
  

 

 كشف الشبهات
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 المكان: هـ14/7/1435 تاريخ المحاضرة:
 

 



 

 

 
2 

 2 (002كشف الشبهات )
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

به اصحأصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و الحمد هلل رب العالمين و 
 أجمعين، أما بعد:

د محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى في كتابه النفيس كشف الشبهات  فيقول اإلمام المجد ِّ
َفه في مطلع هذا  وهذا التوحيد"" :يقول هذا التوحيد يعني الذي دعت إليه الرسل وهو الذي َعرَّ

ره مشركو زماننا وهو الذي أقر به ال كتاب وهو إفراد هللا بالعبادة وليس هو التوحيد الذي يقر ِّ
وقاتلهم مع اعترافهم به وإقرارهم به  -عليه الصالة والسالم-المشركون الذين أرسل إليهم النبي 

قولك ال إله هو معنى "يعني توحيد اإللهية توحيد العبادة  "هذا التوحيد"وهو توحيد الربوبية يقول 
هو معنى قولك ال إله إال هللا معناها ال معبود حق إال هللا ال معبود وال مألوه وال مرجو وال  "إال هللا

فإن اإلله عندهم هو "مخوف وال يستحق أحد من خصائصه أحد سواه إال هللا جل وعال قال 
ه األمور اإلله المنفي فإن اإلله عندهم هو الذي ُيقصد ألجل هذ "الذي ُيقَصد ألجل هذه األمور

بكلمة التوحيد ال إله عند هؤالء المشركين المنفي يثبتونه فإن اإلله عندهم هو الذي يقصد ألجل 
عليه الصالة -هذه األمور وهذا منفي عن غير هللا جل وعال في كلمة التوحيد التي ُأمر النبي 

هذا مجرد القول موجود عند  أن يقاتل الناس حتى يقولوها وال يكفي مجرد القول ألن -والسالم
لهذه وأفهم مشركي زماننا وإن أباه ورفض القول به والتلفظ به من هو أذكى منهم وأفهم وأعرف 

الكلمة من مشركي قريش كأبي جهل وأضرابه كما سيأتي في كالم المؤلف رحمه هللا تعالى فإن 
ا أو أو قبر   ا أو شجرة  ا أو ولي  ي  ا أو نباإلله عندهم هو الذي يقصد ألجل هذه األمور سواء كان ملك  

-ا هذا هو الذي يقصدونه سواء كان مشركو العرب وغيرهم ممن بعث ممن بعث فيهم النبي جني  
وقاتلهم أو من مشركي زماننا هذا هو اإلله عندهم وهو الذي يطلقون عليه  -عليه الصالة والسالم

 تجئون ليويدعونه و ه يرجونه ويخافون في فيما جاء بعد ذلك من األعصار السي ِّد يطلقون على من
لم "وغير ممن ُيتَخذ إله من دون هللا  إليه في الشدائد يطلقون عليه السيد كالسيد البدوي مثال  

لم يريدوا أن اإلله هو الخالق الرازق المدب ِّر كفار  "يريدوا أن اإلله هو الخالق الرازق المدب ِّر
ق المدب ِّر ألنهم يقرون به ولو كانوا يعنون باإلله الخالق قريش ال يقولون أن اإلله هو الخالق الراز 

فإنهم يعلمون أن ذلك هلل وحده "الرازق المدبر ما امتنعوا من قول ال إله إال هللا ألنهم يقرون به 
يعني يتفق  "كما قدمت لك وإنما يعنون باإلله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد

المشركون المتقدمون يقرون ويعترفون بأن هللا هو كين المتقدمين المشركون المتأخرون مع المشر 
الخالق الرازق المدب ِّر وهؤالء يقرون بأن هللا هو الخالق الرازق المدب ِّر وكل من الفريقين يشرك معه 
في توحيد األلوهية ولذا لم ينفعهم اإلقرار بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا في اإلسالم حينما أقروا به 

فإنهم يعلمون أن ذلك هلل وحده "وا به كما سلف في اآليات السابقة في الدرس الماضي واعترف
فإنهم يعلمون أن ذلك هلل وحده كما قدمت لك وإنما يعنون باإلله ما يعني المشركون في زماننا 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي ال إله إال هللا  -صلى هللا عليه وسلم-فأتاهم النبي  بلفظ السيد
والمراد من هذه الكلمة معناها ال مجرد لفظها ولو  "لمراد من هذه الكلمة معناها ال مجرد لفظهاوا

كان المراد مجرد اللفظ لما تأخر المشركون من اإلذعان واإلتيان به ألنه ال يناقض ما هم عليه 
 هللا من الشرك إذا كان مجرد اللفظ وليس المراد المعنى ال يعجز أحد عن أن يقول ال إله إال

لكنهم يعرفون المعنى ويعرفون أن المراد والمطلوب هو المعنى ال مجرد اللفظ ولذلك صاروا 
أعرف وأفهم من المشركين المتأخرين الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لغير هللا وينذرون لغيره وهم 

وحيد وهي ال يدعوهم إلى كلمة الت -صلى هللا عليه وسلم-فأتاهم النبي يقولون ال إله إال هللا 
وهم أميون ال يقرؤون  إله إال هللا والمراد من هذه الكلمة معناها ال مجرد لفظها والكفار الجهال

والكفار الجهال يعلمون أن "وال يكتبون لكنهم عرب أقحاح يعرفون معاني الَكلِّم وما تدل عليه 
إفراد هللا تعالى  وه ..بهذه الكلمة هو إفراد هللا تعالى -صلى هللا عليه وسلم-مراد النبي 

هذا مقتضى ال إله إال هللا نفي األلوهية  "بالتعلق والكفر والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه
والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما "عن جميع ما يعبد من دون هللا وإثباتها هلل وحده 

هذا جهل عظيم وضلة في ال إله إال هللا  اآلن يسجد لقبر ويقول "قام لهم قولوا ال إله إال هللا
ا في بالد البوسنة قبل الحرب الرأي ووصل الجهل في بعض البقاع بهذه المناسبة أن شخص  

األخيرة التي صارت عليهم قبل عشرين سنة يقول واحد من الدعاة وقفنا على شخص كث اللحية 
ويبيع السمك وعنده  ال يفتر من قولها لحيته بيضاء وال يفتر من قول ال إله إال هللا ال إله إال هللا

مصحف يسمونه جوامعي القطع الكبير فإذا باع سمكة وقطع ورقة من المصحف ولفها وأعطاها 
الزبون هذا يعرف معنى ال إله إال هللا؟! أو يعرف من الدين سوى االسم؟! وهؤالء الذي يسجد 

ويلف ه بمعنى ال إله إال هللا ومقتضى ال سمك للقبر ويقول ال إله إال هللا أجهل من هذا الذي يبيع ال
دًا إِّنَّ َهَذا }إله إال هللا كفار قريش لما قيل لهم قولوا ال إله إال هللا قالوا  َأَجَعَل اآللَِّهَة إَِّلهًا َواحِّ

يقول الشيخ رحمه هللا  "فإذا عرفتَ "رفضوا أن يقولوا ال إله إال هللا  [5:]سورة ص {َلَشْيٌء ُعَجابٌ 
يعرفون المعنى ويفهمون ألنهم عرب على الفطرة  "عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلكفإذا "

يعرفون مدلوالت األلفاظ وما يحيل المعاني يعرفون ذلك كله وهم المرجع في هذا في هذا الباب 
فالعجب ممن يدعي اإلسالم وهو ال "في اللغة العربية فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك 

ال الكفاريعرف من تف عرفوا معناها ما وقعوا فيما وقعوا  ألنهم لو "سير هذه الكلمة ما عرفه ُجهَّ
وهو ال يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل "فيه من الشرك المناقض لها 

شخص توفي من عشرة أو  أكثر من السنين إمام في َفن ِّه في  "يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها
في وقته هو مرجع أهل األرض كلهم إمام ومع األسف هو في بلده سادن قبر جاءنا  أصول الفقه

ر الناس به وأفادوا من علمه ومع ذلك سادن ورث السدانة عن أبيه وجده كابر   ا ودرس عندنا وُبهِّ
وسيأتي في كالم اإلمام رحمه هللا تعالى أن هؤالء عندهم قد  ؟عن كابر ماذا يستفيد من هذا العلم
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 4 (002كشف الشبهات )
عندهم علوم كثيرة ومعلومات واسعة لكن ما تنفعهم هذه العلوم إذا لم يحققوا كلمة التوحيد يكون 

بل يظن أن "مفتاح الجنة ال إله إال هللا ال تفيدهم علومهم كلمة اإلخالص مفتاح ال إله إال هللا 
ظ بل يظن أن ذلك هو التلف "ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني

بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يعني مع األسف الشديد 
انصراف الناس عن تعلُّم هذا العلم وكانت هذه العلوم بدهية عند الناس إلى وقت قريب مثل ما 
ذكرت باألمس إذا سلَّم اإلمام من صالة الفجر سأل عن األصول الثالثة وسأل عن بعض ما 

من من معاني ال إله إال هللا وشروط ال إله إال هللا وما تتضمنه وما تقتضيه وما يضطر إليه 
يناقضها أما اآلن ال عين وال أثر كانت موجودة يعني ومازالت يعني موجودة في مقررات 

 ر مما يتعيَّن على المسلم معرفتهالصفوف األولى لكنها أخذوا يخففون منها ويتخففون من كثي
يظنون هذا  "وال يدبر األمر إال هللا ن أن معناها ال يخلق وال يرزق إال هللاوالحاذق منهم يظ"

معناها المتكلمون في كتبهم وموسوعاتهم على كثرتها وتنوعها يقررون هذا المعنى يعني لو تقرأ 
كتب الكالم المواقف والمقاصد وغيرها من كتب الكالم مع شروحها التي ال تعد وال تحصى التي 

غ عشرة مجلدات وأكثر وأقل ال يحومون حول المعنى الصحيح لال إله إال هللا ال منها ما يبل
يحومون حوله وإنما يقررون أن معناها ال يخلق وال يرزق إال هللا وال يدبر األمر إال هللا من نتيجة 
ذلك ومن أثره أن انتشرت الشركيات في بلدانهم وال ينكرونها ألنهم ال يدرون أنها تناقض ال إله 

األمة بهذه الطريقة وفيها العلماء وهي خير في  إال هللا ألن اإلنسان قد يعجب كيف انتشر الشرك
عليه -أمة أخرجت للناس العلم الذي ال يبنى على أساس صحيح من كتاب هللا وسنة نبيه 

ال ينتفع به صاحبه وال ينفع به غيره وشواهد األحوال ظاهرة كثير من الناس أو  -الصالة والسالم
من ممن يسافر من هذه البالد إلى أقرب البلدان يضيق ذرع ا بالصالة في المسجد يقول ال نجد 
مسجد ما فيه قبر ولذلك نضطر نصلي أفراد في أماكن سكننا هذه مشكلة إذا كان رأس المال 
التوحيد الذي ال يصح بدونه أي عمل وال يقبل من دونه أي تقرب إلى هللا جل وعال ال ينفع إذا 

ة إلى هذا التوحيد والحمد هلل يعني  كان المسلمون بهذه الصفة فال بد من أن من الدعوة الجاد 
ا عظيم   ا وطالب المنح الذين الذين تعلموا في هذه البالد وانتشروا في األقطار نفع هللا بهم نفع 

هذه األمور  وفدوا إلينا والدعاة الذين ذهبوا إلى البلدان واألمصار نفع هللا بهم ومع ذلك يبقى أن
والمظاهر الشركية موجودة في كثير من أقطار المسلمين مع األسف الشديد والحاذق منهم يظن 

ال الكفار أعلم "أن معناها ال يخلق وال يرزق إال هللا وال يدبر األمر إال هللا  فال خير في رجل ُجهَّ
عنى ال إله إال هللا أبو جهل أعلم منه بمفال خير في رجل جهال الكفار  "منه بمعنى ال إله إال هللا

فرعون هذه األمة يعرف معنى ال إلى إال هللا وكبار المتكلمين وحذاقهم يخفى عليهم المعنى 
الصحيح لال إله إال هللا ولذا وقعوا ما وقعوا فيه من القيل والقال والكالم الذي ال طائل تحته وأفنوا 

ة عند حضور األجل تمنى كبارهم أن يموتوا أعمارهم فيما ال ينفعهم بل فيما يضرهم وفي النهاي
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

على عقائد عجائز نيسابور يعني بعد هذا كله يتمنى الذي أفنى العمر كامل ثمانين سنة في 
القيل والقال يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور فعلى اإلنسان كما سيأتي في كالم 

ا الخوف العظيم من سلبه وفقه إليه وأيض  الشيخ في الفائدتين الفرح بما آتاه هللا من هذا العلم و 
معرفة قلب  "إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب"كما سيأتي في كالم الشيخ رحمه هللا يقول 

ال بد أن يكون وتحقيق ما هو معرفة لسان تقول الكالم بلسانك وال يدخل إلى سويداء قلبك 
إذا عرفت "حقق ويتقرر في القلب مخزون في القلب أما بمجرد اللسان فأي شبهة تزيله إذا لم يت

َ اَل }الشرك باهلل الذي قال هللا فيه  الشرك باهلل وعرفتَ  لك معرفة قلب وعرفتَ  ما قلتُ  إِّنَّ َّللاَّ
 "وعرفَت الشرك"يقول  [48:]سورة النساء "{َيْغفُِّر َأن ُيْشَرَك بِّهِّ َوَيْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمن َيَشاءُ 

َ اَل َيْغفُِّر َأن ُيْشَرَك }وعرفَت الشرك باهلل الذي قال هللا فيه "اقضه الذي يضاد  التوحيد وين إِّنَّ َّللاَّ
الشرك ليس بقابل الغفران الشرك ليس  [48:]سورة النساء "{بِّهِّ َوَيْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمن َيَشاءُ 

ئر الذنوب هذا قول ما في ذلك كباببقابل للغفران وأما ما دونه وما عداه فإنه يدخل تحت المشيئة 
ا للمعتزلة الذين ا للخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر خالف  أهل السنة والجماعة خالف  

يقولون إن مرتكب الكبيرة بين المنزلتين في منزلة بين المنزلتين ال كافر وال مؤمن ويتفقون على 
َ اَل }لعافية والمنصوص عليه أنه يتفقون مع الخوارج على أنه مخلَّد في النار نسأل هللا ا إِّنَّ َّللاَّ

هذا الذي ال ُيغَفر والشرك كما هو معلوم نوعان أكبر  [48:]سورة النساء {َيْغفُِّر َأن ُيْشَرَك بِّهِّ 
وأصغر والعلماء يختلفون في هذا الشرك الذي ال ُيغَفر دخول الشرك األكبر في اآلية مجمع 

هذا متفق عليه بين أهل العلم لكن يختلفون في دخول الشرك األكبر وأنه ال يغفر  ..عليه
األصغر هل يدخل فيما ال ُيغَفر كالشرك األكبر أو ال كغيره من الذنوب من أهل العلم من يرى 

َ اَل }ا شرك فهو داخل في أن اآلية عامة تشمل جميع أنواع الشرك مادام يطلق عليه شرع   إِّنَّ َّللاَّ
وهذا قول معروف عند أهل العلم وظاهر اآلية يؤيده  [48:النساء]سورة  {َيْغفُِّر َأن ُيْشَرَك بِّهِّ 

ظاهر اآلية يؤيده ومنهم من يقول أن الشرك األصغر حكمه حكم كبائر الذنوب تحت المشيئة 
وعلى القول األول هل يخلَّد مثل ما يخلَّد المشرك شرك أكبر؟ يقولون ال، ال بد أن يعذ ب ال يغفر 

وعرفَت "لشرك ثم في النهاية يخرج وال يخل د كصاحب الشرك األكبر ال بد أن يعذ ب بقدر هذا ا
عرفَت  دين هللا الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي ال يقبل هللا من أحد دينا سواه

وعرفَت دين هللا الذي بعث هللا الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي ال يقبل الشرك 
ْيًنا سو  إذا كنت على  "وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا اههللا من أحد دِّ

بصيرة وبي َِّنة من هذا كل ِّه عرفت التوحيد الحقيقي المطلوب المحق ِّق لمعنى ال إله إال هللا وعرفت 
ه من الشرك  ألن هذا رأس المال ألن  "أفادك فائدتين األولى الفرح بفضل هللا ورحمته"ما يضاد 

افترض أنه يعرف من العلوم ما يعرف ماذا تفيده هذه خسر اإلنسان كل شيء  َقد  هذا إذا ُفقِّد فَ 
ها القناطير  العلوم؟ ال شيء إذا لم توصله إلى الجنة فال خير فيها أفاد من أمور الدنيا وُمَتعِّ



 

 

 
6 

 6 (002كشف الشبهات )
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث كل شيء لكنه خسر هذا الخسران 

ُقْل بَِّفْضلِّ َّللاَِّّ }الفرح بفضل هللا ورحمته كما قال جل وعال "عدم تحقيق التوحيد يقول  المبين في
مَّا َيْجَمُعونَ  الفرح في األصل ممدوح واال  [58:]سورة يونس "{َوبَِّرْحَمتِّهِّ َفبَِّذلَِّك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر م ِّ

ينَ }مذموم؟  بُّ اْلَفرِّحِّ لكن هذا إذا كان في أمور الدنيا التي ال  [76:القصص ]سورة {إِّنَّ َّللاََّ ال ُيحِّ
يستفاد وال ينتفع بها وال تنفعه في أخراه ال يحب الفرحين كما حصل لقارون ومن على شاكلته وكم 

نسأل هللا العافية ممن ال ينتفع بماله بل هي وبال ووقود عليه نسأل هللا  ؟بين المسلمين من قارون 
هذه النعمة التي أعطاه هللا إياها مما يفيده في دينه ودنياه يفرح بها  السالمة والعافية إذا كانت

نعمة البصر إذا كان يستفيد منها فيما يقربه إلى هللا جل وعال وقل مثل هذا في بقية النعم 
كالسمع والعقل بعض الناس هذه النعم وبال عليه يستعملها فيما حرم هللا عليه هذه ليست بنعم 

مَّا }"َسب عليها يوم القيامة هذه تنقلب نقم يحا ُقْل بَِّفْضلِّ َّللاَِّّ َوبَِّرْحَمتِّهِّ َفبَِّذلَِّك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر م ِّ
ألن الصيام مما يقربه إلى هللا جل وعال فهو  «للصائم فرحتان» [58:]سورة يونس "{َيْجَمُعونَ 

التي ال يقاربها وال يدانيها أيُّ  يفرح به الثانية اآلن تفرح بما أعطاك هللا من هذه النعمة العظمى
َظم هذه النعمة ُتشفِّق  نعمة توجد وإن أفاد منها اإلنسان تفرح بهذه النعمة لكن مع ذلك بقدر عِّ

َظمها  ى نفسك من زوالها ألنه بقدر حجمهاوتخاف على نفسك من زوالها وتخاف عل َظم وعِّ وعِّ
ها الثانية وفرحك بها ال تأمن أن تزول وال تأمن أن تسلب إياها فأ وأفادك "نت تخاف مما يضاد 

الخوف العظيم  "ا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن اإلنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانهأيًض 
اإلنسان يخاف من زوال النعم اإلنسان يخاف من زوال النعم ويحزن على ذلك لكن بقدر هذه 

ن الذي عنده سيارة اشتراها بجميع النعم الخوف يكون مستواه بقدر فرحه ومستوى هذه النعمة اآل
ما يملك واستدان على ذلك زيادة أال يخاف عليها أشد الخوف؟ هل يعطيها أي إنسان يعيرها أي 
أحد؟ هل يتركها في وسط الشارع عرضة ألن عرضة ألن تصدم وعرضة ألن يعبث بها أو 

إذا كانت السيارة من تسرق؟ ال، يحرص عليها وتجده يدخلها في داخل البيت ويغلق البيت لكن 
األنواع التي متيسرة بأيسر األثمان ما يهتم لها مثل هذا االهتمام اإلنسان إذا كان عليه ثوب من 
نوع غالي خلونا في أدنى األمور وأيسرها ال يريد أن يتدنس بشيء بينما الذي ثوبه أقل من ذلك 

ن الخوف عليها أعظم من أمره أخف المقصود أنه كلما زادت النعمة وعظمت وصعب منالها كا
إذا عرفت أن اإلنسان يكفر بكلمة يخرجها فإنك ا الخوف العظيم وأفادك أيًض "أن تسلب يقول 

إن اإلنسان ليتكلم بالكلمة إن اإلنسان ليتكلم بالكلمة ال يلقي لها باال تهوي به في  "من لسانه
هللا لفالن أوبقت دنياه وأخراه والذي ا نسأل هللا العافية والذي قال وهللا ال يغفر النار سبعين خريف  

يقول ألخيه كافر وهو ال يستحقها تحور عليه وترجع إليه أمور خطيرة عظيمة يجب على 
 اإلنسان أن يحفظ لسانه.
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 احفظظظظظظظظظظظظظظظظظظ لسظظظظظظظظظظظظظظظظظانك أيهظظظظظظظظظظظظظظظظظا اإلنسظظظظظظظظظظظظظظظظظان
 

 ثعبظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظانال يلظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظدغنك إنظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظه  
الثعبان يلدغ لدغة ويمكن ُتعاَلج أو أسوأ احتمال تموت لكن الزلة باللسان ليست بالسهلة وليست  

وقد يقولها وهو  "يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فال ُيعَذر بالجهل"بالهينة 
ين وُيعَرض عليه العلم جاهل فال ُيعَذر بالجهل وال شك أن هذا بالنسبة للُمعرِّض ُيعَرض عليه الد

وبين مسلمين ويعرِّض عن دين هللا وعن شرع هللا ال يتعلمه وال يرفع به رأس مثل هذا ال ُيعَذر 
بِّيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً }وإال فاألصل  وهذا ما يقرره صاحب  [15:]سورة اإلسراء {َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِّ

فة عند أهل العلم وطويلة الذيول ولها ُصَور ولها الكتاب اإلمام المجدد العذر بالجهل مسألة معرو 
فروع على كل حال ليس هذا محل بسطها لكن الشيخ رحمه هللا هو ممن يعذر بالجهل يعني إذا 

َرُكم }كان جهل مطبِّق ما بلغه شيء من العلم ال بد أن تبلغه الحجة ألن هللا جل وعال قال  أُلنذِّ
بِّيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً }ال بد من بلوغ الحجة  [19:]سورة األنعام {بِّهِّ َوَمن َبَلغَ  ]سورة  {َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِّ

فإذا بلغت الحجة فإن كان ممن يفهم من العرب بدون ترجمة يكفي بلوغ الحجة وإذا  [15:اإلسراء
ه كان من غيرهم ممن يفهم الكالم العربي ال بد أن يفهمه وال يلزم زوال المانع من َقُبول الحجة ألن

إذا كان يفهم وبلغته الحجة يكفي هذا ألن كثير من المسلمين في األقطار إذا قيل لهم هذا شرك 
قال ال، أنتم تقولون هذا وتقررون  -عليه الصالة والسالم-والدليل على ذلك قوله تعالى وقوله 

قي إليه الدليل هذا لكن شيوخنا يقولون ال، هذا مانع من قبول الحجة ال ُيشَتَرط زواله ألنه يفهم وأل
إِّنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوإِّنَّا َعَلى آَثارِّهِّم }والحجة من الكتاب والسنة فأعَرض اكتفاء بما عليه 

ْقَتُدونَ  بِّيال} [23:]سورة الزخرف {مُّ  [67:]سورة األحزاب {إِّنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ
بِّيالَوَقاُلوا َربََّنا إِّنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبرَ }ش بعد اآلية؟ يعذرون؟! و  ْم  اءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ َربََّنا آتِّهِّ

َن اْلَعَذابِّ َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكبِّيراً  ْعَفْينِّ مِّ روا ألنهم أطاعوا السادة  [68-67:]سورة األحزاب {ضِّ ما ُعذِّ
ى اإلنسان أن يحمد هللا جل وعال أن كان بين علماء محق ِّقين والذين صدوهم عن دين هللا وعل

يعرفون معنى ال إله إال هللا ويعرفون ما يناقضها وإال فما الفرق بينه وبين غيره من أولئك الفئام 
من الناس الذين يقتدون بعلماء لهم شأن ولهم وقع ولهم تقدير واحترام بين الناس بل لهم تقديس 

م يفعلون رأى فعل مثلهم ويقولون هم أعرف وقريب من هذا مقل َِّدة المذاهب بين الناس وإذا رآه
تجده يقال له هذا الفعل ليس بصحيح يقول لك ال، المذهب كذا تقول الدليل كذا يقول لك ال، 
المذهب كذا وإن كان هذا أخف بال شك ألن صاحب المذهب صاحب سنة لكن بعضهم إذا قيل 

مين من المتمذهبة تجده ال يخرج عن المذهب وال يحيد عنه له حتى من بعض أنصاف المتعل
عرف لو كان هذا الدليل يدل على هذه المسألة ما تعداه مام أحمد بحجة أن صاحب المذهب اإل

اإلمام أحمد مع أن األئمة ألسباب أو الختالفهم أسباب معروفة لكن ال يعني أن هذا اإلمام 
ى عليه شيء من الدين لكن تجده يقول ولو اإلمام المقتفي صاحب األثر صاحب السنة ال يخف
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أعرف ال شك أن العام ي فرضه التقليد وسؤال أهل العلم لكن مع ذلك إذا بلغه القول بدليله ال 
ر  وال يعاند وإنما عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم ما رأيك بهذا الدليل وهل هناك  يصِّ

نده قبول للحق مبدأ القبول للحق وليس معناه أنه يكون ع ؟شيء يعارِّضه ويمنع من العمل به
ُيلَزم باالجتهاد والنظر في األدلة هذا شأن أهل العلم وإنما فرضه التقليد وبعض هؤالء المقل َِّدة 
نسأل هللا العافية تشددوا في هذا ورأوا تحريم الخروج عن المذاهب األربعة الصاوي في حاشيته 

روج عن المذاهب األربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول على الجاللين يقول وال يجوز الخ
الصحابي يقول ألن األخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر نعوذ باهلل يعني هذا إذا كان هذا 

ل  صِّ في ال إله إال هللا مفتاح الجنة التي ال تقليد في الفروع فكيف بمن يقل ِّد في األصول في َمف 
 "وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى هللا تعالى" المستعان يمكن أن يدخل الجنة بدونها وهللا

وال  "المشركون "وفي بعض النسخ  "كما ظن الكفار"يقول الكلمة ويظن أنها تقربه إلى هللا تعالى 
هؤالء الصفوة  "مع صالحهم"عليه السالم  "ا إن ألهمك هللا ما قص عن قوم موسىخصوًص "فرق 

]سورة  {اْجَعل لََّنا إَِّلهًا َكَما َلُهْم آلَِّهةٌ }مهم أنهم أتوه قائلين صالحهم وعل"ى مع سمن قوم مو 
 {َواْجُنْبنِّي َوَبنِّيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَنامَ }إذا كان إبراهيم الذي حطَّم األصنام يقول  "[138:األعراف

لم أو فتن يصبح فيها المسن؟! ونحن على خطر عظيم في أيام فماذا نقول نح [35:]سورة إبراهيم
ا ونحن نرى بعض من ينتسب إلى الدعوة تجده في هذا اليوم على قول ا ويمسي كافر  الرجل مسلم  

خوفك وحرصك على ما يخل ِّصك من هذا يعظم  فحينئذٍ "ا على قول يناقضه وهللا المستعان وغد  
النعمة يعظم خوفك وحرصك على ما يخل ِّصك من هذا وأمثاله يعني بقدر هذه  فحينئذ   "وأمثاله

التي هي نعمة التوحيد أعظم النعم على اإلطالق وهي معرَّضة للزوال أال يكون أشد الخوف من 
زوالها؟! يعني كما قال المؤلف في الفائدتين رحمه هللا تعالى واعلم أن هللا سبحانه من حكمته 

واعلم أن هللا سبحانه من حكمته لم "واعلم أن هللا سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًّا بهذا التوحيد 
بِّيٍ  َعُدو ًا }يبعث نبيًّا بهذا التوحيد إال جعل هللا له أعداء كما قال تعالى  َوَكَذلَِّك َجَعْلَنا لُِّكل ِّ نِّ

ي َبْعُضُهْم إَِّلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولِّ ُغُروراً  ن ِّ ُيوحِّ نسِّ َواْلجِّ يَن اإلِّ  "[112:]سورة األنعام "{َشَياطِّ
ث إال عودي وقد يستمر العداء له وال يستجيب له أحد والنبي األن بياء لهم أعداء وما من نبي ُبعِّ

يبعث وحده وقد ال يستجيب له إال النفر اليسير الرجل والرجالن وقد يكون معه الرهط وقد يعاديه 
ُ َمَثالً وينابذه أقرب الناس إليه فال يستجيب لدعوته بل يغري به أعداءه } يَن َكَفُروا َضَرَب َّللاَّ  ل ِّلَّذِّ

