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بسم هللا الرمح ن الريم
امحلد هلل رب العاملني وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آهل وحصبه وسمل ،آما بعد:
فهذا تلخيص مقدمة عىل رشح كشف الش هبات ،للش يخ صاحل ب ن عبد العزيز آل الش يخ
يفظه هللا ،ويه مقدمة جدير ابلعناية هبا وقراءهتا وفهمها ،ملا قد بني فهيا الش يخ م ن الطريقة
الصحيحة يف ادلعوة اىل توييد هللا تعاىل.
فأردت تلخيصها وافرادها يف رساةل صغرية ،لعل هللا ينفع هبا :ادلاعية اىل هللا وتوييده؛ ولن
غالب ادلعاة اذلي ن مه عىل املنابر يف اجلزائر واملغرب العريب معوما ،يـدعون ويتفقون يف ادلعوة اىل
التوييد اجامال ،ويـهمل الكثري مهنم ادلعوة اىل التوييد تفصيال ،يىت مم ن مه عىل الس نة واملهنج
السلفي ،مث ان مما يزيد المر سوءا هو آن آكرث م ن مه عىل املنابر يف املساجد مه م ن الطرقية
والصوفية ،اذلي ن دعوا الناس اىل الرشك والتوسل ابلولياء والصاحلني ،وعبادة اليياء مهنم وجعلهم
آراباب م ن دون هللا ،وان اكنوا يف الغالب امنا عبدوا الفساق ال الصاحلني.
وهذه آمه النقاط اليت حتدث عهنا الش يخ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ادلعوة اىل التوييد تكون عىل هجتني :مجمةل ومفصةل.
اتفاق مجيع ادلعاة يف ادلعوة اىل التوييد اجامال.
عـباد الولياء والصاحلني ال ينكرون عىل م ن دعا اىل التوييد ابجامل.
االجامل ال يصلح بقدر اصالح التفصيل ،وآن االجامل ال يكون مناس با اال اذا اكن خطوة يف
طريق التفصيل.
عرف التوييد ،وذكـر يقيقته.
رضب آمثةل يف ادلعوة اىل التوييد :م ن آعامل القلوب واجلوارح ،وآن كيفية ادلعوة الهيا
تكون عىل هجة :التفصيل.
مث ذكر ما يضاد التوييد :وهو الرشك ،وآنه يهنى عنه بطريق :التفصيل ،كام يدع اىل
التوييد ابلتفصيل ،وآن الهنىي ع ن الرشك ابجامل ال يفيد الفائدة املرجوة.
وَث تفصيل له .فمن
مث ذكر آن :االجامل موجود يف الكتاب والسنة ،ولكنه إمجال م
اقتصر على اإلمجال دون التفصيل فهو على غري السبيل.
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 .9ذكر آنواع الرشك :وآمثةل للك نوع ،وآنه ال بد م ن بيان الصورة الرشكية يف لك مثال
وتفصيلها ،وال يقترص عىل ذكر آمثة الرشك مجمةل.
 .10ذكر آن دعوة النبياء اىل التوييد اكنت :ابالجامل والتفصيل ،وآن الش يخ محمد ب ن عبد
الوهاب سار هذا املسري.
 .11ادلاعية بتفصيل اىل التوييد تطرح عليه الش به ،خبالف ادلاعية اىل التوييد ابجامل.
 .12سبب تأليف الش يخ محمد ب ن عبد الوهاب رساةل كشف الش هبات :هو كشف الش هبات
اليت اكنت تطرح عليه ملا دعا اىل التوييد ابجامل وتفصيل.
 .13للك ب د فيه علامء الرشك والضالل ،عندمه م ن الش به ما ليس عند غريمه.
 .14بني الش يخ خطر ورود الش به عىل القلوب ،وآن م ن توجه اىل ادلعوة ابجامل وتفصيل
سرتد عليه الش به ،واذا مل يتحص ن فرمبا زل.
 .15ذكر آن املهنج الصحيح :آن ال تورد الش هبات؛ ألن بعض الناس قد ال يكون عنده يف
قلبه شبهة أصلا ،فإذا وردت الشبهة وبعدها الرد قد تعلق الشبهة وال يفهم الرد،
خاصة أن الشبهات اليت يوردها خصوم التوحيد جتد أهنا عاطفية ،ورد الشبهة

علمي.
 .16القانون العام :أن الرباهني ال تصلح إال لذوي العقول ،أما العواطف فتصلح
للجمهور.
 .17أعظم ما يعتين به طالب العلم :أن يكون مهه يف دراسة هذا األمر العظيم مها
عظيم ا.

