
 63 –الصافي  اإلسالمسلسلة 
www.saaid.net/kutob 

 

 

 الوقوع في  من    التحذير

 الشبهات

 

 تأليف ماجد بن سليمان الرسي

 هـ 3414 جمادى األولى

 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob


1 

 

 ربِّ يسر وأعن ،بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

 أما بعد: ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،احلمد هلل وحده
كما قال اهلل   ،وأكمل اهلل تعاىل هلم الدين ،ليلها كنهارها ،أمته على احملجة البيضاء فقد ترك النيب 

 .ورضيت لكم اإلسالم دينااليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت تعاىل 
وما حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذَكرنا منه  قال أبو ذر رضي اهلل عنه: )) لقد تركنا حممد 

 1علما.((
: )) ما بقي شيء يُقرِّب إىل اجلنة ويباعد من النار إال وقد  ويف زيادة عند الطرباين: فقال رسول اهلل 

 2بُــيِّــَن لكم((.
ملا علموا أهنم ال يقِدرون على حتطيِمه وحموِِه  ،ضاقت صدورهم بصفاِء هذا الدين ووضوِحهِ ولكن قوما 

ليصري املسلمون يف  ،ويُبــثُـّون الشكوك حول حقائقه وثوابته ،من صدور الناس ؛ ذهبوا ُيشوِّشون عليه
أما العقيدة  ،وحنوهاويكون متسكهم به متسكا صوريا ال ُُياِوز العبادات الظاهرة  ،شك وحرية من دينهم

أو فيما يتعلق مبنهج فهم  ،سواء فيما يتعلق بأحقية اهلل وحده بالعبادة ،فرييدون أن ُيشكلوها كيفما أرادوا
 وهلمَّ جرَّا. ،أو ضوابط العالقة بني احلاكم واحملكوم ،أو مسائل الكفر واإلميان ،أمساء اهلل وصفاته

ورمبا طلبة العلم فيهم  ،ف كثري من جهلة املسلمنيوقد جنح أهل الزيغ يف بث الشبهات بني صفو 
 وردَّها من أراد اهلل هدايته وجناته. ،فتلقفها من َضُعَف دينه وعلمه وعقله ،وعلمائهم

بني املسلمني لتشويه الدين ابتداء بفتنة مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إىل  حصلتفالفنت اليت 
لشبهات بني املسلمني لتغيري الفهم اإلسالمي الصحيح ملسألة يومنا هذا ما كانت لتحصل لوال دخول ا

ولوال  ،ل عثمانتِ ــفلوال الشبهة اليت وردت يف حقوق الوايل ملا قُ  ،إىل فهم آخر الدينمعينة من مسائل 
ولوال شبهة الغلو يف آل البيت ملا  ،الشبهة اليت وردت يف منهج فهم أمساء اهلل وصفاته ملا نشأت اجلهمية

 وهلمَّ جرَّا. ،اخلوارج واملرجئة توال شبهة اخللل  يف فهم حد اإلميان والكفر ملا نشأ ،نشأت الرافضة

فسُهل  ،أقول: وقد اشتد أهل الزيغ يف نشر شبههم يف هذا الزمان الذي تطورت فيه وسائل االتصال 
يف نفسي أن ُأخرج هذا  فلذا روَّأتُ  ، وبكم  أعظم من قبلالطريق أمامهم لنشر بالئهم بني املسلمني

ولكن إذا حتصن املسلم مبعرفة الضوابط  ،البحث املتواضع لعله يكون معونة للعاقل وتذكرة للجاهل
                                              

( ، الناشر: دار 192« )/التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان»( ، وصححه األلباين يف 55( وابن حبان )5/151رواه أمحد ) 1
 جدة. –باوزير 

 (.1081« )الصحيحة»( ، وقد صحح هذه الزيادة األلباين يف 1561« )املعجم الكبري»انظر  2
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العلمية املعينة على فهم حقيقة الشبهات ووسائل التحصن منها صار يف عصمة من الوقوع فيها بإذن 
 اهلل.

وال خيلو زمان من قائمني  ،ملوضوع فإنه حيسن التنبيه إىل أن الشبهات ال حصر هلاوقبل الدخول يف ا
كما قال ابن القيم رمحه اهلل: )وقد خلق اهلل تعاىل لكل باطٍل وبَـْهٍت   ،على بثها ونشرها بني املسلمني

نة على فهم حقيقة عيمُ ـولكن إذا حتصن املسلم مبعرفة الضوابط العلمية ال ،1كما للحق حـََملة (  ،حـََملة  
 .عصمة من الوقوع فيها بإذن اهللالشبهات ووسائل التحصن منها صار يف 

واهلل  ،جنبنا وإياهم طرق الغوايةـوأن ي ،وحده لهواهلل أسأل أن يوفقنا واملسلمني مجيعا إلخالص العمل 
 م تسليما كثريا.وسلَّ  ،وآله وصحبه وصلى اهلل على نبينا حممد ،علمأ

 هجري 1616لعام  مجادى األوىلمن شهر  الرابعماجد بن سليمان الرسي يف مساء  ،وكتبه

 88955585985151هاتف: 

 اململكة العربية السعودية
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 

                                              

 مكة. –، ط دار عامل الفوائد  1120، ص « إغاثة اللهفان»انظر  3
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  تعريف الشبهة 

 كيف تنشأ الشبهات 
 لكل شبهة جواب 
 الشبهات تتجدد وال حدَّ هلا 

 استبانة طريق اجملرمني واملبتدعني كشف شبههم ِمن أعظم ما جاء به شرعنا احلنيف 

 ويظهر الدين ،عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة االبتالء للمؤمنني 

 سام من ُيروِّج الشبهات  أق

  شُّبه به هي ال  املتعلقة باالعتقادأخطر الشُّ

 وجوب احلذر من الشبهات وعدم االستشراف هلا 

 ن العلماء واألمراء ُُتاه من يروجون الشبهات  واجب والة األمر م

 املتبعني للكتاب والسنة وفق فهم السلف  ،عالج الشبه يكون بالرجوع إىل العلماء الربانيني
 الصاحل

