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  ن الريمبسم هللا الرمح

 آ ما بعد: امحلد هلل رب العاملني وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آ هل وحصبه وسمل،

لش يخ اب ن عبد العزيز آ ل للش يخ صاحل  ،رشح كشف الش هبات عىل مقدمة فهذا تلخيص    

طريقة ال ن مبني فهيا الش يخ  ملا قد ،ابلعناية هبا وقراءهتا وفهمها يفظه هللا، ويه مقدمة جدير

 .تعاىل يف ادلعوة ا ىل توييد هللا حيحةالص 

فرادها يف رساةل صغرية، لعل هللا ينفع هبا فأ ردت تلخيصها        ل نو؛ وتوييده ا ىل هللا ادلاعية   :وا 

 ادلعوة ا ىل عون ويتفقون يفد  ـي ،اادلعاة اذلي ن مه عىل املنابر يف اجلزائر واملغرب العريب معوم   غالب

املهنج و  لس نةا صيال، يىت مم ن مه عىلم ادلعوة ا ىل التوييد تف مهن همل الكثريـ التوييد ا جامال، وي  

م ن مه عىل املنابر يف املساجد مه م ن الطرقية  ن مما يزيد ال مر سوءا هو آ ن آ كرثمث ا  السلفي، 

هم هنم وجعل وعبادة ال يياء م ،ء والصاحلنياوفية، اذلي ن دعوا الناس ا ىل الرشك والتوسل ابل وليوالص

ن اكنوا يف الغالب ،آ راباب م ن دون هللا منا عبدوا الفساق ال الصاحلني. وا    ا 

 وهذه آ مه النقاط اليت حتدث عهنا الش يخ:

 ادلعوة ا ىل التوييد تكون عىل هجتني: مجمةل ومفصةل. .1

تفاق مجيع ادلعاة يف ادلعوة ا ىل التوييد ا ج .2  .الاما 

جامل.ـ ع   .3  باد ال ولياء والصاحلني ال ينكرون عىل م ن دعا ا ىل التوييد اب 

ذا اكن خطوة يف التفصيل ا صالح صلح بقدراال جامل ال ي   .4 ال ا  ، وآ ن اال جامل ال يكون مناس با ا 

 .طريق التفصيل

 ر يقيقته.ـعرف التوييد، وذك   .5

ل وآ ن ،م ن آ عامل القلوب واجلوارح :يف ادلعوة ا ىل التوييد آ مثةل رضب .6  هياكيفية ادلعوة ا 

 .عىل هجة: التفصيل تكون

دع  ا ىل كام ي التفصيل،، وآ نه يهنى  عنه بطريق: وهو الرشك :مث ذكر ما يضاد التوييد .7

جاملالتوييد اب  ال يفيد الفائدة املرجوة. لتفصيل، وآ ن الهنىي ع ن الرشك اب 

ولكنه إمجال وَثم تفصيل له. فمن  ،والسنة يف الكتاب اال جامل موجود :مث ذكر آ ن .8
 اقتصر على اإلمجال دون التفصيل فهو على غري السبيل.



ص: ي 
لخ 
ت 

ن    حمد ب 
م

وح  عدس   ب   ري 

 

2 
 

ثال م  ن بيان الصورة الرشكية يف لك وآ مثةل للك نوع، وآ نه ال بد م ذكر آ نواع الرشك: .9

 يقترص عىل ذكر آ مثة الرشك مجمةل. وتفصيلها، وال

: ابال جامل والتفصيل، وآ ن الش يخ محمد ب ن عبد ذكر آ ن دعوة ال نبياء ا ىل التوييد اكنت  .10

 الوهاب سار هذا املسري.