 .18لتأصيل الرد على الشبهات :ال بد من التوسع يف فهم حال أهل اجلاهلية الذين

بُعث النيب عليه الصلة والسلم فيهم.
كتبه :محمد ب ن سعد ريبوح اجلزائري
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بسم هللا الرمحن الرحيم
تلخيص مقدمة
شرح كشف الشبهات
للشيخ صاحل آل الشيخ حفظه هللا
[ما جاء يف مقدمة الشارح]:
إن دليل وحدانية هللا جل وعال يف الربوبية :ليس من منهج أهل السنة واجلماعة
الذين تبعوا فيه طريقة األنبياء واملرسلني أهنم يُفيضون فيه ،وال جعلوه غاية كما جعله
طائفة من املعاصرين غاية يف ذلك.

واملتكلمون طريقتهم يف ه ذ ا البذذا لن التوحيذذد املولو هو :توحيددد الربوبيددة.
وهلذا جيعلون أول واجب على العباد النظر أو القصددد إا النظر أو الشددك كما هي أقوال
عندهم.
والدعوة إىل التوحيد تكون على جهتني:
األوىل :جمملة.
الثانية :مفصلة.
األوىل جمملة :فهي ببيان معىن التوحيد وحق هللا جل وعل وبيان أنه سد د د د د د ددب انه هو
املس د د د د د ددت ق للعبددادة ،وإقددامددة الدددالئددل على توحيددد هللا جل وعل وعلى أن التوحيددد أهم
املهمات وعلى أنه دعوة األنبياء واملرس د د د د ددلني ،وعلى أن ذلك فيه من الفض د د د د ددل من تكفري
الذنوب وحمو السيئات ،ما فيه إا آخر ما يف بيان التوحيد وفضله جممل بل تفصيل.
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وه ا القدر وهو :الدعوة إا التوحيد جمملة دون تفصد دديل ،يشد دده فيها كثريون من
الدعاة يف هذا الزمن؛ ألن الدعوة إا التوحيد جمملة يتفق عليها اجلميع.
فووائف املش ذ ذ ذ ذ ذذركني :إذا أمرهتم بتوحيددد هللا جممل ن ينتقدددوا عليددك يعين يف ه دذا
الزمن؛ ألن التوحيد ددد عند دددهم هو توحيد ددد الربوبيد ددة ،وطوائف ال لة يف عبد ددادة األوليد دداء
والص د د د د د ددالني إذا أمرهتم صلتوحيد ون تش د د د د د ددرو املسد د د د د ددألة اليت هم فيها ما أنكروا عليك،
فكثريون دعوا إا التوحيد يف أماكن فيها قبور للص د د د د د د ددالني وتعبد من دون هللا ون ينكر
عليهم أحد ممن هم يف حض د د ددرة تلك املش د د دداهد اليت ش د د دديدت لعبادهتا؛ ألن الدعوة كانت
جمملة.
واإلمجال :ال يُصلح بقدر إصلح التفصيل .لكن إن كان اإلمجال خطوة يف الطريق

فإن هذا يكون مناس د د ددبا ،هل ا قلنا :الدعوة إا التوحيد تكون :إبمجال وتكون بتفص د د دديل.

فمن لمجل َث فصذذل كان إمجاله خطوة لينقل هبا الناس إا التفصدديل ،أو ليمهد هبا لبيان
حق هللا جل وعل ،ولو كان التمهيد يف أس د ددبوأ أو أس د ددبوعني أو ش د ددهر ،فيكون حبسد ددب

الال اليت يف بلده ،فإن هذا مناسب.
لكن لن يقال :إنه من الدعاة إا التوحيد ،وتكون دعوته إبمجال دون تفصد د د د د د دديل،
فإن ه ا :ليس من منهجنا ،وال من منهج أئمة هذه الدعوة ،وال أئمة اإلسلم املتقدمني
يف الدعوة إا توحيد هللا.
واألخرى مفصذ ذذلة :الدعوة إا التوحيد مفصد د دلا :والتوحيد هو :إفراد هللا صلعبادة،