 لباطل خيِلطون شبههم بشيء من احلق لريوج ب  ني الناسأهل ا

 ل أنواع اجلهاد يف سبيل اهلل  الذب عن الدين والرد على ُشــبه أهل الباطل من أفض

 عناية العلماء يف القدمي واحلديث برد ُشَـبِه أهل الباطل 

 ادة اليت ُتعىن بالرد على الشبهات املتعلقة بتوحيد العب  ثبت يتضمن أهم الكتب 



 4 

  تعريف الشبهة 
شبهة وارد  » :اهللابن القيم رمحه اإلمام قال   ،على القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق له دُ يرِ  ال
ؤثر تلك الشبهة فيه العلمِ  حقيقةَ  القلبُ  باشرَ  فمىت  ومعرفة هابل يقوى علمه ويقينه بردِّ  ،مل ت

وإال  تداركها فإن ،1قدحت فيه الشك بأول وهلة ؛العلم باحلق قلُبه ومىت مل يباشر حقيقةَ  ،بطالهنا
أمثالُ  تتابعت شاكا مرتاباـعلى قلبه   .ها حىت يصري 

طل من والقلب يتوارده جيشان با صغا  ما قلب  ـفأيُّ  ،جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل ؛ال
ن إليها تشرَّ  ها ورك شرب شبهات الباطل فإن ُأ ،ضح لسانه وجوارحه مبوَجبهافين ،هبا وامتأل هباإلي

فيظن اجلاهل أن ذلك لسعة علمه وإمنا ذلك  ،واإليراداتوالشبهات  الشكوك تفجرت على لسانه
 اهـ. 2.«ويقينه من عدم علمه

فإهنا تلبس ثوب احلق على جسم  ،ا مسيت الشبهة شبهة الشتباه احلق بالباطل فيهاوإمن: مث فال
طل با  3.ال

                                              
 .هُ ــــت  رَ ــــا إذا باشَ أي أن الشبهة تقدح يف القلب شك   1
 .اخلرب -الناشر: دار ابن عفان  ،حتقيق علي حسن عبد احلميد ،(1/442« )مفتاح دار السعادة» 2
 (.1/344« )املصدر السابق» 3
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 كيف تنشأ الشبهات 
الشبهات:  ن القيم رمحه اهلل مبينا كيفية نشأة  اب  قال 

وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت َخـِفي على الرجل وهذه الفتنة  تنشأ تارة من فهم فاسد، 
 1مل يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي ِمن عمى يف البصرية، وفساد يف اإلرادة.

                                              

 ط دار الكتب العلمية.حتقيق الفقي، ( 1/111) «إغاثة اللهفان» 1
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 لكل شبهة جواب 
يستدلون هبا على  وأهل البدع لهم شبهات وحجج كثيرة املشركنيأن  –رمحك اهلل تعاىل  –علم ا

 ،أي ليبطلوه ،وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلقكما قال تعاىل   ،الباطل وإبطال الصوابصواب 
يُعلم أن  ولكن  وال يأتونك مبثل إال كما قال تعاىل   ،ولكل شبهة جواب ،باطلةفإهنا شبهة  كلَّ ل

ق وأحسن تفسريا  .1جئناك باحل

ملا أمر اهلل  ،الشبهاتقد اعتىـن القرآن بالرد على و  شبهة اليهود اليت أثاروها  ومن ذلك الرد على 
ل القبلة من بـيت املقدس إىل الكعبة فقالوا  اهلل  فردَّ  ،ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليهابتحوي

ـيَّ  ،عليهم يأمر الناس بالتوجه إىل ما شاء  ،ن أن احلكمة يف ذلك هو أن اهلل له املشرق واملغربـوب
سفهاء ملا اعرتضوا هبذا االعرتاض ،حانه وتعاىلسب فقال سبحانه ﴿سيقول السفهاء من  ،ومساهم 

ناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هلل املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط  ال
 مستقيم﴾.

ن اعرتاض اليهود  :أخرى وهي لفتة الرد القرآين ويف هذا قد مساه اهلل  ةعيعلى الشر وأشباههم إذا كا
 ؟وصف من اعرتض على أحقية اهلل وحده بالدعاء والعبادةفِبماذا يُ  ،اسفه

                                              
 (.2/222« )الدرر السنية»وانظر ما قاله اإلمام فيصل بن تركي رمحه اهلل كما يف  1
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 الشبهات تتجدد وال حدَّ لها 
ألن احلق إذا تـبني بأدلته  ،فال يلزم الرد عليها كلها ،هلا ومما ينبغي أن ُيعلم أن الشبهات ال حدَّ 

ألن  ،يهاــبل ينبغي اإلعراض عن مساعها وتلقِّ  ،اليقينية مل يلزم اإلتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه
كما قال تعاىل   ،وألن كل ما ناىف احلق الواضح فهو باطل ،بطالهنا أمر معلوم من الدين بالضرورة

ا بعد احلق إال الضالل  1.به والرد عليها من باب التربعــفعلى هذا فيكون حلُّ الشُّ  ،فماذ
أيضا أن الشبهات  ،وحُييوهنا كلما َخـَبت ،يثريوهنا كلما اندرست ،هلا أهلون ومما ينبغي أن ُيعلم 

ضلوا هبا عباد اهلل ن تعظيمه الالئق به ،سبحانهويصرفوهم عن عبادته  ،لُي وليس ذلك بغريب  ،وع
 فقدميا قيل: لكل قوم وارث. ،عليهم

كما قال   ،يف تاريخ اإلسالم مشهورأمر واألحقاد مناوئني لدعوة الرسل وإثارهتم للشبه ـفظهور ال
ن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول تعاىل  وكذلك جعلنا لكل نبـي عدوًا شياطني اجل
 .غرورا

                                              
 . 141قاله ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية من سورة البقرة:  1
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 استبانة طريق المجرمين والمبتدعين كشف شبههم ِمن أعظم ما جاء به شرعنا الحنيف 
قال اهلل تعاىل )وكذلك نفصل اآليات ولتستبني طريق اجملرمني(، قال الباحث )متيم بن عبد العزيز  