جامل. يدا ىل التوي  ت طرح عليه الش به، خبالف ادلاعيةا ىل التوييد  بتفصيلادلاعية   .11  اب 

ات هو كشف الش هب :اةل كشف الش هباتسسبب تأ ليف الش يخ محمد ب ن عبد الوهاب ر   .12

جامل وتفصيل. هعلي طرحاكنت ت   اليت  ملا دعا ا ىل التوييد اب 

 .عندمه م ن الش به ما ليس عند غريمه ، ب د فيه علامء الرشك والضاللللك  .13

جامل وتفصيل خطر ورود الش به عىل القلوب بني الش يخ  .14 ، وآ ن م ن توجه ا ىل ادلعوة اب 

ذا مل يتحص ن فرمبا زل.سرتد علي  ه الش به، وا 

 ألن بعض الناس قد ال يكون عنده يف؛ آ ن ال تورد الش هبات :الصحيح ذكر آ ن املهنج  .15
م الرد، هفإذا وردت الشبهة وبعدها الرد قد تعلق الشبهة وال يف ،قلبه شبهة أصلا 

شبهة ورد ال ،عاطفيةالشبهات اليت يوردها خصوم التوحيد جتد أهنا  خاصة أن
 .علمي

: أن الرباهني ال تصلح إال لذوي العقول، أما العواطف فتصلح القانون العام  .16
 للجمهور.

أن يكون مهه يف دراسة هذا األمر العظيم مهاا  :طالب العلم أعظم ما يعتين به  .17
 .عظيماا 

ال بد من التوسع يف فهم حال أهل اجلاهلية الذين  :لتأصيل الرد على الشبهات  .18
  .بُعث النيب عليه الصلة والسلم فيهم

                                                 

 اجلزائري محمد ب ن سعد ريبوح كتبه:                                                    
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمةتلخيص 

 شرح كشف الشبهات

 للشيخ صاحل آل الشيخ حفظه هللا 

 [ما جاء يف مقدمة الشارح:]

ة ليس من منهج أهل السنة واجلماع :إن دليل وحدانية هللا جل وعال يف الربوبية    
لوه غاية كما جعله وال جع ،فيضون فيهتبعوا فيه طريقة األنبياء واملرسلني أهنم يُ  نالذي

 طائفة من املعاصرين غاية يف ذلك.

لربوبيدددة. توحيدددد ا واملتكلمون طريقتهم يف هذذ ا البذذا  لن التوحيذذد املولو  هو:    
وهلذا جيعلون أول واجب على العباد النظر أو القصددد إا النظر أو الشددك كما هي أقوال 

 عندهم.

 الدعوة إىل التوحيد تكون على جهتني:و    

 جمملة. األوىل:                                         

 مفصلة. الثانية:                                         

فهي ببيان معىن التوحيد وحق هللا جل وعل وبيان أنه سددددددددددددددب انه هو  جمملة:األوىل     
املسدددددددددددددددت ق للعبددادة، وإقددامددة الدددالئددل على توحيددد هللا جل وعل وعلى أن التوحيددد أهم 
املهمات وعلى أنه دعوة األنبياء واملرسدددددددددددلني، وعلى أن ذلك فيه من الفضدددددددددددل من تكفري 

 صيل.بيان التوحيد وفضله جممل بل تفالذنوب وحمو السيئات، ما فيه إا آخر ما يف 
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كثريون من   ايشددددده  فيه ،الدعوة إا التوحيد جمملة دون تفصددددديل وه ا القدر وهو:    
 الدعوة إا التوحيد جمملة يتفق عليها اجلميع. ألن ؛الدعاة يف هذا الزمن

ا ذإذا أمرهتم بتوحيدددد هللا جممل ن ينتقددددوا عليدددك يعين يف هددد فووائف املشذذذذذذذذذذذركني:    
التوحيدددددد عنددددددهم هو توحيدددددد الربوبيدددددة، وطوائف ال لة يف عبدددددادة األوليددددداء  ألنالزمن؛ 

 ،والصددددددددددددددالني إذا أمرهتم صلتوحيد ون تشددددددددددددددرو املسددددددددددددددألة اليت هم فيها ما أنكروا عليك
فكثريون دعوا إا التوحيد يف أماكن فيها قبور للصددددددددددددددددالني وتعبد من دون هللا ون ينكر 

