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 مقدمة

 احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد:

أمته على احملجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، وأكمل اهلل تعاىل هلم الدين ، كما قال اهلل  فقد ترك النيب 
 .اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناتعاىل 

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((.

ين ووضوِحِه ، ملا علموا أهنم ال يقِدرون على حتطيِمه وحموِِه ولكن قوما ضاقت صدورهم بصفاِء هذا الد
من صدور الناس ؛ ذهبوا ُيشوِّشون عليه ، ويبُــثُـّون الشكوك حول حقائقه وثوابته ، ليصري املسلمون يف 
شك وحرية من دينهم ، ويكون متسكهم به متسكا صوريا ال ُُياِوز العبادات الظاهرة وحنوها ، أما 

رييدون أن ُيشكلوها كيفما أرادوا ، سواء فيما يتعلق بأحقية اهلل وحده بالعبادة ، أو فيما يتعلق العقيدة ف
مبنهج فهم أمساء اهلل وصفاته ، أو مسائل الكفر واإلميان ، أو ضوابط العالقة بني احلاكم واحملكوم ، 

 وهلمَّ جرَّا.

ملسلمني ، ورمبا طلبة العلم فيهم وقد جنح أهل الزيغ يف بث الشبهات بني صفوف كثري من جهلة ا
 وعلمائهم ، فتلقفها من َضُعَف دينه وعلمه وعقله ، وردَّها من أراد اهلل هدايته وجناته.

بني املسلمني لتشويه الدين ابتداء بفتنة مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إىل  حصلتفالفنت اليت 
سلمني لتييري الفهم اإلسالمي الصحيح ملسألة يومنا هذا ما كانت لتحصل لوال دخول الشبهات بني امل

ل عثمان ، ولوال تِ ــإىل فهم آخر ، فلوال الشبهة اليت وردت يف حقوق الوايل ملا قُ  الدينمعينة من مسائل 
الشبهة اليت وردت يف منهج فهم أمساء اهلل وصفاته ملا نشأت اجلهمية ، ولوال شبهة اليلو يف آل البيت 

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

أقول: وقد اشتد أهل الزيغ يف نشر شبههم يف هذا الزمان الذي تطورت فيه وسائل االتصال ، فسُهل  
أُخرج هذا الطريق أمامهم لنشر بالئهم بني املسلمني وبكمٍّ أعظم من قبل ، فلذا روَّأت يف نفسي أن 

البحث املتواضع لعله يكون معونة للعاقل وتذكرة للجاهل ، ولكن إذا حتصن املسلم مبعرفة الضوابط 
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العلمية املعينة على فهم حقيقة الشبهات ووسائل التحصن منها صار يف عصمة من الوقوع فيها بإذن 
 اهلل.

ر هلا ، وال خيلو زمان من قائمني وقبل الدخول يف املوضوع فإنه حيسن التنبيه إىل أن الشبهات ال حص
على بثها ونشرها بني املسلمني ، كما قال ابن القيم رمحه اهلل: )وقد خلق اهلل تعاىل لكل باطٍل وبَـْهٍت 

عينة على فهم حقيقة مُ ـولكن إذا حتصن املسلم مبعرفة الضوابط العلمية ال،  1حـََملًة ، كما للحق حـََملًة(
 .عصمة من الوقوع فيها بإذن اهللصار يف  الشبهات ووسائل التحصن منها

جنبنا وإياهم طرق اليواية ، واهلل ـوحده ، وأن ي لهواهلل أسأل أن يوفقنا واملسلمني مجيعا إلخالص العمل 
 م تسليما كثريا.وسلَّ ، وآله وصحبه  بينا حممدعلم ، وصلى اهلل على نأ

 هجري 1616لعام  مجادى األوىلمن شهر  الرابعوكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي يف مساء 

 88955585985151هاتف: 

 اململكة العربية السعودية
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book  
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  تعريف الشبهة 
 على القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق له ، د  ير   الشبهة وارد  » :ابن القيم رمحه اهللاإلمام قال 
 ومعرفة هامل تؤثر تلك الشبهة فيه ، بل يقوى علمه ويقينه برد   العلم   حقيقة   القلب   باشر   فمىت

 تداركها ، فإن 1فيه الشك بأول وهلةقدحت ؛ العلم باحلق قلب ه  بطالهنا ، ومىت مل يباشر حقيقة  
 .ها حىت يصري شاكا مرتاباـوإال تتابعت على قلبه أمثال  

صغا  ما قلب  ـالباطل ؛ جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل ، فأي   من والقلب يتوارده جيشان
ات الباطل شرب شبهضح لسانه وجوارحه مبوج بها ، فإن أ  هبا ، فين وامتأل هباإليها وركن إليها تشر  
والشبهات واإليرادات ، فيظن اجلاهل أن ذلك لسعة علمه وإمنا ذلك  الشكوك تفجرت على لسانه

 اهـ. 2.«ويقينه من عدم علمه

 لكل شبهة جواب 

يستدلون هبا على  وأهل البدع لهم شبهات وحجج كثيرة املشركنيأن  –رمحك اهلل تعاىل  –علم ا
أي ،  وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلقتعاىل ، كما قال  الباطل وإبطال الصوابصواب 
وال يأتونك باطلة ، ولكل شبهة جواب ، كما قال تعاىل فإهنا شبهة  كل  لي علم أن  ولكن ليبطلوه ، 

 .3مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا

                                                   
 .ه  ــــت  ر  ــــا إذا باش  أي أن الشبهة تقدح يف القلب شك   1
 .اخلرب -، حتقيق علي حسن عبد احلميد ، الناشر: دار ابن عفان  (1/442« )مفتاح دار السعادة» 2
 (.2/288« )الدرر السنية»وانظر ما قاله اإلمام فيصل بن تركي رمحه اهلل كما يف  3
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ا أمر اهلل قد اعتـىن القرآن بالرد على الشبهات ، ومن ذلك الرد على شبهة اليهود اليت أثاروها ملو 
اهلل  ، فرد   ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليهابتحويل القبلة من بـيت املقدس إىل الكعبة فقالوا 

ن أن احلكمة يف ذلك هو أن اهلل له املشرق واملغرب ، يأمر الناس بالتوجه إىل ما شاء ـعليهم ، وبـي  
، فقال سبحانه ﴿سيقول السفهاء من اض سبحانه وتعاىل ، ومساهم سفهاء ملا اعرتضوا هبذا االعرت 

الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هلل املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط 
 مستقيم﴾.
قد مساه اهلل  ةعيعلى الشر وأشباههم إذا كان اعرتاض اليهود  :أخرى وهي لفتة الرد القرآين ويف هذا
 ؟أحقية اهلل وحده بالدعاء والعبادةوصف من اعرتض على ، فب ماذا ي   اسفه

   لها الشبهات تتجدد وال حد 
هلا ، فال يلزم الرد عليها كلها ، ألن احلق إذا تبـني بأدلته  ومما ينبغي أن ي علم أن الشبهات ال حد  

 يها ، ألنــاليقينية مل يلزم اإلتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه ، بل ينبغي اإلعراض عن مساعها وتلق  
بطالهنا أمر معلوم من الدين بالضرورة ، وألن كل ما ناىف احلق الواضح فهو باطل ، كما قال تعاىل 

فماذا بعد احلق إال الضالل  ،  1.به والرد عليها من باب التربعــفعلى هذا فيكون حل  الش 

ت ، ب ـ وهنا كلما خ  ي، وحي   اندرستأن الشبهات هلا أهلون ، يثريوهنا كلما أيضا ومما ينبغي أن ي علم 
وليس ذلك بغريب ، وعن تعظيمه الالئق به ،  سبحانهعباد اهلل ، ويصرفوهم عن عبادته هبا ضلوا لي  

 .لكل قوم وارث :قدميا قيل، فعليهم 

                                                   
 . 145قاله ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية من سورة البقرة:  1
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، كما قال يف تاريخ اإلسالم  مشهورأمر واألحقاد للشبه  وإثارهتم الرسلمناوئني لدعوة ـظهور الف
نبـي عدواً شياطني اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول وكذلك جعلنا لكل تعاىل 
 .غرورا

 الدين يظهرو ، للمؤمنين حكمة االبتالء  تتجلىظهور الشبهات  عند 
ـكم ظهور الو  متحيص املؤمنني واختبار ؛ مناوئني لدعوة الرسل وأتباعهم وإثارهتم للشبه ـمن ح 

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

 .جندنا هلم الغالبون

كم ظهور املناوئني لدعوة الرسل ؛ ظهور اإلميان والدين ، قال ابن تيمية رمحـه اهللو   :من ح 