قا على اآلية الكرمية:  القاضي( حفظه اهلل معل

ل رب العاملني، وهتك أستارهم، وكشف  طريق اجملرمني واملبتدعني املخالفني لرس ُعِلم هبذا أن استبانة 
ملتتابعة يف ذكر عقائد األمم ِمن أعظم ما جاء به شر  ؛شبههم عنا احلنيف، فهذه آيات القرآن ا

قائدهم يتم عالكافرة من يهود ونصارى ومشركني وصابئة وغريهم، قد ذكرها اهلل وكررها، إذ ببيان 
ل السنة على  للمؤمنني احلذر منها، وببياهنا يتحقق للمؤمنني مبدأ الوالء والرباء، وهلذا دَأبَ  علماء أه

 1انتهى كالمه حفظه اهلل. البدع ورد باطلهم. التصدي ألهل

                                              
 الرياض. –(، الناشر: مكتبة الرشد 1)ص « قلب األدلة على الطوائف املضلة يف توحيد الربوبية واألمساء والصفات»مقدمة كتابه  1
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 ويظهر الدين ،عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة االبتالء للمؤمنين 
متحيص املؤمنني واختبار  ؛مناوئني لدعوة الرسل وأتباعهم وإثارهتم للشبهـومن ِحـكم ظهور ال

كافرين وإبطال كيدهم ،صربهم مث إجناز اهلل وعده للمؤمنني بنصرهم على من  ،وإقامة احلجة على ال
نا كما قال تعاىل   ،عاداهم ولقد سبقت كلمتـنا لعبادنا املرسلني * إهنم هلم املنصورون * وإن جند

 .هلم الغالبون
 قال ابن تيمية رمحـه اهلل: ،ظهور اإلميان والدين ؛ومن ِحكم ظهور املناوئني لدعوة الرسل

نإنَّ من أعظم أسباب » ظهور املعارضني هلم من  ؛وبـيان حقيقة أنباء املرسلني ،ظهور اإلميان والدي
 به احلقَّ  قُّ وذلك أن احلق إذا ُجِحد وُعورض بالشبهات أقام اهلل تعاىل له ما حيُِ  ،أهل اإلفك املبـني
ما عارضه وفساد  ،مبا ُيظهره من أدلة احلق وبراهينه الواضحة ،من اآليات البـينات وُيبطل به الباطلَ 

اِحضة  1«.من احلجج الدَّ
ويقذف  ،فُيحق احلق بكلماته ،أقام من يعارضه ؛ومن سنة اهلل أنه إذا أراد إظهار دينه»وقال أيضا: 

 2«.باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق
 فاألمر كما قال األول:

د يظهر حسنه الضِّد  وبِضده تتميز األشياء  والضِّ

                                              
 .الرياض –، الناشر: دار الفضيلة ( بتصرف يسري28 – 1/21) ،«اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» 1
 (.22/11« )جمموع الفتاوى» 2
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   الشبهاتج رو  أقسام من ي 
 :أصنافعن ثالثة ال خيرجون ـبني املسلمني  اتالشبهيروجون الذين و 

ى ما أملته  ،ارع احلكيمـم مل يفهموا دالالت النصوص الشرعية على مراد الشكوهنُ   :األول بل عل
  :كما قال األول  ،موا خالف املرادهِ ففَ  ،هومهمعليهم فُ 

ن الفهِم   حيًحاوكم من عائب  قواًل ص  السقيموآفته م

ن القيم رمحه اهلل مبينا ضرر سوء فهم املراد عن  اب  : ه رسولاهلل و قال 
ن الضالل والعدول عن الصواب ما ال يعلمه إال اهلل» مهال ذلك والعدول عنه م بل  ،فقد حصل بإ

كل خطأ يف   بل هو أصل ،سوء الفهم عن اهلل ورسوله أصل كل بدعة وضاللة نشأت يف اإلسالم
فــــق ســــوء الفهــــم يف بعــــض األشــــياء مــــن فيتَّ ،سيما إن أضيف إليه ســــوء القصــــدوال ،األصول والفروع

 1.«واهلل املستعان ،فيا حمنة الدين وأهله ،املتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع

ات بأحاديث ضعيفة أو باطلة أو ـاستدلوا على ما تعلقوا به من شبههم من  الثانيالصنف 
وحنو ذلك من االستدالالت اليت ال تثبت هبا األحكام الشرعية الفرعية فضالً  ،منامات وحكايات

 2ثبتون العبادات باحلكايات واملنامات واملقايـيس والعقولوالذين يُ  ،عن أصول الدين ومبادئه العظام
 .وعندهم من ذلك الشيء الكثري ،واألذواق هم اليهود والنصارى

                                              
 دمشق. –الناشر: دار ابن كثري  ،111ص  ،«الروح» 1
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.« درء تعارض العقل والنقل»يراجع  ،مالحظة: العقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح 2
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الذين يُ  ألن األدلة  ،ما حيشون كتبهم باألشعار واحلكايات واملناماترون الشبهات عمو قرِّ بل إن 
ون إىل احلكايات واملنامات أفلهذا يلج ،هِ سِّ بل تنقضه من ُأ ،الشرعية ال تعينهم على باطلهم

ل هي كالسراب حيسبه الظمآن ماءً  ،وهذه ليس هلا ِعماد وال وتد يف دين اهلل ،واألشعار حىت إذا  ،ب
 .جاءه مل جيده شيئا

ن تيمية رمحه اهلل قال إما أحاديث  م  هُ ــتُ دَ م  فعُ  ؛أشباه املشركني النصارى ،اللوأما أولئك الضُّ » :اب
ن يكون  ،حتج بقولهـأو منقوالت عمن ال يُ  ،ضعيفة أو موضوعة إما أن يكون كذبًا عليه وإما أ

ل غري معصوم ق  دَّ صَ إذ هي نقل غري مُ  ،غلطًا منه وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول  ،عن قائ
 اهـ. 1.«كما يفعل النصارى  ،وتركوا حمكمه ،كوا مبتشاهبهومتسَّ  ،حرفوا الكلم عن مواضعه

جزئية خاصة إلثبات قضايا كلية عامة» :وقال أيضا فيحتجون إلثبات جواز  ،ورمبا احتجوا بأمثلة 
أن  بسؤال بعض الناس النيب  –فيما يقدر عليه املخلوق وما ال يقدر عليه  -مطلق االستغاثة 

لكن ال يلزم من ذلك ثبوت مجيع  ،ومعلوم أن هذا الذي ثبتت به السنة حق ال ريب فيه ،يدعو هلم
سيما مع االختالف ال ،جزئيالكلية ال تثبت مبثال  إذ الدعوى ،وإبطال نقيضها ،الدعاوى العامة

جلاريتني  ،والتباين ن يثبت ِحـل مجيع املالهي لكل أحد والتقرب هبا إىل اهلل بكون ا وهذا كمن يريد أ
وجهه كان مصروفا إىل احلائط  مع كونِ  ،يوم عيد غنتا عند عائشة رضي اهلل عنها يف بيت النيب 

ل قول بقوله ﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون  ،ال إليها أو حيتج على استماع ك

                                              
 –الناشر: مدار الوطن  ،1ط  ،حتقيق عبد اهلل السهلي ( باختصار يسري.121 – 122/ 2« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1
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كما يف قوله ﴿أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما مل   ،وال يدري أن القول هنا هو القرآن ،أحسنه﴾
آباءهم األولني﴾  اهـ. 1.«وغ استماع كل قولأنه ال يسُ  وإال فُمَسلَّم   ،يأت 

آليات  ،من اتبع املتشابه وترك احملكم هم الثالثالصنف  الباطل الذين يفهمون ا وهذا سبـيل أهل 
عامة الناس وال  الظاهر علىأي اليت يشتبه فهم معناها  ،كمات على ضوء اآليات املتشاهباتاحمل

على ضوء اآليات املتشاهبات والواجب فهم اآليات  ،ىءطاخ مسلكوهذا  ،هميعلمها إال علماؤ 
ـينها تـناقض -حبمد اهلل  -ونصوص الشريعة  ،العكساحملكمة ال  سر بعضها  ،بل متفقة ،ليس ب يف

فعن عائشة رضي اهلل  ،وقد حذر النبـي عليه الصالة والسالم من اتباع املتشابه وترك احملكم ،بعضاً 
هو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن هذه اآلية  تال رسول اهلل  :عنها قالت

ك ال تاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء أم 
 اكر إال أولو تأويله وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذَّ 

  .األلباب
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل  قال رسول اهلل  :قالت : ف

 2.فاحذروهم

 

                                              
 (.121 – 2/122« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 (.2881ومسلم ) ،(4141رواه البخاري ) 2
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   االعتقادالمتعلقة ببه ش  الهي به أخطر الش 
شبه كلها خطرية اليت تقرر الشبه ك  ،من ملة اإلسالميرتتب عليه خروج الذي هو ولكن أخطرها  ،ال

طيل ا تقرراليت كذلك الشبه و  ،دعاء غري اهلل الشبه اليت أو  ،نفسههلل عن صفاته اليت وصف هبا تع
  ،ا حرم اهللأو الشبه اليت يراد منها حتليل م ،القرآن والسنة ،مصادر التشريع يراد هبا الطعن يف

 كتحليل الربا مثال وحنو ذلك.
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 وجوب الحذر من الشبهات وعدم االستشراف لها 
وال الشبهات  أن حيذر من الوقوع يفنه لديطريق السالمة أن يسلك جيب على املسلم الذي يريد 

 :فقال ،وا عنه وال يتصدروا لهأأن ينأمرهم لصحابة لالدجال فتنة كر ملا ذَ  فإن النيب  ،تصدر هلاي
هذا مع علو كعبهم يف الديانة  ،تتعرضوا لهدوا عنه وال أي ابتعِ  ،(عنه فانأواإذا مسعتم به يف أرض )

 !؟دوهنم مهن مبفكيف  ،والعلم
فرمبا خرج اإلنسان من اإلسالم » :بن حسن رمحه اهلل الرمحـٰنقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 

ألوثواإلخالص والرباءة من عبادة ما عُ بشبهة حتول بينه وبني ما جيب هلل من التوحيد  ان ـبد معه من ا
 1.«واألصنام

                                              
 الرياض. –الناشر: مكتبة اهلداية  ،13ص  ،«منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس» 1
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   لشبهاتاجاه من يروجون واجب والة األمر من العلماء واألمراء ت 
ـيُ أن و  ،على أيدي من يروجون الشبه األخذجيب على والة األمر  ـعـ حبس أو ضرب أو ـهم بـرونزِّ ـ

أو احلوار  ،باسم حرية الرأي ،اجملال مفتوحا هلم إلفساد عقائد املسلمني ببث الشبه اوال يرتكو  ،نفي
الدول الغربية مناهج هي حمض اليت  ،وحنو ذلك من الشعارات الرباقةالدميوقراطية أو  ،مع اآلخر

 الكافرة.
العلماء واملتخصصني يف العلوم الشرعية أن يردوا على الشبه كما  حىت ال تروج الدينية جيب على 

 يستشري.ينتِشر و رك فإنه إذا تُ  ،العضويألن الشبهة كاملرض  ،بني املسلمني
ن تيمية رمحه اهلل يف سياق أمثلة من جيب بيان حاله والرد عليه:  اب  قال 

ل الوِمثل  مخالفة للكتاب ـأو العبادات ال ،مقاالت املخالفة للكتاب والسنةـأئمة البدع من أه
ن  ،فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني ،والسنة حنبل: حىت قيل ألمحد ب

كلم )الرجل يصوم ويصلي ويعتكف  أهل البدع؟يف  أحبُّ إليك أو يت
كلم  ،ا هو لنفسهفقال: إذا قام وصلى واعتكف فإمن هذا  ،أهل البدع فإمنا هو للمسلمني يفوإذا ت

 .(أفضل
تطهري سبيل اهلل  إذ   ،سبيل اهلل من جنس اجلهاد يف ،دينهم للمسلمني يف عام   1نفع هذا  أنَّ فبنيَّ 

ودفع بغي هؤالء وعدواهنم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق  ،رعتهودينه ومنهاجه وشِ 
وكان فساده أعظم من فساد استيالء  ،الدين دَ سَ فَ ضرر هؤالء لَ  فعِ دَ قيمه اهلل لِ ولوال من يُ  ،املسلمني

ن إال تبعً  ،العدو من أهل احلرب وأما  ،افإن هؤالء إذا استولوا مل ُيفسدوا القلوب وما فيها من الدي

                                              
 أي الراد على أهل البدع. 1
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 ،ركم وأموالكمو : )إن اهلل ال ينظر إىل صُ  وقد قال النيب  ،أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء
كم ولكن ن اهلل يقول ،1(ينظر إىل قلوبكم وأعمال كتابه ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يف   وذلك أ

وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم 
وأنه أنزل  ،طـميزان ليقوم الناس بالقسـفأخرب أنه أنزل الكتاب وال ،اهلل من ينصره ورسله بالغيب﴾

 ﴿وكفى بربك هاديا ونصريا﴾ ... ،الدين بالكتاب اهلادي والسيف الناصرفِقوام  ،احلديد كما ذكره
نـيَّ للناس ـَُلبِّسوهنا على الناس ومل ُتَـب افقون يبتدعون بدعا ختالف الكتاب وي ا كان أقوام من  دَ سَ فَ  ؛فاذ

ل الدين كم أمرُ  بلنا مبا وقع فيه من التبديل الذي مل يُنَكر الكتاب وُبدِّ ا فسد دين أهل الكتاب ق
 على أهله.

هم حقا ـواذا كان أقوام ليسوا منافقني لكنهم مساعون للمنافقني قد التبس عليهم أمرهم حىت ظنوا قولَ 
بل الفتنة  ،من بيان حال هؤالء وهو خمالف للكتاب وصاروا دعاة إىل بدع املنافقني فال بد أيضا

نا يوجب مواالهتم وقد دخلوا ،حبال هؤالء أعظم بدع  من بدع املنافقني اليت ُتفسد يف  فإن فيهم إميا
البدع وان اقتضى ذلك ِذكرهم وتعيينهم ،الدين بل ولو مل يكن قد  ،فال بد من التحذير من تلك 

ظانني أهنا هدى وأهنا خري  وأهن  ؛ا دين ومل تكن كذلكتلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها 
ن حاهلا. يا  لوجب ب

يف  ومن يغلط ،الرأي والفتيا يفومن يغلط  ،احلديث والرواية يفوهلذا وجب بيان حال من يغلط 
ط  الزهد والعبادة وإن فبيان القول  ،ه وهو مأجور على اجتهادهؤ كان املخطئ اجملتهد مغفورا له خ

                                              
 (.2184رواه مسلم ) 1
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كتاب والسنة واجب  وان   انتهى كالمه  1ذلك خمالفة لقوله وعمله.يف  كانوالعمل الذى دل عليه ال
 رمحه اهلل.

لناس بالدجاجلة قال مقيده عفا اهلل عنه: وقد وصف النيب  فعن أيب هريرة  ،مروِّجي الشبه بني ا
يأتونكم من  ،: يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون  رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل

ضلونكم وال يفتنونكم ،فإياكم وإياهم ،األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم  2.ال ُي
 3.إن بني يدي الساعة كذابني فاحذروهم :يقول وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه أنه مسع النيب 

                                              
 (.234-22/231« )جمموع الفتاوى» 1
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.1رواه مسلم ) 2
 .(1222رواه مسلم ) 3



 18 

 فهم وفق المتبعين للكتاب والسنة  ،الربانيينالعلماء بالرجوع إلى يكون  عالج الشبه
 الصالح السلف

ن كالم أهل العلم واجلواب عن  ،اهلدى والنور فإن يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ؛وكما تقدم م
ق ـبـــأمور دينــــه للمســــلم ضُ مجيع اإلشكاالت اليت قــــد تعــــرِ  تــــرك النــــاس علــــى  ألن النــــيب  ،فيمــــا يتعلــــ

فمن عرض عليه إشكال أو طرأ عليه استفسار فما  ،ليس فيها لبس وال اختالف ،جادة بيضاء نقية
ال البحث عن جوابه يف الكتاب والسنة الم أهل العلم املوثوق بعلمهم وأمانتهم ـكب مسرتشدا ،عليه إ

التصال هبم شخصيان دوَّ مُ ـالسواء  ،ودينهم فاسألوا أهل قال تعاىل  ،يف الكتب أو األشرطة أو با
وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه وقال تعاىل  ،الذكر إن كنتم ال تعلمون

 .وأهل االستنباط هم العلماء ،لعلمه الذين يستنبطونه منهممنهم  روإىل أويل األمإىل الرسول 
قال ابن تيمية كما  ،ون عليهموال خيلو زمان من علماء ربانيني يفندون شبه أهل الباطل ويردُّ أقول: 

 رمحه اهلل:
ل ويــــرُ » ل الباطل من الباط وهــــم ملــــا  ،هدُّ هذه األمة وهلل احلمد مل يزل فيها من يتفطن ملا يف كالم أه

 1.«من غري تشاعر وال تواطؤ ،الباطل رأيا ورواية هداهم اهلل به يتوافقون يف قبول احلق وردِّ 

                                              
 (.1/233« )جمموع الفتاوى» 1
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 أنه لوال الرد على أهل الباطل النهدم الدين ولما وصل إلينا نقيا صافيا بيان 
 رمحه اهلل: 1سحمانسليمان بن  األديبالشيخ  قال

 أتى باملصائب دعي  وعن كل بِ   كاذب  من الدين كشف العيب عن كل  
 دين اهلل من كل جانب معاقلُ    مت دِّ هُ ـولوال رجال مؤمنون ل