 انتالدعوة كألن تلك املشدددددددداهد اليت شدددددددديدت لعبادهتا؛  ضددددددددرةعليهم أحد ممن هم يف ح
  .جمملة

الطريق  يف إن كان اإلمجال خطوة لكن. ال ُيصلح بقدر إصلح التفصيل :واإلمجال    
. صدددددددديلد تكون: إبمجال وتكون بتفالدعوة إا التوحي :قلنا هل ا فإن هذا يكون مناسددددددددباا،

لبيان ا إا التفصددديل، أو ليمهد هب هبا الناسكان إمجاله خطوة لينقل   فصذذلَث فمن لمجل 
سدددددب ، فيكون حبولو كان التمهيد يف أسدددددبوأ أو أسدددددبوعني أو شدددددهر ،حق هللا جل وعل

 .فإن هذا مناسب ،بلده الال اليت يف

 ،دعوته إبمجال دون تفصددددددددددددددديل وتكون، إا التوحيد ةدعاال إنه من :لكن لن يقال      
مني تقدوال أئمة اإلسلم امل ،وال من منهج أئمة هذه الدعوة ،ليس من منهجنا :ه افإن 

 . يف الدعوة إا توحيد هللا

لعبادة، إفراد هللا ص والتوحيد هو:الدعوة إا التوحيد مفصددددددلا:  واألخرى مفصذذذذلة:     
فراد هللا يكون إب والتوحيد:وهو حتقيق شددددددددددهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداا رسددددددددددول هللا، 

 القلوب وأعمال اجلوارح.أبعمال 
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: متنوعة منها احملبة والرغبة والرهبة والرجاء واخلوف والتوكل واإلانبة ولعمال القلو      
 فإذا تكلم عن راد أعمال القلوب وعبادات القلوب،واخلشدددددددددددددددوأ... إا غري ذلك من أف

فصدددددددلا م هذه بعلم وفصدددددددل على كلم أهل العلم فيها فإنه دعا إا نوأ من أنواأ التوحيد
ا إ توجه القلبُ اإلخلص وأن يم  :ولعظم لعمال القلو هذا من جهة أعمال القلوب. 

 حده.و يف القلب من جهة القصد والتوجه إال واحٌد وهو هللا  نهللا وحده وأن ال يكو 

من جهة الصلة والدعاء أبنواعه واالست اثة واالستعاذة والنداء  لما لعمال اجلوارح:      
ُذ كل مسدددددددددددددألة منها وبيان إفراد هللا جل وعل هبذه ذر والنوالذبح  وما شدددددددددددددابه ذلك. فأخم

 العبادة، هذا من الدعوة إا التوحيد مفصل.

صلكم والت اكم  تهوإفراد شددريع عليه وسددلم  صددلى هللاما يتعلق إبفراد النيبك لك        
فالدعوة  ،أو فرد من أفراد التوحيد ، جل وعلفهذا نوأ من أنواأ توحيد هللا ،بني العاملني

 .ع غريه هي طريقة أئمتنا وعلمائناإليه م

: والشر  كما هو معلوم أكرب وأص ر، والدعوة إا التوحيد والشرك يضاد التوحيد      
له إال : ال إالبد وأن يكون معها هني عن الشددددددددر ؛ ألن الدعوة إا التوحيد هي دعوة إا

 هللا. 

: كفر صلطاغوت وإميان صهلل، فلبد من النهي عن الشدددددددددددددددر ، فأهل وال إله إال هللا      
التوحيددد عندددهم دعوة إا التوحيددد جمملا ومفصدددددددددددددددلا، وعندددهم هني عن الشدددددددددددددددر  جمملا 

 ومفصلا.