وهو حتقيق ش د د د ددهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رس د د د ددول هللا ،والتوحيد :يكون إبفراد هللا
أبعمال القلوب وأعمال اجلوارح.
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ولعمال القلو  :متنوعة منها احملبة والرغبة والرهبة والرجاء واخلوف والتوكل واإلانبة
واخلشد د د د د د ددوأ ...إا غري ذلك من أفراد أعمال القلوب وعبادات القلوب ،فإذا تكلم عن
هذه بعلم وفصد د ددل على كلم أهل العلم فيها فإنه دعا إا نوأ من أنواأ التوحيد مفص د د دلا
القلب إا
هذا من جهة أعمال القلوب .ولعظم لعمال القلو  :اإلخلص وأن يمتوجه ُ

هللا وحده وأن ال يكون يف القلب من جهة القصد والتوجه إال واح ٌد وهو هللا وحده.

لما لعمال اجلوارح :من جهة الصلة والدعاء أبنواعه واالست اثة واالستعاذة والنداء
فأخ ُذ كل مسد د د د د ددألة منها وبيان إفراد هللا جل وعل هبذه
والذبح والنذر وما شد د د د د ددابه ذلك .م
العبادة ،هذا من الدعوة إا التوحيد مفصل.

ك لك ما يتعلق إبفراد النيب صددلى هللا عليه وسددلم وإفراد ش دريعته صلكم والت اكم
بني العاملني ،فهذا نوأ من أنواأ توحيد هللا جل وعل ،أو فرد من أفراد التوحيد ،فالدعوة
إليه مع غريه هي طريقة أئمتنا وعلمائنا.
والشرك يضاد التوحيد :والشر كما هو معلوم أكرب وأص ر ،والدعوة إا التوحيد
البد وأن يكون معها هني عن الش د د ددر ؛ ألن الدعوة إا التوحيد هي دعوة إا :ال إله إال
هللا.
وال إله إال هللا :كفر صلطاغوت وإميان صهلل ،فلبد من النهي عن الشد د د د د د ددر  ،فأهل
التوحيددد عندددهم دعوة إا التوحيددد جمملا ومفص د د د د د د دلا ،وعندددهم هني عن الشد د د د د د ددر جمملا
ومفصلا.
واإلمجال :ببيان شد د ددناعة الشد د ددر وأنه أعظم ما عص د د د مي هللا به ،وبيان حكم املشد د ددر

وصد مدور الشددر و و ذلك مما فيه بيان الشددر إبمجال دون ذكر الصددور -صددور الشددركيات
املوجودة صلتفصيل .-
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وه ا قد جتده عند كثريين إذا تكلم وهنى عن الشد د د ددر كان هنيه جمملا ،وال جتد أنه

يفص د د ددل الكلم فيه ،وإمنا حيب أن يدعو إا التوحيد إبمجال وينهى عن الش د د ددر إبمجال،
وهذا ال يفيد الفائدة املرجوة؛ ألن النهي عن الش د د د ددر صإلمجال يفس د د د ددره املتلقي حبسد د د ددب
فهمه ،ولكن إذا فصلت وحددت فإنه يكون مستوعب ا للمراد من الكلم.
وهل ا قال ابن القيم رمحه هللا:
فعليك صلتفصيل والتبيد د دني فال د د د دد...إطلق واإلمجال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الد...أذهان واآلراء كل زم د د د د د ددان
وَث تفص دديل له .فمن اقتص ددر على
اإلمجال موجود :يف الكتاب والس ددنة ولكنه إمجال م
اإلمجال دون التفصيل فهو على غري السبيل.
والنهي عن الشرك مفصالا :أبن يذكر الشر األكرب واألص ر.
والشذ ذذرك األكر :أنواعه معروفة مش د ددهورة عندكم .فيفص د ددل الداعية كل واحدة ،فيأ
إا دعاء غري هللا ويبني أنه من الشد د ددر ويفص د ددل ،ويقيم الدالئل يف ذلك بتفصد د دديلهاَ ،ث
يذكر ص د ددور دعاء غري هللا،كذلك اخلوف من غري هللا ،يذكر ص د د مدور اخلوف من غري هللا،

وبينب الصورة اليت هي شر أكرب صهلل جل وعل.

واألصذ ذ ذ ذ ذ ر :منه اخلفي كالرايء ،ومنه ما هو ظاهر مثل :التمائم ولبس اللقة واخليط
واللف ب ري هللا و و ذلك ،فيذكرها ويعرضها بتفصيل.
التمائم :وص د د ددور التمائم كثرية قد تقول للناس :إن التمائم ش د د ددر و

صلديث يف

ذلدك ،لكن ال تبني للنداس صد د د د د د ددورة التمدائم ،فهدذا يقع فيده كثريون ممن ينهون جمملا عن

الصورة وال يفصلون الكلم عليها .فالناس ال يتصورون املراد صلتمائم [ رمبا ] إال صلصور
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اليوم اليت جتدها يف الش دوارأ ويف كثري
دور الاضددرة م
اليت كانت يف اجلاهلية قدميا ،لكن الصد ُ
من البيوت ال يتص د ددورون أهنا من الش د ددر األص د د ر ،وهم رمبا عملوها ونظروا إليها وأنس د دوا

هبا ،فل بد أن يكون مَث تش ددريو للص ددور الش ددركية وإعطاء الص ددور الكثرية بتفص دديل هلذه
املسألة ،فهذه هي الدعوة إا التوحيد والنهي عن الشر مفصلة.
ك لك أتخ ش د د د ددر الرايء ،والذبح ل ري هللا ،والنذر ل ري هللا وتفص د د د دديل الكلم يف كل
واحدة.
ك لك أتخ شد د د ددر األلفا كنسد د د ددبة النعم ل ري هللا جل وعل وتفصد د د ددل الكلم فيه،
والكم ب ري ما أنزل هللا وتفص د د د د د ددل الكلم فيه ،وأنه ليس بذي حالة واحدة بل له أحوال
وأحكام خمتلفة و و ذلك ،حبسب ما قرره أهل العلم.
إذن :الدعوة إا التوحيد تكون هبذه الصد د د د د د ددورة ،وهكذا كانت دعوة األنبياء ودعوة
املرسلني.
والشذ ذذيخ اإلما حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا ،من نظر يف دعوته وجد أنه س د ددار
هذا املسري ،وهكذا األئمة من بعده رمحهم هللا تعاا وجزاهم عنا وعن املسلمني خريا.
الشذذك لن الداعية بتفصذذيل يف التوحيد سددهد عليه شددبه وأما الداعية إبمجال فلن
تطرح عليه الش د ددبه ،وهلذا تكثر الش د ددبه إذا ازداد التفص د دديل ،فشد ددبه املش د ددبهني يف توحيد هللا
تزداد صزدايد التفصد دديل يف مسد ددائل التوحيد ،فإذا فصد ددلت وبينت له أن دعاء غري هللا جل
وعل شر  ،أتى صإلستشكاالت ،وإذا شرصت له أن دعاء النيب عليه الصلة والسلم
ش د ددر أتى صلش د ددبه ،وإذا قلت له أن دعاء الص د ددالني ش د ددر أتى صلش د ددبه ،وإذا قلت :أن
الذبح ل ري هللا جل وعل شر أكرب أتى صلشبه.
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ومن الدعاة املنتسذذبني إىل اإليذذالميني وإا الدعوات املوجودة من يقول يف بعض
هذه الصور :إهنا شر  ،ولكن جيعلها شركا أص ر ،وهذه أيض ا شبهة عظيمة راجت على
كثريين من أتباأ اجلماعات اإلس ددلمية يف غري هذه البلد ،جيعلون الذبح ل ري هللا ش ددركا،

ولكن يقولون :ش ددر أصد د ر ال مر من امللة ،والنذر ل ري هللا ش ددر  ،ولكن ش ددر أصد د ر
وهكذا يف مسائل كثرية .إذا فمىت يكون عندهم شركا لكر؟
أيتون لك ابلش ذ ذ ذ ذ ذذبه اليت تطعن يف ما قررت من توحيد هللا جل وعل والنهي عن
الش د ددر جمملا ومفصد د دلا يف النوعني ،إذا فبقدر فهمك للتوحيد وهنيك عن الش د ددر جمملا
ومفصلا ترد الشبهات.
والشذ ذ ذ ذذيخ رمحه هللا اإلمام حممد بن عبد الوهاب ملا دعا بدعوته جمملة ومفصد د د د ددلة،
جاءته الرسددائل والكتب ،وُكتبت األوراق ،ونُشددرت يف زمنه يف تضددليله وإيراد الشددبهة على

أقواله ،وألجل كشف تلك الشبمه اليت كانت رائجة يف عصره يف وقت ما ،صنف رسالة:
كشف الشبهات.