                                              
درس على الشيخ عبد  ،ولد يف قرية السُّقا من بلدان أهبا ،هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم 1

والزمهما عشر  ،ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن ،الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب
ألف كتبا كثرية تقرب  ،كما درس على الشيخ محد بن فارس  ،ودرس كذلك على الشيخ محد بن عتيق سبعة عشر سنة ،سنوات

له دواوين يف  ،سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ،وشاعرا خرِّيتا ،فقد كان أديبا بارعا ،وله أشعار كثرية ،من األربعني كتابا
 يف زمانه .« حّسان السنة»فكان حبق  ،سني ضاال بشعرهرد على قريب من مخ ،الدفاع عن اإلسالم
 ن عاما.و ، وله من العمر مثانةهجري 1341تويف رمحه اهلل سنة 

 ذُكِر أنه ملا خرجت روحه مشوا من جسده رائحة مسك طيبة مل يعهدوا مثلها . 
للشيخ إبراهيم بن عبيد آل  ،هجري 1341حوادث سنة  ،«تذكرة أويل النهى والعرفان بأيام اهلل الواحد الديان»انظر ترمجته يف 

الناشر: مكتبة  ،حملمد بن محد العقيل ،«حقيق شعرهـوت ،وعلمه ،تاريخ حياته ،ابن سحمان»وكذا كتاب  ،عبد احملسـن رمحه اهلل
 الرياض. -الرشد 
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  ِطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناسأهل الباطل يخل 
خرف القول يوحي بعضهم إىل بعض زُ وقوله تعاىل  :اهلل حفظه الشيخ صاحل بن فوزان الفوزانقال 
ـرُّ الناسوزُ  ،الزخرف يف األصل الذهب ،﴾غرورا ـغَـ ـُمزوَّر ألجل أن يُـ  ،خرف القول هو القول الـُمـَموَّه ال

الباطل لو كان ألن  ،وهذا من أعظم الفتنة ،فالقول املزخرف هو الباطل املغلف بشيء من احلق
يء من احلق فإنه يقبله كثري من الناسطِّ لكن إذا غُ  ،أحدله مكشوفا ما قبِ  وينخدعون هبذه  ،ي بش

 1.فهو باطل يف صورة احلق ،الزخرفة
لباطل احملض ى الناس ا ن تيمية رمحه اهلل: وال يشتبه عل بشيء من  2بل ال بد أن ُيشابَ  ،وقال اب

 3احلق.
ل يف الوجود إال بشوب   4قوقال أيضا: وال ُينفَ  كتاب لِبسوا احلق   ،من احلق الباط كما أن أهل ال

لباطل بسبب احلق اليسري الذي معهم.  1با
ق لة فال بد أن تكون يف مقالته شبهة من احل ولوال ذلك ملا راَجت   ،وقال أيضا: كل ذي مقا

 8.واشتبهت

                                              
 بريوت. –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،18ص  ،له« كتاب كشف الشبهات  شرح» انظر 1
 خُيلط. أي ُيشاب 2
 (.2/31« )جمموع فتاوى ابن تيمية»انظر  3
 يُروج. أي الباطل يُنَفق 4
 (.31/111« )جمموع فتاوى ابن تيمية»انظر  5
 القاهرة. -حتقيق: حممد رشاد سامل، الناشر: مكتبة الرتاث اإلسالمي  ،221ص  ،«احملبة يف قاعدة»انظر  8
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ن ترويج باطله إال بإخراجه يف قالب  ن القيم رمحه اهلل: فكل صاحب باطل ال يتمكن م وقال اب
 1حق.

 وقال الباحث )متيم بن عبد العزيز القاضي( حفظه اهلل:

لَبِّسوا باطلهم بالزخرف من القول والزور،  ـُ طل على مر العصور أن ي طريقة أهل البا ن  ولقد كان ِم
ن هلم يف األرض َبدءً  ا من إبليس الذي احتج على كفره بالقدر، حيث قال )رب مبا أغويتين ألزين

رق ومرورا بأعداء الرسل الذي مل يرتكوا سبيال للتضليل إال وسلكوه، وانتهاء بفِ وألغوينهم أمجعني(، 
ملاضية، وشُ  ن هذه األمة، الذين ورثوا زباالت األمم ا وها هُ بهات الفالسفة الصابئة، مث موَّ الضالل م

وماء زُ ابها اجلاهل عسال صافيبألفاظ حسنة وكلمات قرآنية، ليحسَ    م الزعاف.الال، وهي السُّ ، 

تنوَّرت عقوهلم بالسنة والقرآن، فجرَّدوا  إال أن هذه الشبهات مل تكن لتنطلي على أهل اإلميان، مِمَّن
لبيان، فأضحت شبهات  ن، وقابلوا شبهاهتم بالكشف وا يف وجوه الباطل سيوف احلجة والربها
جليا ناصعا )كذلك يضرب اهلل ق   الضالل كعصف  مأكول، وذهَب زبُد باطلهم جفاء، وبقي احل

ل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهلل  احلق والباط
 2األمثال(.

                                              
 الدمام. -(، حتقيق علي بن حسن، الناشر: دار ابن اجلوزي 2/181)« الشيطان مصائد يف اللهفان إغاثة»انظر  1
 الرياض. –(، الناشر: مكتبة الرشد 1)ص « قلب األدلة على الطوائف املضلة يف توحيد الربوبية واألمساء والصفات»مقدمة كتابه  2
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 في العلم ال تؤثر في الراسخين الشبهات 
ل املقلد، قليل البصرية يف دين اهللقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل  : يف وصف حا

لو وردت عليه  ؛الراسخ يف العلمإذا وردت على قلبه أدىن شبهة قدحت فيه الشك والريب، خبالف 
فال  ،ألنه قد رسخ يف العلم ،ت فيه شكاــــوال قدح من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه

 1.ه مغلولة مغلوبةالعلم وجيشُ  سُ رَ بل إذا وردت عليه ردها حَ  ،تستفزه الشبهات

                                              
 اخلرب. -(، حتقيق علي حسن عبد احلميد، الناشر: دار ابن عفان 1/442« )مفتاح دار السعادة» 1
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  ــبه أهل الباطل من أفضل أنواع الجهاد في سبيل اهللالذب  عن الدين والرد على ش 
ن القيم رمحه اهلل اب  :قال 

  :نياجلهاد نوعقوام الدين بالعلم واجلهاد، وهلذا كان 
 .ك فيه كثريشارِ مُ ـجهاد باليد والسنان، وهذا ال

ة والبيان، وهو جهاد   وهو  ،جهاد األئمة، وهو الر سلالخاّصة من أتباع والثاين: اجلهاد باحلجَّ
 1.وكثرة أعدائه مؤنتهمنفعته وشّدة  مِ ظَ عِ لِ  ،أفضل الجهادين

 انتهى كالمه رمحه اهلل.

                                              
 ، ط دار الكتب العلمية.13ص  ،«مفتاح دار السعادة» 1
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  أهل الباطل هِ ب ـ برد ش  في القديم والحديث عناية العلماء 
واء فيمــــا يتعلــــق  ،بالرد على شبه أهل الباطل علــــى مــــر العصــــور والــــدهور اإلسالمين علماء وقد عُ  ســــ

ألن هــــذا مــــن اجلهــــاد يف  ،بتوحيد العبادة أو بتوحيد األمساء والصفات أو غريه من مسائل العقيــــدة
 .فَ عُ واضمحل احلق وضَ  ،يَ وِ وقَ ولوال ردودهم الستعلى الباطل  ،ومن الدفاع عن الدين ،سبيل اهلل

الشــــبه  وكشــــف ،توحيد العبــــادة يف الدفاع عناملؤلفة  العلمكتب أهل أمساء   يتضمن ثبت  وفيما يلي 
 1.املثارة حوله

                                              
أمساء كتب كثرية تتضمن  ،دة والشريعة والسلوكد يسر اهلل إعداد قائمة علمية موسعة حتوي مراجع أهل السنة يف العقيفق ،للعلمو  1

الفهرس الكبري »وقد ومستها  ،مسائل العقيدةيف شىت ملنهج أهل السنة واجلماعة الطوائف والفرق املخالفة  كثري منيف الرد على  
وهي منشورة على شبكة املعلومات يف املوقع التايل:  ،«أهل السنة يف العقيدة والشريعة والسلوك ملؤلفات

www.saaid.net/kutob . 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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 توحيد العبادةبالرد على الشبهات المتعلقة ب ت عنىالتي  كتبالثبت يتضمن أهم 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

  حممد بن عبد الوهاب كشف الشبهات

الثريا  حممد بن صاحل بن عثيمني شرح كتاب كشف الشبهات  الرياض -دار 

النجاح  صاحل بن فوزان الفوزان  الشبهات شرح كتاب كشف  الرياض -دار 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
 والتلبيس على قلب داود بن جرجيس

بن حسن آل  الرمحـٰنعبد  
 الشيخ

العاصمة   الرياض -دار 

تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود 
 بن جرجيس

 الرمحـٰنعبد اهلل بن عبد 
طنيأ  بريوت - مؤسسة الرسالة باب
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

منهاج التأسيس والتقديس يف كشف 
 شبهات داود بن جرجيس

للطيف بن عبد   الرمحـٰنعبد ا
 آل الشيخ

 الرياض – دار اهلداية

حتفة الطالب واجلليس يف كشف شبه 
 داود بن جرجيس

العاصمة  سليمان بن سحمان  الرياض -دار 

املارق  الضياء الشارق يف الرد على
 املاذق

العاصمة  سليمان بن سحمان  الرياض -دار 

الصواعق املرسلة الشهابية على الشبة 
 الداحضة الشامية

العاصمة  سليمان بن سحمان  الرياض -دار 

صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ 
 دحالن

السهسواين اهلندي  جدة -مكتبة العلم  حممد بشري 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

تأييد امللك املنان يف نقض ضالالت 
 دحالن

 الرياض - دار احلبيب صاحل بن حممد الشثري

التوحيد للنشر زيد بن حممد آل سليمان فتح املنان يف نقض شبه احلاج دحالن  الرياض - دار 

العاصمة  أمحد بن إبراهيم بن عيسى الرد على شبهات املستعينني بغري اهلل  الرياض -دار 

الظالم يف الرد على من كذب مصباح 
 على الشيخ اإلمام

للطيف بن عبد الرمحـٰن  عبد ا
 آل الشيخ

 الرياض –دار اهلداية 

املورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل 
 الضالل

لرمحـٰن بن حسن آل  عبد ا
 الشيخ

 الرياض –دار اهلداية 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

البيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد 
 احلاج خمتار

   فوزان السابق

ألماين يف الرد على النبهاين  الرياض - مكتبة الرشد حممود شكري األلوسي غاية ا

العاصمة  سليمان بن سحمان كشف الشبهتني  الرياض -دار 

رد على كتاب  –هذه مفاهيمنا 
" حملمد بن مفاهيم جيب أن تصحح"

 علوي املالكي

ل  صاحل بن عبد العزيز آ
   الشيخ

دحض شبهات على التوحيد من سوء 
 الفهم لثالثة أحاديث

عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن 
طنيأ  باب

العاصمة   الرياض -دار 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

كشف غياهب الظالم عن أوهام جالء 
 األفهام

 الرياض - مكتبة أضواء السلف سليمان بن سحمان

اد يف رد شبهات علوي  األسنة احلد
 احلداد

 الرياض -مكتبة أضواء السلف  سليمان بن سحمان

فـتح املـلك الوهاب يف رد شبه املرتاب 
يف إعراب كلمة  اتشبهرد على )

 التوحيد(

للطيف بن عبد   الرمحـٰنعبد ا
   آل الشيخ

اإلبطال والرفض لعدوان من ُترأ على  
 :ويليه ،كشف الشبهات بالنقض

مالمح جهمية )وهو رد على حسن بن 
 فرحان املالكي(

الصفوة عبد الكرمي بن صاحل احلميد  مصر - دار 

وضوعة اليت تنايف توحيد األحاديث امل
 العبادة

طايا العتييب ن ع  الرياض - مكتبة الرشد أسامة ب
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

ئية أو الرد على اإلخنائي  جدة - دار اخلراز تيميةشيخ اإلسالم ابن  اإلخنا

الصميعي  شيخ اإلسالم ابن تيمية اللمعة يف األجوبة السبعة  الرياض -دار 

الصدور يف الرد على اجلواب  شفاء 
 املشكور

الوطن  حممد بن إبراهيم آل الشيخ  الرياض -مدار 

الواحد الصمد يف حكم  حكم اهلل 
 الطالب من امليت املدد

 الرياض -الصميعي دار  حممد بن سلطان احلنفي

املشاهدات املعصومية عند قرب خري 
 الربية

العاصمة  حممد بن سلطان احلنفي  الرياض -دار 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

الفرقان بني توحيد أهل السنة وتوحيد 
 القبوريني

   جمدي بن محدي بن أمحد

العاصمة  حميي الدين الربكوي احلنفي زيارة القبور الشرعية والبدعية  الرياض -دار 

العاصمة  أمحد الرومي احلنفي اجملالس األربعة من جمالس األبرار  الرياض -دار 

ل عقائد  جهود علماء احلنفية يف إبطا
 القبورية

الصميعي  مشس الدين السلفي األفغاين  الرياض -دار 

اآليات البينات يف عدم مساع األموات 
 عند احلنفية السادات

ي  اآللوسي نعمان بن حممود  بريوت -املكتب اإلسالم
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

تطري االعتقاد عن أدران اإلحلاد 
ويليه شرح الصدور يف حترمي  ،للصنعاين

 رفع القبور للشوكاين

 حممد بن إمساعيل الصنعاين/ 
الشوكاين  حممد بن علي 

 الرياض -دار املغين 

حزم حممد بن إمساعيل الصنعاين مسألة يف الذبائح على القبور وغريها ن  اب  بريوت - دار 

الصدور يف زيارة املشاهد والقبور  شفاء 
ن مرعي بن يوسف  زين الدي

 مكة -مكتبة نزار الباز   الكرمي

اجملموع املفيد يف نقض القبورية ونصرة 
 التوحيد

 الرياض -دار أطلس اخلضراء  حممد بن عبد الرمحـٰن اخلميس

النفيسة يف الرد على النبذة الشريفة 
 القبوريني

العاصمة  محد بن ناصر آل معمر  الرياض -دار 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الرياض -دار املغين  حسني بن مهدي النعمي أللباب يف مناهج احلق والصوابمعارج ا

 الزلفي -دار املتعلم  محد بن عبد اهلل احلميدي من بدع القبور

ي حممد ناصر الدين األلباين  اختاذ القبور مساجدحتذير الساجد من   بريوت - املكتب االسالم

 بريوت -مؤسسة الريان حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الصارم املنكي يف الرد على السبكي

الكشف املبدي لتمويه أيب احلسن 
كي )تكملة الصارم املنكي(  السب

الفضيلة حممد بن حسني الفقيه  الرياض - دار 



 34 

 الناشر اسم المؤلف الكتاباسم 

هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل 
 والزيارة

الضياء عمرو عبد املنعم سليم  طنطا - دار 

لعزيز بن عبد اهلل بن باز رسالة يف التربك والتوسل والقبور الوطن  عبد ا  الرياض -مدار 

رضا فيما   الرد على فيصل مراد علي 
ألموات وأحواهلم  كتبه عن شأن ا

العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان  الرياض -دار 

جللية على األسئلة الكويتية  الرياض -مكتبة املعارف  محود بن عبد اهلل التوجيري اإلجابة ا

جاز  أوضح اإلشارة يف الرد على من أ
 املمنوع من الزيارة

 املدينة - مكتبة الغرباء األثرية أمحد بن حيىي النجمي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الرياض - مكتبة دار املنهاج شيخ اإلسالم ابن تيمية االستغاثة يف الرد على البكري

بيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع  تن
 من الزيارة

 الرياض - دار بلنسية صاحل بن غامن السدالن

صار حلزب اهلل املوحدين والرد على  االنت
 اجملادلني املشركني

الرمحـٰن عبد اهلل بن عبد 
طنيأ  باب

ن اجلوزي  اب  الدمام -دار 

د. عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن  شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة
 اهلذيل

 الرياض -مكتبة الرشد 

ـبـور املصلني يف املشاهد  جمانبة أهل الـث
وعند القبور )رد على من أجاز الصالة 

 يف املقابر وعند القبور(
لعزيز بن فيصل الراجحي  الرياض - مكتبة الرشد عبد ا
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 الكويت -دار غراس  سامل بن قطوان العبدان زيارة القبور عند املسلمني

الفضيلة صاحل بن مقبل العصيمي أنواعها وأحكامها ،بدع القبور  الرياض - دار 

ن محد العباد التحذير من تعظيم اآلثار غري املشروعة  الرياض -دار املغين  عبد احملسن ب

شناعة القول اجملدي  ،البيان املبدي ل
إلميان  ويليه رجم أهل التحقيق وا

 الرياض - دار أضواء السلف سليمان بن سحمان

ـقـبورية )نشأهتا  ن املـعلم آثارها( –ال ن اجلوزي أمحد بن حس اب  الدمام - دار 
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لرمحـٰن بن حيىي املعلمي البناء على القبور  الرياض -دار أطلس اخلضراء  عبد ا
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 خاتمة 
حبمد اهلل وحِفظ عليهم دينهم الذي هو عصمة  ،محى اهلل املسلمني من شرور الشبهات ،مت الكتاب 

 م تسليما كثريا.وسلَّ  ،وعلى آله وصحبه ،وصلى اهلل على حممد ،أمرهم

 هجري 1434لعام  مجادى األوىلمن شهر  الرابعماجد بن سليمان الرسي يف مساء  ،وكتبه
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