ملشدددددددر  اهللا به، وبيان حكم  يم ببيان شدددددددناعة الشدددددددر  وأنه أعظم ما عصددددددد واإلمجال:     
كيات صدددور الشدددر  -وصدددومر الشدددر  و و ذلك مما فيه بيان الشدددر  إبمجال دون ذكر الصدددور

 .-املوجودة صلتفصيل 
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ال جتد أنه ، و إذا تكلم وهنى عن الشدددددددددر  كان هنيه جمملا  ه ا قد جتده عند كثريينو      
، اليدعو إا التوحيد إبمجال وينهى عن الشدددددددر  إبمجأن حيب  وإمنا ،يفصدددددددل الكلم فيه

حبسددددددددددب  املتلقي يفسددددددددددره مجالإلالنهي عن الشددددددددددر  ص ألن ؛وهذا ال يفيد الفائدة املرجوة
 .ولكن إذا فصلت وحددت فإنه يكون مستوعباا للمراد من الكلم ،فهمه

 : وهل ا قال ابن القيم رمحه هللا   

 انواإلمجال دون بيإطلق ددد...ددددددني فالدددددفعليك صلتفصيل والتبي                    

  أذهان واآلراء كل زمدددددددددددددانوخبطا الد... قد أفسدا هذا الوجود                    

يف الكتاب والسددددنة ولكنه إمجال وَثم تفصدددديل له. فمن اقتصددددر على  اإلمجال موجود:    
 اإلمجال دون التفصيل فهو على غري السبيل.

 يذكر الشر  األكرب واألص ر.: أبن والنهي عن الشرك مفصالا      

أنواعه معروفة مشددددددهورة عندكم. فيفصددددددل الداعية كل واحدة، فيأ   :الشذذذذذرك األكرو   
َث  ،ويبني أنه من الشدددددددر  ويفصدددددددل، ويقيم الدالئل يف ذلك بتفصددددددديلهادعاء غري هللا إا 

 ،اخلوف من غري هللا، يذكر صددددددومر اخلوف من غري هللا كذلكيذكر صددددددور دعاء غري هللا،
 . اليت هي شر  أكرب صهلل جل وعل الصورةوبينب 

كالرايء، ومنه ما هو ظاهر مثل: التمائم ولبس اللقة واخليط   : منه اخلفيواألصذذذذذذذذذذ ر    
 .ا بتفصيلويعرضهواللف ب ري هللا و و ذلك، فيذكرها 

يف ث : إن التمائم شددددددددر  و   صلديصددددددددور التمائم كثرية قد تقول للناسو  :التمائم     
ن فهدذا يقع فيده كثريون ممن ينهون جمملا ع ،ال تبني للنداس صدددددددددددددددورة التمدائملكن  ،ذلدك

إال صلصور مبا [ ] ر ال يتصورون املراد صلتمائم  الناسفعليها. الصورة وال يفصلون الكلم 
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الشدددوارأ ويف كثري  ا يفاليت جتده الاضدددرة اليومم  الصدددورُ  لكن ،اليت كانت يف اجلاهلية قدمياا 
هم رمبا عملوها ونظروا إليها وأنسدددددوا و  ،أهنا من الشدددددر  األصددددد ر ونال يتصدددددور  البيوتمن 
تفصدددديل هلذه ثرية بالشددددركية وإعطاء الصددددور الك  تشددددريو للصددددورفل بد أن يكون َثم  ،اهب

 . التوحيد والنهي عن الشر  مفصلةهذه هي الدعوة إاف املسألة،

 كل نذر ل ري هللا وتفصددددددددديل الكلم يفالو  ذبح ل ري هللا،الو  شدددددددددر  الرايء، أتخ ك لك    
 . واحدة

 هللا جل وعل وتفصدددددددددل الكلم فيه، نسدددددددددبة النعم ل ريشدددددددددر  األلفا  ك أتخ ك لك     
وال وأنه ليس بذي حالة واحدة بل له أح ،الكم ب ري ما أنزل هللا وتفصددددددددددددددل الكلم فيهو 

 .و و ذلك، حبسب ما قرره أهل العلم وأحكام خمتلفة

نت دعوة األنبياء ودعوة كاإا التوحيد تكون هبذه الصدددددددددددددددورة، وهكذا  الدعوة  :إذن     
 .املرسلني

رمحه هللا، من نظر يف دعوته وجد أنه سددددددار  بحممد بن عبد الوها والشذذذذيخ اإلما       
 هذا املسري، وهكذا األئمة من بعده رمحهم هللا تعاا وجزاهم عنا وعن املسلمني خرياا.