أقرب الناس إليهم وقد يكون ذلك من أوالدهم كابن نوح  [10:]سورة التحريم {اِّْمَرَأَة ُنوٍح َواِّْمَرَأَة ُلوطٍ 
في أول األمر المقصود  -عليه الصالة والسالم-وقد يكون من قبيلته وعشيرته كما حصل للنبي 

يخرجهم عنه عادوه ألن الناس أعداء لما يجهلون  أن إذا جاء أحد للناس بما لم يألفوه وأراد أن
ي َبْعُضُهْم إَِّلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولِّ }" ن ِّ ُيوحِّ نسِّ َواْلجِّ يَن اإلِّ بِّيٍ  َعُدو ًا َشَياطِّ  َوَكَذلَِّك َجَعْلَنا لُِّكل ِّ نِّ

موا على شياطين الجن ألن شيط [112:]سورة األنعام "{ُغُروراً  ان شياطين شياطين اإلنس وُقد ِّ
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اإلنس يأتي إليك بصفة ناصح ويزخرف لك القول وُيل بسه لباس الحق وهذه حقيقة الشبهة التي 
تشتبه بالحق يأتي إليك بصفة ناصح مشفق وقد تستعيذ باهلل منه فال ينصرف لكن شيطان الجن 

م شياطين اإلنس على شياطين الجن } ي َبْعُضُهمْ إذا استعذت باهلل منه اندحر ولذلك ُقد ِّ  إَِّلى ُيوحِّ
ق مزخرف كما  [112:]سورة األنعام {َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولِّ ُغُروراً  يأتيك بكالم ُمَنمَّق مرتَّب مزوَّ

نسمع وكما نقرأ في الوسائل وسائل اإلعالم الموجودة اآلن وال فيه أرتب من كالم المتكلمين الذين 
نسان أُعجب به ولكنه ال شيء في يبنونه على المقدمات والنتائج كالم مرتب بالفعل إذا سمعه اإل

 سراب. [112:]سورة األنعام {ُزْخُرَف اْلَقْولِّ ُغُروراً }الحقيقة 
 حجظظظظظظظظظظظظظج تهافظظظظظظظظظظظظظت كالسظظظظظظظظظظظظظراب تخالهظظظظظظظظظظظظظا

 
 حقظظظظظظظظظظظظظظظظظظظا وكظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل كاسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظر مكسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظور 

ر وهو في الحقيقة مكسور وخصمه كذلك كلهم ويقع عليه كلهم ما عندهم سنع هذا يزعم أنه كاس 
يزعم أنه كاسر وهو في الحقيقة مكسور يزعم أنه غالب وهو في واقع اسم الفاعل واسم المفعول 

وقد يكون ألعداء التوحيد "األمر مغلوب وقد يكون ألعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج 
َن }علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال هللا تعالى  نَدُهم م ِّ َفَلمَّا َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم بِّاْلَبي َِّناتِّ َفرُِّحوا بَِّما عِّ

ْلمِّ  يعني دعوة الشيخ لما انتشرت في اآلفاق ووجهت من قَِّبل أعداء الدعوة  [83:]سورة غافر "{اْلعِّ
من أهل العلم ممن ينتسب إلى علم إلى العلم في تلك األقطار وقابلوها بالحجج وبما عندهم من 

عندهم فيه علماء في الفنون في  "وقد يكون ألعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج"لعلم يقول ا
ا في العلوم األخرى في الفقه وعلوم اآللة لكن وقد العربية وهم متمكنون فيها وفي األصول وأيض  

يكون لهم يد في تفسير القرآن وفي شرح األحاديث على طريقتهم على طريقتهم على طريقة 
رين منهم وأكثر الشراح منهم لكن هل استفادوا من كالم هللا وكالم نبيه ال -متكلمين وأكثر المفس ِّ

هم باقون على ما هم  ؟في معرفة ال إله إال هللا التي تنجيهم من عذابه -عليه الصالة والسالم
ُينَصح عليه وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فاقرأ في تفسير الرازي مع أن طالب العلم ال 

بقراءته ألن فيه ُشَبه قد تنطلي عليه ألنه كالم منمَّق ومرتَّب فقد يلتبس الحق بالباطل وهو من 
أضر  الكتب على طالب العلم ألن طالب العلم قد يدرك ما في غيرها من.. وكذلك تفسير 

َبه ويجل ِّي ها ويوض ِّ  حها بقوَّة ثم يرد الزمخشري فيه االعتزاليات بالمناقيش تفسير الرازي يورِّد الشُّ
ا ضعيف   ا هذا إذا كانت تخالف مذهبه وإال الشبه التي تقرر مذهبه هو حامل لوائها ومن عليها ردًّ

رين للبدعة فالكتاب خطره عظيم على طالب العلم نعم فيه فوائد وفيه نفائس يعني لو انبرى  المنظ ِّ
ى الناس عنه ولم يحتاجوا إليه ألنه متمك ِّن إلبراز هذه النفائس واستخراجها من هذا الكتاب الستغن

يُع }في ضرر بالغ على طالب العلم يقول في تفسير قوله جل وعال  مِّ ْثلِّهِّ َشْيٌء َوُهَو السَّ َلْيَس َكمِّ
يرُ  وألَّف في أعضاء هللا شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة  [11:]سورة الشورى  {الَبصِّ

ولى أن يسمى كتاب الشرك ابن خزيمة َمن هو هذا؟! ا أسماه كتاب التوحيد واألجدر به واألكتاب  
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إمام األئمة العلماء قاطبة يطلقون عليه بما فيهم شيخ اإلسالم وغيره يقولون إمام األئمة وسب ه 
بأقذع أنواع السب كله لماذا؟ ألنه يخالف مذهبه يخالف ما يقرره نسأل هللا العافية عندهم علوم 

لبحار بحار األنوار للمجلسي مائة وعشرين مجلَّد مائة كثيرة وكتب ومؤلفات وحجج كتاب ا
وعشرين مجلَّد يعني ما عند أهل السنة هذا الحجم لشخص واحد إال في كتب متعددة أما كتاب 

أو مئات األجزاء ابن الجوزي وقع واحد يبلغ هذا المقدار كتاب الفنون البن عقيل مئات المجلدات 
قال أربعمائة أو خمسة من هذا الكتاب كتاب عظيم وكبير مع  لي الجزء السابع بعد ما أدري وهللا

وقد يكون ألعداء التوحيد "أن ابن عقيل عنده مخالفة في هذا الباب في الصفات وهللا المستعان 
َفَلمَّا َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم بِّاْلَبي َِّناتِّ َفرُِّحوا بَِّما } "وكتب وحجج كما قال هللا تعالى وحججعلوم كثيرة 

نَدهُ  ْلمِّ عِّ َن اْلعِّ إذا عرفت ذلك يعني قد يقول قائل ُيسَأل العالم من أهل السنة  [83:]سورة غافر {م م ِّ
ط يفهمه كل أحد يفهمه العامي ويجيب بكلمتين ثالث وعليها معها دليلها يعني  ويجيب بكالم مبسَّ

ن  مثل الشيخ ابن باز رحمة هللا عليه إذا سئل عن مسألة أجاب بدقيقة أو أقل وُيسأل فالن أو َعالَّ
من الناس من المبتدعة ثم بعد ذلك يجيب عن هذه المسألة بمجلد ليس هذا عالمة عالمة 
التوفيق ليست هذه عالمة للتوفيق يقول الحافظ ابن رجب رحمه هللا في فضل علم السلف على 

ل عالم   ف هذه ا على آخر بكثرة كالمه فقد أزرى بسلف هذه األمة فقد أزرى بسلالخلف ومن فضَّ
األمة لو تقرأ في فتاوى الصحابة والتابعين ما وجدت كالم كثير الحكم ودليله خالص وعلى كل 
حال قد يقتضي المقام شيء من البسط وقد يكون الخصم عنده علوم وُشَبه ُتنَقض ويرد عليها 

ن كما فعل شيخ اإلسالم رحمه هللا يعني يجيب على المسائل بكتب لماذا؟ ألن الخصوم عندهم م
العلوم ما يحتاج إلى اجتثاثها من أصولها فيحتاج إلى التطويل أما إذا كان السؤال من من غير 

ل عالم   ل له وتجيبه بمجلد؟! ال، من فضَّ ا مخالِّف ما عنده شيء عام ي يسأل عن مسألة تفص ِّ
على آخر بكثرة كالمه فقد أزرى بسلف هذه األمة يقوله الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف 

من العلماء َمن طريقته التفصيل والتفريع والتنظير هذا ال مانع منه في مقام التعليم  ،لى الخلفع
في مقام التعليم وبعض العلماء يعرض المسائل بذيولها وأصولها وفروعها ألن أمامه طالب علم 

إذا عرفت "يقول يريد أن يتمرَّنوا على العلم الشرعي هذا ال ال إشكال فيه وال يدخل في مثل هذا 
قاعدين إلى هللا ال بد له من أعداء قاعدين عليه وعرفت أن الطريق  ذلك وعرفت أن الطريق

أهل فصاحة وعلم وُحَجج وهذا شواهد األحوال من الواقع الذي  "أهل فصاحة وعلم وُحَججعليه 
قاعدين على هذا نعيشه ما يفتي عالِّم بفتوى تبرأ بها الذمة وُيَصد  بها الَشر  إال انبرى له األشرار 

السبيل سبيلهم الذي اتخذوه ومنهجهم الذي انتهجوه للصد عن دين هللا نسأل هللا العافية فيه كلمة 
حق تقال من قبل عالم مخلص ينبري لها من هؤالء الَعَدد والَجم  الغفير وُتنَشر أقوالهم وُتَتلقَّف وإذا 

ذا الباب الباب وعرفت أن الطريق إلى هللا ُأريد الرد عليه أو عليهم قد ال يتيسر نشرها وهو من ه
فالواجب عليك أن تعلَّم من دين هللا "ال بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج 
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ب طالب العلم بسالح العلم  ا لك تقاتل به هؤالء الشياطينما يصير سالحً  فالواجب عليك يخاطِّ
م من دين هللا ما يصير سالحا لك تقاتل به فالواجب عليك أن تعلَّ "المبني على الكتاب والسنة 

مهم إبليس لربك عز وجل  َراَطَك }هؤالء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدَّ أَلْقُعَدنَّ َلُهْم صِّ
 [17:]سورة األعراف {ُثمَّ آلتَِّينَُّهم}يعني يجلس على الطريق  [16:]سورة األعراف "{اْلُمْسَتقِّيمَ 

ْن }لس عليه هذا الشيطان وأتباعه يسلكون الصراط المستقيم ثم يج ْم َومِّ يهِّ ُثمَّ آلتَِّينَُّهم م ِّن َبْينِّ َأْيدِّ
مْ  يعني في بشتى الوسائل وأنتم ترون أن معاَرضة الحق وأهل الحق  [17:]سورة األعراف {َخْلفِّهِّ

 ُثمَّ آلتَِّينَُّهم م ِّن} اآلن ال تقتصر على كالم يسلكون جميع السبل والطرق للصد عن هذا الحق
ُد َأْكَثَرُهْم  ْم َواَل َتجِّ ْم َوَعن َشَمآئِّلِّهِّ هِّ ْم َوَعْن َأْيَمانِّ ْن َخْلفِّهِّ ْم َومِّ يهِّ ]سورة  { َشاكِّرِّينَبْينِّ َأْيدِّ

يعني الشيطان اجتال الكثير من الناس حتى صار نصيبه الذين يدخلون معه النار  [17:األعراف
 هم كم؟ تسعمائة وتسع وتسعون.يعني من بعث أهل النار الذين استجابوا للشيطان نسبت

 يظظظظظظظظظظظظا سظظظظظظظظظظظظلعة الظظظظظظظظظظظظرحمن لظظظظظظظظظظظظيس ينالهظظظظظظظظظظظظا
 

 فظظظظظظظظظظظظظظظي األلظظظظظظظظظظظظظظظف إال واحظظظظظظظظظظظظظظظد ال اثنظظظظظظظظظظظظظظظان 
واحد فاحرص أن تكون من الناجين من الواحد وإذا عرفنا أن هذه النسبة هي التي تدخل النار وال 

هو الناجي ماذا يصير وضعنا يصير وجل وخوف من سوء العاقبة كما كان سلف هذه األمة 
 وأئمتها يخافون منه أشد الخوف.

 تفضل.
 المؤذن يؤذن.

ولكن إذا أقبلَت على هللا تعالى وأصغيَت إلى حجج هللا وبيناته فال "يقول المؤلف رحمه هللا تعالى 
 وصدقت معه والتجأت إليه ورغبت إليه أن يعصمك من هذه إذا أقبلت على هللا "َتَخف وال تحزن 

فإن هللا جل وعال يؤيدك ويثبتك وينصرك ولكن إذا أقبلت على هللا الفتن ومما يناقض التوحيد 
تعالى وأصغيت إلى حجج هللا وبيناته يعني تقرأ القرآن وفيه من الحجج ما يكفي ويشفي وفيها من 

فال تخف وال تحزن "اء وتعب وأصغيت إلى حجج هللا وبيناته الوضوح ما ال يحتاج معه إلى عن
يفاً } ْيَطانِّ َكاَن َضعِّ يعني ال تخف وال تحزن مع أن نسبة من من  [76:]سورة النساء "{إِّنَّ َكْيَد الشَّ

يتأثَّر بالشيطان تسعمائة وتسعة وتسعين من ألف الذين يجتالهم الشياطين هذه النسبة والذي ينجو 
هو يحثك ويغريك بأن تصدق مع هللا وتخلص هلل  "!ال تخف وال تحزن "قول واحد والشيخ ي

ْيَطانِّ َكاَن }"وتنطرح بين يديه وتنكسر بين يديه وتلجأ إليه أن يثبتك وحينئذ أبشر  إِّنَّ َكْيَد الشَّ
يفاً  والعامي من  والعامي الموحد من الموحدين"يقول رحمه هللا  [76:]سورة النساء "{َضعِّ

]سورة  {َوإِّنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغالُِّبونَ }ا من علماء هؤالء المشركين كما قال تعالى لب ألفً يغالموحدين 
فجند هللا تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف  [173:الصافات
د الذي يسلك الطريق وليس معه سالح والسنان ق هل هذا الكالم يتف "وإنما الخوف على الموح ِّ
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ي من الموحدين العامي يعني المفترض أنه ال  ه كالم الشيخ بأن العام ِّ أوله مع آخره؟ كيف يوجَّ

]سورة  {َوإِّنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغالُِّبونَ }كما قال تعالى "علم عنده يغلب ألفا من علماء هؤالء المشركين 
هم الغالبون بالسيف فجند هللا تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أن [173:الصافات

د الذي يسلك الطريق وليس معه سالح العامي معه سالح  "والسنان وإنما الخوف على الموح ِّ
 واال ما معه سالح؟ 
 طالب: ............

 كيف؟ 
 طالب: ............

ي معه سالح واال ما معه سالح؟ كيف يغلب ألف من هؤالء العلماء؟  إذ ا العام ِّ
 طالب: ............

دين الذي يعرف معنى ال إله إال هللا ويعرف مقتضاها وأدركنا من الال عامة عام ِّي نفهم من الموح ِّ
من ال يقرأ وال يكتب لكنه يحضر المجالس مجالس العلم وال يخرجه ذلك عن كونه عامي لكن 
ن السيما في رأس المال في التوحيد يعني كان  يفهم ويعتني ببعض األمور التي ُتشكِّل عليه مِّ

الهتمام بالتوحيد أكثر مما نحن عليه اآلن عوام هم من المحب ِّين يسمون محب ون يحضرون ا
 الدروس ال يفهمون دقائق العلوم وليست لديهم أرضية يبنون عليها لكن إذا الشيخ قرر مسألة في

التوحيد وأكد عليها فهمها هذا العامي وتسل ح بما فهم ووجدناهم يردون على بعض الناس ممن 
م في العقائد وجدناهم في الحرمين من من عوام نا ممن يحضر الدروس هو ال يخرجه ذلك يتكل

ا ال يقصد بذلك العامي الذي ما مر عليه شيء هذا ما معه سالح هذا عن وصفه عن كونه عامي  
َضة ألن يجترفه أدنى شخص بأدنى شبهة لكن اللي  الذي يقصده الذي يمشي بغير سالح هذا ُعر 

 ولزم أهل التحقيق وإن لم يكن لديه أهلية وال أرضية كما يعب ِّر المعاصرون إنمايحضر الدروس 
يسمع وبفطرته يفهم مثل هذا ال يمكن أن يؤث ِّر عليه من علماء الخلف المشركين هؤالء الكالم 

 وما الذي يسميهم الشيخ مشركين قال إنه يغلبهم ألنه فهم المسألة من مما يتعلَّق بال إله إال هللا
اقضها وسمع األدلة فهو يتسلَّح بما سمعه من أهل العلم وليس مما يتلقاه بنفسه من الكتب ين

جند هللا ف [173:صافات]سورة ال {َوإِّنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغالُِّبونَ }كما قال تعالى ويتابع تحصيله بنفسه 
د ا الخوف على المو تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنم ح ِّ

 الذي يسلك الطريق وليس معه سالح كمن يدخل معركة بدون سالح.
........................... 

 
 كسظظظظظظظظظاع  إلظظظظظظظظظى الهيجظظظظظظظظظاء بغيظظظظظظظظظر سظظظظظظظظظالح 

سالح مآله إلى أن ُيقتل وهذا الذي يسعى إلى هذه المعركة التي  الذي يسعى إلى الهيجاء بغير 
عليه الصالة -مبناها على األدلة العقلية المجرَّدة يسعى بغير سالح من كتاب هللا وسنة رسوله 
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ق ال بد أن  -والسالم مآله إلى إلى أن ُيغَلب ويؤثَّر عليه ألنه يسمع كالم منمَّق ومزخرف ومزوَّ
الذي نعيشه من تأثُّر كثير من المتعلمين مع األسف الذين ليس لديهم سالح  يتأثَّر في الواقع

ممن ينتسب إلى التعلم وطلب العلم يتأثرون بما يسمعون فيما يطرح من مناظرات ومحاضرات 
وندوات في وسائل اإلعالم ال بد أن يتأثر اإلنسان بما يسمع لكن من معه سالح يتأثَّر بالخير 

وقد َمنَّ هللا علينا بكتابه الذي جعله "الح معه قابِّل ألي أمر ُيعَرض عليه ويرد الشر ومن ال س
وهدى ورحمة وبشرى "ا لكل شيء وقد َمنَّ هللا علينا بكتابه الذي جعله تبيان   "ا لكل شيءتبيانً 

ْطَنا فِّي الكَِّتابِّ مِّن َشْيءٍ } "للمسلمين من  تبيانا لكل شيء وما يخفى [38:]سورة األنعام {مَّا َفرَّ
مْ } -عليه الصالة والسالم-المجمل بيَّنه النبيُّ  َل إَِّلْيهِّ هذه  [44:]سورة النحل {لُِّتَبي َِّن لِّلنَّاسِّ َما ُنز ِّ

فال  "فال يأتي صاحب باطل بُحجة إال وفي القرآن ما ينقضها" -عليه الصالة والسالم-وظيفته 
طيب لو جاء بحجة من  هابين بطالنيو يأتي صاحب باطل بحجة إال وفي القرآن ما ينقضها 

القرآن صاحب الباطل لو جاء بدليل من القرآن الخوارج لهم أدلة من القرآن المرجئة لهم أدلة من 
القرآن المعتزلة يستدلون بأدلة أشاعرة كلهم يستدلون بأدلة من القرآن لكنهم يستدلون بالمتشابه 

ط ا فيعمل بهذا ويعمل بهذا فيأخذ من أدلة وتجد في القرآن ما يقابِّل هذه األدلة ليكون المسلم متوس ِّ 
ط ولذلك مذهب أهل السنة وسط بين الطوائف كلها في مسائل  الفريقين ما يقوده إلى التوسُّ

قوا االعتقاد كلها وسط تجدهم وسط بين الخوارج والمرجئة ألنهم عملوا بما استدل به الخوارج ووفَّ 
فض والنواصب وبين القدرية والجبرية ألنهم بينه وبين ما عمل به المرجئة وكذلك بين الروا

من أن يأتي بهذا وهذا أن يأتي  يعملون بهذا وهذا طيب قد يقول قائل لماذا لم يأتِّ القرآن بدال  
بشيء بي ِّن واضح فيه الوسطية ما الزم أن نأتي بالطرفين لماذا؟ أوال أجر االجتهاد واالستنباط 

هاد هذا نوع من الجهاد وهذا ابتالء للمسلم وللعالم أن والتعب في تقرير المسائل العلمية هذا ج
يبلى أن يبتلى بأدلة يستدل بها خصومه ومع ذلك يوَجد من األدلة ما يدل على أن هذه األدلة 
ليست على إطالقها األمر الثاني أن القرآن عالج عالج تعاَلج به األمراض أمراض القلوب 

جئت إلى مجتمع فيه نوع غلو  وتشدد ما الذي يجدي وأمراض األبدان وأمراض األعمال يعني لو 
من النصوص في عالج هذا المرض أدلة المرجئة تورِّد عليهم من أدلة المرجئة ما يخفف ما 

لو جئت إلى مجتمع مفر ِّط ضايع يقولون ال إله إال هللا  ؟عندهم من غلو استفدنا واال ما استفدنا
ما تكرب عليهم بأدلة الخوارج هذه الفائدة من بات وال يعملون من األعمال شيء يتركون المأمور 

فال يأتي صاحب باطل "وجود أدلة الفريقين والموفَّق من يوف ِّق بينهما الموفَّق من يوف ِّق بينهما 
ْئَناَك }بحجة إال وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطالنها كما قال تعالى  َوال َيْأُتوَنَك بَِّمَثٍل إِّالَّ جِّ

يراً بِّاْلَحق ِّ َوأَ  قال بعض المفسرين هذه اآلية عامة في كل حجة  [33:]سورة الفرقان {ْحَسَن َتْفسِّ
كل حجة يأتي بها سواء كانت من الكتاب أو من السنة  "يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة

هها الوجهة الصحيحة كما قلنا في المثال الذي ذكرناه طيب أهل الباطل ُيحتاج  في الكتاب ما يوج ِّ
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ْئَناَك بِّاْلَحق ِّ َوَأْحَسَن }"ى رد باطلهم إلى رد باطلهم القرآن فيه الحجج إل َوال َيْأُتوَنَك بَِّمَثٍل إِّالَّ جِّ

يراً  لكن لديهم ُشَبه في كتبهم كتبهم مملوءة بالشبه المؤث ِّرة كما ذكرنا في  [33:]سورة الفرقان "{َتْفسِّ
عندهم شبه الروافض عندهم شبه األشاعرة  تفسير الرازي وغيره وفي المذاهب البدعية المعتزلة

كيف نعرف؟ هل  ؟والماتريدية وغيرهم من الطوائف كلهم عندهم ُشَبه كيف نعرف هذه الشبه
ننتظر إلى أن يلقوا هذه الشبه أو نهجم على كتبهم ونستخرج هذه الشبه وننقضها؟ ألنهم قد 

بد أن يوَجد َمن يرد عليهم بعد معرفة  يوردون هذه الشبه قبل االستعداد لها فيتأثر بها الناس فال
ه إلى عموم الناس وال إلى آحادهم وال إلى أوساط المتعلمين وال إلى  شبههم لكن هذا الكالم ال يوجَّ
غير المتمكنين بل طالب العلم عليه أن يتمكن من مذهب من معرفة المذهب الصحيح ويتروَّى 

د ويتسلَّح بسالح العلم بالنصوص با لكتاب والسنة ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصد وأن منه ويتزوَّ
ا من الجهاد بالسيف والسنان عليه يجاهد هذا جهاد القلم واللسان أن يجاهد هؤالء وليس بأقل تأثير  

ه إلى  ه إلى العموم إنما يوجَّ أن يطَّلِّع على كتبهم وينقضها وأكرر أن مثل هذا الكالم ال يوجَّ
ال يستطيع ردها  ةقد يقرأ في هذه الكتب ويعلق في قلبه شبه األفذاذ من الناس ألن بعض الناس

مثل ما قلنا في تفسير الزمخشري أنه بالمناقيش استخرجت اعتزالياته بالمناقيش والرازي فيه ما هو 
أعظم من ذلك من الشبه المقصود أن من أهل العلم من يتعيَّن عليه أن ينظر في هذه الكتب 

ك أئمة اإلسالم وإن كان بعضهم يحذر من النظر في هذه الكتب وينقض هذه الكتب وقد قام بذل
وكالمه متجه إلى من يتأثر بها أما من ال يتأثر بل يفهمها وينقضها وينقضها بها كما كان شيخ 

 اإلسالم يقرأ كتب المخالفين ويرد عليها من أصولهم وقواعدهم ومن العجيب كما يقول ابن القيم:
 ومظظظظظظظظظظظظظظظظن العجيظظظظظظظظظظظظظظظظب أنظظظظظظظظظظظظظظظظه بسظظظظظظظظظظظظظظظظالحهم

 
 أرداهظظظظظظظظظظظظظم نحظظظظظظظظظظظظظو الحضظظظظظظظظظظظظظيض الظظظظظظظظظظظظظداني 

ل قبل ذلك لئال يتضرر شيخ اإلسالم نظر في نقض كالمهم بكالمهم لكن على اإلنسان أن يتأه   
لما  -عليه الصالة والسالم-بي الكتب المحرفة من التوراة واإلنجيل ورد على اليهود والنصارى والن

رأى الصحيفة في يد عمر غضب عليه ألنه ال يوجد في ذلك الوقت ما ُيخاف منه أن يتأثروا 
بهذه الصحف فال داعي لقراءتها أنت في مجتمع ما فيه مخالفين وال تخشى على هؤالء العامة ال 

ب يكتفون بما يرد على داعي أن تقرأ كان الناس إلى وقت قريب ال يطلعون على كتب المذاه
عون المخالفين بما دو   نه أهل السنة من الرد عليهم لكن اآلن ظهر في المناظرات من يقول أنتم تد 

لع على كتبهم ونقول قال فالن وقال فالن لكن َمن  وتزعمون أنا نقول هذا وليس بصحيح نط ِّ
لع؟ الذي ال يخاف عليه المتمك ِّن من العلم الصحيح هذا الذي له أن ينظر وله أن يرد وال  يط ِّ

ي ب على َمن حقَّق منهاج السنة  ه هذا الكالم مثل ما كررت إلى أفراد الناس وآحادهم ولذا عِّ يوجَّ
منهاج الكرامة  أن حقَّق منهاج الكرامة وجعله في المقدمة حققه في مائة صفحة أو تزيد قليال  

ر الرافضي الذي رد عليه شيخ اإلسالم جه زه ل هم محقَّق على نسخ وجعله في المقدمة البن المطه ِّ
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ي ب عليه ولذا لم يذكره مفرد   ا في الطبعات الالحقة الكاملة الذي يريده منهم يأخذه ويترك الرد فعِّ
د في أن  طبعة جامعة اإلمام وما بعدها أنت تجه ز لهم وتعينهم على ذلك وهو ال شك أنه مجتهِّ

مع الرد عليه لكنه مفرد بحيث يمكن أن يستغنى  يذكر األصل ويذكر الرد عليه ألنه ما ذكره إال
به عن الرد عليه فكما صنع شيخ اإلسالم في الرد على المخالفين يذكر جملة ما يذكر كتاب 
كامل يذكر الجملة ثم يرد عليها ثم ينقضها بسالحهم ابن القيم أشاد بشيخ اإلسالم في هذا الباب 

ومفيد وإن كان منها في بعضها ما ال يفهمه وأشاد ببعض كتبه وكل كتب شيخ اإلسالم نافع 
كثير من المتعلمين يعني منهاج السنة في المجلد الرابع أكثر من ثالثمائة صفحة كالطالسم ال 

وكذلك في  ؟يفهمها طالب العلم لكن شيخ اإلسالم عرف أصولهم وقواعدهم وعرف كيف ينقضها
 المجلد السادس قريب من هذا درء تعارض العقل والنقل.

 واقظظظظظظظظظظرأ كتظظظظظظظظظظظاب العقظظظظظظظظظظظل والنقظظظظظظظظظظظل الظظظظظظظظظظظذي
 

 مظظظظظظظظظا فظظظظظظظظظي الوجظظظظظظظظظود لظظظظظظظظظه نظيظظظظظظظظظر ثظظظظظظظظظاني 
يقوله ابن القيم يأتي طالب علم صغير مبتدئ يسمع هذا الكالم ويروح للمكتبة ويقرأ في هذا  

بة يترك العلم أو يسمع مدح ابن كثير لعلل الدارقطني ثم يذهب إلى المكتالكتاب هذا ال يلبث أن 
لى عويشتري الكتاب يقرأ فيه! هذا يترك العلم بالكلية فاألمور تنزَّل منازلها وطالب العلم على 

ل منهم من يفهم ويعطى على قدر فهمه ومستواه العلمي.  مراتب ومراحِّ
 حمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا م