والشذذبهات ليسددت مقتصددرة على ما أورده الشدديجت ،بل جتد أن الشددبهات يف التوحيد
كل ما ذهبت إا بلد وجدت عند علماء الشد ددر والضد ددلل من الشد ددبهات ما ليس عند
غريهم.
خور الش ذذبه :الش ددبه ترد على القلوب وقد تفثر فيها ،ولو صلهدد ،ولو أن جتعل من
الش ددبهة  -مع أنه ن يقتنع هبا  -ولكن يف

مسعها مهددا يف داخله ،وهذه مص دديبة أن
داخله يكون مهددا.

وه ا جتده عند كثريين حىت من املنتسد د د د د د ددبني للعلم يف اجلامعات ،أو ممن درسد د د د د د دوا
دراس د ددات عص د د درية يف هذا العص د ددر حىت يف هذه البلد من أهل الفطرة ،جتد عندهم عدم
8
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قناعة صلش د د ددر وال صلدعوة إليه ،وعندهم قناعة بض د ددده وصلتوحيد ،ولكن يف القلب تردد
كهددهم يف أن ما يصنع عند قبور األولياء والصالني أنه شر وكفر صهلل جل وعل.
ويعظم الرتدد إذا قلت هلم ما قاله اإلما رمحه هللا يف ريذذالة كشذذف الشذذبهات
ه ه :إن ش د ددر املعاصد د درين  -يف زمن الشد دديجت ويف هذا الزمن من جهة املتعلقني صألولياء
واألموات و و ذلك  -أعظم من شد د د د د د ددر أهل اجلاهلية ،يعظم الهدد ويعظم ألجل ورود
الش د ددبهات ،كقوهلم :كيف يقال ذلك؟ وهفالء مس د ددلمون يص د ددلون ويزكون وحيجون ،وقد
ترى على بعض د ددهم أثر الس د ددجود وأثر الطاعة والزهادة والبكاء من خش د ددية هللا جل وعل،
فتعظم الش د د د د د ددبهة ،ويبقى من ن يكن مت ص د د د د د ددنا صلتوحيد دائم التكرار له يف تردد يف هذا

األصل العظيم.

فمن توجه للدعوة فسد ددينظر وسد ددي ا وسد دديدعو إبمجال وتفصد دديل ،وعندها سد ددهد
عليه األقوال واألعمال وال رائب ،وإذا ن يت ص د د د ددن فرمبا زل الزلة اليت بعدها س د د د دديكون يف
أعظم خسار.
وهل ا الشيجت رمحه هللا كتب كشف الشبهات ،وهو ن يكتبها للمشركني ،بل هي
كشد ددف الشد ددبهات عن املسد ددلمني ،صد ددنفها للمسد ددلم املوحد؛ ألنه حيتا إا أن يكون ذا
بصرية يف الشبهة ،يعين :أن ال تبقى الشبهة معه.
والشك لن املنهج الصحيح لن ال تورد الشبهات؛ ألن بعض الناس قد ال يكون
عنده يف قلبه شد د ددبهة أص د د دلا ،فإذا وردت الشد د ددبهة وبعدها الرد قد تعلق الشد د ددبهة وال يفهم

الرد ،خاص ذ ذذة لن الشد د ددبهات اليت يوردها خصد د ددوم التوحيد جتد أهنا عاطفية ،ورد الشد د ددبهة
علمي.
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ومن القواعد املقررة يف الدعوة  -يف معرفة نفسد د د د د د دديات الناس  -أن إاثرة ال ناس
والتأثري عليهم ابلعاطفة أقوى ،أما ابلعلم فل يكون إال ملن هل للفهم واإلدرا .
فمخاطبة العقل ،وخماطبة القلب ابلراهني :هذه ال يفهمها إال اخلاص د د د د د ددة ،لما
العاطفة اهلياجة واألخذ صلعواطف وبت ريك النفوس دون الربهان .ف هذا يق لب النفوس
ويكون ثريه عليها أعظم.
وهل ا ليس من املنهج الص ذ ذذحيح :أن يُس د د ددتفا

يف ذكر الش د د ددبهات ويُرد عليها؛

ألن الشد د د د د د ددبهات قد تعلق صلقلوب ،إذ إن كثريا من الش ذ ذ ذ ذ ذذبهات مبناها على العاطفة،
كقول من يقول :هفالء الددذين حتكمون عليهم صلشد د د د د د ددر مصد د د د د د ددلون مزكون يعبدددون هللا

وحده ،وأهنم ما دعوا اسد د د ددتقلال هذه األموات ،وهم عندهم خش د د د ددية وتلوة للقرآن ،هذا
متم كل ثلث ،وهذا يصد د د د ددوم يوما ويفطر يوما ،وهذا كثري الصد د د د دددقة ،وهذا كثري العمل،
وهذا جماهد وهذا فعل لإلس د ددلم ما فعل ،إا آخر الكلمات اليت ُحتر هبا العواطف .لما
الرهان :فل يفهمه إال من كان عقله مستعدا لقبوله.
إذن القانون العا  :أن الرباهني ال تصد د ددلح إال لذوي العقول ،أما العواطف فتصد د ددلح
للجمهور.
وه ا لعظم ما يعتين به طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند هللا جل وعل
وتوجه إا هللا وحده ،وجتاىف عن دار ال رور ،وض د ى مبا يشددتهيه ويلتذ به ر مغباا فيما عند

هللا جل وعل ،يتوجه إليه أبن يكون مهه يف دراسد د د ددة هذا األمر العظيم مه ا عظيم ا ،وليعلم
أنه لن يدر ال اية املرجوة إال إذا أكمل املثابرة والعلم ،يف البداايت لن يدر  ،لكن إذا

أكمل عرف أنه على خطر إن ن يتابع ويتابع ويتابع.
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إذا فاالعتناء هب ا العلم ال يس د د د د ددتقيم مع كل نفس ،وإ ا يس د د د د ددتقيم مع النفس اليت
سي.
عرفت عظم حق هللا جل وعل يف هذا األمر العظيم؛ ألنه إذا ن يُكرر نُ م
وأتمل قول هللا جل وعل خمربا عن دعاء إبراهيم عليه الس د ددلم " :واجنبين وبين لن

نعبد األصذ ذ ذ ذذنا " ،قال العلماء :خاف على نفسد د د د دده وهو إبراهيم خليل هللا ،خاف على
نفسد د دده عبادة األصد د ددنام ،وخاف على بنيه ،قال إبراهيم التيمي يف تفسد د ددريها ( :ومن أيمن
دورا منيعا،
البلد بعد إبراهيم ) ،فإذا كنت ال من البلء فل بد أن تض د ددع محاية قوية وس د د ا
أن يتطرق إليك ذلك.

وبعضهم يقول :هل من املمكن أن نعبد والعياذ صهلل األواثن واألصنام؟ نقول :رمبا
ن يكن ممكنددا بفضد د د د د د د ددل هللا وبنعمتدده يف جيلددك ،ولكن إذا تسد د د د د د د دداهلدت قليل فبعددد زمن
يتساهلون أكثرَ ،ث نصل إا مرحلة ال تتواصى فيها األجيال على الفا على التوحيد،
إذن فمن أين يدخل الشر على الناس؟ هو من التساهل وقولنا :التوحيد فهمناه ،فينشأ
أجيال ال يعرفون التوحيد وال تُد د د مدرس يف قلوهبم حرارة التوحيد.
ولتأصذذيل الرد على الشذذبهات :ال بد من التوسددع يف فهم حال أهل اجلاهلية الذين
بُعث النيب عليه الص د د د ددلة والس د د د ددلم فيهم ،كيف كان ش د د د ددركهم؟ وكيف كانت أحواهلم يف

العبادة ويف الداينة؟ وما هي أص د د د د د ددنامهم؟ وما هي أواثهنم؟ وكيف عبدوا امللئكة؟ وكيف
عبدوا اجلن؟...إا آخره.
وه ه خيدمك فيها طائفة من الكتب ،منها:
 .يف التاريخ:
 .كتاب بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،لألديب املوحد حممود شكري األلوسي.
 .املفصل يف اتريجت العرب قبل اإلسلم ،جلواد علي.
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 .كتاب اتريجت العرب قبل اإلسلم.
 .كتب أداين العرب يف عدد ممن حبثوا أداين العرب إا أخره.
 .يف التفسري:
كتب التفس ددري عند اآلايت اليت فيها ذكر الش ددر أو األمر صلتوحيد ،أو ذكر أهل
اجلاهلية من األميني أو الكتابيني ،فتنظر فيما قاله السد د د د د د ددلف يف اآلية؛ ألن املتأخرين من
املفسد درين ص ددرفوا اآلايت عن تفاس ددري الس ددلف ،فهفالء عندهم أن التوحيد وعباد مة غري هللا