ال فلن سددهد عليه شددبه وأما الداعية إبمج الداعية بتفصذذيل يف التوحيدالشذذك لن        
 يف توحيد هللا فشدددددبه املشدددددبهني ،وهلذا تكثر الشدددددبه إذا ازداد التفصددددديل ،تطرح عليه الشدددددبه

اء غري هللا جل له أن دع ، فإذا فصددددلت وبينتتزداد صزدايد التفصدددديل يف مسددددائل التوحيد
شرصت له أن دعاء النيب عليه الصلة والسلم  إذا، و أتى صإلستشكاالت ،وعل شر 

أن  :توإذا قل أن دعاء الصددددددالني شددددددر  أتى صلشددددددبه،إذا قلت له و  ،شددددددر  أتى صلشددددددبه
 .الذبح ل ري هللا جل وعل شر  أكرب أتى صلشبه
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بعض  وجودة من يقول يفوإا الدعوات امل من الدعاة املنتسذذذبني إىل اإليذذذالمينيو       
على   عظيمة راجت ، وهذه أيضاا شبهةأص ر اولكن جيعلها شرك ،شر  : إهناهذه الصور

 ،ا هللا شددددركجيعلون الذبح ل ري ،كثريين من أتباأ اجلماعات اإلسددددلمية يف غري هذه البلد
أصدددد ر  ن شددددر ولك والنذر ل ري هللا شددددر ، ،صدددد ر ال مر  من امللة: شددددر  أولكن يقولون

  ؟ا لكريكون عندهم شرك إذا فمىت. وهكذا يف مسائل كثرية

اليت تطعن يف ما قررت من توحيد هللا جل وعل والنهي عن  أيتون لك ابلشذذذذذذذذذذذبه       
 فبقدر فهمك للتوحيد وهنيك عن الشدددددر  جمملا  ، إذاالشدددددر  جمملا ومفصدددددلا يف النوعني

 .فصلا ترد الشبهاتوم

 ،ةبدعوته جمملة ومفصدددددددددددلملا دعا  عبد الوهاباإلمام حممد بن  والشذذذذذذذذيخ رمحه هللا      
شددبهة على يف زمنه يف تضددليله وإيراد ال، وُنشددرت تبت األوراقوكُ  ،جاءته الرسددائل والكتب

 :نف رسالةص ،ه اليت كانت رائجة يف عصره يف وقت ماوألجل كشف تلك الشبم  ،أقواله
 .كشف الشبهات

ليسددت مقتصددرة على ما أورده الشدديجت، بل جتد أن الشددبهات يف التوحيد   والشذذبهات     
كل ما ذهبت إا بلد وجدت عند علماء الشدددددر  والضدددددلل من الشدددددبهات ما ليس عند 

 غريهم.

جتعل من لو أن و  ،ولو صلهدد ،الشددددبه ترد على القلوب وقد تفثر فيها الشذذذبه:خور      
لكن يف و  - ان يقتنع هبمع أنه  -   الشددددبهة  ، وهذه مصدددديبة أنمهدداا يف داخلهمسعها 

 .داخله يكون مهددا

ن درسدددددددددددددددوا أو مم ،من املنتسدددددددددددددددبني للعلم يف اجلامعات كثريين حىت  وه ا جتده عند      
م م عدجتد عندهحىت يف هذه البلد من أهل الفطرة، دراسددددددات عصددددددرية يف هذا العصددددددر 
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لقلب تردد  ، ولكن يف اوعندهم قناعة بضدددددددده وصلتوحيد قناعة صلشدددددددر  وال صلدعوة إليه،
 .نع عند قبور األولياء والصالني أنه شر  وكفر صهلل جل وعليصأن ما  هم يفهددك

 ما  رمحه هللا يف ريذذالة كشذذف الشذذبهاتم الرتدد إذا قلت هلم ما قاله اإلويعظ        
لياء ن من جهة املتعلقني صألو يف زمن الشدددددديجت ويف هذا الزم - : إن شددددددر  املعاصددددددرينه ه

الهدد ويعظم ألجل ورود  يعظم ،أعظم من شدددددددددددددددر  أهل اجلاهلية -واألموات و و ذلك 
وقد  ،؟ وهفالء مسددددددلمون يصددددددلون ويزكون وحيجونكيف يقال ذلك  كقوهلم:الشددددددبهات، 

 ،ترى على بعضددددددهم أثر السددددددجود وأثر الطاعة والزهادة والبكاء من خشددددددية هللا جل وعل
ردد يف هذا تصلتوحيد دائم التكرار له يف  ويبقى من ن يكن مت صددددددددددددددناا  ،لشددددددددددددددبهةفتعظم ا

 .األصل العظيم

فسدددددينظر وسدددددي ا  وسددددديدعو إبمجال وتفصددددديل، وعندها سدددددهد  فمن توجه للدعوة      
عليه األقوال واألعمال وال رائب، وإذا ن يت صددددددددددن فرمبا زل الزلة اليت بعدها سدددددددددديكون يف 

 أعظم خسار.

ل هي  ، وهو ن يكتبها للمشركني، بكشف الشبهاتكتب  الشيجت رمحه هللاوهل ا        
كون ذا أن ي حيتا  إا ألنه ؛املوحدللمسدددددلم صدددددنفها  كشدددددف الشدددددبهات عن املسدددددلمني،

 .أن ال تبقى الشبهة معه :يعين ،بصرية يف الشبهة

 ألن بعض الناس قد ال يكون ؛د الشبهاتالشك لن املنهج الصحيح لن ال تور  و      
م هفإذا وردت الشددددددبهة وبعدها الرد قد تعلق الشددددددبهة وال يف ،عنده يف قلبه شددددددبهة أصددددددلا 

لشدددددددبهة ورد ا ،عاطفيةالشدددددددبهات اليت يوردها خصدددددددوم التوحيد جتد أهنا  خاصذذذذذة لنالرد، 
 .علمي
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ناس أن إاثرة ال -يف معرفة نفسددددددددددددددديات الناس  - ومن القواعد املقررة يف الدعوة      
 .اإلدرا  هل للفهم و فل يكون إال ملن  ابلعلمأما  ى،قو أ ابلعاطفةري عليهم والتأث

لما  ، يفهمها إال اخلاصدددددددددددددددةهذه ال :خماطبة القلب ابلراهنيو  ،مخاطبة العقلف        
لب النفوس هذا يقف. اهلياجة واألخذ صلعواطف وبت ريك النفوس دون الربهان العاطفة

 .يكون  ثريه عليها أعظمو 

د عليها؛ ر سدددددددتفا  يف ذكر الشدددددددبهات ويُ يُ  أن :وهل ا ليس من املنهج الصذذذذذحيح       
 ،إن كثرياا من الشذذذذذذذذذذذبهات مبناها على العاطفة إذ  الشدددددددددددددددبهات قد تعلق صلقلوب،  ألن

 هللا هفالء الددذين حتكمون عليهم صلشدددددددددددددددر  مصدددددددددددددددلون مزكون يعبدددونكقول من يقول: 
، وهم عندهم خشددددددددددية وتلوة للقرآن، هذا هذه األموات أهنم ما دعوا اسددددددددددتقلالو  ،وحده

 ا، وهذا كثري الصددددددددددددقة، وهذا كثري العمل،ويفطر يوم اوهذا يصدددددددددددوم يوم متم كل ثلث،
لما . ر  هبا العواطفر الكلمات اليت حتُ إا آخ ،وهذا فعل لإلسددددددلم ما فعل اهدوهذا جم
 .كان عقله مستعداا لقبوله  إال من ل يفهمهف :الرهان

: أن الرباهني ال تصدددددددلح إال لذوي العقول، أما العواطف فتصدددددددلح إذن القانون العا      
 للجمهور.

طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند هللا جل وعل  وه ا لعظم ما يعتين به       
ا فيما عند ه رغمبا ه ويلتذ بوتوجه إا هللا وحده، وجتاىف عن دار ال رور، وضددد ى مبا يشدددتهي

هللا جل وعل، يتوجه إليه أبن يكون مهه يف دراسددددددددة هذا األمر العظيم مهاا عظيماا، 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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ال يسددددددددددددتقيم مع كل نفس، وإ ا يسددددددددددددتقيم مع النفس اليت  فاالعتناء هب ا العلمإذا       
 عرفت عظم حق هللا جل وعل يف هذا األمر العظيم؛ ألنه إذا ن ُيكرر ُنسيم.

وبين لن  واجنبين" قول هللا جل وعل خمرباا عن دعاء إبراهيم عليه السددددددلم:  وأتمل      
على نفسدددددددددددده وهو إبراهيم خليل هللا، خاف على ، قال العلماء: خاف "نعبد األصذذذذذذذذذنا  

) ومن أيمن  :نفسددددددده عبادة األصدددددددنام، وخاف على بنيه، قال إبراهيم التيمي يف تفسدددددددريها
ا، منيع ابد أن تضددددددع محاية قوية وسددددددورا  فل ، فإذا كنت ال  من البلءالبلد بعد إبراهيم (

 إليك ذلك. أن يتطرق

رمبا قول: نهل من املمكن أن نعبد والعياذ صهلل األواثن واألصنام؟  وبعضهم يقول:      
عددد زمن ت قليل فبتسدددددددددددددددداهلدد إذا ن يكن ممكنددا بفضددددددددددددددددل هللا وبنعمتدده يف جيلددك، ولكن

لى التوحيد، الفا  ع يتساهلون أكثر، َث نصل إا مرحلة ال تتواصى فيها األجيال على
أ لتساهل وقولنا: التوحيد فهمناه، فينشمن أين يدخل الشر  على الناس؟ هو من اف إذن

 أجيال ال يعرفون التوحيد وال تُدد ددددرمس يف قلوهبم حرارة التوحيد.

ال بد من التوسدددع يف فهم حال أهل اجلاهلية الذين  :ولتأصذذيل الرد على الشذذبهات     
بُعث النيب عليه الصددددددددددلة والسددددددددددلم فيهم، كيف كان شددددددددددركهم؟ وكيف كانت أحواهلم يف 

بادة ويف الداينة؟ وما هي أصددددددددددددددنامهم؟ وما هي أواثهنم؟ وكيف عبدوا امللئكة؟ وكيف الع
 عبدوا اجلن؟...إا آخره.

 منها: ،وه ه خيدمك فيها طائفة من الكتب  

  . 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 التفسدددري عند اآلايت اليت فيها ذكر الشدددر  أو األمر صلتوحيد، أو ذكر أهل          
املتأخرين من  اآلية؛ ألن اجلاهلية من األميني أو الكتابيني، فتنظر فيما قاله السدددددددددددددددلف يف

املفسددددرين صددددرفوا اآلايت عن تفاسددددري السددددلف، فهفالء عندهم أن التوحيد وعبادةم غري هللا 
خلددالق هو غري هللا، وأمددا تفدداسدددددددددددددددري السدددددددددددددددلف فتجددد أهنددا  لف ذلددك، هو صعتقدداد أن ا

يفسدددروهنا  -ف السدددل -يفسدددروهنا بتفسدددري واملتقدمون  نفاألصدددنام واألواثن مثل: املتأخرو 
 بتفسري آخر.

كتب شدددددديجت اإلسددددددلم ابن تيمية وابن القيم، مثل ما جاء يف النوع الثالث من الكتب:. 
اقتضدداء الصددراس املسددتقيم خمالفة أصدد اب اجل يم (، ويف أواخر كتاب شدديجت اإلسددلم: ) 

أواخر التدمرية، ويف التوسددل والوسدديلة، ويف االسددت اثة الكربى املعروفة صلرد على البمكري، 
ل فيها شدددددديجت اإلسددددددلم مسددددددائل توحيد العبادة  ويف الرد على اإلخنائي، هذه الكتب أصددددددا

 هللا عليه وسلم.صلى  وحال املشركني الذين بعث إليهم رسول هللا

أبنائه  نفاتومص ،رمحه هللا بمصنفات اإلمام اجلليل حممد بن عبد الوها :. النوع الرابع
 .وتلمذته ومن سلك سبيلهم

فتاوى علمائنا املعاصددددددددددددرين، مساحة الشدددددددددددديجت عبد العزيز، وبقية العلماء : . النوع اخلامس
 حفظهم هللا.

 اليت ذكران منها كتب خمصدددصدددة يف رد الشدددبهات، وهي كتب الردود، وه ه الكتب      
 .تلرو عند  الشبهات وتلرو الردفهي 
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ندد هبا أئمة الدعوة قول من يقول: إن هذه اآلايت اليت يُ  ومن األغالط العظيمة      
ه إ ا هي يف املشركني وليست يف هفالء، ويُدددددرد عليهم مبا قال ،اليت تذكرون وهذه األحكام

ن كان لتتبعن يذذذذنن مالعلماء: أبن الال هي الال، وقد قال صدددددلى هللا عليه وسدددددلم: ) 
لنا إله   اجعل: ) قلتم وال ي نفسي بيده كما قال لصحا  مويى ملويى(، ) قبلكم 

((، فما أشددددددبه الليلة صلبارحة، فهذا يتوارد ألن األفكار حمدودة، وشددددددبهاُت هلة كما هلم آ
 فيتوارثها الناس جيل بعد جيل.الشيطان حمدودة، 

 يللة:األ

 هل تقسيم الدعوة إا التوحيد تقسيم لك أم هنا  من سبقك؟ س:     

التقسدددددديم ليس حكماا، التقسدددددديم لإلفهام، فالتقسدددددديم الذي هو حكم هذا حيتا   اجلوا :
ألة ال تقل يف مسدددد إا أن يكون هنا  من يسددددبق املرء؛ ألن األحكام ال تكون مسددددتأنفة،

القرآن فيه و  ك فيها إمام، أما التقسددديم الذي هو لإليضددداح، فإن هذا وظيفة املعلم،ليس ل
 ،ت أخريف آاي ، هذا إمجال، وتفصددددددديله) ومن يكفر صلطاغوت ويفمن صهلل ( :هذا وهذا

إمجال  يهاف دعوة الشدديجت حممد ودعوة العلماء: ،النيب عليه الصددلة والسددلم أمجل وفصددلو 
م هذا من جهة ، فالتقسدددددددديإمجال وتفصدددددددديل يف النوعني مجيعاا  :كتاب التوحيد   ،وتفصدددددددديل
 وهو تقسيم لإلفهام ال لل كم. االستقراء،

 ه؟لوب من أساليب حفظ التوحيد وصيانتان الشبهات للعامة والرد عليها أسهل بي س:

أنت اء، فال، مثل ما ذكرُت لكم، الشدددددبهة ال تورد؛ ألن الشدددددبهة بلء وردها دو  اجلوا :
 ما    صلبلء وترده، أو جييء صملر  ويقول أان أعاجله، فهذا ال يصلح.

 .تعاىل حبمد هللامتت 

 .اجلزائري وحددددبددعد ريحممد بن س تلريو:


