََفالَ؛وبيِّناتهَح  َحتزنَوالََت  ف  ي دَ َإ نَ }، َك 
ي ط انَ  انَ َالش  يفاَ َك  ع  ََ.[11:َساءالنَِّ]َ{ض 

َ نَ َوالعاميُّ
دينَ َم  غلَ َاملوحِّ َي  ََنَ مَ َألفاَ َب 

 
َعلّمء

َ
 
ََكّمَاملرشكي،َهؤالء َتعاىلَالل ـهَ َقال  إ نَ }: َو 

ا ن  ن د  ـَُل  مَ َج  ب ونَ ال 
ال  َ]َ{غ  َافاتالص  َفجندَ َ،[311:

ةَ َالغالبونَ َهمَالل ـهَ  لسان،َباحل ج  مَكّمَوالِّ َهمَأَّن 

ََالغالبونَ  يف  نانَبالس  ََ.والسِّ

ََوإنِّّم دَ َعىلَاخلوف  ََال ذيَاملوحِّ ََيسلك  َالط ريق 

َ!سالحَمعهَوليس

نَ َوقد :َهجعلَ َال ذيَبكتابهَ َعليناَتعاىلَالل ـهَ َم 

ا} ب ي ان 
ََت  لِّ ََل ك 

 
ء ىَيش   د  ه  مح  ةَ َو  ر  ىَو  ب رش   َو 

يَ 
ل م  س  ل م 

ََيأيتَفالَ،[48:َحلالن َ]َ{ل  َباطلَ َصاحب 
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؛ ة  ََبحج  ََماَالقرآنَويفَإال  ض  َ َهاينق  بيِّ ا،َوي  َبطالَّن 

َتعاىلَقالَكّم ال}: ََو  أ ت ون ك  ث لَ َي  ََب م  ئ ن اكَ َإ ال  َج 

ـب َ َال  قِّ نَ َح  س  أ ح  ياَ َو  س  ف  َالفرقان]َ{ت  َقالَ،[11:

َ َاملفسينَبعض  ةَ َاآليةَهذه": ََيفَعام  ح ََكلِّ
ةَ  َج 

ََهباَيأيت َ.َ"القيامةَيومَإىلَالباطلَ َأهل 

ََأذكرَ َاوأنَ  َكتابهَ َيفَالل ـهَ َذكرَ َمماَأشياءَ َلك 

ََلكالمَ َجواباَ  َعلينا،َنازمان ََيفَاملرشكونَ َبهَاحتج 

َ:فنقول

َ نَ َالباطلَأهلَ َجواب 
َ:َطريقيَم 

لَ  م  لَجم  َ.ومفص 

ا َاملجملَأم  َوالفائدةَ َالعظيمَاألمرَ َفهو:

وَ }:َتعاىلَهقولَ َوذلكَها،لَ قَ عَ َملنَالكبية يَه  ذ  َال 

َ ل  ََأ ن ز  ي ك  ل  ـَع  َال  ت اب 
ن هَ َك 

ََم  ات  ََآي  ت  ّم  نَ َحم  ك  َأ مََُّه 
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ـ َال  رَ َك ت اب  أ خ  ََو  اهب  ات  ت ش  اَم  أ م  ينَ َف 
ذ  ََال  ل وهب  مَ َيف  َق 

غَ  ي  ونَ َز  ي ت ب ع  اَف  هَ َم  اب  ن هَ َت ش 
اءَ َم  غ 

ت  ـَاب  ت ن ةَ ال  اءَ َف  غ 
ت  اب  َو 

يل هَ  أ و  اَت  م  ل مَ َو  ع  هَ َي  يل  أ و  ََت  ونَ َالل ـهَ َإ ال  خ  اس  الر  ََو  َيف 

ـ ل مَ ال  ول ونَ َع  ق  ن اَي  ََب هَ َآم  ل  نَ َك 
ن دَ َم  ن اَع  بِّ اَر  م  رَ َو  ك  ذ  َي 

َ وَإ ال  ـَأ ول  ـال  َال  َ.َ[1َ:عمرانَآل]َ{ب اب 

ََوقد ح  ا»:َقالَأن هَ☺َالل ـهَ َرسولَ َعنَص  إ ذ  َف 

َ أ ي ت  ينَ َر 
ذ  ونَ َال  ت ب ع  اَي  هَ َم  اب  ن هَ َت ش 

ََم  ئ ك  أ ول  ينَ َف 
ذ  َال 

ى م  مَ َالل ـهَ َس  وه  ر  ذ  َ.َ(0)«ف اح 

ََإذا:َذلكَمثال ََلكَقال  َ}:َاملرشكيَبعض  َأ ال 

ي اءَ َإ نَ 
ل  ََالل ـهَ َأ و  ََال  ف  و  مَ َخ  ي ه  ل  ََع  ال  مَ َو  ن ونَ َه  َ{حي  ز 

ةَنَ أو،َ[11:َيونس] فاع  َُلمَاألنبياءَ َوأنَ َ،حقَالش 

ََ☺َللن بيََِّكالماَ َذكرَ َأوَ،الل ـهَعندَجاهَ  َيستدل 

                                 

َعليه.3) َ(َمتفق 
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ََعىلَبه
 
نَ َيشء

َمعنىَتفهمَ َالَوأنتَباطله،َم 

َ:َبقولكَهاوبَ جَ فَ َذكره؛َال ذيَالكالمَ 

َقلوهبمَيفَال ذينَ َأنَ يفَكتاب هََلناَذكرَ َالل ـهَ َإنَ 

حكَ الَيرتكونَ َزيغَ  ت بعونَ َمَ ـم  َوماَه،املتشاب ََوي 

ونَ يَ َاملرشكيَ َأنَ َرَ كَ ذَ َالل ـهَ َأنَ َنَ مَ َلكَهذكرتَ  َقرُّ

بوبي ة، قَ َهمكفرَ َوأنَ َبالرُّ َاملالئكةَ َعىلَهمبتعلُّ

َ
 
ََواألنبياء

 
َقوُلمَمعَواألولياء :{َ

 
الء ؤ  ن اَه  اؤ  ع  ف  َش 

ن دَ  َيونس]َ{الل ـهَع  :34]َ ََأمرَ َهذا، ،َكمَ حم  َالَبيِّ 

ََ.معناهَرَ ـيغيََِّأنَ َأحدَ َيقدرَ 

ََوما اَيلَذكرت  نَ َاملرشكَ َأهيُّ
َكالمَ َأوَالقرآنَ َم 

ََالَ☺َالن بيَِّ َكالمَ َأنَ َأقطعَ َولكنَ َمعناه،َأعرف 
ََالَ☺َالن بيََِّكالمَ َوأنَ َيتناقض،َالَالل ـهَ  الف  َخي 

َ.وجلَعزَ َالل ـهَ َكالمَ 
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ََوهذا ،َجواب  ََهيفهمَ َالَولكنَ َسديد  نَ َإال  َم 

قَ  نَ َفالَتعاىل،َالل ـهَ َهَ وف  ت ه  َقالَكّمَفإن هَبه،َت س 

َتعاىل ا}: م  اَو  اه  ق  ل  ََي  ينَ َإ ال 
ذ  واَال  ب   اَص  م  اَو  اه  ق  ل  َي 

َ وَإ ال  ظَ َذ  ظ يمَ َح  َ]َ{ع  َ.[15:َلتفصِّ

ََوأما ل،ـمَ الَاجلواب  َُلمَالل ـهَ َأعداءَ َفإنَ َفص 

َ سل؛َدينَ َعىلَكثيةَ َاعرتاضات  ونَ َالرُّ َهباَي صدُّ

َ َبلَ،الل ـهبَنرشكَ َالَنحن:َمقوُلَ َمنهاَعنه،َالن اس 

ََالَأنهَنشهدَ  ََوالَخيلق  ََوالَينفعَ َوالَيرزق  ََيضُّ

َ ََالَوحدهَ َالل ـهَ َإال  َالَ☺َحممداَ َوأنَ َله،َرشيك 

َ ََوالَنفعاَ َلنفسهَ َيملك  َعبدَعنَفضالَ َ،اض  
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احلونَ َ،مذنبَاأنَ َولكنَ َ؛غيهَأوَ(0)القادر َوالص 

ََ،الل ـهَعندَ َجاهَ َُلم نَ َوأطلب 
َ.هبمَالل ـهَ َم 

                                 

َاهللَاحلسنيََ(3) َبنَموسىَبنَعبد َالقادر َعبد َحممد َالشيخَأبو هو

َ َأو يالن َج  َبلدة َإىل َنسبة  َاجلييل، )التيََگيالناحلنبيلَاجليالينَأو

َعامَ َالتيَولدَفيها َثمَوفدَإىل813ََتقعَشّملَإيرانَحاليا (، هـ،

َ َسنة 844ََبغداد َالذهبي: َاإلمام َعنه َقال َللعلم، ،"طالبا  ي خ  َالش 

، ام  م   ،َاإل 
امل  ،َالع  د  اه  ،َالز  ف  ار  ،َالع  ة  و  د  ََالق  ي خ  ،َش  ال م  س  ل مَ َاإل  َع 

،
 
ي اء
ل  ،َحم  ي يَاأل و  ين  ي ـرَأعالمَالنبالء[،َوالشيخَاجليالينََ"...الدِّ

]س 

َمماَيفعلهَمرشكوَزماننا،ََؒ  نَ بريء  والن ذرَلهَاستغاثتهمَبهََم 

َواحللفَبه َبراء  َأنه َكّم نَ !
َالصوفَم  َالقادريةَالطريقة َالقبورية ية

َ َالتيَتنسب  ََاملعاِصة َبنَعبدَنفس  َحممد َاإلمام َقال َزورا ، َإليه ها

َؒ َالوهاب َإىلَينتسبونَينال ذَالشيطانَفقراءَوكذلك":

َأيبَبنَعيلَكباءةَبريءَ َمنهمَوهوَ،ؒ َالقادرَعبدَالشيخ

نَ َطالب
ََرَ رَ ]الدََُّ"الرافضةَم  َ.ة[نيَ الس 
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َهمقاتلَ َال ذينَأنَ َ:وهوَم،تقدَ َبّمَهَ بَ اوَ فجَ 

َ مَ َ☺َالل ـهَ َرسول 
ونَ قَ  ََبّمَرُّ ومَ َ،ذكرت 

ونَ قَ  َبأنَ َرُّ

َ رَ َالَمأوثاَّن  َاجلاهَ َأرادواَوإن ّمَشيئا ،َت دبِّ

فاعة، َكتابه،َيفَالل ـهَ َذكرَ َماَعليهَواقرأَ َوالش 

ه ح  َ.َووضِّ

َقالَفإنَ  :َ
 
ََهؤالء ََاآليات  َيعبدَ َفيمنَ َنزلت 

احليَ ََتعلونَ َكيفَاألصنام، ََالص  َمثل 

َ؛؟!أصناماَ َاألنبياءَ ََتعلونَ َكيفَأمَ؟!األصنام

َ.َمتقدَ َبّمَفجاوبه

ارَ َأنَ َأقرَ َإذاَفإن ه بوبيةَ َيشهدونَ َالكف  َكلِّهاَبالرُّ

مَ،ل ل ـه ََقصدواَنَ مَ ـمَ َأرادواَماَوأَّن  فاعة،َإال  َالش 

ََأنَ َأرادَ َولكنَ  ق  َ؛َذكرهَبّمَهوفعلَ َفعل همَبيَ َيفرِّ

ارَ َأنَ َلهَفاذكرَ  احليَ َيدعوَنَ مَ َمنهمَالكف  َالص 
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َقالَال ذينَ َاألولياءَ َيدعوَمنَومنهمَواألصنام،

َفيهمَالل ـهَ  :{َ ئ ك  ينَ َأ ول 
ذ  ونَ َال  ع  د  ونَ َي  ب ت غ  ََي  َإ ىل 

هبِّ مَ  ـَر  ةَ ال  يل  س  ََأ هيُّ مَ َو  ب  َرساءاإل]َ{أ ق ر  :51]،َ

،َمريمَ َابنَ َعيسىَويدعونَ  ه  :َتعاىلَقالَوقدَوأ م 

ا} ـَم  َال  يح 
س  مَ َاب نَ َم  ي  ر  ََم  ََإ ال  ول  س  دَ َر  ََق  ل ت  نَ َخ 

َم 
ب ل هَ  ََق  ل  س  هَ َالرُّ أ مُّ ةَ َو  يق  دِّ ان اَص  النَ َك  أ ك  امَ َي  َالط ع 

ََان ظ رَ  ي ف  َ َك  ب يِّ ـَُل  مَ َن  َال  ونَ َأ ن ىَان ظ رَ َث مَ َآيات  ف ك  ؤ  َي 

َ*َ ونَ َق ل  ب د  ع  نَ َأ ت 
اَالل ـهَ َد ونَ َم  ََالَم  ل ك  م  مَ َي  ك  َل 

اَ  ّ الَض  عاَ َو  وَ َالل ـهَ وَ َن ف  يعَ َه 
م  ـَالس  يمَ ال 

ل  َ{ع 

ََ.[11-15:َاملائدة]

َتعاىلَهقولَ َلهَواذكرَ  مَ }: و  ي  مَ َو  ه  َمج  يعاَ َحي  رش  

ََث مَ  ول  ق  ةَ َي  الئ ك  ل م 
ََل 

 
الء ؤ  مَ َأ ه  اك  ان واَإ ي  ونَ َك  ب د  ع  *ََي 

ال وا ََق  ان ك  ب ح  ََس  يُّن اَأ ن ت 
ل  نَ َو 

 مَ َم 
وَّن  ََد  ان واَب ل  َك 
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ونَ  ب د  ع  ـَي  نَ ال 
مَ َج  ه  ث ر  ن ونَ َهب  مَ َأ ك  م  ؤ  -84:َسـبأ]َ{م 

َتعاىلَول هوقَ،[83 إ ذَ }: ََو  ال  اَالل ـهَق  ىَي  يس 
َاب نَ َع 

مَ  ي  ر  ََم  ََأ أ ن ت  ل ت  ََل لن اسَ َق  وين  ي ََاَت  ذ  أ مِّ َ َو 
ُل  ي 
نَ َإ 

َم 
ََالل ـهَ َد ونَ  ََق ال  ان ك  ب ح  اَس  ونَ َم  ََي ك  ََأ نَ َيل  اَأ ق ول  َم 

َ ي س  ََل  ََيل  ق  َ.[331:َاملائدة]َ{ب ح 

َفقَ  َلهَل  :َ رَ كَ َالل ـهَ َأنَ َأعرفت  َقَ َنَ مَ َف  َدَ ص 

رَ وكَ َ؟!األصنام ََف  دَ َنَ مَ أيضا  احليَق ص  َ؟!الص 

ََهموقاتلَ  ََ!؟☺َالل ـهَ َرسول 

ََفإنَ  َأنَ َأشهدَ َوأناَمنهم،َريدونَ يَ َالكفارَ :َقال 

ارَ َالن افعَ َهوَالل ـهَ  ََأريدَ َالَدبِّر،مَ ـالَالض  َمنه،َإال 

احلونَ  ََوالص  نَ َُلمَليس 
َولكنَ َ،يشءَاألمرَ َم 

م، ه  نَ َأرجوَأ قصد 
َ.َشفاعت همَالل ـهَ َم 
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َ َفاجلواب  ََهذاَأنَ : ،َسواءَ َالكفارَ َقول 
 
َبسواء

ينَ }:َتعاىلَهقولَ َعليهَفاقرأَ 
ذ  ال  واَو  نَ َاَت  ذ 

ون هَ َم  َد 

ي اءَ 
ل  اَأ و  مَ َم  ه  ب د  ََن ع  اَإ ال  ب ون  رِّ ي ق 

ََل  ىَالل ـهَ َإ ىل  ف  ل  َ{ز 

َرمَ الزَُّ] َتعاىلَهوقولَ َ،[1: ول ونَ }: ق  ي  ََو 
 
الء ؤ  َه 

ن ا اؤ  ع  ف  ن دَ َش  َ.َ[34:َيونس]َ{الل ـهَ َع 

َواعلمَ  بهَ َهذهَ َأنَ : َماَأكبَ َهيَالث الث،َالشُّ

ََفإذاَ،عندهم حَ َالل ـهَ َأنَ َعرفت  َكتابه،َيفَهاوض 

ََبعدهاَفّمَ؛جيِّداَ َهّمَ فَ َهاوفهمتَ  َ.َمنهاَأ يس 

َااللتجاءَ َوهذاَ،الل ـهَإالَأعبدَ َالَأنا:َقالَفإنَ 

احليَ َإىل ََ.بعبادةَليسَودعاؤهمَالص 

َ ل  ق  َلهَف  :َ ََالل ـهَ َأنَ َت قرََُّأنت  ََفرض  َعليك 

َ هَ َوهوَ،ل ل ـهَالعبادةَ َإخالص  ََعليك؟َحقُّ

ََ.نعم:َقالَفإذا



 

  (19) 

 

 

َ ل  ق  َلهَف  : َ َالل ـهَ َفرضهَال ذيَهذاَيـل ََب يِّ

ََوهوَعليك، هَل ل ـهَ َالعبادةَ َإخالص  َوهوَ،وحد 

هَ  ََالَفإن هَعليك؛َحقُّ ،َيعرف  هاَوالَالعبادة  َ!أنواع 

ها؛َ َوالَأنواع  َالعبادة  َالَيعرف  َكان  َهافبيِّن َفإن 

َ:َبقولكَله وا}:َتعاىلَالل ـهَ َقال  ع  مَ َاد  ب ك  عَر  ُّ َاَ ت ض 

ي ةَ  ف  خ  هَ َو  ََإ ن  ََال  بُّ
 
ـَحي  ينَ ال 

ت د  ع  َ.َ[55َ:األعراف]َ{م 

تَ َإذاف ََهبذا؛َهأ عل م  ل  ق  ََهل:َلهَف  ََعلمت  َهذاأن 

ََ؟ل ل ـهَعبادةَ 

ََأنَ َبدَ َفال َلكَيقول  :َ عاءَ نعم، ََوالدُّ َمخُّ

 .العبادة

َفقَ  َلهَل  ََإذاَ : ََل ل ـهَ َعبادةَ َأن هَأقررت  َودعوت 

ََثمَوطمعا ،َخوفاَ َوَّناراَ َليالَ َالل ـهَ  َيفَدعوت 
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ََهلَ؛هغيَ َأوَنبي اَ َاحلاجةَ َتلك َعبادةَ َيفَأرشكت 
ََه؟غيَ َالل ـهَ 

َ.نعم:َيقولَأنَ َبدَ َفال

َفقَ  ََفإذا:َلهَل  َ}:َتعاىلَالل ـهَ َبقولَ َعملت  لِّ َف ص 

َ بِّك  ر 
رَ َل  ان ح  ََ،[1َ:الكوثر]َ{و  َالل ـهَ َوأطعت 

َ ََعبادة؟َهذاَهلَله،َونحرت 

َ.نعم:َيقولَأنَ َبدَ َفال

َفقَ  َلهَل  ََفإذا: ََنحرت  َأوَنِّي َجَ َأوَنبي ََملخلوق 

مها، ََهلَغي  ََ؟الل ـهَغيَ َالعبادةَ َهذهَيفَأرشكت 

ََقرَ يَ َأنَ َبدَ َفال َ.نعمَ:ويقول 

َوقَ  َأيضاَ َلهَل  َزَ نَ َال ذينَاملرشكونَ : َفيهمَل 

احليَ َاملالئكةَ َيعبدونَكانواَهلَالقرآن، َوالص 

َ ت  ََذلك؟َوغيَ َوالال 
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ََأنَ َب دَ َفال َ.نعم:َيقول 

َفقَ  َلهَل  ََكانتَوهل: اهمَمعبادْت  ََإي  َيفَإال 

َ
 
عاء ََالدُّ بح  ـواالَوالذ  َل 

 
ََ!ذلك؟َونحوَتجاء

َ ونَ َفهمَوإ ال  مَمقرُّ ََ،هعبيدَ َأَّن  َقهره،َوحتت 

دبََِّيال ذَهوَالل ـهَ َوأنَ  وهمَولكنَ َاألمر،َرَ ـي  ع  َد 

اهَإليهمَوالتجأوا فاعةَللج  َظاهرَ َوهذاَ،والش 

َ.َاَ جد

َوتبأَ َ☺َالل ـهَ َرسولَ َشفاعةَ َرَ نكَ أتَ :َقالَفإنَ 

َ!َمنها؟

َفقَ  أَ َوالنكرهاَأَ َال:َلهَل  َ☺َهوَبلَمنها،َأتب 

اف َ َمَ ـوالَعَ الش  ع،ش  َولكنَ َه،شفاعتَ َوأرجوَف 

فاعةَ  ََالش  َتعاىلَقالَكّمَ،ل ل ـهكل ها :{َ َل ل ـهَ َق ل 

ةَ  اع  ف  َمرالزَُّ]َ{مج  يعاَ َالش  ََتكونَ َوالَ،[88: َمنَإال 
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ََعزَ َقالَكّمَ،الل ـهَإذنَ َبعد نَ }:َوجل  اَم  يَذ  ذ  َال 

عَ  ف  ش  هَ َي  ن د 
ََع  ن هَ َإ ال  َالبقرة]َ{ب إ ذ  َيَ َوالَ،[155: عَ ش  َف 

ََأحدَ َيف نَ َإال 
َعزَ َقالَكّمَفيه،َالل ـهَ َيأذنَ َأنَ َبعدَ َم 

َوجل ال}: ونَ َو  ع  ف  ش  ََي  ََمل  نَ َإ ال  ت ض  :َنبياءاأل]َ{ار 

ََيرىضَالَوهوَ،[14 :َتعاىلَقالَكّمَ،الت وحيدَإال 

نَ } م  ب ت غَ َو  َ َي  ي  ـَغ  المَ ال  س 
ل نَ َد يناَ َأ  ََف  ب ل  ق  ن هَ َي 

َآل]َ{م 

َ.[45:َعمران

فاعةَ َكانتَفإذا ََتكونَ َوالَ،ل ل ـهَكلُّهاَالش  َإال 

عَ َوالَإذنه،َبعدَ  ف  ش  ََي  َأحدَ َيفَهغيَ َوالَ☺َالن بيُّ

ََيأذنَ َوالَفيه،َالل ـهَ َيأذنَ َحتى َالتوحيد؛َألهلَ َإال 

 َ فاعةَ َأنَ :َلكَتبي  َمنه؛َهابَ أطلَ َاوأنَ َ،ل ل ـهَكل هاَالش 

َفأقول َمَ الل ـهَه،شفاعتَ َحترمنيَالَمَ الل ـه":

عهَ  َـف ََشفِّ ََ،"ي  َ.َهذاَوأ مث ال 
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َقالَفإنَ  ََ☺َالن بيَُّ: ي 
فاعةَ َأ عط  َوأناَ،الش 

َ َ؟الل ـهَأعطاهَ َمم اَمنهَأطلب 

َ َعنَوَّناكَالشفاعة،َأعطاهَالل ـهَ َأنَ :َفاجلواب 

َتعاىلَفقالَ،هذا وَف ال}: ع  عَ َت د  داَ َالل ـهَ َم  َ{أ ح 

َاجلـن] ََفإذا،َ[34: عَ َأنَ َالل ـهَ َتدعوَكنت  َنبي هَي شفِّ

َقولهَيفَفأطعهَفيك؛ وَف ال}: ع  عَ َت د  َالل ـهَ َم 

داَ  َ.{أ ح 

فاعةَ َفإنَ َوأيضاَ  َ،☺َالن بيََِّغيَ َأ عطيهاَالش 

َ َ(0)واألفراطَ َيشفعون،َاملالئكةَ َأنَ َفصح 

                                 

غارََاألطفالَهمَ:األفراط(3َ) َروىوقدََينَماتواَقبلَآبائهم،ال ذالصِّ

ََأنَ َصحيحهَيفَالبخاري ا»:َقالؒ☺َاهللَرسول  نَ َم 
نَ َالن اسَ َم 

َم 

ل مَ  س  ََم  ّف  ت و  هَ َي  ََل  ث  واَمل  ََث ال  ب ل غ  ََي  ن ث  ََاحل   هَ َإ ال  ل  خ  لَ َاجل  ن ةَ َلل ـهَ اَأ د  ض  َب ف 

مح  ت هَ  مَ َر  اه  َت:َهلَباالستشهادَهبمَؒ ،َوقصدَاملؤلفَ«إ ي  صحُّ

َقبورَ  َاألطفالَ َزيارة 
 
ََهؤالء َ؟!منهمَالشفاعةَ َوطلب 



 

  (11) 

 

 

َأتقولَيشفعون،َواألولياءَ َيشفعون، َالل ـهَ َإنَ :

فاعةَ َأعطاهم ََ!منهم؟َهاوأطلبَ َ،الش 

ََفإنَ  ََهذاَقلت  احلي،َعبادةَ َإىلَرجعت  َالص 

تي اَكتابهَيفَالل ـهَ َذكرَ َال  كَ َأَّن  َالَال ذيَالرشِّ

ََ!هيغفرَ 

ََوإنَ  َقلت  َـطَ بَ َ.ال: ََل  َقول ك  َالل ـهَ َأعطاهَ ":

فاعةَ  ََوأناَ،الش  َـمَمنهَأطلب  َ."الل ـهَأعطاهَ َّم 

َقالَفإنَ  َشيئاَ َالل ـهَ بَرشكَ أَ َالَأنا: َحاشا،

َ احليَإىلَااللتجاءَ َولكنَ !َوكال  .َليسَالص  ََبرشك 

َ ل  ق  َلهَف  ََإذا: مَ َالل ـهَ َأنَ َت قرََُّكنت  كَ َحر  َالرش 

نَ َأعظمَ 
ناَحتريمَ َم  َالزِّ َه،يغفرَ َالَالل ـهَ َأنَ َوتقرَُّ،

مهَ َال ذيَفّم ََ؟!هيغفرَ َالَأن هَوذكرَ َالل ـهَ َحر 

َ!يدريَالَفإن ه
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َ ل  ق  ََِّكيف:َلهَف  َت ب  ََئ  نَ َكنفس 
َوأنتَالرشك،َم 

؟َال ه  ََ!تعرف 

مَكيفَأم رِّ َالَأن هَويذكرَهذا،َعليكَالل ـهَ َحي 

ََوالَيغفره، ََ؟!تعرفهَوالَعنهَتسأل 

هَ َالل ـهَأنَ َأ ت ظ نَُّ م  رِّ بيِّنهَ َوالَحي  ن ا؟َي  ََ!ل 

َقالَفإنَ  كَ : َالَونحنَاألصنام،َعبادةَ َالرشِّ

ََاألصنام.َنعبدَ 

َ ل  ق  ََاألصنام؟َعبادةَمعنىَما:َلهَف 

مَأت ظ نَُّ َاألخشابَتلكَأنَ َيعتقدونَكانواَأَّن 

ََواألحجار، َََتلق  رَ َوترزق  نَ َأمرَ َوتدبِّ َ؟!دعاهاَم 

ب هَفهذا رآنَيكذِّ َ}َ:تعاىلَقولهَيفَكّمَ،الق  نَ َق ل  َم 

مَ  ق ك  ز  ر  نَ َي 
ََم 

 
ء ّم  ـوَ َالس  ضَ ال  ََ.[13:َيونس]َ{أ ر 
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َقالَوإنَ  َأوَحجراَ َأوَخشبةَ َقصدَنَ مَ َهو:

الحَذلكَيدعونَغيها،َأوَقبَ َعىلَأبنيةَ  َالص 

َويقولونَ،لهَويذبحونَعندها، بَ َإن ه: قرِّ َإىلَناي 
لفى،َالل ـهَ  َ.َببكتهَوي عطيناَببكته،َعن اَويدفعَز 

َ ل  ق  َف  :َ َاألحجارَ َعندَكمفعلَ َوهذاَ،صدقت 
تيَواأل بنيةَ  ََ.هاوغيَ َالقبورَ َعىلَال 

بادةَ َهوَهذاَفعل همَأنَ َأقرَ َقدَفهذا ؛َاأل صنامَع 

َ.املطلوبَفهو

ق َـوي  َاَ ـأيضَلهَال  َكولَ ـق: :"َ َادةَ ـعبَركَ ـالشِّ

كَ َأنَ َكمرادَ َهلَ،"األ صنام ََالرشِّ َهبذا،َخمصوص 

احليَ َعىلَاالعتّمدَ َوأنَ  ََالَهمودعاءَ َالص  َيدخل 

هَ َفهذاَ؟هذاَيف دُّ ر  َكفرَنَ مَ َكتابهَيفَالل ـهَ َذكرَ َماَي 

ََنَ مَ  ل ق  ع  احليَأوَعيسىَأوَاملالئكةَعىلَت  َ.الص 
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يَ َأنَ َبدَ َفال
نَ َأنَ َ:لكَرَ قَ  َعبادةَ َيفَأرشكَ َم 

نَ َأحداَ َالل ـهَ 
احليَ َم  كَ َفهوَالص  َيفَاملذكورَ َالرشِّ

ََ.القرآن

َ.َاملطلوبَهوَوهذا

َ َ؛الل ـهبَأ رشكَ َالَأنا:َقالَإذاَأن ه:َاملسألةَورسُّ

َ ل  ق  كَ َوما:َلهَف  هَ فَ َ؟الل ـهبَالرشِّ ََ.يلَسِّ

َقالَفإنَ  ََاألصنام؛َعبادةَهو: ل  ق  َلهَف  َوما:

هاَاألصنام؟َعبادةَ َمعنى َ.يلَفسِّ

ََأعبدَ َالَأنا:َقالَفإنَ  ََه،وحدَ َالل ـهَ َإال  ل  َما:َف ق 

ََ؟هوحدَ َالل ـهَ َعبادةَ َمعنى ََ.يلَهافسِّ

هاَفإنَ  َفهوَالقرآنَ َيفَالل ـهَ َبي نهَبّمَفس 

َوهوَشيئا ،َعييدَ َفكيفَ؛يعرفهَملَوإنَ َاملطلوب،

ََ!يعرفه؟َال
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ََوإنَ  ََ؛معناهَبغيَذلكَفس   ََلهَبي نت  َاآليات 

َ َوعبادةَ َ،الل ـهبَالرشكَمعنىَيفَالواضحات 

مانَهذاَيفَيفعلونهَوأن هَاألوثان، َوأنَ َبعينه،َالز 

َنكرونيَ َال تيَهيَله،َرشيكَالَهوحدَ َالل ـهَ َعبادةَ 

ََصاحَكّمَعلينا،َويصيحونَعلينا، َمإخواَّن 

َقالواَحيث :{َ ل  ع  ـَأ ج   ةَ ال 
ُل  اَآُل 

اَإ  د  اح  اَإ نَ َو  ذ  َه 

ءَ  ََل َش   اب  ج  َ.َ[5َ:ص]َ{ع 

َقالَفإنَ  م: رَ َالَإَّن  ف  ك  ََونَ ي 
 
َاملالئكةَ َبدعاء

ََروافَ كَ َوإن ّمَواألنبياء؛ َقالواَلـّم  ََاملالئكةَ ): َبنات 

َوالَ،الل ـهَابنَ َالقادرَعبد:َنقلَملَونحنَ،(الل ـه

ََ!الل ـهَابنَ َغيه

فرَ َتعاىل،َالل ـهَ َإىلَالولدَ َنسبةَ َإنَ :َفاجلواب َك 

َتعاىلَالل ـهَ َقالَ؛مستقل :{َ وَ َق ل  دَ َالل ـهَه  َ*َأ ح 
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دَ َالل ـه م  َال ذي:َواألحدَ،[1-3:َاإلخالص]َ{الص 

نَ فَاحلوائج،َيفَاملقصود:َوالصمدَله،َنظيَال َم 

ورة،َجيحدَ َملَولوَكفر،َفقدَهذا؛َجحد َوقالَالسُّ

ا}:َتعاىلَالل ـه نَ َالل ـهَاَت  ذَ َم 
دَ َم  ل  اَو  م  انَ َو  هَ َك  ع  َم 

نَ 
هَ َم  َاملؤمنون]َ{إ ل  قَ،[83: َالن وعي،َبيَففر 

َ.َمستقالَ َكفراَ َمنهّمكال ََوجعل

َتعاىلَوقال ل وا}: ع  ج  اءَ َل ـهَ ل ََو  ك  ـَرش   نَ ال 
َج 

مَ  ه  ق  ل  خ  ق واَو  ر  خ  هَ َو  يَ َل 
ن  ََب  ن ات  ب  َ َو  ي  ل مَ َب غ  َع 

هَ  ان  ب ح  ََس  اىل  ت ع  ََو  ّم  ونَ َع  ف  َاألنعام]َ{ي ص  :344]،َ

ق َ.فرينالكَ َبيَففر 

َ رواَال ذينَ َأنَ َ:أيضاَ َهذاَعىلَوالدليل  فِّ َك 

تَبدعاء َجيعلوهَملَصاحلا ،َرجالَ َكونهَمعَالال 



 

  (11) 

 

 

رواَوال ذينَ،الل ـهَابنَ  فِّ ،َبعبادةَك  َجيعلوهمَملَاجلنِّ

َ.كذلك

َاملذاهبَمجيعَيف-َأيضاَ َالعلّمءَ َوكذلك

َ(املرتدَحكمَباب)َيفَيذكرونَ َ-األربعة َأنَ ":

ََ."مرتدَفهوَولداَ َل ل ـهَ َأنَ َزعمَ َإذاَاملسلمَ 

قون َغايةَيفَوهذاَالن وعي،َبيَفيفرِّ

َ.َالوضوح

َقالَوإنَ  :{َ ي اءَ َإ نَ َأ ال 
ل  ََالل ـهَ َأ و  ََال  ف  و  َخ 

مَ  ي ه  ل  ََع  ال  مَ َو  ن ونَ َه  ََ.[18:َيونس]َ{حي  ز 

َ ل  ق  ،َهوَهذا:َف  عبَ َالَولكنَ َاحلقُّ وني  َونحنَ!د 

ََرَ نكَ نَ َمل مَإال  همَ،الل ـهَمعَعبادْت  َمعه،َوإرشاك 

َ ََوإال  هم،َحبُّهم،َعليكَفالواجب  َواإلقرارَ َواتباع 

ََجيحدَ َوالَبكرامتهم، ََكرامات 
 
ََاألولياء ََإال  َأهل 
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الالت،َالبدعَ  َوَ َالل ـهَ َودينَ َوالض  َبيَطَ س 

دى ََ،طرفيَ  اللتيَ َبيَوه  ََ،ض  َ.َباطليَ َبيَوحق 

ََفإذا َيفَاملرشكونَ َيسميهَال ذيَهذاَأنَ :َعرفت 

كَ َهوَ(االعتقاد)َزماننا ََال ذيَالرشِّ َيفَالل ـهَ َأنزل 

ََالقرآن، ََوقاتل  ََ☺َالل ـهَ َرسول  ؛َعليهَالن اس 

ليَ َرشكَ َأنَ َفاعلمَ  ََاألو  نَ َأخفُّ
َأهلَ َرشكَ َم 

َ:َبأمرينَزماننا

َأحدمها ليَ َأنَ : عَ َوالَرشكونَ يَ َالَاألو  د  َونَ ي 

ََالل ـهَ َمعَواألوثانَ َواألولياءَ َاملالئكةَ  َيفَإال 

خاء، اَالر  دةَ َيفَوأم  ين،َهللَخلصونَ فيَ َالشِّ َكّمَالدِّ

َتعاىلَقال ا}: إ ذ  مَ َو  ك  س  ََم  ُّ ََالضُّ ـَيف  رَ ال  ََب ح  ل  َض 

نَ  ونَ َم  ع  ََت د  اهَ َإ ال  لَ َإ ي  َـف  مَ َّم  اك  ََن ج  ـَإ ىل  َِّال  َب 

ت مَ  ض  ر  انَ َأ ع  ك  ـَو  انَ ال  اَإ ن س  ور  ف  َ،[11َ:اإلرساء]َ{ك 
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َوقوله :{َ مَ َق ل  ت ك  أ ي  مَ َإ نَ َأ ر  اك  ََأ ت  اب  ذ  َأ وَ َالل ـهَ َع 

مَ  ت ك  ةَ َأ ت  اع  َ َالس  ي  ونَ َالل ـهَ َأ غ  ع  ن ت مَ َإ نَ َت د  يَ َك 
اد ق  َص 

*ََ اهَ َب ل  ونَ َإ ي  ع  ََت د  ف  ش  ي ك  اَف  ونَ َم  ع  ي هَ َت د  اءَ َإ نَ َإ ل  َش 

نَ  و  ن س  ت  اَو  ونَ َم  ك  :َوقولهَ،[83-84َ:األنعام]َ{ت رش  

ا} إ ذ  ََو  ـَم س  انَ ال  ََإ ن س  اَض   ع  هَ َد  ب  يب اَر 
ن  ي هَ َم  َإىلَ،{إ ل 

َ}َ:قوله كَ ََت  ت عَ َق ل  ر  ف  ََب ك  ل يال  ََق  نَ َإ ن ك 
ََم  اب  ح  َأ ص 

َمرالزَُّ]َ{الن ارَ  َوقولهَ،[4: ا}: إ ذ  مَ َو  ي ه 
ش  ََغ  ج  و  َم 

الظُّل لَ  اَك  و  ع  يَ َالل ـهَ َد  هَ َخم  ل ص  ينَ َل  ََالدِّ ل ّم  مَ َف  اه  َن ج 

َ ـَإ ىل  َِّال  مَ َب  ن ه 
م  دَ َف  ت ص  ق  اَم  م  دَ َو  ات ن اَجي  ح  ََب آي  ََإ ال  لُّ َك 

ت ارَ  ورَ َخ  ف  َ.[11َ:لقّمن]َ{ك 

تيَاملسألةَ َهذهَمَ هَ فَ َنَ مَ فَ  حَ َال  َيفَالل ـهَ َهاوض 

َوهيَكتابه، ََهمقاتلَ َال ذينَ َاملرشكيَ َأنَ : َرسول 
خاء،َيفَهغيَ َويدعونَالل ـهَ َيدعونَ َ☺َالل ـهَ  َالر 
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ا ََيفَوأم  ِّ دَ َالضُّ ََيدعونَ َفالَةَ والشِّ َهَ وحدَ َالل ـهَ َإال 

ََال ََله،َرشيك  ََونوينس  َ َم؛ساداْت  ََلهَتبي  َالفرق 

ليَورشكَ َنا،زمان ََأهلَ َرشكَ َبي ََ!األو 

مَ َنَ مَ َأينَ َولكنَ  فه  َهّمَ فَ َاملسألةَ َهذهَقلب هَي 

َ.َاملستعانَالل ـهَ و!َراسخا ؟

َالث اينَواألمر ليَ َأنَ : َالل ـهَ َمعَيدعونَ َاألو 

بيَ َناساَ أَ  اَ،الل ـهَعندَ َمقر  اَ،أنبياءَإم  َأولياء،َوإم 

ا َأحجاراَ َأوَأشجاراَ َيدعونَأوَ،مالئكةَوإم 

طيعةَ  ،َوليستَل ل ـهَ َم  ََعاصية  َيدعونَ َزمانناَوأهل 

ََنَ مَ َناساَ أَ َالل ـهَ َمعَ  َوال ذينَ َالناس،َأفسق 

َعنهمَال ذينَهمَيدعوَّنم نَ َ!الفجورَحيكون
َم 

نا الةَوتركَوالسقةَالزِّ َ.ذلكَوغيَ،الص 
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ََيفَقدَ ـيعتَوال ذي عَالَال ذيَوأَالحـالص  َيصـي 

َفيمنَيعتقدَ َمم نَ َأهونَ َ-واحلجرَاخلشبَمثل-

َ!بهَويشهدَ َهَ وفسادَ َهَ سقَ ف ََيشاهدَ 

ََإذا قت  ََهمقاتلَ َال ذينَ َأنَ َحتق  َ☺َالل ـهَ َرسول 

َ قوال ََأصحُّ ََع  نَ َرشكاَ َوأخفُّ
َأنَ َفاعلمَ َهؤالء؛َم 

َ
 
نَ َوهيَذكرنا؛َماَعىلَوردوَّنايَ َشبهةَ َُلؤالء

َم 

َ.َجلواهباَكسمعَ َفاصغَ َهم؛شبهَ َأعظمَ 

مَوهي َزَ نَ َال ذينَ َإنَ :َيقولونَأَّن  َالقرآنَ َفيهمَل 

ََإلهَالَأنَ َيشهدونَ َال بونَ،الل ـهَإال  َوي كذِّ

سول بونـكويَ َث،ـالبعَرونـنكويَ َ،☺َالر  َذِّ

َإلهَالَأنَ َنشهدَونحنَ؛سحراَ َوجيعلونهَرآن،ـالق

َ مداَ َوأنَ َ،الل ـهَإال  َونَ َ،☺َالل ـهَرسولَحم  ق  َصدِّ
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َونَ َبالبعث،َونؤمنَ َالقرآن، َفكيفَ؛ونصومَصيلِّ

َ!أولئك؟َمثلََتعلوننا

َفاجلواب ََالَأن ه: ََبيَخالف 
 
َأنَ َهمكلََِّالعلّمء

َ جل  ََإذاَالر  ق  ََصد  ََيفَ☺َالل ـهَ َرسول 
 
َيشء

به ََيفَوكذ 
 
ََملَكافرَ َأن هَ؛يشء َ.َاإلسالمَيفَيدخل 

ََوجحدَ َالقرآنَ َببعضَ َآمنَ َإذاَوكذلك َه،بعض 

ََوجحدَ َبالتوحيدَ َأقرَ َكمن الة،َوجوب  َأوَالص 

الةَ َبالت وحيدَ َأقرَ  ََوجحدَ َوالص  كاة،َوجوب  َأوَالز 

وم،َوجحدَ َكلِّهَهبذاَأقرَ  َكلِّهَهبذاَأقرَ َأوَالص 

َوَاحلج؛َوجحدَ  ََينقدَ َملَلـّم  َالن بيََِّزمنَ َيفَأناس 

☺ََ جِّ لح 
همَيفَالل ـهَ َأنزلَل  َحقِّ َوَ }: َل ل ـه  ىل  َع 

ََالن اسَ  جُّ
ـَح  َال  نَ َب ي ت  ت ط اعَ َم  ي هَ َاس  ََإ ل  ب يال  نَ َس  م  َو 
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رَ  ف  إ نَ َك  ََالل ـهَ َف  ي 
ن  نَ َغ  ـَع  يَ ال 

امل   َ:عمرانَآل]َ{ع 

81]َ.َ

نَ و َعَ البَ َوجحدَ َكلِّهَهبذاَأقرَ َم  َكفرَ َث 

ََباإلمجاع، هَوحل  ه،َدم  ََقالَكّمَومال  :َجاللهَجل 

ينَ َإ نَ }
ذ  ونَ َال  ر  ف  ك  ل هَ َالل ـهَ ب ََي  س  ر  ونَ َو  يد  ر  ي  َأ نَ َو 

ق وا رِّ ف  َ َي  ل هَ َالل ـهَ َب ي  س  ر  ول ونَ َو  ق  ي  نَ َو 
م  َب ب ع ضَ َن ؤ 

رَ  ف  ن ك  ونَ َب ب ع ضَ َو  يد  ر  ي  واَأ نَ َو  ذ  ت خ  َ َي  ََب ي  ل ك  َذ 

َ ب يال  ََس  ـئ ك  ل  َأ و  مَ َ* ونَ َه  ر 
اف  ك  ّقاَ َال  ن اَح  ت د  أ ع  َو 

ينَ  ر 
اف  اباَ َل ل ك  ذ  يناَ َع  ه  َ.[353-354]النِّساء:ََ{مُّ

ََقدَالل ـهَ َكانَ َفإذا ح  نَ َأنَ َكتابهَيفَِص  َآمنَ َم 

؛َوكفرَببعضَ  َوأن هَ َا ،حقَ َالكافرَ َفهوَببعض 

ك رَماَيستحق ََ؛ذ  بهةَهذهَزالت  َ.الشُّ
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ََذكرهاَالتيَهيَوهذه َاألح ََأهلَ َبعض  َس 
 
َيفَاء

َ.َ(0)إليناَهأرسلَ َال ذيَكتابه

َويَ  َأيضاَ َقال  ََإذا: ََنَ مَ َأنَ َت قرََُّكنت  ق  َصد 

َ سول  ََيفَ☺َالر  ،َكلِّ
 
ََوجحدَ َيشء َوجوب 

الةَ  ََكافرَ َأن هَ؛الص  مَ َحالل  َباإل مجاع،َواملالَ َالد 

ََأقرَ َإذاَوكذلك ََبكلِّ
 
ََيشء َلوَوكذلكَالبعث،َإال 

ََجحدَ  َوصدَ َرمضان،َصومَوجوب  ََق  َبذلك 

ََالَ؛كلِّه َََتتلف  ََوقدَفيه،َاملذاهب  َالقرآن،َبهَنطق 

َ.قدمناَكّم

                                 

َيفَزمنََ(3) َوقدَكانَفيها َواملدينة، َتقعَرشقَمكة َمدينة األحساء:

َ َالوهاب َعبد َابن َاملعاندينََؒ الشيخ ل ال  َالضُّ ن 
َم  الكثي 

وغيمها،ََامللبِّسيَعىلَالناسَدينهم،َأمثالَابنَفيوزَوابنَعفالق

َ َالشيخ  َيراسلون َهؤالء ََوكان َالشيخ  َفيفنِّد َباطلة، ؒؒ َبشبه 

َ.هم،َوالكتابَاملذكورَهناَهوَأحدَهذهَاملراسالتهشب
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َهباَجاءَفريضةَ َأعظمَ َهوَالتوحيدَ َأنَ َفمعلومَ 

الةَ َمنَأعظمَ َوهوَ،☺َحممدَ َالن بيَُّ كاةَ َالص  َوالز 

ومَ  ََوالص  َشيئاَ َاإلنسانَ َجحدَ َإذاَفكيفَ،واحلجِّ
ََعملَولوَرَ فَ كَ َاألمورَ َهذهَنَ مَ  َبهَجاءَ َماَبكلِّ

سول، ذَالتوحيدَ َجحدَ َوإذاَالر  َدينَ َهوَيال 

سلَ  لِّهمَالرُّ َ!َي كفر؟َالَك 

ََماَالل ـهَ َسبحانَ  َ!!اجلهلَهذاَأعجب 

َ قال  َأيضاَ َوي  ََهؤالء: َالل ـهَ َرسولَ َأصحاب 

َالن بيََِّمعَأسلمواَوقدَحنيفة،َبنيَقاتلواَ،☺

ََإلهَالَأنَ َيشهدونَوهمَ،☺ َوأنَ َ،الل ـهَإال 

َ.َويؤذنونَويصلون،َ،الل ـهَرسولَحممداَ 

م:َقالَفإنَ  َ!َنبي ََمسيلمةَ َأنَ :َيقولونَإَّن 
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نَ َكانَ َإذاَاملطلوب؛َهوَهذا:َقلنا َالَ ج َرَ َرفعَ َم 

رَ َإىل
ََتبةَ  ََرَ فَ كَ َ☺َالن بيِّ َوملَه،ودمَ َهَ مالَ َوحل 

الة؛َوالَالشهادتانَ َهتنفعَ  ََرفعَ َبمنَفكيفَالص 

َنبي ا ،َأوَصحابيا ،َأوَ،(0)يوسفَوأَشمسان،

مواتَجب ارَمرتبةَ َإىل َ!َواألرض؟َالس 

َ}َ!شأنهَأعظمَ َماَالل ـهَ َسبحان ل ك  ذ  ب عَ َك  ط  َي 

ََالل ـه ىل  ََع  ل وب  ينَ َق 
ذ  ََال  ونَ َال  ل م  ع  َ.[58َ:ومالرَُّ]َ{ي 

                                 

(3)ََ رَ فَ كَ َناسَ أَ َأسّمءَ َ:وتاجَيوسفوشمسان
نَ َفتاجَطواغيت،َةَ 

َم 

ََيوسفوَالعارض،َعنَيبعدَالَشمسانوَج،ر َـاخل ََأهل َيفكان

نَ َقريبَفهوَوجودهمَتاريخَأماَ،األحساءَأوَالكويت
َعرصَم 

َأشهرََؒ املصنف،َفقدَذكرهمَ ن 
مَم  َرسائله،َألَّن  ن 

يفَكثيَم 

َنجدَوماَحوُلا،َوكانواَيرصفونَ َفيهاَأهل  عتقد  الطواغيتَالتيَي 

َ َشيئا  َماَمَ ُلم َبذلك َويرجون َالنذور، َُلم َوينذرون َالعبادة، ن 

ىَ]فتاوىَحممدَبن تَوالعز  َالال  ب اد  َإبراهيم[.َيرجوهَع 
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َ قال  قَ َال ذينَ :َأيضاَ َوي  َطالبَأيبَبنَعيلَهمحر 

عَ يَ َكلُّهمَ،(0)بالن ارَ◙ َمـوهَاإل سالم،َوند 
نَ َلمَ العَ َوتعل مواَ،◙َعيلَ َأصحابَنَ مَ 

َم 

                                 

َال ذهذاَاألثرَرواهَاإلمامَالبخاريَيفَصحيحه،َوَ(3) ينَأحرقهمَأمي 

وافضَ◙املؤمنيَعيلَ َ:اآلجريَاإلمامقالََ،همَالشيعةَالر 

ََجاء" َياَ:فقالواَ،◙َطالبَأيبَبنَعيلَإىلَالشيعةَنَ مَ َناس 

نَ َ:قالَهو؟َأنتَاملؤمنيَأمي نَ َويلكمَ:قالَ.هوَ:قالواَهو؟َم  َم 

َفضبَ،فأبواَ،وتوبواَارجعواَ:قالَنا؛ربََُّأنتَ:قالواَ!أنا؟

َائتنيَقنبَياَ:قالَثمَ،خدوداَ أَ َاألرضَيفَُلمَخدَ َثمَأعناقهم

ََملاَ:قالَثمَ،بالنارَفأحرقهمَ،بحزمَفأتاهَ،احلطبَزمبحَ  َرأيت 

ََ...َمنكراَأمراَ َاألمرَ  ََناريَأوقدت  َ،الرشيعة[" ]قنباَودعوت 

َ فرايينيَابنَحجرَاحلافظَ َونقل  َاإلس  َلإلمام ََكالما  َفيه: َأ نَ "جاء

ينَ 
ذ  مَ َال  ه  ق  ر  َ َأ ح 

يل  ةَع  نَ َط ائ ف 
اف ضَم  و  اَ،الر  و  ع  د 

ي ةَف يهَ َا 
ُل   مَ َ،اإل   ه  َو 

ي ة
ب ائ  انَ َ،الس  ك  ب يهمَ َو  ب دَ َك  ب أَب نَالل ـهَ َع  اَس  يًّ

رَ َث مَ َهي  ود  مَأ ظ ه  ال  س  َاإل  

عَ  ت د  اب  هَ َو  ذ  ةَه  ال  َ]فتحَالباريَرشحَصحيحَالبخاري[.َ"امل  ق 
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حابة، ََعيلَ َيفَاعتقدواَولكنَ َالص  َيفَاالعتقادَمثل 

َأمجعَفكيفَوأمثاُلّم؛َوشمسانَيوسف

حابة َ!وكفرهم؟َقتلهمَعىلَالص 

حابةَأنَ َأ ت ظ ن ون رونَ كَ يَ َالص  َأمَاملسلمي؛َفِّ

ََيفَاالعتقادَ َأنَ َتظ ن ونَ  ،َالَوأ مثال هَتاج  ُّ َي ض 

َ!ر؟فَِّكَ يَ َ◙َطالبَأيبَبنَعيلَيفَواالعتقادَ 

َ

َ

َ

َ
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َ قال  َأيضاَ َوي  ـيبَ عَ َبنو:
احالقَ َدَ  َال ذينَ،(0)د 

َالعب اس،َبنيَزمانَيفَومرصَاملغربَملكوا

لُّهم ََإلهَالَأنَ َبألسنتهمَيشهدونَك  َوأنَ َ،الل ـهَإال 

عونَ،الل ـهَرسولَحممداَ  د  َويصلُّونَاإلسالم،َوي 

                                 

َبنََ(3) َالل ـه  بيد  َ)ع  َإىل َنسبة  بيديون، َالع  َهم َالقداح: َعبيد بنو

َ َوالعبيديون َوأولَرؤسائهم، َمؤسسَدولتهم اح( َالقد  –ميمون

َإىلَال ذ َنسبتهم َويزعمون َبالفاطميي َزورا  َأنفسهم ون َي سمُّ ين

َوي بطنونَهمَباطنيونَي ظهرَ-▲فاطمةَ فض  ونَالتشيُّعَوالر 

َ َاملحض، َوالكفر َحكمَ اإلحلاد  َهمَامتد  181ََمنذَعام َإىلَأن  هـ،

َ رَالل ـهَ َأزال  همَوطه  ََملك  نَ األرض 
ََرجسهمَم  وبيِّي  عىلَأيديَاأليُّ

ينَ َوقدَقيلَيفَمدحَفعلَهـ،518َعامََؒ بقيادةَصالحَالدِّ

َ:العبيدييبَأيوبَبني

نَ َأب دت م ن ََم  نَ َفرالكَ َدولةَ َىب 
ن َ.م  بيدَ َيـ..َب  ،َع  ََهوَهذاَإنَ َبمرص  َالفضل 

َـجم...َةَ ـني َـــباطَةَ ـي َــشيعَةَ ــزنادق ََُلمَاحليَ ـالصَيفَوماَ،وس  َأصل 

َــيسل َ...َعاَ تشيََُّظهرونَ يَ َفرا ،ـكَ َونَ رَِّ ــسيَ  ََهمَ مَ ـعَابورَ ــسَوارت  َاجلهل 
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ََواجلّمعة؛َاجلمعة، َيفَالرشيعةَخمالفةَأظهرواَفلّم 

ََمجيعَ َأمجعَ َفيه؛َنحنَماَدونَأشياءَ 
 
َعىلَالعلّمء

فرهم َحرب،َبالدَ َبالد همَوأنَ َوقتاُلم،َك 

َبأيدهيمَماَاستنقذواَحتىَ،املسلمونَوغزاهم

نَ 
َ.َاملسلميَبلدانَم 

َ قال  َأيضاَ َوي  لَ َكانَإذا: رواَملَونَ األو  ََيكف  َإال 

م عواَألَّن  كَ َبيَمج  ََ،الرشِّ سولَ َوتكذيب  َ☺َالر 

َمعنىَفّمَذلك،َوغيَالبعث،َوإنكارَ َن،آوالقر

َ ََيفَالعلّمءَ َهذكرَ َال ذيَالباب  َ)مذهبَكلِّ :َ َباب 

َبعدَريكفَ َال ذيَاملسلمَ َوهوَ،(رتدمَ ـالَمَ كَ ح َ

َ!إسالمه؟

ََكثية،َأنواعاَ َذكرواَثم رَ َمنهاَنوعَ َكلُّ َي كفِّ

َ جلَ َمَ دَ َوحي  لُّ ه؛َالر  مَحت ىَومال  َأشياءَذكرواَأَّن 



 

  (11) 

 

 

نَ َعند-َيسيةَ  َمثلَ-فعلهاَم  َهايذكرَ َكلمةَ :

َوجهَعىلَهايذكرَ َكلمةَ َأوَقلبه،َدونَبلسانه

َزَ مَ ـال َ.َعبلَ والَح 

َ قال  ََال ذين:َأيضاَ َوي  ونَ }:َفيهمَالل ـهَ َقال  ل ف  َحي  

اَالل ـهَ ب َ واَم  ال  دَ َق  ق  ل  ال واَو  ةَ َق  م 
ل  ـَك  رَ ال  ف  واَك  ر  ف  ك  َو 

دَ  ع  مَ َب  ه 
م  ال  ََاأمَ ؛َ[18:َالتوبة]َ{إ س  َالل ـهَ َأنَ َسمعت 

رهم َالل ـهَ َرسولَ َزمنَ َيفَكوَّنمَمعَبكلمةَ َكف 

َعه،ـمَلُّونـويصَعه،ـمَاهدونـجيَمـوهَ،☺

ون، ون،َويزكُّ دون؟َوحيجُّ ََ!ويوحِّ

ََال ذينَوكذلك َفيهمَالل ـهَ َقال  :{َ َالل ـهَ أ ب ََق ل 
ات هَ  آي  ول هَ َو  س  ر  ن ت مَ َو  ئ ونَ َك  ز  ت ه  ََ*َت س  واَال  ر 

ت ذ  ع  دَ َت  َق 

ت مَ  ر  ف  دَ َك  ع  مَ َب  ك 
ن  َفهؤالءَ،[11-15َ:التوبة]َ{إ يّم 

ََال ذين ح  مَفيهمَالل ـهَ َِص  َإيّمَّنم،َبعدَفرواكَ َأَّن 
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َقالواَتبوك،َغزوةَ َيفَ☺َالل ـهَ َرسولَ َمعَوهم

مَذكرواَكلمةَ  ََ!حزَ مَ ـالَوجهَعىلَقالوهاَأَّن 

َفتأمَ  َمقوُلَ َوهيَالشبهة،َهذهَل  َرونكفَِّتَ ):

نَ 
ََإلهَالَأنَ َيشهدونَ َناساَ أَ َاملسلميَ َم  َ،الل ـهَإال 

لَثمَ َ(،ويصومونَوي صلُّون، ََتأم  هَ َا؛جواهب  نَ َفإ ن 
َم 

ََ.األوراقَهذهَيفَماَأنفع
ليلَنَ ومَ  َأيضاَ َذلكَعىلَالد  َالل ـهَ َحكىَما:

همَمعَإرسائيلَبنيَعن همَإسالم  َوعلم 

هم، مَوصالح  َملوسىَقالواَأَّن  :{َ ل  ع  ن اَاج  ُل  اَل 
َإ 

َ ّم   ةَ َُل  مَ َك 
ََ،[314َ:األعراف]َ{آُل  نَ َناسَ أَ َوقول 

َم 

َالن بيََُّفحلفَ،(أنواطَذاتَلناَاجعل):َالصحابة

)اجعلَلناََإرسائيلَبنيَقولَنظيَ َهذاَأنَ َ☺

َ.َإُلا َكّمَُلمَآُلة(



 

  (11) 

 

 

َعندَهباَونَ لَ دَ يَ أخرىََشبهةَ َللمرشكيَ َولكنَ 

مَوهيَالقصة،َهذه َإرسائيلَبنيَإنَ :َيقولونَأَّن 

َقالواَال ذينَوكذلكَبذلك،َروايكفَ َمل َللن بيَِّ:

َ.َروايكفَ َملَ،(أنواطَذاتَلناَاجعل):َ☺

َيفعلواَملَإرسائيلَبنيَإنَ :َنقولَأنَ :َاجلواب

َيفعلوا،َملَ☺َالن بي ََسألواَال ذينَوكذلكَذلك،

َذلك؛َفعلواَلوَإرسائيلَبنيَأنَ َيفَخالفَوال

َروافَ كَ لَ  ََّناهمَال ذينَأنَ َيفَخالفَالَوكذلك،

ذواَطيعوه،يَ َملَلوَ☺َالن بيَُّ ََواَت  َبعدَأنواطَ َذات 

َ.َاملطلوبَهوَوهذاَلكفروا،ََّنيه؛

َتفيدَ َةالقصَهذهَولكنَ  َبل-املسلمَ َأنَ :

ك،َنَ مَ َأنواعَ َيفَيقعَ َقدَ-ـمال َالعَ  َالَوهوَالرشِّ

َ!عنهاَيدري
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زَ َالتعلُّمَ َ:فيدَ فتَ  ََأنَ َومعرفةَ َ،والتحرُّ َقول 

َاجلاهل َأكبَ َنَ مَ َهذاَأنَ َ؛(فهمناهَالتوحيدَ ):

مَ وَاجلهلَ 
يطانَكايدَ  َ.َالش 

َأيضاَ َوتفيدَ  ََاملسلمَ َأنَ : َتكل مَإذااملجتهد 

فرَ َبكالمَ  َ،ذلكَعىلَبِّهَ ـن َـفَ َ-يدريَالَوهو-َك 

َ نَ َفتاب 
َبنوَفعلَكّمَ،ركفَ يَ َالَأن هَ؛ساعتهَم 

َ.☺َالن بي ََسألواَوال ذينَإرسائيل

َأيضاَ َوتفيدَ  غل ظَ َفإن هَر؛فَ يكَ َملَلوَأن ه: َعليهَي 

ََكّمَشديدا ،َتغليظاَ َالكالمَ  ََفعل  َالل ـهَ َرسول 

☺َ.َ

َيقولونَأ خرى،َشبهةَ َوللمرشكيَ  َالن بي ََإنَ :

ََأ سامةَ َعىلَأنكرَ َ☺ نَ َقتل  َقالَم  ََإلهَال: َإال 

َلهَوقالَ،الل ـه ت هَ »: ت ل  دَ َأ ق  اَب ع  الَم  هَ َال ََق  ََإ ل  َإ ال 
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َهقولَ َوكذلكَ،(0)«؟!الل ـه ت»: ر 
ََأ نَ َأ م  ات ل  َأ ق 

َ ت ىَالن اس  واَح  ول  ق  َي  :َ هَ َال  ََإل  َ،(1)«الل ـهَإال 

َ ََيفَأ خرىَوأحاديث  نَالكفِّ ََ.اقاُلَ َعم 

ََومرادَ 
 
نَ َأنَ :َاجلهلةَهؤالء رَالَقاُلاَم  َوالَيكف 

ََولوَقتل؛يَ  َ!َفعلَماَفعل 

َفيَ  َااَُلؤالءَقال  َالهَ جَ ـلملرشكي َأنَ َمعلومَ :

َ ََ☺َالل ـهَ َرسول  َموهَوسباهم،َاليهودَ َقاتل 

َيقولون ََإلهَال: ََوأنَ َ،الل ـهَإال  َرسولَ َأصحاب 
َالَأنَ َيشهدونَوهمَحنيفة،َب نيَقاتلواَ☺َالل ـهَ 

ََإلهَ  ََحممداَ َوأنَ َ،الل ـهَإال  َويصلُّون،َ،الل ـهَرسول 

                                 

َعليه.3) َ(َمتفق 

َعليه.1) َ(َمتفق 
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عون قهمَال ذينَوكذلكَ،اإل سالمَويد  َعيلَحر 

َ.َبالن ارَطالبَأيبَبن

ونَ َاجلهلةَوهؤالء رُّ
ق  َعَ البَ َأنكرَ َنَ مَ َأنَ َم  َث 

َوقَ َرَ فَ كَ 
ََإلهَالَقالَولوَ،لت  نَ َوأنَ َ،الل ـهَإال  َم 

نَ َشيئاَ َجحدَ 
رَ َاإلسالمَأركانَم  ف  ت لَك  َولوَ،وق 

هَالَفكيفَقاُلا؛ نَ َف رعاَ َجحدَإذاَتنفع 
َالفروع،َم 

ه ََهوَال ذيَالتوحيد،َجحدَإذاَوتنفع  َدينَأساس 

سل، ه؟َالرُّ َ!ورأس 

َاألحاديث،َمعنىَفهمواَماَالل ـهَ َأعداءَ َولكنَ 

َ.َيفهمواَولن

ا َقَ َفإن هَ:أسامةَحديثَفأم  َاد عىَرجالَ َتل 

ََاإلسالمَ َاد عىَماَأن هَظنَ َأن هَبسببَ،اإلسالمَ  َإال 

ََوماله،َدمهَ َعىلَخوفاَ  جل  َاإلسالمَ َأظهرَ َإذاَوالر 
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َ ََوجب  َ َحت ىَعنه؛َالكفُّ ََماَمنهَيتبي  َخيالف 

ََذلك، ا}:َذلكَيفَتعاىلَالل ـهَ َوأنزل  ينَ َأ هيُّ اَي 
ذ  َال 

ن وا اَآم  ت مَ َإ ذ  ب  ََض   ب يلَ َيف  ت ب ي ن واَالل ـهَس  :َساءالنَِّ]َ{ف 

ََ.تواثبَ ـفت:َأيَ[88

ََفاآليةَ  ََأن هَعىلَتدلُّ ََجيب  َوالتثبُّت؛َعنهَ َالكفُّ

َ َفإذا ََماَذلكَبعدَمنهَتبي  ت لَاإلسالمَ َخيالف  َ؛ق 

َتعاىلَلقوله ت ب ي ن وا}: َإذاَقتليَ َالَكانَولوَ،{ف 

َ.معنىَللتثبُّتَيكنَملَقاُلا،

ََوكذلك َماَمعناهَ،هوأمثالَ َاآلخرَاحلديث 

َذكرناه ََواإلسالمَ َالتوحيدَ َأظهرَ َنَ مَ َأ نَ : َوجب 

َ ََعنه؛َالكفُّ َ َأنَ َإال  ََماَمنهَيتبي  َذلك،َيناقض 

َ ليل  َهذاَعىلَوالد  ََأنَ : َال ذيَ☺َالل ـهَ َرسول 

ت هَ »:َقال ت ل  دَ َأ ق  ع  اَب  ََم  ال  :َوقالَ،«الل ـهَإالَهَ إلَالَق 
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«َ ت  ر 
ََأ نَ َأ م  ات ل  ََأ ق  ت ىَالن اس  واَح  ول  ق  َي  :َ هَ َال  ََإل  َإال 

َاخلوارجَيفَقالَيال ذَهوَ؛«الل ـه َأينّم»:

نَ »َ،(0)«وهملَ تَ فاقَ َموهَ مَ يتَ قَ لَ 
ئ  اَل  ن  مَ َأ  ت ه  ك  ر  َأ د 

مَ  ن ه  ت ل  ََأل  ق  ت ل  ادَق  نَ َكوَّنمَمعَ،(1)«ع 
َالناسَ َأكثرَ َم 

َ َأن  َحتى َوتسبيحا ، َوْتليال  حابةَ عبادة  َالص 
ََرونَ حيقَ  نَ َالعلمَمواتعلَ َوهمَعندهم،َمصالْت 

َم 

ََإلهَالَتنفعهمَفلمَ،الصحابة َثرةكَ َوالَ،الل ـهَإال 

ََاإلسالم؛َادِّعاءَوالَالعبادة، َمنهمَظهرَ َلـّم 

َ.َالرشيعةَخمالفة

نَ َذكرناهَماَوكذلك
َوقتالَ َاليهود،َقتالَ َم 

حابةَ  ََأرادَ َوكذلكَحنيفة،َبنيَالص  َأنَ َ☺َالن بيُّ

                                 

(3َ َعليه.َ(َمتفق 

َعليه.1) َ(َمتفق 
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َمَ ـالَبنيَيغزو طَ ص 
ََقلَ  ََهأخبَ َلـّم  مَرجل  َمنعواَأَّن 

كاة ََحتىَ،الز  َتعاىلَالل ـهَ َأنزل  ا}: ينَ َأ هيُّ اَي 
ذ  َال 

ن وا مَ َإ نَ َآم  ك  اء  ََج  ق  ت ب ي ن واَب ن ب إ ََف اس  :َاحلجرات]َ{ف 

ََوكانَ،[1 ل  ج  ََ.عليهمَكاذباَ َالر 

َ ََهذاَوكلُّ ََمرادَ َأنَ َعىلَيدلُّ َيفَ☺َالن بيِّ

تيَاألحاديث واَال  َ.َذكرناهَماَهباَاحتجُّ

:َ☺َالن بيََُّذكرَ َما:َوهيَأخرى،َشبهةَ َوُلم

ََأنَ  َبنوح،َثمَ َبآدم،َيستغيثونَ َالقيامةَ َيومَ َالناس 

َفكلُّهمَ،بعيسىَثمَ َبموسى،َثمَ َبإبراهيم،َثمَ 

نتهواَحتىَ،يعتذرون ََ.☺َالل ـهَرسولَ َإىلَي 

َقالوا ََفهذا: َالل ـهَ َبغيَ َاالستغاثةَ َأنَ َعىلَيدلُّ

ََ!رشكاَ َليست
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َنقولَأ نَ َواجلواب نَ َسبحانَ : َعىلَطبعَ َم 

ََ!أعدائهَقلوب

َالَعليه،َيقدرَفيّمَباملخلوقَاالستغاثةَفإنَ 

:َموسىَقصةَيفَتعاىلَقالَكّمَنكرها،نَ 

هَ } اث  ت غ  اس  يَف  ذ  نَ َال 
ت هَ َم  يع 

ََش  ىل  يَع  نَ َال ذ 
َم 

هَ  وِّ د  َالقصص]َ{ع  ََوكّمَ،[35: َاإلنسانَ َيستغيث 
َيقدرَ َأشياءَ َيفَغيه،َأوَاحلربَيفَبأصحابهَ 

ََ.املخلوقَعليها

َيفعلوَّناَالتيَالعبادة،َاستغاثةَ َأنكرناَونحن

ََقبورَعند
 
ََيفَ،غيبتهمَيفَأوَاألولياء

 
َالتيَاألشياء

ََعليهاَيقدرَال َ.َالل ـهَإال 

ََإذا ََهمفاستغاثتَ َ؛ذلكَثبت 
 
َيومَباألنبياء

ََأنَ َالل ـهَ َيدعواَأنَ َمنهمَيريدونَالقيامة، َحي  َاسب 
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ََحتىَالناس؛ ََيسرتيح  َكَ َنَ مَ َاجلنةَ َأهل  َرب 

َأنَ َوذلكَواآلخرة،َالدنياَيفَجائزَ َوهذاَاملوقف،

ََرجلَ َعندَتأيت ك،َحي ََصالح  َويسمعَ َجيالس 

ََكالم ك، ََ.يلَالل ـهَ َادعَ :َلهَتقول 

ََكانَوكّم َيسألون هَ☺َالل ـهَ َرسولَ َأصحاب 

ا،َحياتهَيفَذلك ََفحاشاَموته؛َبعدَوأم  مَوكال  َأَّن 

ََأنكرَ َبلَقبه،َعندَذلكَسألوه لف  َنَ مَ َعىلَالس 

ََبدعائهَفكيفَقبه؛َعندَالل ـهَ َدعاءَ َقصدَ  ََ!هنفس 

َوهيَأخرى،َشبهةَ َوُلم َإبراهيمَقصة:

♠ََ ََ،الن ارَيفَلقيأَ َلـّم  ََلهَاعرتض  َيفَجبيل 

َلهَفقالَاُلواء؛ :َ ؟َألك  اَإبراهيمَ َفقالَحاجة  َأم 

َ َ.فالَإليك 
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َيعرضهاَملَرشكا ،َاالستغاثةَ َكانتَفلو:َفقالوا

ََ!إبراهيمَعىل

َفاجلواب َاألوىل؛َالشبهةَجنسَنَ مَ َهذاَأنَ :

ََفإنَ  ََجبيل  َعليه؛َيقدرَ َبأمرَ َهينفعَ َأنَ َعليهَعرض 

َفيهَالل ـهَ َقالَكّمَفإن ه يدَ }: د  ـَش  ىال  و  :َجمالن َ]َ{ق 

َوماَإبراهيمَ َنارَ َيأخذَ َأنَ َلهَالل ـهَ َنَ أذَ َفلوَ،[5

نَ َحوُلا
َأوَاملرشقَيفَويقلبهاَواجلبال،َاألرضَم 

َإبراهيمَ َيضعَ َأنَ َالل ـهَ َهَ أمرَ َولوَل،عَ فَ لَ َاملغرب؛

لَ؛املغربَأوَاملرشقَيف ع  ف  هَ َولوَ،ل  َأنَ َالل ـهَ َأمر 

لَ؛عنهمَبعيدَمكانَ َيفَإبراهيمَ َيضعَ  ع  ف  َولوَ،ل 

ّمء؛َإىلَيرفعهَأنَ َأمره لَالس  ع  ف  َ.ل 

ََلهَغني ََلَ كرج ََوهذا ،َمال  َرجالَ َي رىَكثي 

ََ،حمتاجاَ  ضه،َأنَ َعليهَفي عرض  قر  َ َأنَ َأوَي  َهبَ ـهي 
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ََذلكَفيأبىَحاجته؛َبهَيقيضَشيئاَ  َأنَ َاملحتاج 

ََالل ـهَ َيأتيهَ َأنَ َإىلَويصبَ َ،يأخذ َفيهَةَ ـن َمَ َالَبرزق 

نَ َهذاَفأينَ َ،ألحد
َلوَوالرشك؛َالعبادةَ َاستغاثةَ َم 

ََ!يفقهون؟َكانوا

َتعاىل–َالكالمَ َنختمَ ولَ  َاهلل  َشاء  َبمسألةَ َ-إن 
مَ،مهمةَعظيمةَ  م؛َمماَت فه  دَولكنَ َتقد  َُلاَن فر 

؛ لطَول كثرةَ،شأَّناَل ع ظ مَالكالم  َ،فيهاَالغ 

َ:َفنقول

ََال ََيكونَ َأنَ َب دَ َالَالت وحيد،َأ نَ َخالف  َبالقلب 
ََفإنَ َوالعمل،َواللِّسانَ  نَ َيشءَ َاختل 

َملَ؛هذاَم 

ََيكنَ  ل  ج  سلّمَ َالر  َ.م 

ََفإنَ  ف  ر  َكافرَ َف هوَبه؛َيعملَوملَالتوحيدَ َع 

عان د،َمرتدَ  ََفرعونَ َفركَ كَ َم  ّمَوإبليس  ََ.وأمثاُل 
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نَ َكثيَ َفيهَي غلطَ َوهذا
َهذا:َيقولونَالناس؛َم 

، ،َأن هَونشهدَ َهذا،َنفهمَ َونحنَحق  َولكن اَاحلقُّ

ََبلدناَأهلَ َعندَ َجيوزَ َوالَنفعله،َأنَ َرَ دَ قَ ـنَ َال َإال 

نَ َذلكَغيَأوَوافقهم،َنَ مَ 
َ.األعذارَم 

َاملسكيَ َيدرَ َومل ََأنَ : َالكفرَ َأئمةَ َغالب 

،َيعرفونَ  ََيرتكوهَوملَاحلق  ََإال 
 
نَ َلَشء
َاألعذار،َم 

َتعاىلَقالَكّم ا}: و  رت   ََاش  ات  ن اَالل ـهَ َب آي  م  ََث  ل يال  َق 

وا دُّ نَ َف ص  ب يل هَ َع  َّن  مَ َس 
اءَ َإ  اَس  ان واَم  ل ونَ َك  م  ع  َ{ي 

َالتوبة] نَ َذلكَوغيَ َ،[8:
:َكقولهَ،اآلياتَم 

هَ } ف ون  ر  ع  ََي  ّم  ف ونَ َك  ر  ع  مَ َي  ه  ن اء  َ.َ[381:َالبقرة]َ{أ ب 

لَفإنَ  م  َالَوهوَ،ظاهراَ َعمالَ َبالتوحيدَ َع 

هَوالَيفهمه ََوهوَ،منافقَفهوَبقلبه؛َيعتقد  نَ َرش 
َم 

ـَإ نَ }َ،اخلالصَالكافر يَ ال 
ن اف ق  ََم  كَ َيف  ر  َالد 
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ـ لَ ال  ف  نَ َأ س 
نَ َالن ارَ َم  ل  اَُل  مَ ََت  دَ َو  ي 

:َساءالنَِّ]َ{ن ص 

385]َ.َ

َ َطويلة،َكبيةَ َمسألةَ َاملسألةَ َوهذه َلكَتتبي 

لتَ َإذا ن ةَ َيفَهاتأم  ََ!الن اسَأ لس 

نَ َترى ََم  ََيعرف  ََويرتكَ َاحلق  ََبه؛َالعمل  َخلوف 

داراةَ َأوَ،جاهَأوَدنياَنقصَ  نَ َوترىَألحد،َم  َم 

ََهسألتَ َفإذاَباطنا ،َالَظاهرا ،َبهَيعمل َهيعتقدَ َعّم 

ََ!هيعرفَ َالَهوَإذاَبقلبه؛

نَ َآيتيَ َبفهمَعليكَولكنَ 
ََم  َ:َالل ـهَكتاب 

نَ َمتقدَ َما:َأوالمها
َ}:َتعاىلَهقول ََم  واَال  ر 

ت ذ  ع  َت 

دَ  ت مَ َق  ر  ف  دَ َك  مَ َب ع  ك 
ن  َحتقَ َفإذا،َ[11:َالتوبة]َ{إ يّم  َقت 

ََأنَ  َرسولَ َمعَومَ الرََُّوازَ غَ َذينالَ َالصحابةَ َبعض 
ََكفرواَ☺َالل ـهَ  َوجهَ َعىلَقالوهاَكلمةَ َبسبب 
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َ لعب  َ َح؛زَ مَ ـوالَال  َلكَتبي  َيتكلمَ َيال ذَأنَ :

ََأوَبالكفرَ  نَ َخوفاَ َ،بهَيعمل 
َجاه ،َأوَمالَ َنقصَ َم 

َيمزحَبكلمةَ َيتكلمَ َمم نَ َأعظمَ َ؛ألحدَ َمداراةَ َأو

ََ!هبا

نَ }:َتعاىلَهقولَ :َالثانيةَواآلية رَ َم  ف  نَ َالل ـهَ ب ََك 
َم 

دَ  ع  ن هَ َب  ََإ يّم  نَ َإ ال  هَ َم  ر  ب هَ َأ ك  ل  ق  نَ َو 
ئ  ط م  ـب ََم  نَ ال  َإ يّم 

نَ 
ك  ل  نَ َو  ََم  ح  ـب ََرش   رَ ال  ف  اَك  ر  د  مَ َص  ي ه  ل  ع  ََف  ب  ض  َغ 

نَ 
ُل  مَ َالل ـهَ َم  ََو  اب  ذ  يمَ َع 

ظ  َف لمَ،[341:َحلالن َ]َ{ع 

ذرَ  ع  نَ َالل ـهَ َي 
ََم 

 
ََهؤالء نَ َإال  هَ أ كَ َم  َقلب هَكونَ َمعَر 

َبعدَكفرَفقدَهذا؛َغيَ َوأماَباإليّمن،َمطمئناَ 

،َأوَخوفا ،َهفعلَ َسواءَ َإيّمنه؛ َمَ َأوَمداراة  ةَ ش  َح 
َعىلَف عل هَأوَماله،َأوَعشيتهَ َأوَأهلهَ َأوَبوطن هَ 
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نَ َكلذَلغيَأوَاملزح،َوجهَ 

ََاألغراض؛َم  َإال 

كرَ ـال َ.هم 

ََفاآليةَ  نَ َهذاَعىلَتدلُّ
َ:َوجهيَم 

َتعاىلَقولهَ:األول :{َ نَ َإ ال  هَ َم  ر  َفلمَ،{أ ك 

كرَ َإالَتعاىلَالل ـهَ َيستثنَ  َومعلومَ َ،هالـم  َأنَ :

َوأماَعل،الفَأوَالكالمَ َعىلَإالَهَ ي كرَ َالَاإلنسانَ 

هَفالَ،القلبَعقيدةَ  َ.أحدَعليهاَي كر 

َوالثاين َتعاىلَقوله: :{َ ل ك  َّن  مَ َذ 
بُّواَب أ  ت ح  َاس 

ـ ي اةَ ال  ي اَح  ن  ََالدُّ ىل  ـَع  ةَ ال  ر 
أ نَ َآخ  ََالل ـهَ َو  يَال  َهي  د 

ـ مَ ال  و  ـَق  ينَ ال  ر 
اف  حَ،[341:َحلالن َ]َ{ك  َهذاَأنَ َفرص 

ََالكفرَ  ََيكنَ َملَوالعذاب  َأوَ،االعتقادَ َبسبب 

حمبَ َأوَ،ينَ للدََِّالبغضَ َوأَ،اجلهلَ 
َوإن ّمَالكفر؛َةَ 
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َهسببَ  نَ َاَ ـحظَ َذلكَيفَلهَأنَ :
َالدنيا؛َحظوظَم 

ينَعىلَفآثره ََ.الدِّ

ََ.أعلمَوتعاىلَسبحانهَالل ـهَ و

َ َوصحبهَآلهَوعىلَ،حممدَنبينِّاَعىلَـهَ اللَ َوصىل 

َ.موسلَ 

*َ*َ*َ

ابَحممدانتهىَكالمَالشيخَ ََبنَعبدَالوه 

َاجلزاءَالل ـهَ )رمحهَ َ(وجزاهَعنَاملسلميَخي 

َ

َ ب هات  َالشُّ ف  ش  ََهذاَوك  ه  ف  َََ...أ ل  َالص 
َوقت ه  إ مام 

َاملعَ حَ  َفةَ رَ يح 

َبنَ ـحم َـالوهَ َابدَ ـعَمد  َالدَِّــجمََ...اب  د  َـبالَارتيَنَ ـيدِّ َاب 

تابا َح َـجَ فَ 
َصـاَك  ه  م  َـج  َفــلك...َغي  َكــيَعَ ـن ه  ه  بيَ ــلم 

(0)َ

                                 

(3َ )َ ََمنَمنظومة َللشيخحاتَلكشفَالشبهاتالباهيَاملوضِّ حممدََ،

ت يَاألنصاريَالطيِّبَ َ.ؒ الت ن ب ك 