هو صعتقدداد أن اخلددالق هو غري هللا ،وأمددا تفدداسد د د د د د ددري السد د د د د د ددلف فتجددد أهنددا لف ذلددك،
فاألص ددنام واألواثن مثل :املتأخرون يفس ددروهنا بتفس ددري واملتقدمون  -الس ددلف  -يفس ددروهنا
بتفسري آخر.
 .النوع الثالث من الكتب:كتب شد دديجت اإلسد ددلم ابن تيمية وابن القيم ،مثل ما جاء يف
أواخر كتاب شدديجت اإلسددلم ( :اقتضدداء الص دراس املسددتقيم خمالفة أص د اب اجل يم ) ،ويف
أواخر التدمرية ،ويف التوسددل والوسدديلة ،ويف االسددت اثة الكربى املعروفة صلرد على البمكري،
ص د د دل فيها شد د دديجت اإلسد د ددلم مسد د ددائل توحيد العبادة
ويف الرد على اإلخنائي ،هذه الكتب أ ا
وحال املشركني الذين بعث إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 .النوع الرابع :مصنفات اإلمام اجلليل حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا ،ومصنفات أبنائه
وتلمذته ومن سلك سبيلهم.
 .النوع اخلامس :فتاوى علمائنا املعاصد د د د د درين ،مساحة الش د د د د دديجت عبد العزيز ،وبقية العلماء
حفظهم هللا.
وه ه الكتب اليت ذكران منها كتب خمص دص ددة يف رد الش ددبهات ،وهي كتب الردود،
فهي تلرو عند الشبهات وتلرو الرد.
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ومن األغالط العظيمة اليت يُندد هبا أئمة الدعوة قول من يقول :إن هذه اآلايت
اليت تذكرون وهذه األحكام ،إ ا هي يف املشركني وليست يف هفالء ،ويُد ددرد عليهم مبا قاله
العلماء :أبن الال هي الال ،وقد قال ص د ددلى هللا عليه وس د ددلم ( :لتتبعن يذ ذذنن من كان

قبلكم ) ( ،قلتم وال ي نفسي بيده كما قال لصحا مويى ملويى ( :اجعل لنا إله
دبهات
كما هلم آهلة )) ،فما أش د ددبه الليلة صلبارحة ،فهذا يتوارد ألن األفكار حمدودة ،وش د د ُ
الشيطان حمدودة ،فيتوارثها الناس جيل بعد جيل.
األيللة:
س :هل تقسيم الدعوة إا التوحيد تقسيم لك أم هنا من سبقك؟
اجلوا  :التقس د دديم ليس حكم ا ،التقس د دديم لإلفهام ،فالتقس د دديم الذي هو حكم هذا حيتا

إا أن يكون هنا من يس ددبق املرء؛ ألن األحكام ال تكون مس ددتأنفة ،ال تقل يف مس د دألة

ليس لك فيها إمام ،أما التقس دديم الذي هو لإليض دداح ،فإن هذا وظيفة املعلم ،والقرآن فيه
هذا وهذا ( :ومن يكفر صلطاغوت ويفمن صهلل ) ،هذا إمجال ،وتفصد د دديله يف آايت أخر،
والنيب عليه الصددلة والسددلم أمجل وفصددل ،ودعوة العلماء :دعوة الشدديجت حممد فيها إمجال
وتفص د د دديل ،كتاب التوحيد :إمجال وتفص د د دديل يف النوعني مجيعا ،فالتقس د د دديم هذا من جهة
االستقراء ،وهو تقسيم لإلفهام ال لل كم.

س :هل بيان الشبهات للعامة والرد عليها أسلوب من أساليب حفظ التوحيد وصيانته؟
ذكرت لكم ،الشد ددبهة ال تورد؛ ألن الشد ددبهة بلء وردها دواء ،فأنت
اجلوا  :ال ،مثل ما ُ
ما

صلبلء وترده ،أو جييء صملر ويقول أان أعاجله ،فهذا ال يصلح.
متت حبمد هللا تعاىل.

تلريو :حممد بن سعد ري دب د دوح اجلزائري.
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