ظهور املعارضني هلم  ، وبـيان حقيقة أنباء املرسلني ؛ أسباب ظهور اإلميان والدين من أعظم إن  »
به  ق  د وع ورض بالشبهات أقام اهلل تعاىل له ما حي   من أهل اإلفك املبـني ، وذلك أن احلق إذا ج ح  

ضحة ، وفساد ما ظهره من أدلة احلق وبراهينه الوامبا ي  ، من اآليات البـينات  وي بطل به الباطل   احلق  
ضةاعارضه من احلجج الد    1.«ح 

حق احلق بكلماته ، ومن سنة اهلل أنه إذا أراد إظهار دينه ؛ أقام من يعارضه ، في  » :وقال أيضا
 2.«ويقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

 فاألمر كما قال األول:
                                                   

 ( بتصرف يسري.86 – 1/85، )« اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» 1
 (.28/57« )جمموع الفتاوى» 2
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 ده تتميز األشياءوبض    دد يظهر حسنه الض  والض  

 ج الشبهاترو  ي   أقسام من 
 :أصنافعن ثالثة ال خيرجون بـني املسلمني  اتالشبهيروجون الذين و 

ارع احلكيم ، بل على ما أملته ـكوهنم مل يفهموا دالالت النصوص الشرعية على مراد الش  :األول
  :موا خالف املراد ، كما قال األوله  هومهم ، فف  عليهم ف  

 الفهم  السقيم وآفته من  حيًحاوكم من عائب  قواًل ص

 : ه رسولاهلل و قال ابن القيم رمحه اهلل مبينا ضرر سوء فهم املراد عن 
فقـد حصــل بإ ـال ذلــك والعـدول عنــه مـن الضــالل والعـدول عــن الصـواب مــا ال يعلمـه إال اهلل ، بــل »

كــل خطــأ يف   سـوء الفهــم عـن اهلل ورســوله أصــل كـل بدعــة وضـاللة نشــأت يف اإلســالم ، بـل هــو أصـل
فـــق ســوء الفهـــم يف بعــض األشـــياء مـــن ســيما إن أضـــيف إليــه ســـوء القصــد ، فيت  ل والفـــروع ، والاألصــو 

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

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

 2ثبتون العبادات باحلكايات واملنامات واملقايـيس والعقولعن أصول الدين ومبادئه العظام ، والذين ي  
 .وعندهم من ذلك الشيء الكثري، واألذواق هم اليهود والنصارى 

                                                   
 دمشق. –الناشر: دار ابن كثري ،  179، ص « الروح» 1
 .رمحه اهلل لشيخ اإلسالم ابن تيمية« درء تعارض العقل والنقل»مالحظة: العقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح ، يراجع  2
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هات عموما حيشون كتبهم باألشعار واحلكايات واملنامات ، ألن األدلة رون الشبقر  بل إن الذين ي  
ون إىل احلكايات واملنامات أ، فلهذا يلج ه  س  الشرعية ال تعينهم على باطلهم ، بل تنقضه من أ  

واألشعار ، وهذه ليس هلا ع ماد وال وتد يف دين اهلل ، بل هي كالسراب حيسبه الظمآن ماًء ، حىت 
 .ده شيئاإذا جاءه مل جي

إما أحاديث  م  ه  ــت  د  م  فع   الل ، أشباه املشركني النصارى ؛وأما أولئك الض  » :قال ابن تيمية رمحه اهلل
حتج بقوله ، إما أن يكون كذبًا عليه وإما أن يكون ـضعيفة أو موضوعة ، أو منقوالت عمن ال ي  

اعتصموا بشيء مما ثبت عن  عن قائل غري معصوم ، وإن ق  د  ص  غلطًا منه ، إذ هي نقل غري م  
 اهـ. 1.«كوا مبتشاهبه ، وتركوا حمكمه ، كما يفعل النصارىالرسول حرفوا الكلم عن مواضعه ، ومتس  

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

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

ـل مجيع االختالف والتباين املالهي لكل أحد والتقرب هبا إىل اهلل  ، وهذا كمن يريد أن يثبت ح 
وجهه كان  يوم عيد ، مع كون   بكون اجلاريتني غنتا عند عائشة رضي اهلل عنها يف بيت النيب 

مصروفا إىل احلائط ال إليها ، أو حيتج على استماع كل قول بقوله ﴿فبشر عباد الذين يستمعون 

                                                   
 –، الناشر: مدار الوطن  1حتقيق عبد اهلل السهلي ، ط  ( باختصار يسري.587 – 582/ 2« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1

 رياض.ال
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و القرآن ، كما يف قوله ﴿أفلم يدبروا القول أم القول فيتبعون أحسنه﴾ ، وال يدري أن القول هنا ه
ل م    اهـ. 1.«وغ استماع كل قولأنه ال يس   جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني﴾ ، وإال فم س 

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

على ضوء اآليات املتشاهبات ، والواجب فهم اآليات  ىءطاخ مسلك، وهذا  هميعلمها إال علماؤ 
، يفسر ليس بـينها تـناقض ، بل متفقة  -حبمد اهلل  -احملكمة ال العكس ، ونصوص الشريعة 

ة والسالم من اتباع املتشابه وترك احملكم ، فعن عائشة وقد حذر النبـي عليه الصال بعضها بعضًا ،
هو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات هذه اآلية  تال رسول اهلل  :رضي اهلل عنها قالت

حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
ويله إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما الفتـنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأ

  .األلباب اكر إال أولو يذ  
: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل  قال رسول اهلل  :قالت

 2.فاحذروهم

   االعتقادالمتعلقة ببه ش  الهي به أخطر الش 
اليت تقرر الشبه من ملة اإلسالم ، كيرتتب عليه خروج الذي هو أخطرها الشبه كلها خطرية ، ولكن 

الشبه اليت ، أو نفسه هلل عن صفاته اليت وصف هبا تعطيل ا تقرراليت كذلك الشبه ، و دعاء غري اهلل 

                                                   
 (.589 – 2/588« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 (.2665( ، ومسلم )4547رواه البخاري ) 2
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ا حرم اهلل ،  مصادر التشريع ، القرآن والسنة ، أو الشبه اليت يراد منها حتليل م يراد هبا الطعن يف
 ل الربا مثال وحنو ذلك.كتحلي

 وجوب الحذر من الشبهات وعدم االستشراف لها 
وال الشبهات  أن حيذر من الوقوع يفلدينه طريق السالمة أن يسلك جيب على املسلم الذي يريد 

 :وا عنه وال يتصدروا له ، فقالأأن ينأمرهم لصحابة لالدجال فتنة كر ملا ذ   فإن النيب ، تصدر هلا ي
هذا مع علو كعبهم يف الديانة تتعرضوا له ، دوا عنه وال أي ابتع  ،  (عنه فانأواه يف أرض إذا مسعتم ب)

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

ان ـبد معه من األوثءة من عبادة ما ع  واإلخالص والربابشبهة حتول بينه وبني ما جيب هلل من التوحيد 
 1.«واألصنام

   لشبهاتاجاه من يروجون واجب والة األمر من العلماء واألمراء ت 
حبس أو ضرب أو ـهم بـرونز  ــعــي  أن على أيدي من يروجون الشبه ، و  األخذجيب على والة األمر 

ث الشبه ، باسم حرية الرأي ، أو اجملال مفتوحا هلم إلفساد عقائد املسلمني بب ا، وال يرتكو نفي 
مناهج الدول هي حمض وحنو ذلك من الشعارات الرباقة ، اليت الدميوقراطية أو احلوار مع اآلخر ، 

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

ر و رك فإنه ، إذا ت  العضوي ض ، ألن الشبهة كاملر بني املسلمني   يستشري.ينتش 
                                                   

 الرياض. –، الناشر: مكتبة اهلداية  13، ص « شف شبهات داود بن جرجيسمنهاج التأسيس والتقديس يف ك» 1
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 قال ابن تيمية رمحه اهلل يف سياق أمثلة من جيب بيان حاله والرد عليه: 
ثل أئمة البدع من أهل ال مخالفة للكتاب ـمقاالت املخالفة للكتاب والسنة ، أو العبادات الـوم 

حنبل: مني ، حىت قيل ألمحد بن والسنة ، فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسل
 أحب  إليك أو يتكلم ىف أهل البدع؟ )الرجل يصوم ويصلي ويعتكف

فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإمنا هو لنفسه ، وإذا تكلم ىف أهل البدع فإمنا هو للمسلمني ، هذا 
 .(أفضل
تطهري سبيل اهلل   ، إذ  من جنس اجلهاد ىف سبيل اهلل، للمسلمني ىف دينهم  عام   1نفع هذا  أن  فبني  

ودفع بغي هؤالء وعدواهنم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق ، رعته ودينه ومنهاجه وش  
الدين ، وكان فساده أعظم من فساد  د  س  ف  ضرر هؤالء ل   فع  د  قيمه اهلل ل  املسلمني ، ولوال من ي  

ا القلوب وما فيها من الدين إال استيالء العدو من أهل احلرب ، فإن هؤالء إذا استولوا مل ي فسدو 
وركم : )إن اهلل ال ينظر إىل ص   ، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ، وقد قال النيب  اتبعً 

، وذلك أن اهلل يقول ىف كتابه ﴿لقد أرسلنا رسلنا  2(ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ولكنوأموالكم ، 
الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع  بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم

ميزان ليقوم الناس ـللناس وليعلم اهلل من ينصره ورسله بالغيب﴾ ، فأخرب أنه أنزل الكتاب وال
الدين بالكتاب اهلادي والسيف الناصر ، ﴿وكفى فق وام ط ، وأنه أنزل احلديد كما ذكره ، ـبالقس

 بربك هاديا ونصريا﴾ ...

                                                   
 أي الراد على أهل البدع. 1
 (.2564رواه مسلم ) 2
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 د  س  أقوام منافقون يبتدعون بدعا ختالف الكتاب ويـ ل ب سوهنا على الناس ومل تـ ب ـني  للناس ؛ ف  فاذا كان 
ر  أمر   الكتاب وب د ل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا مبا وقع فيه من التبديل الذي مل ي نك 

 على أهله.
هم حقا ـس عليهم أمرهم حىت ظنوا قول  واذا كان أقوام ليسوا منافقني لكنهم مساعون للمنافقني قد التب

من بيان حال هؤالء ، بل الفتنة  وهو خمالف للكتاب وصاروا دعاة إىل بدع املنافقني فال بد أيضا
حبال هؤالء أعظم ، فإن فيهم إميانا يوجب مواالهتم وقد دخلوا ىف بدع  من بدع املنافقني اليت ت فسد 

وان اقتضى ذلك ذ كرهم وتعيينهم ، بل ولو مل يكن قد  الدين ، فال بد من التحذير من تلك البدع
تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانني أهنا هدى وأهنا خري  وأهنا دين ومل تكن كذلك ؛ 

 لوجب بيان حاهلا.
الرأي والفتيا ، ومن يغلط ىف وهلذا وجب بيان حال من يغلط ىف احلديث والرواية ، ومن يغلط ىف 

ه وهو مأجور على اجتهاده ، فبيان القول ؤ كان املخطئ اجملتهد مغفورا له خط  ة وإنالزهد والعباد
انتهى كالمه  1والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب  وان كان ىف ذلك خمالفة لقوله وعمله.

 رمحه اهلل.
يب هريرة مرو جي الشبه بني الناس بالدجاجلة ، فعن أ قال مقيده عفا اهلل عنه: وقد وصف النيب 

: يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون ، يأتونكم من   رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل
 2.األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، ال ي ضلونكم وال يفتنونكم

 1.روهمإن بني يدي الساعة كذابني فاحذ :يقول وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه أنه مسع النيب 
                                                   

 (.234-28/231« )جمموع الفتاوى» 1
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.7رواه مسلم ) 2
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 فهم وفق ، المتبعين للكتاب والسنة الربانيين العلماء بالرجوع إلى يكون  عالج الشبه
 الصالح السلف

اهلـدى والنـور ، واجلـواب عـن  وكما تقدم من كالم أهـل العلـم ؛ فـإن يف كتـاب اهلل وسـنة رسـول اهلل 
تــرك النـــاس علـــى  نـــيب فيمـــا يتعلــق بـــأمور دينــه ، ألن ال للمســـلم ض  مجيــع اإلشـــكاالت الــيت قـــد تعــر  

جــادة بيضــاء نقيــة ، لــيس فيهــا لــبس وال اخــتالف ، فمــن عــرض عليــه إشــكال أو طــرأ عليــه استفســار 
ــم ـكـــب مسرتشـــدافمـــا عليـــه إال البحـــث عـــن جوابـــه يف الكتـــاب والســـنة ،  الم أهـــل العلـــم املوثـــوق بعلمهـ

ــانتهم  ــنهم وأمــ ــواء وديــ ــ، ســ ــاىل ن دو  م  ـالــ ــال تعــ ــيا ، قــ ــم شخصــ ــال هبــ ــرطة أو باالتصــ يف الكتــــب أو األشــ
ــل الـــذكر إن كنـــتم ال تعلمـــون ــال تعـــاىل  فاســـألوا أهـ ــن أو اخلـــوف ، وقـ ــر مـــن األمـ ــاءهم أمـ وإذا جـ

ــول  ــ ــو ردوه إىل الرســ ــ ــه ولــ ــ ــوا بــ ــ ــأذاعـ ــ ــنهم  روإىل أويل األمــ ــ ــنهممــ ــ ــتنبطونه مــ ــ ــذين يســ ــ ــه الــ ــ ــل  لعلمــ ــ ، وأهــ
 .االستنباط هم العلماء

قـال ابـن تيميـة كمـا ون علـيهم ،  خيلو زمان من علماء ربانيني يفندون شـبه أهـل الباطـل ويـرد   والأقول: 
 رمحه اهلل:

ه ، وهــم ملــا د  هــذه األمــة وهلل احلمــد مل يــزل فيهــا مــن يــتفطن ملــا يف كــالم أهــل الباطــل مــن الباطــل ويــر  »
 2.«غري تشاعر وال تواطؤ من، الباطل رأيا ورواية  هداهم اهلل به يتوافقون يف قبول احلق ورد  

 رمحه اهلل: 3سليمان بن سحمان األديبقال الشيخ و 
                                                                                                                                           

 .(1822رواه مسلم ) 1
 (.9/233« )جمموع الفتاوى» 2
هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد يف قرية الس قا من بلدان أهبا ، درس على الشيخ  3

ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، والزمهما عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ، 
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 أتى باملصائب دعي  وعن كل ب    كاذب  من الدين كشف العيب عن كل  
 دين اهلل من كل جانب معاقل     مت د  ه  ـولوال رجال مؤمنون ل

 في العلم ال تؤثر في الراسخين الشبهات 
 :قليل البصرية يف دين اهلل،  املقلديف وصف حال  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل

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

 1.ه مغلولة مغلوبةالعلم وجيش   س  ر  ، بل إذا وردت عليه ردها ح   فال تستفزه الشبهات

   طون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناسأهل الباطل يخل 
خرف القول يوحي بعضهم إىل بعض ز  وقوله تعاىل  :اهلل حفظه بن فوزان الفوزان الشيخ صاحلقال 
ــر  ، الزخرف يف األصل الذهب ، وز   ﴾غرورا و ه الـم زو ر ألجل أن ي ــغ  خرف القول هو القول الـم ـم 

اطل البالناس ، فالقول املزخرف هو الباطل املغلف بشيء من احلق ، وهذا من أعظم الفتنة ، ألن 
                                                                                                                                           

عشر سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ محد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيخ محد بن فارس ، ألف كتبا كثرية 
لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، تقرب من األربعني كتابا ، وله أشعار كثرية ، فقد كان أديبا بارعا ، وشاعرا خر يتا ، سخر 

 يف زمانه .« حّسان السنة»له دواوين يف الدفاع عن اإلسالم ، رد على قريب من مخسني ضاال بشعره ، فكان حبق 
 هجري ، وله من العمر مثانني عاما . 1349تويف رمحه اهلل سنة 

 ثلها . ذ ك ر أنه ملا خرجت روحه مشوا من جسده رائحة مسك طيبة مل يعهدوا م
هجري ، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل  1349، حوادث سنة « تذكرة أويل النهى والعرفان بأيام اهلل الواحد الديان»انظر ترمجته يف 

، حملمد بن محد العقيل ، الناشر: « حقيق شعرهـابن سحمان ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وت»عبد احملسـن رمحه اهلل ، وكذا كتاب 
 رياض.ال -مكتبة الرشد 

 .اخلرب -، حتقيق علي حسن عبد احلميد ، الناشر: دار ابن عفان  (1/442)« فتاح دار السعادةم» 1
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،  ي بشيء من احلق فإنه يقبله كثري من الناسط  له أحد ، لكن إذا غ  لو كان مكشوفا ما قب  
 1.وينخدعون هبذه الزخرفة ، فهو باطل يف صورة احلق

بشيء من  2وقال ابن تيمية رمحه اهلل: وال يشتبه على الناس الباطل احملض ، بل ال بد أن ي شاب  
 3احلق.

من احلق ، كما أن أهل الكتاب لب سوا احلق  لباطل يف الوجود إال بشوب  ا 4قوقال أيضا: وال ي نف  
 5بالباطل بسبب احلق اليسري الذي معهم.

وقال أيضا: كل ذي مقالة فال بد أن تكون يف مقالته شبهة من احلق ، ولوال ذلك ملا راج ت  
 6.واشتبهت

اطله إال بإخراجه يف قالب وقال ابن القيم رمحه اهلل: فكل صاحب باطل ال يتمكن من ترويج ب
 7حق.

  أهل الباطل ه  ب ـ برد ش  في القديم والحديث عناية العلماء 
ــ بــالرد علــى شــبه أهــل الباطــل علــى مــر العصــور والــدهور ، ســواء فيمــا يتعلــق  اإلســالمين علمــاء وقــد ع 

ــ اد يف بتوحيـــد العبـــادة أو بتوحيـــد األمســـاء والصـــفات أو غـــريه مـــن مســـائل العقيـــدة ، ألن هـــذا مـــن اجلهـ
                                                   

 بريوت. –، الناشر: مؤسسة الرسالة  56له ، ص « شرح كتاب كشف الشبهات»انظر  1
لط ي شاب أي 2  .خي 
 (.8/37« )جمموع فتاوى ابن تيمية»انظر  3
 ير وج. أيالباطل ق ي نف   4
 (.35/190« )جمموع فتاوى ابن تيمية»انظر  5
 .القاهرة -مكتبة الرتاث اإلسالمي  :الناشر، امل حممد رشاد س :حتقيق،  289، ص  «قاعدة يف احملبة»انظر  6
 الدمام. -( ، حتقيق علي بن حسن ، الناشر: دار ابن اجلوزي 2/767« )إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان»انظر  7
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ــل  ــتعلى الباطـــ ــ ــم السـ ــوال ردودهـــ ــ ــدين ، ولـ ــن الـــ ــ ــدفاع عـ ــن الـــ ــ ــبيل اهلل ، ومـ ــســـ ــ ــق  ي  و  وقـ  ــ ، واضـــــمحل احلـ
 .ف  ع  وض  

الشــبه  وكشــفيف الــدفاع عــن توحيـد العبــادة ، املؤلفــة  العلـمكتــب أهــل أمســاء   يتضـمن ثبــت  وفيمـا يلــي 
 1.املثارة حوله

                                                   
اء كتب كثرية أمسدة والشريعة والسلوك ، تتضمن د يسر اهلل إعداد قائمة علمية موسعة حتوي مراجع أهل السنة يف العقيللعلم ، فقو  1

الدليل ملراجع أهل »يف شىت مسائل العقيدة ، وقد ومستها ملنهج أهل السنة واجلماعة الطوائف والفرق املخالفة  كثري منيف الرد على  
 . www.saaid.net/kutob، وهي منشورة على شبكة املعلومات يف املوقع التايل: « السنة يف العقيدة والشريعة والسلوك

http://www.saaid.net/kutob
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 توحيد العبادةتعلقة ببالرد على الشبهات الم ت عنىالتي  كتبالثبت يتضمن أهم 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

  حممد بن عبد الوهاب كشف الشبهات

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

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

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
 قلب داود بن جرجيسوالتلبيس على 

بن حسن آل  الرمحـٰنعبد  
 الشيخ

 الرياض -دار العاصمة 

تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود 
 بن جرجيس

 الرمحـٰنعبد اهلل بن عبد 
 بابطنيأ

 بريوت - مؤسسة الرسالة
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

منهاج التأسيس والتقديس يف كشف 
 شبهات داود بن جرجيس

 الرمحـٰنف بن عبد عبد اللطي
 آل الشيخ

 الرياض – دار اهلداية

حتفة الطالب واجلليس يف كشف شبه 
 داود بن جرجيس

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

الضياء الشارق يف الرد على املارق 
 املاذق

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

الصواعق املرسلة الشهابية على الشبة 
 اميةالداحضة الش

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان

صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ 
 دحالن

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

تأييد امللك املنان يف نقض ضالالت 
 دحالن

 الرياض - دار احلبيب صاحل بن حممد الشثري

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

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

مصباح الظالم يف الرد على من كذب 
 على الشيخ اإلمام

عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن 
 آل الشيخ

 الرياض –دار اهلداية 

د العذب الزالل يف نقض شبه أهل املور 
 الضالل

عبد الرمحـٰن بن حسن آل 
 الشيخ

 الرياض –دار اهلداية 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

البيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد 
 احلاج خمتار

   فوزان السابق

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

 الرياض -دار العاصمة  سليمان بن سحمان الشبهتني كشف

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

 علوي املالكي

صاحل بن عبد العزيز آل 
 الشيخ

  

دحض شبهات على التوحيد من سوء 
 الفهم لثالثة أحاديث

عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن 
 بابطنيأ

 الرياض -دار العاصمة 



 20 

 الناشر اسم المؤلف الكتاب اسم

كشف غياهب الظالم عن أوهام جالء 
 األفهام

 الرياض - مكتبة أضواء السلف سليمان بن سحمان

األسنة احلداد يف رد شبهات علوي 
 احلداد

 الرياض -مكتبة أضواء السلف  سليمان بن سحمان

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

 التوحيد(

 الرمحـٰنعبد اللطيف بن عبد 
 آل الشيخ

  

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

مالمح جهمية )وهو رد على حسن بن 
 فرحان املالكي(

 مصر - دار الصفوة عبد الكرمي بن صاحل احلميد

وضوعة اليت تنايف توحيد األحاديث امل
 العبادة

 الرياض - مكتبة الرشد يا العتييبأسامة بن عطا



 21 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 جدة - دار اخلراز شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي

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

شفاء الصدور يف الرد على اجلواب 
 املشكور

 الرياض -مدار الوطن  م آل الشيخحممد بن إبراهي

حكم اهلل الواحد الصمد يف حكم 
 الطالب من امليت املدد

 الرياض -دار الصميعي  حممد بن سلطان احلنفي

املشاهدات املعصومية عند قرب خري 
 الربية

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

أهل السنة وتوحيد الفرقان بني توحيد 
 القبوريني

   جمدي بن محدي بن أمحد

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

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

جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد 
 القبورية

 الرياض -دار الصميعي  السلفي األفغاينمشس الدين 

اآليات البينات يف عدم مساع األموات 
 عند احلنفية السادات

 بريوت -املكتب اإلسالمي  نعمان بن حممود اآللوسي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

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

 ينرفع القبور للشوكا

 حممد بن إمساعيل الصنعاين/ 
 حممد بن علي الشوكاين

 الرياض -دار املغين 

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

 شفاء الصدور يف زيارة املشاهد والقبور
زين الدين مرعي بن يوسف 

 الكرمي
 مكة -مكتبة نزار الباز  

فيد يف نقض القبورية ونصرة اجملموع امل
 التوحيد

 الرياض -دار أطلس اخلضراء  حممد بن عبد الرمحـٰن اخلميس

النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على 
 القبوريني

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

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

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

 بريوت - املكتب االسالمي حممد ناصر الدين األلباين  حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد

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

كشف املبدي لتمويه أيب احلسن ال
 السبكي )تكملة الصارم املنكي(

 الرياض - دار الفضيلة حممد بن حسني الفقيه
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل 
 والزيارة

 طنطا - دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم

 الرياض -مدار الوطن  ن عبد اهلل بن بازعبد العزيز ب رسالة يف التربك والتوسل والقبور

الرد على فيصل مراد علي رضا فيما  
 كتبه عن شأن األموات وأحواهلم

 الرياض -دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان

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

أجاز  أوضح اإلشارة يف الرد على من
 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

تنبيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع 
 من الزيارة

 الرياض - دار بلنسية نصاحل بن غامن السدال

االنتصار حلزب اهلل املوحدين والرد على 
 اجملادلني املشركني

عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن 
 بابطنيأ

 الدمام -دار ابن اجلوزي 

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

 اهلذيل
 الرياض -مكتبة الرشد 

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

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

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

 الرياض - دار الفضيلة قبل العصيميصاحل بن م بدع القبور ، أنواعها وأحكامها

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

البيان املبدي لشناعة القول اجملدي ، 
 ويليه رجم أهل التحقيق واإلميان

 الرياض - دار أضواء السلف سليمان بن سحمان

 الدمام - دار ابن اجلوزي محد بن حسن املـعلمأ آثارها( –الـقـبورية )نشأهتا 
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 الرياض -دار أطلس اخلضراء  عبد الرمحـٰن بن حيىي املعلمي البناء على القبور
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 خاتمة 
مت الكتاب حبمد اهلل ، محى اهلل املسلمني من شرور الشبهات ، وحف ظ عليهم دينهم الذي هو 

 م تسليما كثريا.به ، وسل  عصمة أمرهم ، وصلى اهلل على حممد ، وعلى آله وصح

 هجري 1434لعام  مجادى األوىلمن شهر  الرابعوكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي يف مساء 

 


	التحذير من الوقوع في الشبهات
	المقدمة
	ثبت يتضمن أهم الكتب التي تُعنى بالرد على الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة


