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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 ، اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىالصَّبلىةي كىالسَّبلىـي عىلىى خىاَتًى األىنًٍبيىاًء كىالػميٍرسىًلُت ٤تيىمَّده 

 بػىٍعدي: أما  

فهذا هتذيبه لشرح التيسَت "تيسَت ا١تنعم فيما ٮتص كل مسلم" ىذبتو ليتيسر على كل 
 مسلم كمسلمة فهم الواجب عليهم من امور دينهم،

سهولة عباراتو كشدة اختصاره " كىو منت امتاز ب ا١تنعم فيما ٮتص كل مسلمَتتيس"ك
معٌت من ص كل مسلم كمسلمة، اليت ٗت فجمع يف كريقاتو أمور التوحيد ،كعظم احتواءه

ال إلو إال ا معٌت كمعناىا ك العبادة بُت ك  كالتحذير من البدع،التوحيد كأقسامو كذكر الفرؽ 
مع ذكر بعض ا١تسائل كالشبو ا١تعاصرة، فكاف حىريَّان على كل  هاكأركاهنا كشركطها، كنواقض

 مسلم كمسلمة اقتناء ىذا ا١تنت كاٟترص على حفظو كفهمو كدراستو.

ا كأىٍعلىٍن لقومو ١تا دعائهم لىٍيبلن كىنػىهىارنا مث إنو دعاىم ًجهىارن  قاؿ نوح  كما نقوؿ إال كما
يف دعوهتم فما يزيدىم ذلك  كاستخدمو٢تىيٍم كىأىٍسرىر ٢تىيٍم ًإٍسرىارنا، فما ترؾ أسلوبان يف الدعوة إال 

إال  ًفرىارنا من دعوتو كىإصىرارا على الكفر كىاٍستىٍكبىارا عن قبوؿ اٟتق فقاؿ ٢تم: ))يىا قػىٍوـً أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف  
 كىتتىاًِ رىٍٛتىةن ًمٍن ًعٍنًدًه فػىعيمّْيىٍت عىلىٍيكيٍم أىنػيٍلزًميكيميوىىا كىأىنٍػتيٍم ٢تىىا  كيٍنتي عىلىى بػىيػّْنىةو ًمٍن رىّبّْ 

 ،[ِٖكىارًىيوفى((]ىود:

يا قومي أرأيتم إف كنتي على حجة ظاىرة من رّب فيما جئتكم بو تبُتّْ لكم أنٍت أم: "
فأخفاىا عليكم بسبب على اٟتق من عنده، كتتاِ رٛتة من عنده، كىي النبوة كالرسالة 

جهلكم كغركركم، فهل يصح أف نػيٍلزمكم إياىا باإلكراه كأنتم جاحدكف ّٔا؟ ال نفعل ذلك، 
 ]التفسَت ا١تيسر[.."كلكن نىًكل أمركم إىل ا حىت يقضي يف أمركم ما يشاء

 كا كيل التوفيق.
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 يعىن انتٕحيد ٔانعبادة
:" اٍعلىٍم ، رىًٛتىكى ا تػىعىاىلى : أىفَّ أىٍعظىمى مىا أىمىرى اللَّوي بًًو التػٍَّوًحيدي : كىىيوى التيسَتقاؿ صاحب 

بُّوي اللَّوي تػىعىاىلى كىيػىٍرضىاهي ًمنى اأٍلى  قٍػوىاًؿ ًإفٍػرىادي اللًَّو بًاٍلًعبىادىًة ، كىاٍلًعبىادىةي : اٍسمه جىاًمعه ًلكيلّْ مىا ٭تًي
ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً   : نىًة كىالظَّاًىرىًة . كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي كىاأٍلىٍعمىاًؿ اٍلبىاطً    كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً

 أىٍم ًإالَّ لًيػيوىحّْديكًف،".

 كالعلم: كىو إدراؾ الشيء على ما ىو عليو إدراكنا جازمنا.

 ،[ُٗ:٤تمد]  اللَّوي تعاىل: }فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ  كقولوفعل أمر   :كاعلم

: }فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى  : الًعٍلمي قػىٍبلى القىٍوًؿ كىالعىمىًل لًقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاىلى كقد بوب البخارم: " بىابه
أى بًالًعٍلًم ًُٗإالَّ اللَّوي  ]٤تمد:  مى، مىٍن أىخىذىهي أىخىذى كىأىفَّ العيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي األىنًٍبيىاًء، كىرَّثيوا الًعلٍ »[ فػىبىدى

كىقىاؿى جىلَّ ذًٍكريهي: « ًْتىظٍّ كىاًفرو، كىمىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي بًًو ًعٍلمنا سىهَّلى اللَّوي لىوي طىرًيقنا ًإىلى اٞتىنَّةً 
: }كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّ ِٖ}ًإ٪تَّىا ٮتىٍشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه العيلىمىاءي  ]فاطر:   العىاًلميوفى  [ كىقىاؿى

[ َُ[ }كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا يف أىٍصحىاًب السًَّعًَت  ]ا١تلك: ّْ]العنكبوت: 
: }ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى  ]الزمر:  مىٍن ييرًًد : »[ كىقىاؿى النَِّبُّ ٗكىقىاؿى

يػٍرنا يػيفىقٍّْهوي يًف الدّْينً اللَّوي   [ كىًإ٪تَّىا الًعٍلمي بًالتػَّعىلًُّم".ِٓ]ص:« بًًو خى

 فبدأ بالعلم قبل القوؿ كالعمل ألف العلم مصحح للنية ا١تصححة للعمل.

العبد أف التوحيد ىو أعظم ما أمره بو ربو كخالقو كجب عليو معرفتو كاٟترص  مى لً كإذا عى 
علم فبلبد من العلى تعلمو لكي ال يعصي ربو كىو ال يعلم، كإذا عيًلمى أف ا أكجب ذلك 

 :كرحم ا القائل ،ةالطاع

 لعمرم إف ىذا لفي القياس بديع  تدعي حب اإللو كأنت تعصاه

 مطيع   ٭تب   ١تن  اب    إف  ألطعتولو كنت صادقان يف حبك 
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 كاحدان. الكثَت كالتوحيد لغة: اإلفراد، أم إذا جعل الشي

 كشرعان: ىو افراد ا بالعبادة،

كىذا يقودنا ١تعرفة معٌت العبادة حيث أف كثَتا من الناس يعتقد أف العبادة مقصورة على 
األحبار كالرىباف كاٟتكاـ ا١تشرعُت الصبلة كالصياـ كالزكاة كاٟتج كىذا خطأ، فيظن عبادة 

 تكوف بالسجود ٢تم ال موافقتهم كطاعتهم يف ٖتليل اٟتراـ كٖترمي اٟتبلؿ كىذا بٌُت البطبلف،  

فإف العبادة: ىي فعل ما أمر ا، كاجتناب ما هنى ا عنو، كأفضل من عرفها شيخ 
بُّوي اللَّوي تػىعىاىلى كىيػىٍرضىاهي  قاؿ:" اٍلًعبىادىةي: اٍسمه  حيثاإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا  جىاًمعه ًلكيلّْ مىا ٭تًي

 ًمنى اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىٍعمىاًؿ اٍلبىاًطنىًة كىالظَّاًىرىًة.".

فا ٭تب الصبلة، إذف الصبلة عبادة، ك٭تب الصـو كالزكاة كاٟتج فهي عبادة، ٭تب بر 
بُّ الًَّذينى يػيقىا أىنػَّهيم بينيىافه مٍَّرصيوصه ((، الوالدين، إذف فرب٫تا عبادة، ))٭تًي ًبيًلًو صىٌفان كى تًليوفى يًف سى

 كاإلعتصاـ ْتبل ا كعدـ الفرقة ٭تبو ا فهو عبادة،إذف فاٞتهاد عبادة، 

 ٭تب الكلم الطيب كالذكر كقراءة القراف، إذف فهذه عبادة،

ء كالطهارة كاإلٯتاف ٭تب التوبة كاإلحساف كالعدؿ كالصرب كالتوكل كاألمانة كالتواضع كالوفا
 كالسًت كاٟتياء، إذف فهذه عبادة،

بُّوي اللَّوي تػىعىاىلى كىيػىٍرضىاهي ًمنى اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىٍعمىاًؿ اٍلبىاًطنىًة    –فالعبادة: اٍسمه جىاًمعه ًلكيلّْ مىا ٭تًي
 .-كأركاف االسبلـ–كىالظَّاًىرىًة  -كأركاف اإلٯتاف

لًيلي قػىٍوليوي  ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً   : كقولو " كىالدَّ  " كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً

إشارة إىل أف أىل السنة كاٞتماعة يعبدكف ا كما أمرىم ال بأىوائهم فيأخذكف بالدليل 
من الكتاب كالسنة كال ٭تيدكف عنو، كيف تنبيو ىاـ على كجوب االتباع كنبذ االبتداع ككجوب 

 كمصدره، فنحن أمة نعبد ا بالدليل على بصَتة.البحث عن أصل الكبلـ 
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ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً  كقولو تعاىل:  فهذا بياف من ا تعاىل عن غاية   كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً
 خلقو الثقلُت كمقصده أال كىو عبادتو،

ض اجزاءه، كقد فسر ابن عباس العبادة بقولو: "أم إال ليوحدكف" كىو تفسَت الشيء ببع
 ألف التوحيد جزء من العبادة، كلكن فٌسرىا بذلك لبياف أ٫تية التوحيد كفضلو،

 كىذا ما فعلو ا١تصنف ١تا فٌسر التوحيد بقولو: " كىىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًاٍلًعبىادىًة"،

ـ فالتوحيد أعم من افراد ا بالعبادة كىو توحيد األلوىية فهو ايضان افراد ا ّتميع أقسا
التوحيد: األلوىية كالربوبية كاألٝتاء كالصفات كاٟتاكمية، لكن أل٫تية توحيد العبادة ذكرىا 

 ا١تصنف بتفسَت الشيء ببعض أجزاءه.

كإذا علم ىذا فلتعلم أف ا قد بُت أنو بعث الرسل إىل أقوامهم لذلك فقاؿ: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا 
الٌلوى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل الٌلوي كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت  يف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ 

 [.ّٔ:النحل] عىلىٍيًو الضَّبللىةي فىًسَتيكاٍ يًف األىٍرًض فىانظيريكاٍ كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًّْبُتى  

نىا أى  كيف الصحيحُت عىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو  : بػىيػٍ نىوي ًإالَّ  نىا رىًديفي النًَِّبّْ قىاؿى لىٍيسى بػىٍيًٍت كىبػىيػٍ
 : ، مثيَّ سىارى سىاعىةن مثيَّ « يىا ميعىاذي ٍبنى جىبىلو »أىًخرىةي الرٍَّحًل، فػىقىاؿى : لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى قػيٍلتي

 : ، مثيَّ سىارى سىاعىةن مثيَّ « يىا ميعىاذي »قىاؿى : لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى :  قػيٍلتي : « يىا ميعىاذي »قىاؿى قػيٍلتي
 : ، قىاؿى : اللَّوي كىرىسيوليوي « ىىٍل تىٍدرًم مىا حىقُّ اللًَّو عىلىى ًعبىاًدهً »لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى قػيٍلتي

 : ٍيئنا»أىٍعلىمي، قىاؿى :  مثيَّ « حىقُّ اللًَّو عىلىى ًعبىاًدًه أىٍف يػىٍعبيديكهي، كىالى ييٍشرًكيوا بًًو شى يىا »سىارى سىاعىةن، مثيَّ قىاؿى
: « ميعىاذي ٍبنى جىبىلو  ، فػىقىاؿى : لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى ىىٍل تىٍدرًم مىا حىقُّ الًعبىاًد عىلىى اللًَّو »قػيٍلتي

: « ًإذىا فػىعىليوهي  : اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، قىاؿى بػىهيمٍ حىقُّ الًعبىاًد عىلىى اللًَّو أى »قػيٍلتي :  «ٍف الى يػيعىذّْ : قػيٍلتي قىاؿى
 : ، قىاؿى  .«الى تػيبىشٍّْرىيٍم فػىيىتًَّكليوا»يىا رىسيوؿى اً، أىفىبلى أيبىشّْري النَّاسى
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كركوبو على اٟتمار كجواز ركوب االثنُت  كيف ىذا اٟتديث شواىد عدة منها تواضعو 
م يف يعلى انتهاز الفرصة لتعليم الصحابة العلم كعدـ اقتصار التعل الدابة الواحدة كحرصو 

آّالس كاختيار األسلوب النافع للمتعلم فاختار ىهنا طريقة السؤاؿ كجذب الذىن كفيو بياف 
أدب طالب العلم بقوؿ معاذ ا كرسولو أعلم كعدـ الفتول بغَت علم كاستحباب التبشَت كفيو 

 .كا أعلمجواز كتم العلم للمصلحة 

. إذنا )كال يشركوا بو شيئنا( ال قليبلن  ك)شيئنا( نكرة يف سياؽ النفي فتكوف من صيغ العمـو
كال كثَتنا ال شركنا أكرب كال أصغر، ال ييشرؾ بو ملك مقرب كال نِب مرسل كال من دكف ما ذيًكر، 

 كىذا اٟتق حىٌق كاجب على العباد ٕتاه خالقهم.

 ا " ىو حق تفضل، ال حق إ٬تاب كا أعلم.كقولو " كحٌق العباد على 

 من أراد أف ينظر إىل كصية ٤تمد »كأخرج الًتمذم من حديث ابن مسعود أنو قاؿ: 
ٍيئان   اليت عليها خا٘تو فليقرأ قولو تعاىل: } قيٍل تػىعىالىٍوٍا أىٍتلي مىا حىرَّـى رىبُّكيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوٍا بًًو شى

ٍيًن ًإٍحسىانان كىالى تػىٍقتػيليوٍا أىٍكالىدىكيم مٍّْن إٍمبلىؽو ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاىيٍم كىالى تػىٍقرىبيوٍا اٍلفىوىاحً كىبًاٍلوىالً  شى مىا دى
 ،عىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليواٍ النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى الٌلوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لى 
ليغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيوٍا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميزىا فى بًاٍلًقٍسًط الى كىالى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ

 كىبًعىٍهًد الٌلًو أىٍكفيوٍا ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو نيكىلّْفي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوٍا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربى 
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سىًبيًلًو  ،لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى  كىأىفَّ ىىػذى

 .[ُّٓ-ُُٓذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى   ]األنعاـ:

فذكر ا لنا يف ىذه اآليات الثبلث كصايا عشرة جعلها كصية منو أكصاىا إىل نبيو ٤تمد 
  فأكصانا ّٔا فبدأ بأىم تلك الوصايا كأعظمها خطران كىو الشرؾ كختم أكؿ ٜتسة كصايا

من قصور يف  لداللة أف من كقع ببعضعا إ٪تا ىو  ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى  }بقولو 
 عقلو كالبد،
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مث ذكر أربعان من الوصايا ٖتتاج إىل التذكَت إذ أهنا مرتبطة بالعهد كاألمانة فقاؿ بعدىا: 
  ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى }

مث ختم تلك الوصايا العشرة بواحدة أفردىا ليعلم أف الطريق إىل ما سبق كاحد كختمها 
فهذه الوصية ْتاجة إىل تقول كٕترد من التعصب   كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفذىًلكيٍم }بقولو 

 كاٞتهل للوصوؿ إىل الصراط ا١تستقيم كا أعلم.

كيف األثر اال٢تي يػىقيوؿي اي عىزَّ كىجىلَّ: "مىٍن جىاءى بًاٟتٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىا٢ًتىا كىأىزًيدي، كىمىٍن جىاءى 
رَّبى ًمٍتّْ يّْئىًة فىجىزىاؤيهي سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا أىٍك أىٍغًفري كىمىٍن تػىقىرَّبى ًمٍتّْ ًشبػٍرنا تػىقىرٍَّبتي ًمٍنوي ًذرىاعنا، كىمىٍن تػىقى بًالسَّ 

ًض خىًطيئىةن الى ًذرىاعنا تػىقىرٍَّبتي ًمٍنوي بىاعنا، كىمىٍن أىتىاًِ ٯتىًٍشي أىتػىٍيتيوي ىىٍركىلىةن، كىمىٍن لىًقيىًٍت بًقيرىاًب اأٍلىرٍ 
ٍيئنا لىًقيتيوي ٔتًٍثًلهىا مىٍغًفرىةن   . ركاه مسلم."ييٍشرًؾي ّب شى

فانظر رٛتك ا إىل سعة فضل ا ككثرة ثواب التوحيد كتكفَته للذنوب كأف مغفرة 
 الذنوب مشركطة بتجنب الشرؾ، كفيو الرد على ا٠توارج الذين يكٌفركف بالكبائر،

تدـ، لو أتيتٍت بقراب األرض": يعٍت ما يقارب ملء األرض يقوؿ تعاىل: "يا ابن 
"خطايا": يعٍت بذنوب كمعاصي كثَتة جدان تقرب من ملء األرض، أك تقرب من مشأّة 

 األرض يف العظم.

"مث لقيتٍت ال تشرؾ ّب شيئان، ألتيتك بقرأّا مغفرة": يعٍت لقابلت ىذه ا١تعاصي الكثَتة 
 رة العظيمة اليت تقرب من ملء األرض أك تقارب كتشبو األرض.العظيمة ٔتا يقابلها من ا١تغف
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 شزٔط انعبادة
مل ٮتلقنا عبثا كمل يًتكنا ٫تبل كإ٪تا خلقنا لعبادتو كأرسل إلينا رسوالن فمن  اعلم أف ا "

نىا أطاعو دخل اٞتنة كمن عصاه دخل النار قاؿ تعاىل:﴿أىفىحىًسٍبتيٍم أى٪تَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثنا كى  أىنَّكيٍم ًإلىيػٍ
ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف﴾ [ُُٓ]ا١تؤمنوف: الى تػيٍرجىعيوفى﴾ ]الذاريات: . كقاؿ:﴿كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً

. ككضع شرطُت لقبوؿ العبادة: االخبلص كا١تتابعة فبل يقبل عمله إال ما كاف خالصان  [ٔٓ
 .كعلى ىدم رسوؿ ا 

 

 اإلخالصالشرط األول: 

بشأف اإلخبلص:﴿كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاء  قاؿ ا ف      
ةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيّْمىة﴾]البينة:   [.  ٓكىييًقيميوا الصَّبلى

عىًن الشٍّْرًؾ، مىٍن عىًملى عىمىبلن أىٍشرىؾى ًفيًو  يف اٟتديث القدسي:﴿ أىنىا أىٍغٌتى الشُّرىكىاءً  كقاؿ 
صائم ليس لو من صيامو  :))ربٌ . كقاؿ رسوؿ ا مسلممىًعي غىٍَتًم، تػىرىٍكتيوي كىًشرٍكىوي ﴾. ركاه 

 .بسند صحيحاٞتوع كالعطش كرٌب قائم ليس لو من قيامو السهر((. ركاه اٛتد كالطرباِ 

قاؿ: ا١تخلص الذم يكتم حسناتو كما يكتم  "،من ا١تخلص؟ "قيل لبعض اٟتكماء:ك 
 . "سيئاتو

ص يف اٍلقلب ك٤تبة اٍلمىٍدح كىالثنىاء  قاؿ ابن القيم يف كتابو الفوائد: " الى ٬ٍتتىمع اإٍلًٍخبلى
ىاء كىالنَّار كالضب كاٟتوت فىًإذا حدثتك نىفسك  كالطمع ًفيمىا ًعٍند

النَّاس ًإالَّ كىمىا ٬ٍتتىمع ا١ت
ص فىأقبل على الطمع أىكال فاذْتو بسكُت اٍليىٍأس كىأىٍقبل على اٍلمىٍدح كىالثنىاء فازىد بً  طىلىب اإٍلًٍخبلى

نٍػيىا يف اآٍلًخرىة فىًإذا استقاـ لىك ذبح الطمع كالزىد يف الثػَّنىاء كا١تدح سهل  فيهمىا زىد عٌشاؽ الدُّ
ص ".  عىلىٍيك اإٍلًٍخبلى
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  الشرط الثاني: المتابعة للنبي

:﴿كىمىا تىتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي ا بشأف ا١تتابعة للنِب  قاؿك 
 [.  ٕفىانٍػتػىهيوا﴾]اٟتشر: 

بُّوفى الٌلوى فىاتًَّبعيوًِ ٭تيًٍبٍبكيمي الٌلوي كىيػىٍغًفٍر كأكد على ٤تبتو ١تن فعل ذلك فقاؿ:  ﴿قيٍل ًإف كينتيٍم ٖتًي
 [.ُّ:تؿ عمراف] كىالٌلوي غىفيوره رًَّحيمه ﴾لىكيٍم ذينيوبىكيٍم 

ا مىا لىٍيسى ًفيًو، فػىهيوى رىدّّ(( .  كقاؿ   يف اٟتديث ا١تتفق عليو: ))مىٍن أىٍحدىثى يف أىٍمرًنىا ىىذى

: جىاءى ثىبلىثىةي رىٍىطو  عن كيف حديث الثبلثة ا١تتفق عليو أىنىسى ٍبنى مىاًلكو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، يػىقيوؿي
أىنػَّهيٍم تػىقىالُّوىىا، فػىقىاليوا: ، يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النَِّبّْ  بػيييوًت أىٍزكىاًج النَِّبّْ ًإىلى  ، فػىلىمَّا أيٍخربيكا كى

، قىاؿى أىحىديىيٍم: أىمَّا أى كىأىٍينى ٨تىٍني ًمنى النًَِّبّْ  ـى ًمٍن ذىنًٍبًو كىمىا تىأىخَّرى ِّْ ؟ قىٍد غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ نىا فىًإ
: أىنىا أىٍعتىزًؿي النّْسىاءى  ، كىقىاؿى تخىري : أىنىا أىصيوـي الدٍَّىرى كىالى أيٍفًطري ا، كىقىاؿى تخىري فىبلى  أيصىلّْي اللٍَّيلى أىبىدن

ا، فىجىاءى رىسيوؿي اللًَّو  :  أىتػىزىكَّجي أىبىدن ا،»ًإلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى ا كىكىذى ِّْ  أىنٍػتيمي الًَّذينى قػيٍلتيٍم كىذى أىمىا كىاللًَّو ًإ
، كىأيصىلّْي كىأىٍرقيدي، كىأىتػىزىكَّجي النّْسىاءى، فىمىنٍ  ىٍخشىاكيٍم لًلًَّو كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي، لىًكٍتّْ أىصيوـي كىأيٍفًطري  رىًغبى عىٍن ألى

  .«سينَّيًت فػىلىٍيسى ًمٍتّْ 
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 حقيقت انبدعت ٔأحكايٓا
 البد من توضيح معٌت البدعة كأحكامها. ك١تا كاف ضد اإلتباع اإلبتداع، كاف    

 البدعة لغة: إحداث شيء مل يكن لو من قبل خلق كال ذكر كال معرفة.ك     

فالبدع:ىي الشيء الذم يكوف أكال ن يف   إذا استنبطو. الشيءكالعرب تقوؿ: ابتدع فبلف     
 لست بأكؿ مرسل. كل أمر، كما قاؿ تعاىل: )قيٍل مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمنى الرُّسيًل( ، أم:

 كيف ٚتهرة اللغة: كل من أحدث شيئا ن فقد ابتدعو، كاالسم البدعة، كاٞتمع: البدع.    

 كيف الصحاح: أبدعت الشيء: أخرجتو ال على مثاؿ، كا تعاىل بديع السماكات كاألرض.   

بالغة يف كالبدعة شرعان: "طريقة يف الدين ٥تًتعة تضاىي الشرعية، يقصد بالسلوؾ عليها ا١ت   
 التعبد  سبحانو". ]االعتصاـ للشاطِب[. 

، فهو قولو: طريقة: يقصد ّٔا السبيل كالسنة، ككل ما ريسم للسلوؾ عليو أك اٗتذ للتعبد بو    
 طريق.

 ، ال يف أمور الدنيا.قولو: يف الدين: تقييد للطريقة ا١تسلوكة بأهنا يف الدينك    

ا تشابو الطريقة الشرعية من غَت أف تكوف يف اٟتقيقة  قولو: تضاىي الشرعية: يعٍت أهنك    
 كذلك، بل ىي مضادة ٢تا.

 كقولو: يقصد بالسلوؾ عليها ا١تبالغة يف التعبد  تعاىل.   

كذلك أف أصل الدخوؿ فيها ]يعٍت البدعة[ ٭تث على االنقطاع إىل العبادة، كالًتغيب يف    
ٌت، كمل يتبُت لو أف ما كضعو الشارع فيو من ذلك، فكأف ا١تبتدع رأل أف ا١تقصود ىذا ا١تع

، فإ٪تا أريد ّٔا أف يأيت العبد على أبلغ ما يكوف يف زعمو؛ ليفوز بأ  علىالقوانُت كاٟتدكد كاؼو
 ا١تراتب يف اآلخرة يف ظنو.
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بىوي بًقىٍولًًو أىٍك      قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: " فىمىٍن نيًدبى إىلى شىٍيءو يػىتػىقىرَّبي بًًو إىلى اللًَّو أىٍك أىٍكجى
: فػىقى ًفٍعًلًو ًمٍن غىٍَتً أىٍف ييشىرّْعىوي اللَّوي: فػىقىٍد شىرىعى ًمٍن الدّْيًن مىا ملٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي كىمىٍن اتػَّبػىعىوي يف  ٍد  ذىًلكى
يًن مىا ملٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي كىقىٍد يػيٍغفىري لىوي أًلىٍجًل تىٍأًكيلو إذىا كىا ا: اٗتَّىذى شىرًيكنا لًلًَّو شىرىعى يًف الدّْ فى ٣تيٍتىًهدن

: ااًلٍجًتهىادى الًَّذم يػيٍعفىى مىعىوي عىٍن اٍلميٍخًطًئ؛ لىًكٍن الى ٬تىيوزي اتػّْبىاعيوي يًف ذىًلكى كىمىا قىاؿى تػى  عىاىلى
وي بًًو: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو  . فىمىٍن أىطىاعى أىحىدنا يف ًدينو ملٍى يىٍأذىٍف اللَّ 

ْـّ نىًصيبه كىمىا  ا الذَّ ًقىوي ًمٍن ىىذى : فػىقىٍد ٟتى يػىٍلحىقي اآٍلًمرى ًمٍن ٖتىًٍليلو أىٍك ٖتىٍرميو أىٍك اٍسًتٍحبىابو أىٍك إ٬تىابو
ُـّ لًفىوىاًت شىٍرًطًو أىٍك كيجيوًد مىانً  ًعًو. كىًإٍف  النَّاًىيى. مثيَّ قىٍد يىكيوفي كيلّّ ًمنػٍهيمىا مىٍعفيوِّا عىٍنوي. فػىيىتىخىلَّفي الذَّ

؛ فػىتػىرىكىوي أىٍك  ى لىوي اٟتٍىقُّ ُـّ مىٍن تػىبػىُتَّ ٍ لىوي أىٍك كىافى اٍلميٍقتىًضي لىوي قىاًئمنا كىيػىٍلحىقي الذَّ قىصَّرى يًف طىلىًبًو فػىلىٍم يػىتىبػىُتَّ
".]مج الفتاكل: ج  [.ُٓٗص ْأىٍعرىضى عىٍن طىلىًبًو ٢ًتىوىل أىٍك كىسىلو كى٨تىًٍو ذىًلكى

ًة " السُّنًَّة كىاٍلًبٍدعىًة ": أىفَّ اٍلًبٍدعىةى يًف الدّْيًن ًىيى مىا     ملىٍ  كقاؿ رٛتو ا: " كىقىٍد قػىرٍَّرنىا يًف قىاًعدى
. فىأىمَّا مىا أىمىرى بًًو أىمٍ  رى إ٬تىابو أىٍك يىٍشرىٍعوي اللَّوي كىرىسيوليوي كىىيوى مىا ملٍى يىٍأميٍر بًًو أىٍمرى إ٬تىابو كىالى اٍسًتٍحبىابو

يًن الًَّذم شىرىعىوي اللَّ  وي كىًإٍف تػىنىازىعى أيكليو اٍسًتٍحبىابو كىعيًلمى اأٍلىٍمري بًًو بًاأٍلىًدلًَّة الشٍَّرًعيًَّة: فػىهيوى ًمٍن الدّْ
ا مىٍفعيوالن عىلىى عىٍهًد النَِّبّْ  . كىسىوىاءه كىافى ىىذى أىٍك ملٍى يىكيٍن".]مج الفتاكل  اأٍلىٍمًر يف بػىٍعًض ذىًلكى

 [.َُٖص ْج

ى اللَّوي قػىٍلبىوي أىٍمننا كىًإٯتىاننا كىأىمَّنىوي  كسيًئلى رٛتو ا: عىٍن مىٍعٌتى قػىٍولًًو     }مىٍن انٍػتػىهىرى صىاًحبى ًبٍدعىةو مىؤلى
 يػىٍوـى اٍلفىزىًع اأٍلىٍكربىً ؟ 

ى اللَّوي قػىٍلبىوي أىٍمننا كىًإٯتىاننا  كىقػىٍوليوي: }مىٍن     : أىمَّا قػىٍوليوي: }مىٍن انٍػتػىهىرى صىاًحبى ًبٍدعىةو مىؤلى  كىقػَّرى "فىأىجىابى
ـي مىٍعريكؼه عىٍن اٍلفيضىٍيل ٍبًن  ا اٍلكىبلى ـً  كى٨تىٍوى ذىًلكى فػىهىذى ٍدـً اإٍلًٍسبلى صىاًحبى ًبٍدعىةو أىعىافى عىلىى ىى

. كىاٍلًبٍدعىةي: مىا خىالىفىٍت اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى أىٍك إٍٚتىاعى سىلىًف اأٍليمًَّة ًمٍن ااًلٍعًتقىادىاًت كىاٍلًعبى  ادىاًت.  ًعيىاضو
 اٍلمىسىاًجًد قٍػوىاًؿ ا٠تٍىوىارًًج كىالرَّكىاًفًض كىاٍلقىدىرًيًَّة كىاٞتٍىٍهًميَّة كىكىاىلًَّذينى يػىتػىعىبَّديكفى بًالرٍَّقًص كىاٍلًغنىاًء يف كىأى 

عىبَّدي ًّٔىا طىوىاًئفي ًمٍن كىاىلًَّذينى يػىتػىعىبَّديكفى ًْتىٍلًق اللّْحىى كىأىٍكًل اٟتٍىًشيشىًة كىأىنٍػوىاًع ذىًلكى ًمٍن اٍلًبدىًع الَّيًت يػىتػى 
 [.ّْٔص ُٖاٍلميخىالًًفُتى لًٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كىاىللَّوي أىٍعلىمي".]مج الفتاكل ج
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ؿ لو من الدين"، كيراد باألصل بعض العلماء عنها: "إهنا ما ال أككرد يف تعريف البدعة قوؿ    
تمد عليو يف ثبوت العبادة، كالذم ىنا الدليل، فما ال دليل عليو فهو بدعة، كالدليل الذم يع

 ال يصح مع ثبوتو كصف العمل بالبدعية ما يلي:

 .-سبحانو كتعاىل  -كتاب ا   -ُ

 الثابتة باألسانيد الصحيحة. سنة الرسوؿ  -ِ

 اإلٚتاع. -ّ

 قوؿ الصحاّب كفعلو: ك٤تلو ٤تصور ما مل يعارض كتابان كال سنة صحيحة. -ْ

 

 ظهور البدع:ومن األمور التي ساىمت في 

 كىي على أقساـ: ،ثالثان: إتباع العوائد ،ثانيان: قلة العلم الشرعي ،إتباع ا٢تولأكالن: 

 ،إتباع العادة كالعرؼ كالشائع -ّ ،اتباع ا١تذىب كالطائفة -ِ ،اتباع اآلباء كا١تشائخ -ُ

ا١تبتدع من ذكم الفصاحة  كوف  -ٓ، أك سكوهتم عنها البدعةأخذ أىل السلطة ب -ْ
 .كالبياف

 

 ومن األدلة والشبو التي يستدل بها أىل البدع على بدعهم:

ـً سينَّةن حىسىنىةن فػىلىوي أىٍجريىىا كىأىٍجري مىٍن عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه : »قوؿ النِب  ٍسبلى مىٍن سىنَّ يًف اإٍلً
ـً سينَّةن سىيّْئىةن كىافى عىلىٍيًو كًٍزريىىا كىكًٍزري مىٍن ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقيصى ًمٍن أيجيورًًىٍم شىٍيءه  كىمىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى

 .«عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقيصى ًمٍن أىٍكزىارًًىٍم شىٍيء
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 والرد عليهم من وجوه:

: )كينَّا يف صدر النهارعند رى  أواًل: سبب نزول الحديث:  سيوًؿ اللًَّو عىن جرير قىاؿى
 ًمٍن ميضىرى فىجىاءىهي قػىٍوـه عيرىاةه ٣تيٍتىاّب النّْمىاًر أىًك اٍلعىبىاًء ميتػىقىلًّْدم السُّييوًؼ عىامَّتػيهيٍم ًمٍن ميضىرى بىٍل كيلُّهيمٍ 

ـى فىصىلَّى  ًلمىا رىأىل ًًٍّٔم ًمنى اٍلفىاقىًة فىدىخىلى مثيَّ خىرىجى فىأىمىرى  فػىتىمىعَّرى كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو  الن فىأىذَّفى كىأىقىا ًببلى
: )يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو( ًإىلى تخىًر اآٍليىةً   مثيَّ خىطىبى فػىقىاؿى

 كىٍلتػىٍنظيٍر نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت لًغىدو(، )ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رقيبا( كىاآٍليىةي الَّيًت يًف اٟتٍىٍشًر )اتػَّقيوا اللَّوى 

ٍرًًه حىىتَّ قىاؿى كىلىٍو ًبشً  ًو ًمٍن ثػىٍوبًًو ًمٍن صىاًع بػيرًّْه ًمٍن صىاًع ٘تى قّْ تىصىدَّؽى رىجيله ًمٍن ًدينىارًًه ًمٍن ًدٍر٫تًى
ٍرىةو،   ٘تى

 زي عىنػٍهىا بل قد عجزت، قىاؿى فىجىاءى رىجيله ًمنى اأٍلىٍنصىاًر ًبصيرَّةو كىادىٍت كىفُّوي تػىٍعجى 

 قىاؿى مثيَّ تػىتىابىعى النَّاسي حىىتَّ رىأىٍيتي كىٍومىٍُتً ًمٍن طىعىاـو كىثًيىابو حىىتَّ رىأىٍيتي كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً سينَّةن حىسىنىةن فػىلى : »يػىتػىهىلَّلي كىأىنَّوي ميٍذىىبىةه فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  وي أىٍجريىىا كىأىٍجري مىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى

ـً سينَّةن سىيّْ  ئىةن  مىٍن عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقيصى ًمٍن أيجيورًًىٍم شىٍيءه كىمىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى
رىكىاهي « . رًًىٍم شىٍيءكىافى عىلىٍيًو ًكٍزريىىا كىًكٍزري مىٍن عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقيصى ًمٍن أىٍكزىا

 ميسلم.

 فالصدقة من دين ا كليست من البدع.

 ،، أما السنة السيئة ىي غَت طريق النِب فالسنة اٟتسنة: ىي طريق النِب 

كال شك كال ريب أف السنة شيء كالبدعة شيء مغاير، أال كإف تقسيم البدعة إىل حسنة 
ة، ككل ضبللة يف النار ".ركاه النسائي إذ قاؿ: " كل بدعة ضبلل كسيئة ٥تالف لقولو 

، كلو أنزلنا قولو بدعة حسنة يف ىذا اٟتديث ١تا صح قولو، إذ   كالبيهقي. فكل تفيد العمـو
 ضبللة، ككل ضبللة يف النار "؟! -حسنة–كيف يقاؿ " كل بدعة 
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التحسُت كالتقبيح كالدعوة إىل ا٢تيدل أك استناف سنة ا٠تَت، أك إ٬تاد السنة اٟتسنة،   ثانياً:
 كل ذلك البد أف يكوف مضبوطان بالضوابط الشرعية الثابتة،

 : "نعم البدعة ىذه". عمر بن الخطاب  قولمن ىذه اآلثار التي يستدلون بها و 

 .إماـ و كاحدلصبلة الًتاكيح على ىو ٚتىٍع الناس  أما سبب قولو 

ن البدع بهذا الحديث منقوض بما يلي:   واحتجاج محسِّ

، حينما ٚتع الناس يف الًتاكيح على إماـ و كاحدو مأخوذه من فعلو أف فعل عمر  أوالً :
 كما ركل البخارم كغَته عن عائشة رضي ا عنها أخربت: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ،  خىرىجى

 ، ىٍسًجًد، فىصىلَّى رًجىاؿه ًبصىبلىتًًو، فىأىٍصبىحى النَّاسي
لىةو ًمٍن جىٍوًؼ اللٍَّيًل، فىصىلَّى يف ا١ت ذىاتى لىيػٍ

ٍسجً 
ى
ثػيرى أىٍىلي ا١ت ، فػىتىحىدَّثيوا، فىكى ًد ًمنى فػىتىحىدَّثيوا، فىاٍجتىمىعى أىٍكثػىري ًمنػٍهيٍم، فىصىلٍَّوا مىعىوي، فىأىٍصبىحى النَّاسي

لىًة الثَّالًثىًة، فىخىرىجى رىسيوؿي اللًَّو ا ىٍسًجدي عىٍن للَّيػٍ
لىةي الرَّابًعىةي عىجىزى ا١ت ، فىصىلٍَّوا ًبصىبلىتًًو، فػىلىمَّا كىانىًت اللَّيػٍ
: أىٍىًلًو حىىتَّ خىرىجى ًلصىبلىًة الصٍُّبًح، فػىلىمَّا قىضىى الفىٍجرى أىقٍػبىلى عىلىى النَّاًس، فػىتىشىهَّدى، مثيَّ قى  أىمَّا »اؿى
 « بػىٍعدي، فىًإنَّوي ملٍى ٮتىٍفى عىلىيَّ مىكىانيكيٍم، لىًكٍتّْ خىًشيتي أىٍف تػيٍفرىضى عىلىٍيكيٍم، فػىتػىٍعًجزيكا عىنػٍهىا

، ففي ىذا اٟتديث النص الصريح على أف الناس اجتمعوا على إماـ و كاحدو يف عهده 
 أف تفرض عليهم. منو ، كأنو إ٪تا ترؾ ذلك رأفة ن بأمتو، كخشية ن كبفعلو 

ًذًه(، ينصرؼ إىل البدعة اللغوية ال  ثانياً: أف قوؿ عمر رضي ا عنو: )نًٍعمى الًبٍدعىةي ىى
 الشرعية، كذلك ألف صبلة الًتاكيح ٚتاعة قد ثبت فعلها ٚتاعة ن على إماـ كاحد يف عهده 

 فبل ٯتكن أف يسمي عمر ىذه السنة الثابتة بدعة إال من باب اللغة.

ٯتدح البدع كيزينها كىو الفاركؽ الذم كافق قولو قوؿ ا يف أربعة  ال ييتصور أنو ك 
!  مواضع كما ىو معلـو

 فيخالفو بقول غيرىما؟! ثّم أال يحذر من يسمع كالم اهلل وكالم رسولو 
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ى ٢تىيٍم سينَّةى النَِّبّْ  ١تن عارضو يف بعض سنن اٟتج ٍبني عىبَّاسو ا قاؿ ٔتىا تػىوى٫تَّيوهي عىلىى  إذىا بػىُتَّ
 :  ييوًشكي أىٍف تػىٍنزًؿى عىلىٍيكيٍم ًحجىارىةه ًمٍن السَّمىاًء. أىقيوؿي لىكيٍم: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو "أىّب بىٍكرو كىعيمىرى

".كىتػىقيوليو   فى قىاؿى أىبيو بىٍكرو كىعيمىري

 

 والخلل يدخل على العمل المشروع من ست جهات:

اٞتماعي بصوت كاحد، أك ٖتريك الرؤكس أك األجساد بطريقة الذكر ك(. الكيفية: 1
 معينة أثناء الذكر، فالذكر مشركع يف األصل كلكن دخلت عليو البدعة الكيفية.

 .، أك عند دخوؿ ا١تقابركأف ٮتصص صبلة عند نزكؿ ا١تطر(. السبب: 2

م[ فمن كما يف األضحية حدد الشرع ّٔيمة األنعاـ ]اإلبل، البقر، الغن(. الجنس: 3
مل  ضٌحى بدجاجة أك غزاؿ، فقد أتى ببدعة حيث أدخل يف جنس ما حدده الشرع ما

 ٭تدده.

عدد األذكار اددة يف ك يف العباداتكأف يزيد أك يينقص   (. العدد أو المقدار:4
 كاألذكار بعد الصبلة ك٨توىا.  ،الشرع

 .بصياـ بقياـ أك يومان معينة كمن ٮتصص ليلة   (. الزمان:5

، أك االعتكاؼ يف الكهوؼ كا١تناطق (. المكان: 6 كالطواؼ خارج حدكد اٟتـر
 .ا١تهجورة
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 ومن األمثلة المعاصرة على البدع:

قراءة الفاٖتة على األموات كعند ، ا١توالد النبوية ،قبل األذاف كبعده الصبلة على النِب      
للموتى، صبلة الظهر بعد اٞتمعة، مسح الرقبة  ، أك عند عقد النكاح، قراءة سورة يسالقبور

يف الوضوء، التمجيد كالتسميع يف اآلذاف، تلقُت ا١تيت، قوؿ ربنا كلك اٟتمد كالشكر بعد 
 أدخلتها ا١تبتدعة كا١تتصوفة بُت ا١تسلمُت.الرفع من الركوع،.. كغَتىا من البدع اليت 

 

 البدع: بعضعلى  الرد

 قبل األذان وبعده. الصالة على النبي  -
قاؿ: ))مىٍن صىلَّى  قبل األذاف كبعده فيستدلوف أف النِب  أما قو٢تم الصبلة على النِب 

 عىلىيَّ كىاًحدىةن صىلَّى ا عىلىٍيًو عىٍشرنا(( ركاه مسلم.

 "فأتى أحدىم ىجومان على الشيخ يقوؿ لو: "انتم تكرىوف النِب 

 فقاؿ لو الشيخ: "كمل؟".

 ".قاؿ: "ألنكم ٘تنعوننا من الصبلة على النِب 

 فقاؿ لو الشيخ: "أريد أف تعلمٍت األذاف، فأنا أقوؿ كأنت تصحح يل".

 فبدأ الشيخ يقوؿ: "ا أكرب ا أكرب"، مث قاؿ: "صحيح يا بٍت".

 قاؿ: "نعم".

ؿ: "صحيح يا مث أكمل الشيخ: "أشهد أف ال إلو إال ا، أشهد أف ال إلو إال ا"، مث قا
 فقاؿ: "نعم". بٍت".

 رسوؿ ا،.."، مث أكمل الشيخ: "أشهد أف ٤تمد 
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 ىنا". فقاطعو ا١تبتدع قائبلن لو: "ال ٬توز أف تصلي على النِب 

 ؟"فقاؿ لو الشيخ: "ملى ىل تكره أف أصلي على النِب 

 مل يعلمنا أف نصلي عليو ىنا" فقاؿ ا١تبتدع: "ال كلكن النِب 

 أف نصلي عليو ىناؾ". لشيخ: "كمل يعلمنا النِب فقاؿ لو ا

 

 الموالد النبوية. -
 !"كىكذا يف بدعة ا١تولد إذ أكقفنا أحد ا١تبتدعة يقوؿ لنا: "انتم تكرىوف النِب 

 فقلنا لو: "كمل؟".

قاؿ: "أنتم ٘تنعوننا من عمل ا١توالد كتقولوف إف ذلك بدعة ككل بدعة ضبللة ككل ضبللة يف 
 النار،

 .كالذم ال يعمل مولد يكره النِب 

 فأجاب: "ال"، النِب  فقلنا لو: "نعم ا١توالد بدعة، مث سألناه ىل الصحابة يكرىوف 

 مولد نبوم؟". فقلنا لو: "كىل كاف الصحابة 

 قاؿ: "ال"!

 كال نعمل ا١توالد، فبهت كذىب". ٨تب النِب  فقلنا لو: "٨تن مثل الصحابة 

، كال التابعُت كال يعمل تلك البدعة اليت يعملها، كمل يعملها الصحابة  مل فإذا كاف النِب 
 علماء أىل السنة كاٞتماعة، أفأنت أعلم منهم؟!

 كىكذا يف الرد على باقي البدع.
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 أقساو انتٕحيد
، كىتػىٍوًحيديهي ًبريبيوبًيًَّتًو ، كىتػىٍوًحيديهي بًأىٍٝتىائًًو  فػىيىًجبي تػىٍوًحيدي اللًَّو بًأيليوًىيًَّتةً  ]: صاحب التيسَتقاؿ 

 كىًصفىاتًًو ، كىتػىٍوًحيديهي ًْتىاًكًميًَّتًو . 

 اأٍليليوًىيًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىاًلكى ، فىبلى تيصىلّْي ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى تىٍذبىحي ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى  كىتػىٍوًحيدي 
يت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ    :و ًإالَّ اللَّوى ... كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي تىٍدعي  قيٍل ًإفَّ صىبلى

 [. ُّٔ,ُِٔ]اأٍلىنٍػعىاـ:  اٍلعىالىًمُتى ، الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى 

ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىالًًو ، فىاللَّوي خىاًلقه الى خىاًلقى ًسوىاهي ، رىازًؽه الى رىازًؽى ًسوىاهي ،  الرُّبيوبًيًَّة : كىتػىٍوًحيدي 
لًيلي قػىٍوليوي   [.ُ]اٍلفىاًٖتىة:   اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى   :مىاًلكه الى مىاًلكى ًسوىاهي ، ... كىالدَّ

لًيلي قػىٍوليوي  كىكيفَّاري قػيرىٍيشو كىانيوا ا التػٍَّوًحيًد كىالدَّ كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى    :ميًقرّْينى ًّٔىذى
[. ُٔ]اٍلعىٍنكىبيوت:   السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػىقيولينَّ اللَّوي فىأىَّنَّ يػيٍؤفىكيوفى 

ٯتىافي بتػىٍوًحيدً  كىمىا    :الرُّبيوبًيًَّة ديكفى بىاًقي أىنٍػوىاًع التػٍَّوًحيًد ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  كيلىًكٍن ملٍى يػىنػٍفىعيهيم اإٍلً
 [.[. َُٔ]ييوًسف:   يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى 

كإ٪تا جعلو العلماء لبياف  التقسيم مل يكن موجودان على عهد النِب  بداية فلتعلم أف ىذا
التوحيد للناس ١تٌا ضٌلوا يف فهم معٌت كلمة التوحيد فظن البعض أف معٌت ال إلو إال ا: أنو ال 

 خالق إال ا كال رازؽ كىذا خطأه ٤تظ إذ أف كفار قريش كانوا يقركف ّٔذا األمر،

يقركف بأٝتاء ا كصفاتو كال يشبهوف ا ٔتخلوقاتو كال  فكاف أبوجهل ككفار قريش
 الك  الربوبية كاألٝتاء كالصفات توحيدبكف يقرُّ  يعطلوهنا كينفوهنا كا١تعتزلة كا١تعطلة كاألشاعرة،

كف توحيد األلوىية فيعبدكف مع ا ىبل فيذْتوف لؤلصناـ كينذركف ٢تا كيقولوف ما نعبد يقرُّ 
))مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىا ًإىلى اللًَّو  لنا عند ا، ، كتقربنا عنده منزلة، تلك اآل٢تة إال لتشفع

  [.ْ :الزمر]زيٍلفىى(( 
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كيقولوف يف طوافهم: " لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إال شريكان ىو لك 
 ٘تلكو كما ملك"

مور كما شهد ا ٢تم بذلك حيث فيقركف أف ا ىو ا٠تالق ا١تالك ا١تدبر ا١تصرؼ لؤل
 قاؿ: }كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مٍَّن خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػىقيولينَّ اللَّوي فىأىَّنَّ 

 [.ُٔ:العنكبوت] يػيٍؤفىكيوفى  

يىا بًًو اأٍلىٍرضى ًمن بػىٍعًد مىٍوهًتىا لىيػىقيولينَّ اللَّوي كقاؿ: }كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مَّن نػَّزَّؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىأىحٍ 
 [.ّٔ:العنكبوت] قيًل اٟتٍىٍمدي لًلًَّو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى  

ًٍلكي السٍَّمعى كاألىٍبصىارى كىمىن ٮتيٍرًجي اٟتٍىيَّ  كقاؿ: }قيٍل مىن يػىٍرزيقيكيم مّْنى السَّمىاًء كىاألىٍرًض أىمَّن ٯتى
بػّْري األىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الٌلوي فػىقيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى  مً   نى اٍلمىيًّْت كىٮتيٍرًجي اٍلمىيَّتى ًمنى اٟتٍىيّْ كىمىن ييدى
 [.ُّ:يونس]

 قيلٍ  ،سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تىذىكَّريكفى  ،كقاؿ : ))قيل لّْمىًن اأٍلىٍرضي كىمىن ًفيهىا ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى 
قيٍل مىن بًيىًدًه  ،سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى  ،مىن رَّبُّ السَّمىاكىاًت السٍَّبًع كىرىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً 

َتي كىالى ٬تيىاري عىلىٍيًو ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى   ،حىريكفى سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل فىأىَّنَّ تيسٍ ، مىلىكيوتي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى ٬تًي
نىاىيم بًاٟتٍىقّْ كىًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى  مىا اٗتَّىذى اللَّوي ًمن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إًلىوو ًإذان لَّذىىىبى كيلُّ إًلىوو  ،بىٍل أىتػىيػٍ

كىالشَّهىادىًة فػىتػىعىاىلى  عىاملًً اٍلغىٍيبً  ،ٔتىا خىلىقى كىلىعىبلى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا يىًصفيوفى 
 [.ِٗ- ْٖ:ا١تؤمنوف]عىمَّا ييٍشرًكيوفى(( 

الرُّبيوبًيًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىالًًو، فىاللَّوي خىاًلقه الى خىاًلقى  كىتػىٍوًحيدي  ،الرُّبيوبًيَّة فإف ىذا تػىٍوًحيدي 
 ًسوىاهي، رىازًؽه الى رىازًؽى ًسوىاهي، مىاًلكه الى مىاًلكى ًسوىاهي، 

كىمىا يػيٍؤًمني  فكفار قريش تمنت بذلك لكنهم أشركوا با بتوحيد األلوىية قاؿ تعاىل: 
 [.َُٔ]ييوًسف:   ًو ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى أىٍكثػىريىيٍم بًاللَّ 
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كقد يقوؿ قائل: "فبلف صنع بابان من ا٠تشب فإف فبلف خالق فكيف تقولوف ال خالق إال 
ليق من العدـ كغَته يعجز عن ذلك.  ا؟" فيقاؿ ١تثلو:  إف  صفات الكماؿ فإف ا ٮتى

يقاؿ لو: إف ملك فبلف قاصر فلو ف ،ككذاؾ قد يقوؿ: "إف فبلف ٯتلك أرضا فهو مالك"
إف لو صفات ك  ملكو عاـ.الواحد القهار، فا مات كرثها غَته حىت ترد إىل خَت الوارثُت ا 

 الكماؿ فتنبو.

كألجل  لكن تبأ ١تن كاف أبوجهل أفقو منو يف دين ا، فإف ىذا ليس معٌت ال إلو إال ا، 
اف يقوؿ كما يف الصحيحُت: ))أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى كك قاتلهم النِب  كفرىم بتوحيد األلوىية

ا رىسيوؿي اللًَّو، كىييًقيميوا الصَّبلىةى، كىيػيؤٍ  تيوا الزَّكىاةى، النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىأىفَّ ٤تيىمَّدن
، كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اللًَّو((،فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتّْ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىي   ٍم ًإالَّ ًْتىقّْ اإًلٍسبلىـً

كمل يكن يقبل منهم إال أف يقركا بتوحيد اأٍليليوًىيًَّة: كىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىا٢ًتم  فقاتلهم النِب 
ىو من أمر  ، فىبلى يصلوف ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى يذْتوف ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى يدعوف ًإالَّ اللَّوى ... فإف ا 

يت كىنيسيًكي كى٤تىٍ  بذلك فقاؿ:  يىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى ، الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى قيٍل ًإفَّ صىبلى
 [. ُّٔ,ُِٔ]اأٍلىنٍػعىاـ:  أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى 

ىذا التقسيم إىل أف بدأت تلك النوابت ا٠تبيثة كالفرؽ الضالة اليت  ىكىكذا بقى الناس عل
 ت البدع يف دين رب العا١تُت فضلوا كأضلوا،حادت من منهج خَت ا١ترسلُت كابتدع

فجاءت طوائف ا١تعطلة كا١تشبهة كا١تعتزلة كاألشاعرة كا١تاتركدية كغَتىا من الفرؽ الضالة 
عن منهج سيد ا١ترسلُت كا٨ترفوا يف توحيد األٝتاء كالصفات كبدأت كل فرقت منهم تنهل 

تو كاالخرل تؤك٢تا كتلك تشبهو كتتكلم على ا بغَت علم فواحدة تعطل أٝتاء ا كصفا
با١تخلوؽ كاألخرل تنفي كجوده إىل أف صار متحتمان على أىل العلم من أىل السنة كاٞتماعة 
أف يفردكا لتوحيد األٝتاء كالصفات بابان ليحذركا الناس من الوقوع يف الشرؾ كالتقليد األعمى 

 .، كىذا التوحيد ىو توحيد األٝتاء كالصفاتلتلك الفرؽ الضالة
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 توحيد األسماء والصفات

كىتػىٍوًحيدي اللًَّو بًأىٍٝتىائًًو كىًصفىاتًًو : ىيوى ًإثٍػبىاتي مىا أىثٍػبىتىوي اللَّوي لًنػىٍفًسًو أىٍك ] :صاحب التيسَتقاؿ 
 ، كىنػىٍفيي مىا نػىفىاهي اللَّوي عىٍن نػىٍفًسًو أىٍك نػىفىاهي عىٍنوي نىًبيُّوي  أىثٍػبىتىوي لىوي نىًبيُّوي 

 ًمٍن أىٍٝتىاءو كىًصفىاتو
لًيلي قػىٍوليوي  ًٍثيلو كىالى تػىٍعًطيلو ، كىالدَّ ٍنًفيّْ ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى ٘تى    :كىًإثٍػبىاتي ًضدّْ اٍلمى

 [.َُٖ]األىٍعرىاؼ:   اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي ًّٔىا كىلًلًَّو اأٍلىٍٝتىاءي 

[ ، نػىقيوؿي : اٍستػىوىل اللَّوي ٓ]طو:   الرٍَّٛتىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل   :فػىنػىقيوؿي يًف قػىٍولًًو 
ًٍثيلو  لًًو ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى ٘تى ًمٍثًلًو كىالى تػىٍعًطيلو "  عىلىى عىٍرًشًو اٍسًتوىاءىان يىًليقي ًّتىبلى لىٍيسى كى

 " . شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي 

ـو لًٍلعىًبيدً    :كىنػىقيوؿي يف قػىٍولًًو  [ : نػىٍنًفي الظٍُّلمى عىًن اللًَّو ْٔ]فصلت:   كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّ
.  [.تػىعىاىلى كىنػيٍثًبتي الضّْدَّ كىىىوى اٍلعىٍدؿي لًلًَّو سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىلى

اىتز ككره ٝتاعها كىاج كماج كقاؿ   الرٍَّٛتىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل فإذا قلت لؤلشعرم: 
  بل الرٛتن على العرش استوىل،

 اف ابوجهل اعلم منو يف صفات ا كاٝتائو،فتبان ١تن ك

تبان ١تن كاف ابليس اعلم منو يف صفات ا كاٝتائو، فإف ابليس اللعُت يقر بأٝتاء ا 
يٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٚتىًعُتى    كصفاتو فلقد قاؿ ابليس ١تا طرده ا من رٛتتو: }قىاؿى فىًبًعزًَّتكى ألى

 ، [ِٖ:ص]

رم  ١تا يقوؿ أف العرش كاف لغَت ا فاستوىل عليو؟ أال لعنة فأم عزة أثبتها ىذا األشع
 ا على الكاذبُت.

 أـ ىو قوؿ الصحابة فإذا سألتهم عن مصدر قو٢تم أك مستندىم ىل ىو قوؿ النِب 
 أـ أم عامل قبلهم قاؿ بأف استول تأيت ٔتعٌت استوىل؟ 



 
 

21 

الشعر لكافر نصراِ ٤تارب  فإف مرجعهم بذلك بيت من لن ٬تدكا إىل ذلك سبيبلن، 
 كلرسولو!

 فتبان ١تن كاف مصدره يف أخذ عقائده كتشريعاتو من اليهود كالنصارل.

كإف تعجب فعجبا كيف ككصفوا أىل السنة كاٞتماعة إلثباهتم صفات ا بأهنم شبو 
 اليهود، فهم كما قاؿ الشاعر: "رمتٍت بدائها كانسلت"،

 نيتو كاصفان حا٢تم:قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف نو 

 شبو اليهود كذا من البهتاف   كأتى اىل حزب ا٢تدل أعطاىم

 مثلهم فمن الذم يلحاِ    اذ قاؿ اهنم مشبهة كأنتم

 من فرقة التحريف للقرتف   يف ىتك أستار اليهود كشبههم

 قويل كعوه عي ذم عرفاف   يا مسلموف ْتق ربكم اٝتعوا

 ىل ّٔذا الشبو بالربىافأك   مث احكموا من بعد من ىذا الذم

 فابوا كقالوا حنطة ٢تواف   أمر اليهود بأف يقولوا حطة

 فاب كزاد اٟترؼ للنقصاف    ككذلك اٞتهمي قيل لو استول

 لغة كقبل ما ٫تا سياف   قاؿ استوىل كذا من جهلو

 يف كحي رب العرش زائدتاف   نوف اليهود كالـ اٞتهمي ٫تا

 قد كصفوه بالنقصاف كيهود   ككذلك اٞتهمي عطل كصفو

 العليا كما بينتو أخواف   يف نفيهم لصفاتو ˝فهما اذا
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فيثبتوف  سبع صفات كىي: العلم، كالقدرة، كاإلرادة، كالكبلـ، كالسمع، كالبصر، 
 كاٟتياة.

كينفوف باقي الصفات عن ا تعاىل ْتجة التجسيم كالًتكيب، حيث زعموا أف إثبات 
بعض الصفات كالوجو كاليدين، أك اإلستواء، أك العلو، أك النزكؿ، أك غَتىا، يلـز منو 
التجسيم، أك الًتكيب، كبنوا نفي اٞتسم على أف األجساـ متماثلة فيلـز من إثباهتا أف يكوف 

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي ، مث يذكر قوؿ ا تعاىل: " ا مثل األجساـ  ". لىٍيسى كى

أثبت لنفسو ىذه الصفات كأثبتها  كالرد عليو بسيط كىدـ منهجو يسَت إذ أف ا ىو من
 ،لو نبيو 

 فسيقوؿ: نعم. فإف تكلم أمامك فقل لو: ىل تثب  ذاتان؟

 فسيقوؿ لك: نعم.  ذات؟مث قل لو: كىل تثبت لئلنساف 

 فق لو: كىل ذات ا كذات االنساف؟

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي فسيقوؿ لك: ال، "   ". لىٍيسى كى

فقل لو: يا مسكُت كما أثبت الذات اثبت باقي الصفات، ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى 
ًٍثيلو كىالى تػىٍعًطيلو "  ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي لىيٍ ٘تى  ". سى كى

فأعرض عنو كال ٗتض يف الكبلـ معو فيوقع يف قلبك شبهة فيزيغ  ،فإف أب كاستكرب كتوىل
 قلبك فتهلك عياذان با من ذلك.

االستواء؟  ةكخذ بفعل اإلماـ مالك رٛتو ا ١تا سألو أحد ا١تبتدعة من األشاعرة عن: كيف
االستواء معلـو كالكيف ٣تهوؿ،كاإلٯتاف بو كاجب كالسؤاؿ عنو بدعة كما أظنك إال فقاؿ: "

 صاحب ىول" مث أمر بو فأخرج من آّلس.

 



 
 

23 

 تَ ْوِحيُد اْلَحاِكِميَّةِ 

كىتػىٍوًحيدي اٟتٍىاًكًميًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًاٟتٍيٍكًم يف اٍلقىضىايىا اٍلعىامًَّة ]: صاحب التيسَتقاؿ 
لًيلي كىا٠تٍىاصًَّة الَّيًت الى ٗتىٍتىصي بًزىمىافو أىٍك مىكىافو أىٍك شىٍخصو ، كىنػىٍفيي التٍَّشرًيًع عىمٍَّن ًسوىل اللًَّو ، كىالدَّ 

 [.ُْ]الرٍَّعد:   الى ميعىقّْبى ًٟتيٍكًمًو  كىاللَّوي ٭تىٍكيمي    :قػىٍوليوي 

لًيلي  ا التػٍَّوًحيدي يػىٍندىرًجي ٖتىٍتى تػىٍوًحيًد اأٍليليوًىيًَّة كىالرُّبيوبًيًَّة كىاأٍلىٍٝتىاًء كىالصّْفىاًت ، كىالدَّ  قػىٍوليوي  كىىىذى
 :  ًكى الدّْيني القىيّْمي إًف اٟتيٍكمي إالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي ذىل   :[، كىقػىٍولًًو َُٔ]ييوًسف
  :  ًاٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا مّْن ديكًف اللَّو   :[، كىقػىٍولًًو ُّ]التػٍَّوبىة  :  أىلىٍيسى

 [. ٖ]التُّْت:   اللَّوي بًأىٍحكىًم اٟتىاًكًمُتى 

كىالى    :كىكيلُّ مىٍن شىرَّعى لًلنَّاًس غىيػٍرى تىٍشرًيًع اللًَّو فػىهيوى كىاًفره بًاللًَّو ميٍشرًؾه بًًو ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي 
 [، ِٔ]اٍلكىٍهف:   ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو أىحىدنا

ٍشرىاؾي  ٍشرىاؾي يًف ًعًبادىتًًو  قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يًف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاءي اٍلبػىيىاًف : " اإٍلً بًاللًَّو يف حيٍكًمًو ، كىاإٍلً
نػىهيمىا اٍلبىتَّةى ، فىالًَّذم  يػىتًَّبعي ًنظىامىان غىيػٍرى ًنظىاـً اللًَّو ، كىتى  ٍشرًيعىان غىيػٍرى كيلُّهىا ٔتىٍعٌتىن كىاًحد ، الى فػىٍرؽى بػىيػٍ

نػىهيمىا اٍلبىتَّةى ًبوىٍجوو ًمٍن اٍلويجيوه ، تىٍشرًيًع اللًَّو ، كىالًَّذم  يػىٍعبيدي الصَّنىمى كىيىٍسجي  دي لًٍلوىثىن ، الى فػىٍرؽى بػىيػٍ
٫تيىا ميٍشرًؾه بًاللًَّو ".  .[فػىهيمىا كىاًحده ، كىًكبلى

كاستمرت ىذه األمة جيبل بعد جيل ٖتكم ٔتا أنزؿ ا كتقر بأف اٟتكم  ال ينازعو فيو 
 إىل غَت شرعو أنو من ٚتلة الكافرين،أحد كأف من حكم بغَت شرع ا أك رضي كٖتاكم 

إىل أف أفتت فرؽ الضبلؿ كاإلرجاء كخالفت ىدم خَت األنبياء كصحبو األتقياء كمن 
سار على هنجهم من السلف األصفياء، فتساىلوا يف تكفَت من ٖتاكم لغَت شرع رب العا١تُت 

٢تم الكتاب كالسنة كىدم كجعلوه من زمرة ا١تسلمُت بل كرٔتا جعلوه أماـ ا١تؤمنُت، فخالفوا بقو 
 سلف األمة،
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فما كاف من العلماء الربانيُت ا١تتصديُت ألىل الزيغ كالبدع كالضبلؿ إال أف سلوا أقبلمهم 
فهتكوا سًت تلك اٞتماعات الضالة كبينوا أف اٟتق ىو ما قالو ا يف كتابو: ))ًإًف اٟتٍيٍكمي ًإالَّ 

  [.َْ:يوسف] لًٌلًو ((

 قساـ التوحيد الثبلثة قسمان رابعان أال كىو توحيد اٟتاكمية،كزادكا يف تقسيمهم أل

ًليفىةن يًف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍُتى النَّاًس بًاٟتٍىقّْ كىالى تػىتًَّبًع  قاؿ تعاىل: ) يىا داكيدي إًنَّا جىعىٍلنىاؾى خى
ًبيًل اللًَّو ( ]ص:  ًذًه كىًصيَّةه ًمنى اللًَّو عىزَّ [، قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: ِٔا٢ٍتىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى )ىى

ًة اأٍليميوًر أىٍف ٭تىٍكيميوا بػىٍُتى النَّاًس بًاٟتٍىقّْ اٍلمينػىزًَّؿ ًمٍن ًعٍنًدًه تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى كال ي عدلوا عنو كىجىلَّ ًلويالى
ًبيًلًو كىتػىنىاسىى يػىوٍ  ـى اٟتًٍسىاًب فيضلوا عن سبيل ا، كقد توعد تبارؾ كتعاىل مىٍن ضىلَّ عىٍن سى

اًب الشًَّديدً   [،ِٔ/ٕ]تفسَت ابن كثَت:  (بًاٍلوىًعيًد اأٍلىًكيًد كىاٍلعىذى
 

فهو عبادة كأم نوع تخر من  وتوحيد الحاكمية يَ ْنَدرُِج َتْحَت تَ ْوِحيِد اأْلُُلوِىيَِّة:
لًيلي قػىٍوليوي  إًف اٟتيٍكمي    :العبادات مثل الصبلة، كالصياـ، كالذبح، كالدعاء، كالنذر، كىالدَّ

 [،". َُٔ]ييوًسف:   إالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي ذىًلكى الدّْيني القىيّْمي 

 ، ، أىقٍػبىلى عىلىى اٍلفىتػىيػىٍُتً بًاٍلميخىاطىبىًة، كىالدُّعىاًء ٢تىيمىا ًإىلى قاؿ ابن كثَت:" مثيَّ ًإفَّ ييوسيفى
: }أىأىٍربىابه  ًعبىادىًة اللًَّو كىٍحدىهي الى  شىرًيكى لىوي كىخىٍلع مىا ًسوىاهي ًمنى اأٍلىٍكثىاًف الَّيًت يػىٍعبيديىىا قػىٍوميهيمىا، فػىقىاؿى

يػٍره أىـً اللَّوي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري ..  ميتػىفىرّْقيوفى خى

كلَّو لًلًَّو، كىقىٍد أىمىرى ًعبىادىهي   إىل أف قاؿ:" مثيَّ أىٍخبػىرىىيٍم أىفَّ اٟتٍيٍكمى كىالتَّصىرُّؼى كىاٍلمىًشيئىةى كىاٍلميٍلكى 
ا الًَّذم أىٍدعيوكيٍم إًلىٍيوً  : ذىًلكى الدّْيني اٍلقىيّْمي أىٍم: ىىذى ًمٍن تىوحيد  قىاًطبىةن أىالَّ يػىٍعبيديكا ًإالَّ إًيَّاهي، مثيَّ قىاؿى

ًص اٍلعىمىًل لىوي، ىيوى الدّْيني اٍلميٍستىًقيمي، الًَّذم أى  مىرى اللَّوي بًًو كأىنٍػزىؿى بًًو اٟتٍيجَّةى كىاٍلبػيٍرىىافى اللًَّو، كىًإٍخبلى
بُّوي كىيػىٍرضىاهي، }كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى  أىٍم: فىًلهىذىا كىافى أىٍكثػىريىيٍم ميٍشرًًكُتى.  }كىمىا الًَّذم ٭تًي

 أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٔتيٍؤًمًنُتى ".
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: [ِٔ( ]الكهف:  كىالى ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو أىحىدنا تفسَت قولو تعاىل : ) قاؿ الشنقيطي يف
ا اٍبنى عىاًمرو " ا اٟتٍىٍرؼى عىامَّةي السَّبػٍعىًة مىا عىدى بًاٍليىاًء اٍلميثػىنَّاًة التٍَّحًتيًَّة، كىضىمّْ « كىالى ييٍشرًؾي »قػىرىأى ىىذى

ا يف حيٍكًمًو، بىًل اٟتٍيٍكمي لىوي اٍلكىاًؼ عىلىى ا٠تٍىربىً، كىالى نىاًفيىةه كىالٍ  : كىالى ييٍشرًؾي اللَّوي جىلَّ كىعىبلى أىحىدن مىٍعٌتى
ـي مىا حىرَّمىوي، كى  ، كىاٟتٍىرىا ؿي مىا أىحىلَّوي تػىعىاىلى الدّْيني مىا كىٍحدىهي جىلَّ كىعىبلى الى حيٍكمى لًغىٍَتًًه أىٍلبىتَّةى، فىاٟتٍىبلى

ًبضىمّْ التَّاًء اٍلميثػىنَّاًة اٍلفىٍوًقيًَّة « كىالى تيٍشرًؾٍ »اهي، كىقػىرىأىهي اٍبني عىاًمرو ًمنى السَّبػٍعىًة ؛ شىرىعىوي، كىاٍلقىضىاءي مىا قىضى 
 ..كىسيكيوًف اٍلكىاًؼ ًبًصيغىًة النػٍَّهًي، أىٍم: الى تيٍشرًؾٍ 

ٍشرىاًؾ بًًو يف ًعبىادىتًًو، قىاؿى يف  ٍشرىاؾي بًاللًَّو يف حيٍكًمًو كىاإٍلً كىالى ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو } حيٍكًمًو: فىاإٍلً
ا ا ًبًصيغىًة ِٔ \ ُٖ]  أىحىدن [ . كىيف ًقرىاءىًة اٍبًن عىاًمرو ًمنى السَّبػٍعىًة كىالى تيٍشرًٍؾ يًف حيٍكًمًو أىحىدن
ٍشرىاًؾ بًًو يًف ًعبىادىتًوً -«كىالى تيٍشرًٍؾ يًف حيٍكًمًو أىحىدنا »أم:  -النػٍَّهًي. فىمىٍن كىافى }: كىقىاؿى يًف اإٍلً

ا [ ، فىاأٍلىٍمرىاًف َُُ \ ُٖ]  يػىٍرجيوا لًقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاٟتًنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبًّْو أىحىدن
 "...سىوىاءه 

لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا اعتقد أنٌو باطل فهذا ال أثر "الشيخ ٤تمد بن إبراىيم:  كقاؿ
لشيخ فتاكل ا] "شرع. كما لو قاؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أهٌنا باطللو، بل ىو عزؿ لل
 [.ُٖٗ/ ٤ٔتمد بن إبراىيم ج

 

اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم   :كىالدليل قػىٍولًًو  ويندرج توحيد الحاكمية تحت توحيد الربوبية
مىٍرميىى كىمىا أيًمريكٍا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكٍا ًإلىػهان كىاًحدان الَّ ًإلىػوى ًإالَّ ىيوى كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى 

 [،ُّ]التػٍَّوبىة:  سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى 

 : ١تا كاف اليهود كالنصارل ٭ترموف ما حـر أحبارىم كرىباهنم، ك٭تلوف ما "قاؿ ابن حـز
ا تعاىل ىذا العمل صحيحة، قد دانوا ّٔا، كٝتى أحلوا، كانت ىذه ربوبية صحيحة، كعبادة 

 [.ِٔٔ/ّالفصل ".]اٗتاذ أرباب من دكف ا كعبادة، كىذا ىو الشرؾ ببل خبلؼ
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قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: )كقولو " اٗتَّىذيكاٍ أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى 
، رىًضيى اللَّ  ، عىٍن عىًدمّْ ٍبًن حىاَتًو ـي أىٍٛتىدي، كىالتػٍّْرًمًذمُّ، كىاٍبني جىرًيرو ًمٍن طيريؽو مىا وي مىٍرميىى " ، رىكىل اإٍلً

، كىكىافى قىٍد تػىنىصَّرى يًف اٞتٍىاًىًليًَّة، فىأيًسرىٍت  وي، أىنَّوي لىمَّا بػىلىغىٍتوي دىٍعوىةي رىسيوًؿ اللًَّو عىنٍ  فرَّ ًإىلى الشَّاـً
غَّبتو عىلىى أيٍخًتًو كىأىٍعطىاىىا، فػىرىجىعىٍت ًإىلى أىًخيهىا، كرى  أيٍختيوي كىٚتىىاعىةه ًمٍن قػىٍوًمًو، مثَّ منَّ رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً كىيف اٍلقيديكـً عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ، يف اإٍلًٍسبلى ـى عىًدٌم اٍلمىًدينىةى، كىكىافى رىئًيسنا يف قػىٍوًمًو طىيّْئو ، فػىقىًد

، فتحدَّث النَّاسي بًقيديكًمًو، فىدىخىلى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  يًف كى  كىأىبيوهي حىاًَته الطَّاًئيُّ اٍلمىٍشهيوري بًاٍلكىرىـً
ًذًه اآٍليىةى:  عينيًق عىًدٌم صىًليبه ًمٍن ًفضَّةو، فػىقىرىأى رىسيوؿي اللًَّو  اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان » ىى

: "بػىلىى، ًإنػَّهيٍم حىرَّميوا عىلى « مّْن ديكًف الٌلًو  : ًإنػَّهيٍم ملٍى يػىٍعبيديكىيٍم. فػىقىاؿى : فػىقيٍلتي ، ٍيًهمي اٟتٍى قىاؿى ؿى بلى
ـى، فىاتػَّبػىعيوىيٍم، فىذىًلكى ًعبىادىتػيهيٍم إًيَّاىيمٍ  كىأىحىلُّوا ا قىاؿى  -إىل أف قاؿ ابن كثَت  .. .٢تىيمي اٟتٍىرىا كىىىكىذى

، كىغىيػٍري٫تيىا يف تػىٍفًسًَت: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبى  يٍػفىةي ٍبني اٍليىمىاًف، كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني عىبَّاسو انػىهيٍم أىٍربىابنا حيذى
  ًمٍن ديكًف اللًَّو  ًإنػَّهيمي اتػَّبػىعيوىيٍم ًفيمىا حىلَّليوا كىحىرَّميوا.

، كىتػىرىكيوا  ًكتىابى اللًَّو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم.  كىقىاؿى السُّدّْمُّ: اٍستػىٍنصىحيوا الرّْجىاؿى
: }كىمىا أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىن  ا قىاؿى تػىعىاىلى ا كىاًحدنا  أىٍم: الًَّذم ًإذىا حىرَّـى الشٍَّيءى فػىهيوى كى٢ًتىذى

ـي، كىمىا حىلَّلىوي حىلَّ، كىمىا شىرىعىوي اتًُّبعى، كىمىا حىكىمى بًًو نػيفّْذى.  اٟتٍىرىا
كىالنُّظىرىاًء }الى ًإلىوى ًإال ىيوى سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى  أىٍم: تػىعىاىلى كىتػىقىدَّسى كىتػىنػىزَّهى عىًن الشُّرىكىاًء 
، كىالى رىبَّ ًسوىاهي.( ]تفسَت ابن كثَت:  ًد، الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اًد كىاأٍلىٍكالى ، ّْٖ/ِكىاأٍلىٍعوىاًف كىاأٍلىٍضدى

ّْٗ].  
كحديث عدم بن حاَت حٌسنو الًتمذم، كحٌسنو أيضا ابن تيمية ]٣تموع الفتاكل: 

ٕ/ٕٔ ،] 
نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ الٌلوى كىالى قاؿ  نػىنىا كىبػىيػٍ  تعاىل: )قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوٍا ًإىلى كىلىمىةو سىوىاء بػىيػٍ

ٍيئان كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فػىقيوليوٍا اٍشهىديكٍا  نَّا بًأى نيٍشرًؾى بًًو شى
 [، ْٔميٍسًلميوف( ]تؿ عمراف: 
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قولو )كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو( أم نتبعو يف  :"قاؿ القرطِب رٛتو ا
اٗتَّىذيكاٍ أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم ٖتليل شيء أك ٖترٯتو إال فيما حللو ا تعاىل، كىو نظَت قولو تعاىل: )

( معناه أهنم أنزلوىم منزلة رّٔم يف قبوؿ ٖترٯتهم كٖتليلهم ًلمىا مل ٭ترّْمو ا كمل ابان مّْن ديكًف الٌلوً أىٍربى 
ٌلو ا( فاآلية نٌص يف أف من شرع للناس من دكف ا فقد جعل نفسو ربنا ٢تم  ."٭تي

 
[، ُِ يىٍأذىف بًًو اللَّوي( ]الشورل: كقاؿ تعاىل: )أىـٍ ٢تىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ٢تىيم مّْنى الدّْيًن مىا ملىٍ 

فثبػت ّٔػذا النػص أف مػن شػرع للنػاس ما لػم يأذف بو ا فقد جعل نفسو شريكنا  يف ربوبيتو، 
 كمن أطاعو يف ذلك كاتبع التشريع ا١تخالف فقد أشرؾ با.

 

لّْونىوي عىامان كى٭تيىرّْميونىوي عىامان  كقاؿ تعاىل: )ًإ٪تَّىا النًَّسيءي زًيىادىةه يًف اٍلكيٍفًر ييضىلُّ بًوً  الًَّذينى كىفىريكٍا ٭تًي
ٍهًدم اٍلقىٍوـى لّْيػيوىاًطؤيكٍا ًعدَّةى مىا حىرَّـى الٌلوي فػىييًحلُّوٍا مىا حىرَّـى الٌلوي زييّْنى ٢تىيٍم سيوءي أىٍعمىا٢تًًٍم كىالٌلوي الى يػى 

لشريعة ا فبٌُت ا تعاىل أف ىذا التشريع [، كالنسيء تشريع ٥تالف ّٕاٍلكىاًفرًينى( ]التوبة: 
ا١تخالف لشرعو ىو زيادة يف الكفر، كالزيادة يف الكفر كفر، كّٔذا يكوف من شرع ما ٮتالف 

  .شرع ا كافرنا

َـّ اللَّوي تػىعىاىلى بًًو اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن تىصىرًُّفًهٍم يًف  "قاؿ ابن كثَت يف تفسَت ىذه اآلية:  ا ٦تَّا ذى  ىىذى
ـى اللًَّو بًأىٍىوىائًًهمي اٍلبىارًدىًة، كىٖتىًٍليًلًهٍم مىا ا ًة، كىتػىٍغًيَتًًىٍم أىٍحكى حىرَّـى اللَّوي  شىرًٍع اللًَّو بًآرىائًًهمي اٍلفىاًسدى

ًميًَّة مىا اٍستىطىاليوا بًًو كىٖتىٍرٯتًًهٍم مىا أىحىلَّ اللَّوي، فىًإنػَّهيٍم كىافى ًفيًهٍم ًمنى اٍلقيوًَّة الغضىًبية كىالشَّهىامىًة كىاٟتٍى 
ائًًهٍم، فى  اًنًع ٢تىيٍم ًمٍن قىضىاًء أىٍكطىارًًىٍم ًمٍن ًقتىاًؿ أىٍعدى ثىًة يًف التٍَّحرمًًي اٍلمى كىانيوا قىٍد ميدَّةى اأٍلىٍشهيًر الثَّبلى

 كىتىٍأًخَتىهي ًإىلى صىفى 
ـً ٔتيدَّةو ٖتىًٍليلى اٍلميحىرَّـً ثيوا قػىٍبلى اإٍلًٍسبلى ـى، كى٭تيىرّْميوفى أىٍحدى رو، فػىييًحلُّوفى الشٍَّهرى اٟتٍىرىا

، لًيػيوىاًطئيوا ًعدَّةى اأٍلىٍشهيًر اأٍلىٍربػىعىةً  ؿى  [.ّٔٓ/ِ]تفسَت ابن كثَت:  "الشٍَّهرى اٟتٍىبلى
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أىلىٍيسى    :كذكر قػىٍولًًو  ويندرج توحيد الحاكمية تحت توحيد األسماء والصفات 
ًم   [. ٖ]التُّْت:   اٟتىاًكًمُتى اللَّوي بًأىٍحكى

كشرع ا تعاىل ال ٬توز أف ٮتضع إىل عملية االختيار كالتصويت  كالرد كالقبوؿ قاؿ 
[، كقاؿ: )كىمىا كىافى ُْتعاىل: )كىالٌلوي ٭تىٍكيمي الى ميعىقّْبى ًٟتيٍكًمًو كىىيوى سىرًيعي اٟتًٍسىاًب( ]الرعد: 

ى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىف يىكيوفى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعًص اللَّوى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى 
الن مًُّبينان( ]األحزاب:  [، كقاؿ: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا الى تػيقىدّْميوا بػىٍُتى ّٔكىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى

يعه عىًليمه( ]اٟتجرات: يىدىًم اللًَّو كىرىسيولًًو كىاتػَّقيو   [ ،ُا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى ٝتًى

كحىت ال يظن ظاف ٦تن طمس ا على قلؤّم كعقو٢تم أف القرتف ليس شامبل ٞتميع أمور 
 :األنعاـ]اٟتياة قدٯتا كحديثا صغَتا ككبَتا قاؿ تعاىل : ) مىا فػىرٍَّطنىا يف اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ( 

ـى ًديننا ( كقاؿ :) اٍليػىوٍ  [،ّٖ ـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسبلى
ـي (  [،ّ :ا١تائدة] كقاؿ : ) كىمىٍن يػىٍبتىًغ [، ُٗ :تؿ عمراف]كقاؿ : ) ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلًٍسبلى

ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى   .[ٖٓ :تؿ عمراف]ًمٍنوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى ( غىيػٍرى اإٍلًٍسبلى
 

يػىٍوـً كقاؿ تعاىل : ) فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يًف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالٍ 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن ( با لواـز اإلٯتاف ، فبُت ا تعاىل أف من [ ٗٓ :النساء]اآٍلًخًر ذىًلكى خى

ألف النكرة يف  من ا٠تصومات كالنزاعات، اٟتكم  كلرسولو يف أم شيء ردكاليـو اآلخر 
 .صياغ الشرط تفيد العمـو

نػىهيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ( مث حذره من  كأمر ا تعاىل نبيو ٤تمد  فقاؿ : ) كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
كم باألىواء ) كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىاٍحذىٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًإلىٍيكى فىًإٍف اٟت

فَّ  تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض ذينيؤًًٍّم ( كذـ ا الكثرة حىت ال ينتبو ٢تا ) كىإً 
ثً  َتنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى( مث أنكر ا على من أراد التحاكم لغَته فقاؿ : ) أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىلًيًَّة كى

 [.َٓ :ا١تائدة]يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ( 
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 الياسق )الدستور(

}أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى  قاؿ تعاىل: 
 [.َٓ]ا١تائدة:

يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل عىلىى كيلّْ  قاؿ ابن كثَت
:" يػيٍنًكري تػىعىاىلى عىلىى مىٍن خىرىجى عىٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت

حىاًت، الَّيًت كىضىعى  هىا خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعىٍدؿو ًإىلى مىا ًسوىاهي ًمنى اآٍلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى
ًت الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو مً  الى ٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىٍىلي اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى

ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرىائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت اٍلمىلى  ًكيًَّة كىاٞتٍىهىاالى
ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي اليىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن  اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهمٍ 

ًميًَّة، كى  ، ًمنى اٍليػىهيوًديًَّة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى شىىتَّ ًفيهىا كىًثَته ًمنى أىٍحكى
اـً أىخىذى  ىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي، فىصىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍيٍكًم اأٍلىٍحكى

بي ًقتىاليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإىلى ًبًكتىاًب اللًَّو كىسينًَّة رىسيولًًو  . كىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى
 ،فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف قىًليلو كىالى كىًثَت" رىسيولًًو حيٍكًم اللًَّو كى 

يقوؿ العبلمة أٛتد شاكر ) إف األمر يف ىذه القوانُت الوضعية كاضح كضوح الشمس ك 
 -كائنا من كاف -ىي كفر بواح ال خفاء فيو  كال مداكرة كال عذر ألحد ٦تن ينتسب لئلسبلـ

ا فليحذر امرؤ لنفسو ككل امرئ حسيب نفسو ( )انظر يف العمل ّٔا أك ا٠تضوع ٢تا أك إقرارى
 عمدة التفسَت ( ، 

كأما الذم قيل فيو أنو كفر دكف كفر، إذا حاكم إىل غَت  )   : قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم
، كأفَّ حكم ا ىو اٟتق، فهذا الذم يصدر منو ا١ترة ك٨توىا أما   . ا مع اعتقاد أنو عاصو

، كإف قالواالذم جعل قوانُت بًت  أخطأنا كحكمي الشرع أعدؿ؛ فهذا    : تيب كٗتضيع، فهو كيفره
 .    ( كفر ناقل عن ا١تلة
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فىمىٍن تػىرىؾى الشَّرٍعى اٍلميٍحكىمى اٍلمينػىزَّؿى عىلىى ٤تيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو خىاَتًى اأٍلىنًٍبيىاًء "ن كثَت : يقوؿ اب
، فىكىٍيفى ٔتىٍن ٖتاكم إىل الياسا كىقىدَّمىهىا عىلىٍيًو؟ مى  ٍن كىٖتىىاكىمى ًإىلى غىٍَتًًه ًمنى الشَّرىاًئًع اٍلمىٍنسيوخىًة كىفىرى

 .[ُُٗ/ُّ :البداية كالنهاية." ]ًلكى كىفىرى بًًإٍٚتىاًع اٍلميٍسًلًمُتى فػىعىلى ذى 

ال خبلؼ بُت اثنُت من ا١تسلمُت أف من حكم ْتكم اإل٧تيل ٦تا مل يأت ": قاؿ ابن حـز
اإلحكاـ يف أصوؿ ".]فانو كافر مشرؾ خارج عن اإلسبلـ بالنص عليو كحي يف شريعة اإلسبلـ

 [.ُّٕ/ٓاألحكاـ 

يًع "سبلـ ابن تيمية: كقاؿ شيخ اإل كىمىٍعليوـه بًااًلٍضًطرىاًر ًمٍن ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى كىبًاتػّْفىاًؽ ٚتًى
ـً أىٍك اتػّْبىاعى شىرًيعىةو غىٍَتً شىرًيعىًة ٤تيىمَّدو  فػىهيوى كىاًفره  اٍلميٍسًلًمُتى أىفَّ مىٍن سىوَّغى اتػّْبىاعى غىٍَتً ًديًن اإٍلًٍسبلى

كىىيوى كىكيٍفًر مىٍن تمىنى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىكىفىرى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى : ) إفَّ الًَّذينى 
ٍكفيري بًبػىٍعضو يىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرّْقيوا بػىٍُتى اللًَّو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنى 

ا ا بن كىييرًيديكفى أىٍف يػىتًَّخذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن ، أيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى حىقِّا كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًفرًينى عىذى
 .[ِْٓص ِٖمج الفتاكل ج".]ميًهيننا

ا اٍلبىٍحًث أىفَّ  "كقاؿ الشنقيطي:  ،   كىاٍعلىٍم أىفَّ ٖتىٍرًيرى اٍلمىقىاـً يًف ىىذى ، كىالظٍُّلمى، كىاٍلًفٍسقى اٍلكيٍفرى
رئتَّىا أيٍطًلقى يًف الشَّرًٍع ميرىادنا بًًو اٍلمىٍعًصيىةي تىارىةن، كىاٍلكيٍفرى اٍلميٍخرًجى ًمنى اٍلًملًَّة أيٍخرىل:  كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهىا

اـً اللًَّو، فىظيٍلميوي كىًفٍسقيوي كىكيٍفريهي كيلُّهىا  كىمىٍن ملٍى ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي، ميعىارىضىةن لًلرُّسيًل كىإًٍبطىا الن أًلىٍحكى
ا أىنَّوي ميٍرتىًكبه حىرىامنا فىاًعله  قىًبيحنا فىكيٍفريهي كيٍفره ٥تيٍرًجه عىًن اٍلًملًَّة، كىمىٍن ملٍى ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ميٍعتىًقدن

ٍلًملًَّة، كىقىٍد عىرىٍفتى أىفَّ ظىاًىرى اٍلقيٍرتًف يىديؿُّ عىلىى أىفَّ اأٍليكىلى يًف كىظيٍلميوي كىًفٍسقيوي غىيػٍري ٥تيٍرًجو عىًن ا
وًص اٍلميٍسًلًمُتى، كىالثَّانًيىةى يًف اٍليػىهيوًد، كىالثَّالًثىةى يًف النَّصىارىل، كىاٍلًعبػٍرىةي بًعيميوـً اأٍلىٍلفىاًظ الى ًٓتيصي 

.اأٍلىٍسبىاًب، كىٖتىًٍقيقي أىٍحكىاـً اٍلكي  ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللًَّو تػىعىاىلى  .[ْٗ/ِأضواء البياف " ]لّْ ىيوى مىا رىأىٍيتى
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 اخلٕف يٍ انشزك ٔعٕاقبّ
" كىاٍعلىٍم ، رىًٛتىكى ا تػىعىاىلى : أىفَّ أىٍعظىمى مىا نػىهىى اللَّوي عىٍنوي الشٍّْرؾي ، قاؿ صاحب التيسَت: 

لًيلي قػىٍوليوي   كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدنا   :كىىيوى : دىٍعوىًة غىٍَتً اللًَّو مىعىوي ، كىالدَّ
  :يػٍرى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ادَّعىى [، فىمىٍن دىعىا غى ُٖ]اٞتًٍن

ٍيئىان ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، ...".  شى

ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي  ]النساء:  قاؿ تعاىل: }ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىفٍ 
ْٖ،] 

" أم: أبدا، فهذا كعيد بأنو تعاىل مل ٬تعل مغفرتو ١تن أشرؾ بو،  :كمعٌت قولو " الى يػىٍغًفري
غفرة، كقد قاؿ العلماء يف قولو: }ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو  إف الشرؾ ال يدخل ٖتت ا١ت

فهو ال يغفر إال بالتوبة، فمن مات على ذلك غَت تائب فهو غَت مغفور لو ما فعلو من 
}كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي  فجعلوا  :الشرؾ، كقد يغفر ا تعاىل غَت الشرؾ كما قاؿ
 اآلية دليبل على أف الشرؾ ال يدخل ٖتت ا١تشيئة.

رىؾى بًًو شيئان كلو يسَتان، كلقد حرـٌ ا اٞتنة على ا١تشرؾ كجـز لو بأف فا الى يػىٍغًفري أىٍف ييشٍ 
 مصَته كمآلو النار كلن ٬تد لو من نصَت،

ًمٍن  قاؿ تعاىل: ))ًإنَّوي مىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًو فػىقىٍد حىرَّـى الٌلوي عىلىيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى 
 [.ِٕ:ا١تائدة]أىنصىارو (( 

مىٍن لىًقيى اى الى ييٍشرًؾي بًًو شىٍيئنا دىخىلى اٞتٍىنَّةى، كىمىٍن لىًقيىوي ييٍشرًؾي بًًو دىخىلى  : »كقاؿ النِب 
 ركاه مسلم،« النَّارى 

ٍيئنا" : نكرة يف سياؽ النفي فتعم، كىذا اٟتديث يدؿ على أف من مات "الى ييٍشرًؾي بًًو شى
ا من الشرؾ يدخل 

ن
 اٞتنة، كمن مات مشركنا شيئنا دخل النار.سا١ت
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: فػى  فسيًئلى عىنوي  ((ًإفَّ أىٍخوىؼى مىا أىخىاؼي عىلىٍيكيمي الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري ))كيف اٟتديث:  «. الرّْيىاءي »قىاؿى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته.

اؼ  -أعلم الناس بسنتو -ٮتاؼ على الصحابة  فإذا كاف الرسوؿ  الشرؾ فغَتىم ٮتي
 عليو من باب أكىل؟

كلقد دعا أبواالنبياء صاحب اٟتنيفية السمحاء ٤تطم األصناـ ككاشف الظلماء، دعا رب 
ـى  ]إبراىيم:   [،ّٓاألرض كالسماء فقاؿ: }كىاٍجنيٍبًٍت كىبىًٍتَّ أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا

قوع يف الشرؾ كعبادة االصناـ كىو الذم ٮتاؼ على نفسو الو  فإذا كاف ا٠تليل 
 حطمها بيديو فيدعو ا أف ٬تعل االصناـ يف جانب كىو يف جانب كذلك غاية البعد،

 كسيد البشر كثَتان ما يقوؿ: ))اللَّهيمَّ يىا ميقىلّْبى القلوب، ثبت قلوبنا على دينك((.

 فمن أمن ا على دينو طرفة عُت سلبو ا االٯتاف،

نٍػيىا أىمٍَّنتيوي  ٍوفػىٍُتً كىأىٍمنػىٍُتً ًإذىا خىافىًٍت يًف الدُّ كيف األثر اال٢تي: :﴿ كىًعزَّيت الى أىٍٚتىعي عىلىى عىٍبًدم خى
ٍفتيوي يـو القيامة ﴾. نٍػيىا أىخى  ركاه ابن حباف. يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًإذىا أىًمنىًٍت يًف الدُّ

ؾ كاف البد عليك أف تعرؼ ما ىو الشرؾ كٖتذر فإذا علم أف أعظم ما هنى ا عنو الشر 
منو ألال تقع فيو كأنت ال تعلم، كيف ال كقد خافو األنبياء؟ كيف ال كا١تصَت إىل جنة أك نار 

 ال خركج منها؟

 ىيوى دىٍعوىًة غىٍَتً اللًَّو مىعىوي، كجاء يف تعريفو أيضا: ىو أف ٕتعل  ندان كىو خلقك. فالشرؾ:

ا   :كقػىٍولو  أم: " أىٍم قىاؿى ٢تىيمي الرَّسيوؿي   كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن
ا  لىمَّا تذىٍكهي كىخىالىفيوهي كىكىذَّبيوهي كىتىظىاىىريكا عىلىٍيًو لًييٍبًطليوا مىا جىاءى بًًو ًمنى اٟتٍىقّْ كاجتمعوا على عداكتو ًإ٪تَّ

ًإ٪تَّىا أىٍعبيدي رىّبّْ كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىأىٍستىًجَتي بًًو كىأىتػىوىكَّلي عىلىٍيًو كىال أيٍشرًؾي بًًو  أىٍدعيوا رىّبّْ أىمٍ 
 أىحىدان"تفسَت ابن كثَت.
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 فبل تطلبوا العوف فيما ال يقدر عليو أحد إال ا من غَته كائنان من كاف.

كىملىٍ ، ملٍى يىًلٍد كىملٍى ييولىدٍ  ،اللَّوي الصَّمىدي  ،وي أىحىده كقاؿ تعاىل يف سورة كلنا ٭تفظها: ))قيٍل ىيوى اللَّ 
 ،[ْ- ُ:اإلخبلص]يىكين لَّوي كيفيوان أىحىده(( 

 فقولو: ))اللَّوي الصَّمىدي((: أم ىو ا كحده ا١تقصود يف قضاء اٟتوائج.

ٍيئىان ًمٍن ًعٍلًم فىمىٍن دىعىا غىيػٍرى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اللَّ  ًو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ادَّعىى شى
، كمن لبس حقلة أك خيط فػىقىٍد  اٍلغىٍيًب فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى

، كمن عل ، كمن علق ٘تيمة فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كمن نذر لغَت ا فػىقىٍد أىٍشرىؾى ق كدعة لدفع العُت أىٍشرىؾى
، كمن دعا غائبان أك استعاف  ، كمن دعا األموات أك استغاث ّٔم فػىقىٍد أىٍشرىؾى كالببلء فػىقىٍد أىٍشرىؾى

، ، كمن حلف بغَت ا فػىقىٍد أىٍشرىؾى  بأحد فيما ال يقدر عليو أحد إال ا فػىقىٍد أىٍشرىؾى

 إف شاء ا. ر النواقض،كسيأيت تفصيل الشرؾ كبياف أنواعو كأقسامو كشرحها عند ذك

لكن ىذا بياف لبعض صور الشرؾ أعاذنا ا كإياكم منها، كىنا البد من ذكر بعض ما 
 كمصَت ا١تشركُت با يـو القيامة. أعده ا ١تن جاء بالشرؾ عياذا با
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 افرتاق األيت ٔبياٌ صفاث انفزقت انُاجيت
قىاؿى يف اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح الًَّذم  : "كىًإذىا عىًلٍمتى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صاحب التيسَتقاؿ 

 كىاًحدىةن ، يػىٍرًكيًو أىٍٛتىدي كىغىيػٍريهي : )) تػىٍفًتىًؽي أيمَّىًت عىلىى ثىبلىثو كىسىٍبًعُتى ًملَّةن كيلُّهيٍم يف النَّاًر ًإالَّ ًملَّةن 
 اللًَّو ؟ قىاؿى : مىا أىنىا عىلىٍيًو كىأىٍصحىاّب (( ، قىاليوا : كىمىٍن ًىىى يىا رىسيوؿى 

ًلكيلّْ  كىجىبى عىلىٍيكى فػىٍهمي الى إًلىوى ًإالَّ اللًَّو كىمىٍعرًفىةي مىٍعنىاىىا كىأىرٍكىاهًنىا كىشيريكًطهىا كىنػىوىاًقًضهىا ، أًلىفَّ  
ًء الدُّ  غىةو كىحيجىجو كىفىصىاحىةو كىزيٍىدو ًملَّةو ديعىاةن يىٍدعيوفى ٢تىىا كىقىٍد يىكيونيوفى ىىؤيالى عىاةي أىٍصحىابى بىبلى

ًؽ كىتػىقىشُّفو كىرئتَّىا كىانيوا ًمٍن أىٍعًظًم النَّاًس ًعبىادىةن كىكىرىعىان كىًمٍن أىجىلّْ اأٍلىٍمًثلىًة كىأىٍكضىًحهىا عىلىى ا إٍلىٍطبلى
: )) ٖتىًٍقريكفى صىبلىتىكيٍم مىعى  لًلصَّحىابىًة  اللًَّو  ًفٍرقىةي ا٠تٍىوىارًًج الضَّالًّْة الًَّذينى قىاؿى ًفيًهم رىسيوؿى 

: )) لىًئٍن أىنىا أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألىقٍػتػيلىنػَّهيٍم قػىٍتلى  (( كىيف اٍلميقىاًبًل قىاؿى  صىبلىهًتًٍم كىًصيىامىكيٍم مىعى ًصيىاًمًهمٍ 
 عىادو (( . 

يىانان ًلكيلّْ شىٍيءو كىىيدىلن كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل  كىقىٍد مىنَّ اللَّوي  نىا ًبًكتىابًًو الًَّذم جىعىلىوي تًبػٍ عىلىيػٍ
نػىهىا كىمى  ي بيٍطبلى ا قىاؿى لًٍلميٍسًلًمُت ، فىبلى يىٍأيت صىاًحبي بىاًطلو ًْتيجَّةو ًإالَّ كىيف اٍلقيٍرتًف مىا يػيٍنًقضيهىا كىيػيبػىُتّْ

  :  نىاؾى بًاٟتٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتناكىالى يىٍأتيونىكى ٔتى [. قىاؿى بػىٍعضي ّّ]اٍلفيٍرقىاف:    ثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
  اٍلميفىسّْرًينى : " ىىًذًه اآٍليىةي عىامَّةه يًف كيلّْ حيجَّةو يىٍأيت ًّٔىا أىٍىلي اٍلبىاًطًل ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ".".

باب ذكر تلبيس إبليس عىلىى أمتنا يف ]كتابو"تلبيس ابليس": قاؿ ابن اٞتوزم رٛتو ا يف  
دخل إبليس عىلىى ىذه األمة يف عقائدىا من طريقُت أحد٫تا التقليد لآلباء  العقائد كالديانات:

كاألسبلؼ كالثاِ ا٠توض فيما ال يدرؾ غوره كيعجز ا٠تائض عىن الوصوؿ ًإىلى عمقو فأكقع 
ا القسم يًف فنوف م ن التخليط فأما الطريق األىكَّؿ فىًإف إبليس زين للمقلدين أف أصحاب ىىذى

األدلة قد تشتبو كالصواب قد ٮتفى كالتقليد سليم كىقىٍد ضل يف ىىذىا الطريق خلق كثَت كبو 
ىبلؾ عامة الناس فإف اليهود كالنصارل قلدكا تباءىم كعلماءىم فضلوا ككذلك أىل اٞتاىلية 

حوا التقليد ًّٔىا يذـ ألنو إذا كانت األدلة تشتبو كالصواب ٮتفى كاعلم أف العلة اليت ًّٔىا مد
كجب ىجر التقليد لئبل يوقع يًف ضبلؿ كقد ذـ اللَّو سبحانو كتعاىل الواقفُت مىعى تقليد تبائهم 
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قىاؿى أىكىلىٍو  كأسبلفهم فػىقىاؿى عز كجل: }ًإنَّا كىجىٍدنىا تبىاءىنىا عىلىى أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى تثىارًًىٍم ميٍقتىديكفى 
ًجٍئتيكيٍم بًأىٍىدىل ٦تَّا كىجىٍدَتيٍ عىلىٍيًو تبىاءىكيٍم  ا١تعٌت أتتبعوهنم كىقىٍد قىاؿى عز كجل: }ًإنػَّهيٍم أىٍلفىٍوا 

 تبىاءىىيٍم ضىالُّْتى فػىهيٍم عىلىى تثىارًًىٍم يػيٍهرىعيوفى  .

نظن أف طلحة كالزبَت كانا  للحرث ٍبن حوط كىقىٍد قىاؿى لىوي أتظن أنا ..ككىمىا قىاؿى علي 
عىلىى باطل فػىقىاؿى لىوي يا حارث ًإنَّوي ملبوس عليك إف اٟتق ال يعرؼ بالرجاؿ أعرؼ اٟتق تعرؼ 

 أىلو .

 .. "من ضيق علم الرَّجيل أف يقلد يًف اعتقاده رجبل" :ككاف أىٍٛتىد ٍبن حنبل يػىقيوؿ

ورطهم يف التقليد كساقهم سوؽ كأما الطريق الثاِ فىًإف إبليس ١تا ٘تكن من األغبياء ف
البهائم مث رأل خلقا فيهم نوع ذكاء كفطنة فاستغواىم عىلىى قدر ٘تكنو منهم فمنهم من قبح 
عنده اٞتمود عىلىى التقليد كأمره بالنظر مث استغول كبل من ىؤالء بفن فمنهم من أراه أف 

يزؿ ّٔؤالء حىت أخرجهم  الوقوؼ مىعى ظواىر الشرائع عجز فساقهم ًإىلى مذىب الفبلسفة كمل
عىن اإلسبلـ كىقىٍد سبق ذكرىم يًف الرد عىلىى الفبلسفة كمن ىؤالء من حسن لىوي أف ال يعتقد إال 
مىا أدركتو حواسو فيقاؿ ٢تؤالء باٟتواس علمتم صحة قولكم فىًإف قالوا نعم كابركا ألف حواسنا 

كإف قالوا بغَت اٟتواس ناقضوا قو٢تم مل تدرؾ مىا قالوا إذ مىا يدرؾ باٟتواس ال يقع فيو خبلؼ 
كمنهم من نفره إبليس عىن التقليد كحسن لىوي ا٠توض يًف علم الكبلـ كالنظر يف أكضاع 
الفبلسفة ليخرج بزعمو عىٍن غمار العواـ كىقىٍد تنوعت أحواؿ ا١تتكلمُت كأفضى الكبلـ بأكثرىم 

ن فقهاء ىذه األمة عىن الكبلـ عجزا ًإىلى الشكوؾ كببعضهم ًإىلى اإلٟتاد كمل تسكت القدماء م
كلكنهم رأكا أنو ال يشفي غليبل مث يرد الصحيح عليبل فأمسكوا عنو كهنوا عىن ا٠توض فيو حىت 
قىاؿى الشافعي رٛتو اللَّو الف يبتلى العبد بكل مىا هنى اللَّو عنو مىا عدا الشرؾ خَت لىوي من أف 

 "ال يفلح صاحب كبلـ أبدا علماء الكبلـ زنادقة". ينظر يف الكبلـ .. كقاؿ أىٍٛتىد ٍبن حنبل: 

كىكىٍيفى ال يذـ الكبلـ كىقىٍد أفضى با١تعتزلة ًإىلى أهنم قالوا إف اللَّو عز كجل يعلم ٚتل األشياء 
كال يعلم تفاصيلها كقاؿ جهم ٍبن صفواف علم اللَّو كقدرتو كحياتو ٤تدثة كقاؿ أىبيو ٤تيىمَّد 
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٬توز عىلىى " :... كقاؿ بعض ا١تعتزلة "إف اللَّو عز كجل ليس بشيء" :ؿى النوٓتيت عىٍن جهم أنو قىا
ال قدر لآلدمي بل ىو  " :ةرب كقالت آّ ".اللَّو سبحانو كتعاىل الكذب إال أنو مل يقع ًمٍنوي 

إف من أقر بالشهادتُت كأتى بكل " :كقالت ا١ترجئة ".كاٞتماد مسلوب االختيار كالفعل
 .كخالفوا األحاديث الصحاح يًف إخراج ا١توحدين من النار "،بلا١تعاصي مل يدخل النار أص

مىا أشبو أف يكوف كاضع اإلرجاء زنديقا فىًإف صبلح العامل بإثبات الوعيد " :قىاؿى اٍبن عقيل 
كاعتقاد اٞتزاء فا١ترجئة ١تا مل ٯتكنهم جحد الصانع ١تا فيو من نفور الناس ك٥تالفة العقل أسقطوا 

 ا٠تشية كا١تراقبة كىدموا سياسة الشرع فهم شر طائفة عىلىى اإلسبلـ".فائدة اإلثبات كىي 

ؼى بػىٍُتى النَّاًس أىفَّ  فاعلم أف التقليد ىو قبوؿ قوؿ القائل من غَت معرفة لدليلو )كىالى ًخبلى
 )، ، كىأىفَّ اٍلميقىلّْدى الى ييٍطلىقي عىلىٍيًو اٍسمي عىاملًو  .[ْٓ/ُوقعُت:إعبلـ ا١ت]التػٍَّقًليدى لىٍيسى بًًعٍلمو

كما من إماـ من أئمة اإلسبلـ إال كنقل عنو  ،عن تقليدىم كلذلك هنى العلماء رٛتهم ا
 ما يدؿ على ذلك ،ألف الواجب على كل مسلم كمسلمة معرفة ا٢تدل بدليلو.

وقد تتابعت أقوال العلماء خصوصا األئمة األربعة رحمهم اهلل على وجوب األخذ 
 بالحديث وترك التقليد:

لُّ أًلىحىدو أىٍف يػىقيوؿى مىقىالىتػىنىا حىىتَّ يػىٍعلىمى ًمٍن أىٍينى قػيٍلنىا(قاؿ  -  .أبو حنيفة رٛتو ا: )الى ٭تًى

، فىاٍنظيريكا يًف قػىٍويل، فىكيلُّ مىا كىافىقى مالك رٛتو ا كأما  - قاؿ: )إ٪تَّىا أىنىا بىشىره أيٍخًطئي كىأيًصيبي
 كا بًًو، كىمىا ملٍى يػيوىاًفٍق اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى فىاتٍػريكيوهي(. اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى فىخيذي 

 ( .إال كيؤخذ من قولو كيًتؾ إال النِب  كقاؿ رٛتو ا : )ليس أحد بعد النِب 

كتعزب عنو.  الشافعي رٛتو ا: )ما من أحد إال كتذىب عليو سنة لرسوؿ ا  كقاؿ
خبلؼ ما قلت فالقوؿ ما  صل فيو عن رسوؿ ا فمهما قلت من قوؿ أك  أصلت من أ

 كىو قويل( . قاؿ رسوؿ ا 
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o  كأما أٛتد بن حنبل رٛتو ا قاؿ: )ال تقلدِ كال تقلد مالكا كال الشافعي كال
 األكزاعي كال الثورم كخذ من حيث اخذكا ( . 

للمقلد يف عند تية ا١تيثاؽ قاؿ يف تخرىا ) كال عذر  ُّٗ/ٕقاؿ القرطِب يف تفسَته 
 التوحيد ( اىػ.

الدرر ]. "أنو ال ٬توز التقليد يف التوحيد كالرسالة" :كنقل ابو بطُت اإلٚتاع من العلماء
 [.ّٗٗ/َُالسنية:

أيضا: أف كبلمو يف غَت  كصرح " :فقاؿ رٛتو ا كنقل ابو بطُت من كبلـ ابن تيمية
ا١تسائل الظاىرة، فقاؿ يف الرد على ا١تتكلمُت، ١تا ذكر أف بعض أئمتهم توجد منو الردة عن 

تقم  اإلسبلـ كثَتا، قاؿ: كىذا إف كاف يف ا١تقاالت ا٠تفية، فقد يقاؿ إنو فيها ٥تطئ ضاؿ، مل
٠تاصة كالعامة من عليو اٟتجة اليت يكفر تاركها، لكن ىذا يصدر عنهم يف أمور يعلم ا

بعث ّٔا، ككفر من خالفها، مثل عبادة ا كحده ال شريك لو،  ا١تسلمُت، أف رسوؿ ا 
كهنيو عن عبادة أحد سواه، من ا١تبلئكة كالنبيُت كغَتىم، فإف ىذا أظهر شعائر اإلسبلمػ كمثل 

كا١تيسر؛ مث ٕتد  إ٬تابو للصلوات ا٠تمس، كتعظيم شأهنا؛ كمثل ٖترمي الفواحش، كالزَّن كا٠تمر 
كثَتا من رؤكسهم كقعوا فيها، فكانوا مرتدين؛ كأبلغ من ذلك: أف منهم من صنف يف دين 
ا١تشركُت، كما فعل أبو عبد ا الرازم، قاؿ: كىذه ردة صر٭تة باتفاؽ ا١تسلمُت، انتهى  

  [.ِّٕ/َُ:ملخصا من الدرر]". كبلمو

ا، أك أمره فهو كفر، دؽ أك جل، لكن قد فكل رد ٠ترب " :رٛتو ا عن ابن تيمية لى قى كنػى 
يعفى عما خفيت فيو طرؽ العلم، ككاف أمرا يسَتا يف الفركع، ٓتبلؼ ما ظهر أمره، ككاف من 

 .[ّٖٖ/َُ:الدرر]يعٍت: فإنو ال يقاؿ قد يعفى عنو. "دعائم الدين، من األخبار كاألكامر
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 ك در العبلمة ابن القيم رٛتو ا إذ يقوؿ:

 من اٞتحيم كموقد النَتاف   يريد ٧تاتو يـو اٟتساب يا من

 عماؿ ال ٗترج عن القرتف  اتبع رسوؿ ا يف األقواؿ كاأل

 لعقد الدين كاإلٯتاف كاسطتاف  كخذ الصحيحُت اللذين ٫تا 

 كتعصب كٛتية الشيطاف  كاقرأ٫تا بعد التجرد من ىول 

 ؿ فبلفما فيها أصبل بقو   كاجعلهما حكما كال ٖتكم على     

 بالكتاب كالسنة : األخذكقاؿ رٛتو ا تعاىل يف كجوب 

 كىفىاهي  اي  شىرَّ حىوىاًدًث  اأٍلٍزمىافً          مىٍن ملٍى يىكيٍن يىٍكًفيًو ذىاًف  فىبلى 

 شىفىاهي  اي  يف  قػىٍلبو كىالى أىٍبدىافً         مىٍن ملٍى يىكيٍن يىٍشًفيًو ذىاًف  فىبلى 

ًؿ كىاٍٟتًٍرمىافً         يىكيٍن يػيٍغًنيًو ذىاًف  رماهمىٍن ملٍى  ٍقبلى  رىبُّ اٍلعىٍرًش  بًاإٍلً

 افً ٯتى اإلً كى  قّْ اٟتٍى  لى بي ا سي  اهي دى ىى   ذىاًف  فىبلى  يوً دً هٍ مىٍن ملٍى يىكيٍن يػى 

ـى مىعى اٍلًكبىاًر كىلىٍيسى           مىٍع تًٍلكى اأٍلىرىاًذًؿ سىفىلىةي اٟتٍى   يػىوىافً ًإفَّ اٍلكىبلى

فىاٟتٍىذىرى اٟتٍىذىرى أىيػُّهىا الرَّجيلي ًمٍن أىٍف تىٍكرىهى  "كرحم ا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حيث يقوؿ: 
ٍيئنا ٦تَّا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي  أىٍك تػىريدَّهي أًلىٍجًل ىىوىاؾ أىٍك انًٍتصىارنا ًلمىٍذىىًبك أىٍك ًلشىٍيًخك أىٍك أًلىٍجًل  شى

نٍػيىا فىًإفَّ اللَّوى ملٍى ييوًجٍب عىلىى أىحىدو طىاعىةى أىحىدو إالَّ طىاعىةى رىسيولًوً   اٍشًتغىاًلك بًالشَّهىوىاًت أىٍك بًالدُّ
يعى ا٠تٍىٍلًق كىاتػَّبىعى الرَّسيوؿى مىا سىأىلىوي اللَّوي عىٍن ٥تيىالىفىًة كىاأٍلىٍخذى ٔتىا جىاءى بًًو ًْتىٍيثي لى  ٍو خىالىفى اٍلعىٍبدي ٚتًى

ًؼ مىا أىمىرى بًًو ا لرَّسيوؿي مىا أىحىدو فىًإفَّ مىٍن ييًطيعي أىٍك ييطىاعي إ٪تَّىا ييطىاعي تػىبػىعنا لًلرَّسيوًؿ كىًإالَّ لىٍو أىمىرى ًٓتًبلى
يػٍرى يًف  أيًطيعى. فىاٍعلىمٍ  ذىًلكى كىاٍٝتىٍع كىأىًطٍع كىاتًَّبٍع كىالى تػىٍبتىدًٍع. تىكيٍن أىبٍػتػىرى مىٍرديكدنا عىلىٍيك عىمىليك بىٍل الى خى

يػٍرى يف عىاًمًلًو كىاىللَّوي أىٍعلىمي."  [.ِٖٓ/ُٔ]مج الفتاكل: عىمىلو أىبٍػتػىرى ًمٍن ااًلتػّْبىاًع كىالى خى
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 ومن الفرق الضالة الخوارج

ٯتيتوىا ك من كانت تظهر منهم نابتة، فيتصدل ٢تا أبطاؿ أىل السنة كاٞتماعة ففي كل ز 
 .الدليلب

ففي زمن عثماف كعلي رضي ا عنهما ظهرت فرقة اٟتركرية ىم الذين خرجوا على علي 
 كسيأيت التفصيل فيهم قريبان إف شاء ا، ،كا٨تازكا إىل حركراء كيسموف أيضا با٠توارج

على أسس ظاىرة  الكن اجتمعو  ،األزارقة كاألباضية كالثعلبية كاٟتازميةكا٨تدر منهم 
 أىل القبلة إال من داف بقو٢تم". تكفَتأهنم: " اكأظهرى

 

 ومن الفرق الضالة المرجئة

ٌوا )مرجئة( ألهنم أرجئوا األعماؿ عن مسمى اإلٯتاف، أم: أخركىا، كقيل غَت  قيل أهنم ٝتي
مسمى اإلٯتاف، كعليو فإف: من قاؿ أف اإلٯتاف ال يزيد  ذلك. كمنهجهم إخراج األعماؿ من

كال ينقص، كانو ال ٬توز االستثناء يف اإلٯتاف فهو مرجئ، مث أيطلق اإلرجاء على أصناؼ أخرل  
كاٞتهمية القائلُت بأف اإلٯتاف ىو ا١تعرفة فقط، كالكرَّامية القائلُت بأف اإلٯتاف ىو قوؿ اللساف 

فاعل الكبَتة كامل اإلٯتاف فعندىم أف ا١تعصية ال تضر مع اإلٯتاف فقط، كىم الذين يقولوف أف 
 فبل يكوف فاعل الكبَتة ناقص إٯتاف بل ىو كامل اإلٯتاف.

كمنهم مرجئة الفقهاء: كىم الذين يقولوف اإلٯتاف قوؿ باللساف كاعتقاد بالقلب، كال تدخل 
لشيء كقر يف قلبو دعاه ا١تاؿ يف حقيقة اإلٯتاف، فمن سجد لصنم فهو يكفر ال بفعلو بل 

 للفعل.
بسبب رضائو التحكيم إىل خوارج كشيعة ككاف ا٠توارج   لما انقسم اتباع عليف

يكفركف عليان كمعاكية كالقائلُت بالتحكيم. كالشيعة منهم من يقوؿ بكفر أّب بكر كعمر 
بان يف كعثماف كمن ناصرىم ككبل٫تا يكفر األمويُت كيلعنهم كيرل أهنم مبطلوف، كاف ىذا سب
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ظهور ٚتاعة كرىوا ىذا النزاع كسلكوا طريقان خاصان حىت تنجلي الفكرة فقالوا بإٯتاف اٞتميع، 
كإف كاف بعضهم مصيبان كبعضهم ٥تطئان كحيث أننا ال نستطيع تعيُت ا١تصيب كا١تخطيء 

يت فلنرجئ أمرىم إىل ا، ألهنم ٚتيعان يشهدكف أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدان رسوؿ ا كٝت
مث تغالت ىذه الطائفة كقالت: اإلٯتاف: االعتقاد بالقلب، كالعمل ال أثر  ،ىذه اٞتماعة با١ترجئة

نفع مع الكفر يضر مع اإلٯتاف معصية كما ال يال "لو مطلقان حىت قالوا: العبارة ا١تشهورة ٢تم: 
 "،طاعة

ا١تبلئكة ككانوا  كإٯتافاللعُت   إبليس إٯتافكتساىلت بل كعطلت التكفَت حىت صار 
يقولوف: "ليس  عز كجل عىلىى خلقو فريضة سول اإلٯتاف بو فمن تمن بو كعرفو فليفعل مىا 

 شاء".

فلٌما تساىلت ا٠توارج يف التكفَت ظهرت ا١ترجئة كردة فعل عليها فعطلت التكفَت، فافعل 
 ،لمما شئت تبقى مس

 قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف كصفهم:

 اٟتشوش كخرب البيت العتيق كجد يف العصياففاـر ا١تصاحف يف 

 ك٘تسحن بالقس كالصلباف    كل موحد  أسطعتما  إذاكاقتل 

 من عنده جهرا ببل كتماف   كاشتم ٚتيع ا١ترسلُت كمن أتوا

 بل خر لؤلصناـ كاألكثاف   كإذا رأيت حجارة فاسجد ٢تا

 من عنده بالوحي كالقرتف    كأقر أف رسولو حقا أتى

 كزر عليك كليس بالكفراف   مؤمنا كٚتيع ذافتكوف حقا 

 من كل جهمي أخي الشيطاف   عند غبلهتم اإلرجاءىذا ىو 
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 ومن المرجئة المعاصرين:  
قدـ إىل ا١تدينة ا١تنورة، كدىرَّسى يف  من اٟتبشة: كىم أتباع ٤تمد أماف اٞتامي كىو الجاميَّة

، كقد ٟترب آّاىدين يف سبيل االذم تصدر ا١تسجد النبوم، كاٞتامعة اإلسبلمية، كىو 
 كتسمى اٞتامية أيضان با١تدخلية نسبةن ألحد رموزىا كىو ربيع ا١تدخلي، قبل سنوات،  ىلك

صفات ىذه الفرقة ا١تارقة مواالة الطواغيت، كالسعي اٟتثيث على إثبات أهنم أبرز كمن 
 .كالة أمر شرعيُت، ك٤تاربة آّاىدين كتسميتهم خوارج

 
ىم أتباع ٤تمد بن سركر بن زين العابدين، كىو من الشاـ، ككاف من ك : السروريَّةومنهم 

ٚتاعة اإلخواف، كذىب للتدريس يف ا١تعاىد العلمية يف اٞتزيرة العربية، كمنهج السركرية أف ىذه 
الفًتة ىي فًتة مكيَّة يقوموف فيها بالدعوة كال يصلح فيها اٞتهاد، فإف قاـ اٞتهاد يف ساحة ما 

عوا على إنشاء ٚتاعات مسلحة ذات عقيدة إخوانية ترضى بالدٯتقراطية كتزعم أهنا تريد سار 
 إقامة الشريعة.
السركرية ألتباعهم الشّْرؾ بالدخوؿ للرب١تانات التشريعية الدٯتقراطية ْتجة ا١تصلحة  كتيشىرّْع
 دقُت.كىم دائمان أكؿ من يدعم الصحوات ا١توالية للغرب ضد آّاىدين الصا ،الشرعية
 

ىم أتباع اٞتهم بن صفواف الذم أخذ التعطيل عن اٞتعد بن درىم، كقيتل : أما الجهمية
الصفات إنكار صفات ا، كغبلهتم ينكركف حىت  يفق، كمذىبهم ُِٖيف خراساف سنة 

كمذىبهم يف أفعاؿ العباد أف العبد ٣تبور على عملو ليس لو  األٝتاء، كلذلك ٝتيُّوا با١تعطلة.
كمذىبهم يف الوعيد كأٝتاء اإلٯتاف كالدين أف فاعل  اختيار، كمن مث ٝتيُّوا جربية.قدرة كال 

 الكبَتة مؤمن كامل اإلٯتاف كال يدخل النار، كلذلك ٝتيُّوا مرجئة فهم أىل اٞتيمات الثبلث:

ٕتهم كجرب كإرجاء، كقد ظهر يف عصرنا ىذا من يعتقد بعض ىذه االعتقادات كيزعم أنو 
 .ٞتماعةكا من أىل السنة
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 المعتزلةومن الفرق الضالة 

ىم الذين قالوا ٓتلق القرتف كجحدكا الرؤية، كعيرفت ا١تعتزلة بعد أف اعتزؿ كاصل بن ك 
عطاء حلقة اٟتسن البصرم كشٌكل حلقة خاصة بو كذلك قولو ببدعتو، فقاؿ اٟتسن: "اعتزلنا 

 كاصل".

 وقد جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعتين:

: القوؿ بأف اإلنساف ٥تتار بشكل مطلق يف كل ما يفعل، فهو ٮتلق أفعالو األولى -
 بنفسو، كلذلك كاف التكليف باألعماؿ!.

: القوؿ بأف مرتكب الكبَتة ليس مؤمنان كال كافران كلكنو فاسق فهو ٔتنزلة بُت الثانية -
مل يعمل بعمل أىل اٞتنة بل ا١تنزلتُت، ىذه حالة يف الدنيا أما اآلخرة فهو ال يدخل اٞتنة ألنو 

ىو خالد ٥تلد يف النار، كال مانع عندىم من تسمية مسلمان باعتباره يظهر اإلسبلـ كينطق 
 بالشهادتُت، كلكنو ال يسمى مؤمنان.

ك٦تا يعتقدكنو أف القرتف ٥تلوؽ لو سبحانو كتعاىل لنفيهم عنو سبحانو صفة الكبلـ!! 
 فلذلك يعدكف من نيفاة الصفات.

٢تم ىو االعتماد على العقل كليان يف االستدالؿ لعقائدىم ككاف من تثار كأصل ضبل
اعتمادىم على العقل يف معرفة حقائق األشياء كإدراؾ العقائد ك أهنم كانوا ٭تكموف ْتسن 

 األشياء كقبحها عقبلن.

درء تعارض العقل "عليهم يف كتابو القيم:   كقد رد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا
أف " :فقد تتبع تراءىم كأفكارىم كاحدة تلو األخرل كرد عليها ردَّا مفحمان، كبُت "،كالنقل

 ."صريح العقل ال ٯتكن أف يكوف ٥تالفان لصحيح النقل
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 ومن الفرق الضالة جماعة التبليغ والدعوة
كىي ٚتاعة تأخذ من الدين ما يتعلق بالوعظ كاإلرشاد كتبليغ فضائل اإلسبلـ.. كٖتاكؿ 

الدين عن الدكلة بقو٢تم: "ال نتدخل يف السياسات كال ا٠تبلفات كال الفقهيات" فهذا  فصل
 القوؿ كقوؿ العلمانيُت: "دع ما  ، كما لقيصر لقيصر".

فيًتكوف أصل الدين كاىم كاجباتو كذركة سنامو، اٞتهاد يف سبيل ا، كتؤكؿ تيات اٞتهاد 
ة، كمن ضبل٢تم أف ىذا العصر الذم نعيشو اآلف إىل خركجهم كبدعهم يف طريقتهم يف الدعو 

 زاؿ عهدان مكيان ال ٬تب فيو اٞتهاد. ما
ق، كلد يف ا٢تند، كغالب 1364كا١تؤسس األكؿ كىو ٤تمد إلياس الكاندىلوم تويف عاـ 

 يف السلوؾ كاإلتباع. ٚتاعة التبليغ مبتدعة متصوفة ٥تالفوف ٢تدم النِب 
كعدـ ٤تاربة الشرؾ  ككصفهم بوالة األمر، بالطاغوت،كمن أعظم ضبل٢تم عدـ الكفر 

 كالكفر كالتحذير منو، بل بعضهم كقع يف شرؾ القبور كالعياذ با.
 

 األشاعرة والماتريديةومن الفرق الضالة 

كمل يثبتوا منها إال سبعان، ككصفوا أىل السنة كاٞتماعة  كأٝتائوالذين نفوا صفات ا كىم  
 إلثباهتم صفات ا بأهنم شبو اليهود،

 قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف نونيتو كاصفان حا٢تم:

 شبو اليهود كذا من البهتاف   حزب ا٢تدل أعطاىم إىلكأتى 

 مثلهم فمن الذم يلحاِ   قاؿ اهنم مشبهة كأنتم  إذ

 من فرقة التحريف للقرتف   ليهود كشبههميف ىتك أستار ا

 قويل كعوه عي ذم عرفاف   يا مسلموف ْتق ربكم اٝتعوا

 أكىل ّٔذا الشبو بالربىاف الذم  مث احكموا من بعد من ىذا 



 
 

44 

 كقالوا حنطة ٢تواف فأبوا   أمر اليهود بأف يقولوا حطة

 كزاد اٟترؼ للنقصاف  فأب   ككذلك اٞتهمي قيل لو استول

 لغة كقبل ما ٫تا سياف   وىل كذا من جهلوقاؿ است

تنسب ألّب اٟتسن األشعرم الذم خرج على ا١تعتزلة، كقد اٗتذت األشاعرة : األشاعرةف
الرباىُت كالدالئل العقلية كالكبلمية كسيلة يف ٤تاججة خصومها من ا١تعتزلة كالفبلسفة 

 كيبٌلب.كغَتىم، إلثبات حقائق الدين كالعقيدة اإلسبلمية على طريق ابن  

 وقد مرت حياة مؤسسها على عدة مراحل:

: عاش ّٔذه ا١ترحلة يف كنف أّب علي اٞتىٌبائي شيخ ا١تعتزلة يف عصره كتلقى علومو األولى
 حىت صار نائبو كموضع ثقتو، كمل يزؿ أبو اٟتسن يتزعم ا١تعتزلة أربعُت سنة.

االعتزاؿ كخط لنفسو منهجان : ثار فيها على مذىب االعتزاؿ كأعلن الرباءة من الثانية
جديدان يلجأ فيو على تأكيل  النصوص ٔتا ظن أنو يتفق مع أحكاـ العقل كفيها اتبع طريقة 
عبد ا بن سعيد بن كيبٌلب يف إثبات الصفات السبع عن طريق العقل: اٟتياة كالعلم كاإلرادة 

دين كالقدـ كالساؽ فتأك٢تا كالقدرة كالسمع كالبصر كالكبلـ، أما الصفات ا٠تربية كالوجو كالي
زاؿ األشاعرة عليها حىت  على ما ظن أهنا تتفق مع أحكاـ العقل كىذه ىي ا١ترحلة اليت ما

 اآلف.

 : يف ىذه ا١ترحلة رجع كثَت من أقوالو قبل كفاتو.الثالثة

كبعد كفاة أبو اٟتسن األشعرم كعلى يد أئمة ا١تذىب ككاضعي أصولو كأركانو، أخذ 
أكثر من طور، تعددت فيها اجتهاداهتم كمناىجهم يف أصوؿ ا١تذىب  ا١تذىب األشعرم

 كعقائده.
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  شاعرة: يقدموف العقل على النقل عند التعارض، صرح بذلك الرازم يف القانوف األك
 الكلي للمذىب يف أساس التقديس كاآلدمي كابن فورؾ كغَتىم.

 تفيد العلم اليقيٍت ال" كما يقولوف:  بأحاديث اآلحاد يف العقيدة ألهنا كال يأخذكف،" 
أف " :منها ٬تب تأكيلو، كقد صرح عثماف ابن سعيد الدارمي رٛتو ا ةتواتر ا١تأما األحاديث 

 ."أكؿ من قاؿ بأف حديث اآلحاد ظٍت الثبوت ىو بشر ا١تريسي
إف أكؿ كاجب عند األشاعرة إذا بلغ اإلنساف سن التكليف ىو النظر أك القصد إىل  -

 النظر مث اإلٯتاف.

بُت ا١ترجئة اليت تقوؿ يكفي النطق بالشهادتُت دكف العمل  :واألشاعرة في اإليمان -
لصحة اإلٯتاف، كبُت اٞتهمية اليت تقوؿ يكفي التصديق القلِب، كرجح متأخريهم أف ا١تصدؽ 

 بقلبو ناجو من عند ا كإف مل ينطق بالشهادتُت؟!!

كلكنو كبلـ ا النفسي كأف الكتب ٔتا كقو٢تم بأف القرتف ليس كبلـ ا على اٟتقيقة  -
 فيها القرتف ٥تلوقة.

 

 ومن الفرق الضالة الماتردية

فرقة كبلمية )بدعية(، تينسب إىل أّب منصور ا١تاتريدم، قامت على ىي : الماترديةو 
خصومها من ا١تعتزلة كاٞتهمية  استخداـ الرباىُت كالدالئل العقلية كالكبلمية يف ٤تاججة

كغَتىم، إلثبات حقائق الدين كالعقيدة اإلسبلمية، فأثبتوا  تعاىل أٝتائو اٟتسٌت، كقالوا: ال 
يٌسمى ا تعاىل إال ٔتا ٌٝتى بو نفسو، كجاء بو الشرع، كيف ذلك كافقوا أىل السنة كاٞتماعة 

ىم فيما أدخلوه يف أٝتائو تعاىل: كالصانع، يف القوؿ بالتوقيف يف أٝتائو تعاىل إال أهنم خالفو 
القيم، الذات، كقالوا بإثبات ٙتاِ صفاتو  تعاىل فقط، كيقوؿ ا١تاتردية يف اإلٯتاف أنو 

 التصديق بالقلب فقط، كأضاؼ بعضهم اإلقرار باللساف، كمنعوا زيادتو كنقصانو. 
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 الصوفية:ومن الفرق الضالة 

كىي فرقة انتشرت يف العامل اإلسبلمي يف القرف الثالث ا٢تجرم تدعو إىل الزىد كشدة  
 العبادة،

]فكاف ابتداؤىا الزىد الكلي مث ترخص ا١تنتسبوف إليها بالسماع كالرقص فماؿ إليهم 
طبلب اآلخرة من العواـ ١تا يظهركنو من التزىد كماؿ إليهم طبلب الدنيا ١تا يركف عندىم من 

كاللعب .. كعلى ىىذىا كاف أكائل القـو فلبس إبليس عليهم يًف أشياء مث لبس عىلىى من  الراحة
بعدىم من تابعيهم فكلما مضى قرف زاد طعمو يف القرف الثاِ فزاد تلبيسو عليهم ًإىلى أف ٘تكن 

 من ا١تتأخرين غاية التمكن.

لعمل فلما أطفأ ككاف أصل تلبيسو عليهم أنو صدىم عىن العلم كأراىم أف ا١تقصود ا
مصباح العلم عندىم ٗتبطوا يف الظلمات فمنهم من أراده أف ا١تقصود من ذلك ترؾ الدنيا يًف 
اٞتملة فرفضوا مىا يصلح أبداهنم كشبهوا ا١تاؿ بالعقارب كنسوا أنو خلقو للمصاحل، كبالغوا يًف 

م حسنة غَت اٟتمل عىلىى النفوس حىت أنو كاف فيهم من ال يضطجع، كىؤالء كانت مقاصدى
أهنم عىلىى غَت اٞتادة كفيهم من كاف لقلة علمو يعمل ٔتا يقع إليو من األحاديث ا١توضوعة كىىيوى 

 ال يدرم..

كمنهم من خرج بو اٞتوع ًإىلى ا٠تياالت الفاسدة فادعى عشق اٟتق كا٢تيماف فيو فكأهنم .. 
مث تشعبت بأقواـ منهم  ٗتايلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا بو كىؤالء بُت الكفر كالبدعة

الطرؽ ففسدت عقائدىم فمن ىؤالء من قىاؿى باٟتلوؿ كمنهم من قىاؿى باالٖتاد كما زاؿ إبليس 
 ٮتبطهم بفنوف البدع حىت جعلوا ألنفسهم سننا ..

كصنف ٢تم أىبيو طالب ا١تكي قوت القلوب فذكر فيو األحاديث الباطلة كما ال يستند  ..
فيو ًإىلى أصل من صلوات األياـ كالليايل كغَت ذلك من ا١توضوع كذكر فيو االعتقاد الفاسد 
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كردد فيو قوؿ قىاؿى بعض ا١تكاشفُت كىذا كبلـ فارغ كذكر فيو عىٍن بعض الصوفية إف اللَّو عز 
 ى يًف الدنيا ألكليائو ..[]انظر تلبيس إبليس[.كجل يتجل

 مٌث تفرقت فرقان كثَتة كل منها يدعي الوصوؿ إىل ا على غَت الكتاب كسنة النِب 
ا فدخلت فيهم ا١تتفلسفة كالوثنية كالعلمانية فابتعدكا عن طريق اٟتق كعبدكا القبور كطافوا ّٔ

كباتوا يكذبوف على ا كعلى يف العبادة، اىل ا تعبكأشركوا  م،كاستغاثوا ّٔأىلها، ا كدعو 
 هم،كر شليستدلوا على باطلهم ك  ؛كيقولونو ما مل يقل ،كيضعوف عليو األحاديث رسولو 

فلما رأل الشيطاف كاليهود كالنصارل أف تلك الطائفة مالت إىل اٞتهل كالبعد عن العلم 
 كنشر باطلها، مع تلبسها ظاىران باإلسبلـ باركوا فيها كسا٫توا يف نشرىا

يف ة صفات كالشيعة تشًتؾ مع اليهود عشر يف علم أف الصوفية تشًتؾ مع الشيعة كا
 أربعُت،

 فتشترك الصوفية مع الشيعة في:

فالشيعة يفزعوف إف أصأّم شيء إىل تؿ البيت ال إىل ا فًتاىم  الشرك باهلل:  .ُ
 يقولوف: "يا علي! يا زينب! يا حسُت! ...."،

إىل األكلياء كالصاٟتُت ال إىل ا فًتاىم يقولوف: يفزعوف ككذا الصوفية إف أمٌل ّٔم شيء 
 ! يا جيبلِ! ....".نبهاِ"يا شيخي! يا 

ا تعاىل:قاؿ   .[ُٖ]اٞتًٍن:   كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

لبيت كىم كا أبعد ما يكونوف من فالشيعة يزعموف حب تؿ ا الكذب والتضليل: .ِ
حب تؿ البيت فإف تؿ البيت ال يرضوف ٔتا عليو الشيعة من أعماؿ كسب كشتم ألّب بكر 

 كعمر كعثماف كطعن بأمنا عائشة رضي ا عن الصحابة أٚتعُت،
ككذا الصوفية يزعموف حب األكلياء كالصاٟتُت كىم كا أبعد ما يكونوف من حب 

من أعماؿ فهم ال  الصوفيةُت فإف األكلياء كالصاٟتُت ال يرضوف ٔتا عليو األكلياء كالصاٟت
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يرضوف أف يتوجو إليهم الصوفية بالدعاء من دكف ا أك ٬تعلوهنم كسائط أك يطوفوف بقبورىم 
 كينذركف كيذْتوف عندىا.

}ٮتيىاًدعيوفى اللَّوى كىالًَّذينى تمىنيوا كىمىا ٮتىٍدىعيوفى ًإالَّ أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا يىٍشعيريكفى  ]البقرة:  قاؿ تعاىل:
ٗ.] 

فالشيعة تعبد القبور كقرب أّب لؤلؤة آّوسي الذم قتل الفاركؽ عمر  عبادة القبور:  .ّ
 ميٍت كزعمائهم،، كقرب اٟتسُت كقبور ا٠تبن ا٠تطاب 

دعوهنم كيطلبوف منهم بد القبور كقبور األكلياء كالصاٟتُت كيطوفوف ّٔا كيككذا الصوفية تع
 .إال ا عليو ما ال يقدر

 ٔتيٍسًمعو  أىنتى  كىمىا يىشىاءي  مىن ييٍسًمعي  اللَّوى  ًإفَّ  اأٍلىٍموىاتي  كىالى  اأٍلىٍحيىاء يىٍستىًوم كىمىا}قاؿ تعاىل: 
 [.ِِ:فاطر]   اٍلقيبيورً  يف  مَّن

عيوا كىلىوٍ  ديعىاءكيمٍ  يىٍسمىعيوا الى  تىٍدعيوىيمٍ  ًإف}كقاؿ قبلها:   اٍلًقيىامىةً  كىيػىٍوـى  لىكيمٍ  اٍستىجىابيوا مىا ٝتًى
 [ُْ:فاطر]   خىًبَتو  ًمٍثلي  يػينىبّْئيكى  كىالى  ًبًشرًٍككيمٍ  يىٍكفيريكفى 

أظهر يف الصوفية كيكفيك ما ترل ك كىذا ظاىر يف الشيعة، النذر والذبح لغير اهلل:   .ْ
 من القرب عن القبور عياذا با من ذلك.

يت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى تعاىل:  قاؿ  الى شىرًيكى لىوي  ،قيٍل ًإفَّ صىبلى
 ،نسكي: أم: ذْتيك  [ اآلية،ُّٔ، ُِٔ]األنعاـ: 

 [.ِ]الكوثر:  رٍ فىصىلّْ لًرىبّْكى كىا٨ٍتى ؿ: اكق 

فًتل الشيعة ٬تلدكف أنفسهم باٟتديد حىت تيدمى  تعذيب النفس في الدنيا: .ٓ
ظهورىم، ككذا الصوفية كىو ما يعرؼ عندىم بالشيش كىو سيخ من اٟتديد يضربوف بو 

 أنفسهم كيأكلوف اٞتمر كما يأمرىم بو مشاٮتهم.
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فالشيعة يركف أف علمائهم يأتيهم األمر من ا فالواجب طاعتهم  التقليد األعمى: .ٔ
كعدـ اعًتاضهم، ككذا الصوفية إف قاؿ شيخو كبلمان كلو كاف خاطئان، فلو تناطحت اٞتباؿ 

 أماـ عينيو كجئتو بكل دليل من الكتاب كالسنة ما اتعظ.
 .[ُّ]التػٍَّوبىة:   ا مّْن ديكًف اللَّوً اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابن  قاؿ تعاىل: 

كىذا ما ال ينكره أحد سواء عند الشيعة أـ عند  سماع الموسيقى واأللحان: .ٕ
 أفراخهم من الصوفية.

 ًٓتىٍيًلكى  عىلىٍيًهم كىأىٍجًلبٍ  ًبصىٍوًتكى  ًمنػٍهيمٍ  اٍستىطىٍعتى  مىنً  كىاٍستػىٍفزًزٍ }قاؿ تعاىل ٥تاطبان الشيطاف: 
   غيريكران  ًإالَّ  الشٍَّيطىافي  يىًعديىيمي  كىمىا كىًعٍدىيمٍ  كىاألىٍكالدً  األىٍموىاؿً  يًف  كىشىارًٍكهيمٍ  كىرىًجًلكى 

 [.ْٔ:اإلسراء]
 عاشوراءة إال أف يعملوف ا١توالد كفا جل كعبل جعل لنا عيدين فأبت الشيع الموالد: .ٖ

ك٨توه، ككذا الصوفية ٔتا يسمونو ا١توالد ك٨توىا، كيأتوف ّٔذه األعياد كا١توالد با١تنكرات ما ا بو 
 عليم يكفي ٝتاع ا١توسيقى كما يلقونو من األشعار ا١تليئة بالكفر كالشرؾ با.

كيكفيك ما يسمى عند الصوفية "الصبلة النارية: كىي اللهم صلي صبلة كاملة كسٌلم 
امان على سيدنا ٤تمد الذم تنحل بو العقد، كتنفرج بو الكرب، كتقضى بو سبلمان ت

اٟتوائج، كتناؿ بو الرغائب كحسن ا٠تواتيم، كيستسقى الغماـ بوجهو الكرمي، كعلى تلو 
 كصحبو يف كل ة كنفس بعدد كل معلـو لك".

 كىذا يف الشيعة ظاىر، أما الصوفية فإذا نظرت إىل مشاٮتهم :مخالفة النبي  .ٗ
، كإزار أحدىم ٬تر خلفو كالنساء ال كما علمنا فإنك سًتل ٟتاىم ليست كما أمر النِب 

 ، ك٨تو ذلك من ا١تخالفات.سيد البشر 
بُّوفى  كينتيمٍ  ًإف قيلٍ }قاؿ تعاىل:   غىفيوره  كىالٌلوي  ذينيوبىكيمٍ  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  الٌلوي  ٭تيًٍبٍبكيمي  فىاتًَّبعيوًِ  الٌلوى  ٖتًي

 [.ُّ:عمراف تؿ]   رًَّحيمه 
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كىذا يف الشيعة ظاىر، أما ا١تتصوفة فيحاربوف علماء السلف  محاربة دين اهلل: .َُ
الصاحل الذين يهتكوف أستار الشيعة كأستارىم كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا كتلميذه ابن 

 القيم كالشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب كٚتلة من علماء السلف الصاحل يشق ذكر أٝتائهم، 
فًتل الصوفية أعداء ا يقفوف يف صف الطواغيت ٭تاربوف آّاىدين كيفتوف بوجوب 

 قتا٢تم ك٨تو ذلك من حرّٔم لدين ا قاتلهم ا أٌف يؤفكوف.

  الطَّاغيوتً  سىًبيلً  يف  يػيقىاتًليوفى  كىفىريكاٍ  كىالًَّذينى  الٌلوً  سىًبيلً  يف  يػيقىاتًليوفى  تمىنيواٍ  الًَّذينى }قاؿ تعاىل: 
 [.ٕٔ:النساء]

 .سننا بصدد ذكرىاأما كجوه الشيعة مع اليهود فتزيد على ما ذكرت بثبلثُت ل

ؿي ذكر  : ثػىنىا كىٍىبي ٍبني بىًقيَّةى،  يف السنة شيئان منها فقاؿ: ]ا٠تٍىبلَّ أىٍخبػىرىنىا أىبيو بىٍكرو اٍلمىرُّكًذمُّ، قىاؿى
: ثػى  : ثػىنىا ٤تيىمَّدي ٍبني ًإٍٝتىاًعيلى، قىاؿى ، قىاؿى : ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني ًمٍغوىؿو ، قىاؿى نىا ٤تيىمَّدي ٍبني حيجىٍَتو اٍلبىاًىًليُّ

بنا ٍلىئيوا بػىٍييًت ذىىى ا، كىٯتى ، لىٍو أىرىٍدتي أىٍف أىطىأى رًقىابػىهيٍم عىًبيدن عىلىى أىٍف  عىٍن أىبًيًو، قىاؿى الشٍَّعِبُّ: " يىا مىاًلكي
ِّْ دىرىٍستي  اأٍلىٍىوىاءي فػىلىٍم أىرى أىٍكًذبى ٢تىيٍم عىلىى عىًليٍّ  ، ًإ ا، يىا مىاًلكي ، كىلىًكٍن كىاللًَّو الى أىٍكًذبي عىلىٍيًو أىبىدن

ًبيًَّة، كىلىٍو كىانيوا ًمنى الدَّكىابّْ كىانيوا ٛتييرنا، كىلىٍو كىانيوا ًمنى الطٍََّتً كىانيوا  رىٜتىنا. مثيَّ قػىٍومنا أىٍٛتىقى ًمنى ا٠تٍىشى
: أي  ـى قىاؿى حىذّْريكيمي اأٍلىٍىوىاءى اٍلميًضلَّةى، كىشىرُّىىا الرَّاًفضىةي، كىذىًلكى أىفَّ ًمنػٍهيٍم يػىهيودنا يػىٍغًمصيوفى اإٍلًٍسبلى

لىتػى  لىًتًهٍم، كىمىا يػىٍغًمصي بيوليسي ٍبني شىاًكؿى مىًلكي اٍليػىهيوًد النٍَّصرىانًيَّةى لًيىتىجىاكىزى ضىبلى  هيٍم، مثيَّ لًيىتىجىاكىزى ًبضىبلى
ـً رىٍغبىةن عىٍنوي، كىالى رىٍىبىةن ًمنى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، كىلىًكٍن مىٍقتنا أًلىٍىلً  : ملٍى يىٍدخيليوا يًف اإٍلًٍسبلى ،  قىاؿى ـً اإٍلًٍسبلى

هيٍم عىٍبدي اللًَّو ٍبني كىبػىٍغينا عىلىٍيًهٍم، قىٍد حىرَّقػىهيٍم عىًليُّ ٍبني أىّب طىاًلبو بًالنَّاًر، كىنػىفىاىيٍم يًف اٍلبػيٍلدىاًف، ًمنػٍ 
، كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني يىسىارو نػىفىاهي ًإىلى حىازًهو، كىأىبيو اٍلكىرىكًَّس، كىتيىةي ذىًلكى أىفَّ   ٤ًتٍنىةى سىبىأو نػىفىاهي ًإىلى ًإٍسبىاطو

مىامىةي ًإالَّ لًرىجي  لو ًمٍن تًؿ دىاكيدى، كىقىالىًت الرَّاًفضىةي: الرَّاًفضىًة ٤ًتٍنىةي اٍليػىهيوًد، قىالىًت اٍليػىهيودي: الى تىٍصليحي اإٍلً
، كىقىالىًت اٍليػىهيودي: الى ًجهىادى يًف سىًبي مىامىةي ًإالَّ لًرىجيلو ًمٍن كىلىًد عىًليّْ ٍبًن أىّب طىاًلبو ًل اللًَّو الى تىٍصليحي اإٍلً

، كىيػىٍنزًؿي سىبىبه ًمنى السَّمىاًء،  ًبيًل اللًَّو حىىتَّ ٮتىٍريجى اٍلمىًسيحي الدَّجَّاؿي كىقىالىًت الرَّاًفضىةي: الى ًجهىادى يًف سى
ةى اٍلمىٍغًرًب حىىتَّ تىٍشتى  ًبكى حىىتَّ ٮتىٍريجى اٍلمىٍهًدمُّ كىيػينىاًدم مينىادو ًمنى السَّمىاًء، كىاٍليػىهيودي: يػيؤىخّْريكفى صىبلى
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الى تػىزىاؿي أيمَّيًت عىلىى اٍلًفٍطرىًة مىا ملٍى : » النُّجيوـي، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي. كىاٟتٍىًديثي عىٍن رىسيوًؿ اللَّوً 
ةى اٍلمىٍغًرًب حىىتَّ تىٍشتىًبكى النُّجيوـي  ٍيئنا، كىكىذىًلكى « يػيؤىخّْريكا صىبلى لىًة شى ، كىاٍليػىهيودي تػىزيكؿي عىلىى اٍلًقبػٍ

ًة، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي،  ًبرىجيلو قىٍد سىدىؿى ثػىٍوبىوي  رىسيوؿي اللًَّو  كىمىرَّ »الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي تػىنىودي يف الصَّبلى
، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي الى يػىرىٍكفى عىلىى « فػىغىمىصىوي عىلىٍيوً  ـى كيلّْ ميٍسًلمو ، كىاٍليػىهيودي يىٍستىًحلُّوفى دى

ٍيئنا، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي النّْسىاًء ًعدَّةن، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي الى يػىرىٍكفى الطَّ  ثى شى ؽى الثَّبلى بلى
عىديكُّنىا ًمنى حىرَّفيوا التػٍَّورىاةى، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي حىرَّفيوا اٍلقيٍرتفى، كىاٍليػىهيودي يػىبػٍغىضيوفى ًجرٍبًيلى، كىيػىقيوليوفى: ىيوى 

ًئكىًة، كىكىذىًلكى ًصٍنفه ًمنى الرَّاًفضىةً  ]السنة [. "يػىقيوليوفى غىلىطى بًاٍلوىٍحًي ًإىلى ٤تيىمَّدو  اٍلمىبلى
 [.ْٔٗ/ّللخبلؿ:

عن دين ا، كسنذكر  ىم مرتدكفكمن ظن أف الركافض من فرؽ اإلسبلـ فقد أخطأ، بل 
كبياف كفرىم أحد اقسامهم " النصَتية " الذين كانوا ٭تكموف أىل ىذه الببلد ا١تباركة، 

ية على عواـ ا١تسلمُت يف ىذه الببلد كاضفت على النصَتية كزندقتهم، ككيف لبست الصوف
غطاء اإلسبلـ كالشرعية رغم كفرىم كزندقتهم كٖتاكمهم لغَت شرع رب العا١تُت كمواالهتم 

 للنصارل ا١تبلعُت.
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 :ٔسَدقتٓى انُصيــزيتبياٌ كفز  انتفصيم يف
اسم العلويُت، ٘تويها كتغطية ٟتقيقتهم  ببلد الشاـكلقد أطلق عليهم اإلستعمار الفرنسي ل

 الرافضية الباطنية ا٠تبيثة ، كىم من الشيعة الغبلة ، كذلك ألهنم غلو يف علي بن أّب طالب 
 ، كقالوا بألوىيتو كمذىبهم مزيج من الوثنية اآلسيوية القدٯتة كآّوسية كاليهودية كالنصرانية ،

 .كتعاىل يف جسم خاصة يف قضية اٟتلوؿ أم حلوؿ ا سبحانو

سنة من  ََٖكلقد تكلم فيهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا يف ٣تموع الفتاكل قبل 
:اآلف حيث   سيًئلى رىًٛتىوي اللَّوي تػىعىاىلى

ًر اٟتٍىقّْ مىا تػىقيوؿي السَّادىةي اٍلعيلىمىاءى أىًئمَّةي الدّْيًن رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيٍم أىٍٚتىًعُتى كىأىعىانػىهيٍم عىلىى إٍظهىا"
ًؿ ا٠تٍىٍمًر كىتػىنىاسيًخ اأٍلى  ٍركىاًح اٍلميًبًُت كىًإٍٜتىاًد شيعىًب اٍلميٍبًطًلُتى: يًف " اٍلنيصىٍَتًيَّة " اٍلقىائًًلُتى بًاٍسًتٍحبلى

نٍػيى  ا كىبًأىفَّ " الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمسى كىًقدىـً اٍلعىاملًً كىًإٍنكىاًر اٍلبػىٍعًث كىالنُّشيوًر كىاٞتٍىنًَّة كىالنَّاًر يف غىٍَتً اٟتٍىيىاًة الدُّ
 كىًىيى: عىًليّّ كىحىسىنه كىحيسىٍُته كى٤تيًٍسنه كىفىاًطمىةي. فىذًٍكري ىىًذًه اأٍلىٍٝتىاًء 

" ًعبىارىةه عىٍن ٜتىٍسىًة أىٍٝتىاءو
يًَّة شيريكًط الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمسىًة ا٠تٍىٍمسىًة عىلىى رىأًٍيًهٍم ٬تيٍزًئػيهيٍم عىٍن اٍلغيٍسًل ًمٍن اٞتٍىنىابىًة كىاٍلويضيوًء كىبىقً 

ًثُتى اٍمرىأىةن يػىعي  ًثُتى رىجيبلن كىاٍسًم ثىبلى ـى " ًعٍندىىيٍم ًعبىارىةه عىٍن اٍسًم ثىبلى دُّكنػىهيٍم يًف  كىكىاًجبىاهًتىا. كىبًأىفَّ " الصّْيىا
ا اٍلمىٍوًضعي عىٍن إبٍػرىازًًىٍم؛ كىبًأىفَّ إ٢تىىهيمٍ  الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى ىيوى عىًليُّ  كيتيًبًهٍم كىيىًضيقي ىىذى

ـي يًف اأٍلىٍرًض فىكىانىٍت اٟتًٍٍكمىةي يًف ظيهيور  ٍبني أىّب طىاًلبو  مىا لىوي يًف السَّمىاًء كىاإٍلً فػىهيوى ًعٍنديىيٍم اإٍلً
ا النَّاسيوًت عىلىى رىأًٍيًهٍم أىٍف يػيٍؤًنسى خىٍلقىوي كىعىبً  ىيوًت ًّٔىذى يدىهي؛ لًيػيعىلّْمىهيٍم كىٍيفى يػىٍعرًفيونىوي كىيػىٍعبيديكنىوي. البلَّ

عىلىى  كىبًأىفَّ النًَّصًَتمَّ ًعٍندىىيٍم الى يىًصَتي نصَتيا ميٍؤًمننا ٬تيىاًلسيونىوي كىيىٍشرىبيوفى مىعىوي ا٠تٍىٍمرى كىييٍطًلعيونىوي 
بىوي ميعىلّْميوي. كىحىًقيقىةي ا٠تًٍطىاًب ًعٍندىىيٍم أىٍف ٭تيىلّْفيوهي عىلىى  أىٍسرىارًًىٍم كىيػيزىكّْجيونىوي ًمٍن ًنسىاًئًهٍم: حىىتَّ ٮتيىاطً 

ًبًو؛ كىعىلىى أىالَّ يػىٍنصىحى ميٍسًلمنا كىالى غىيػٍرىهي إالَّ مىٍن كىافى  ًكٍتمىاًف ًديًنًو كىمىٍعرًفىًة مىشىاٮًتًوً  اًبًر أىٍىًل مىٍذىى كىأىكى
ؼى رىبَّوي كىًإمىامىوي ًبظيهيورًًه يًف أىنٍػوىارًًه كىأىٍدكىارًًه فػىيػىٍعًرؼي انًٍتقىاؿى ااًلٍسًم ًمٍن أىٍىًل ًديًنًو كىعىلىى أىٍف يػىٍعرً 

ـى كىاٍلمىٍعٌتى ىيوى شيث كىااًلٍسمي  . فىااًلٍسمي ًعٍندىىيٍم يف أىكًَّؿ النَّاًس تدى كىاٍلمىٍعٌتى يًف كيلّْ ًحُتو كىزىمىافو
. كى  ًذًه الصُّورىًة كىمىا يػىٍزعيميوفى ٔتىا يًف اٍلقيٍرتًف اٍلعىًظيًم يػىٍعقيوبي كىاٍلمىٍعٌتى ىيوى ييوسيفي يىٍستىًدلُّوفى عىلىى ىى
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ـي  -ًحكىايىةن عىٍن يػىٍعقيوبى كىييوسيفى  ةي كىالسَّبلى فػىيػىقيوليوفى: أىمَّا يػىٍعقيوبي فىًإنَّوي كىافى  -عىلىٍيًهمىا الصَّبلى
: }سىٍوؼى أىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىّبّْ  كىأىمَّا ييوسيفي فىكىافى اٍلمىٍعٌتى ااًلٍسمى فىمىا قىدىرى أىٍف يػىتػىعىدَّل مىٍنزً  لىتىوي فػىقىاؿى

: }الى تػىٍثرًيبى عىلىٍيكيمي اٍليػىٍوـى  فػىلىٍم يػيعىلٍّْق اأٍلىٍمرى بًغىٍَتًًه؛ أًلىنَّوي عىًلمى أىنَّوي اإٍلً  لىوي اٍلمىٍطليوبى فػىقىاؿى
ىيوى ااًلٍسمى كىييوشىعى ىيوى اٍلمىٍعٌتى كىيػىقيوليوفى: ييوشىعي ريدٍَّت لىوي الشٍَّمسي لىمَّا  اٍلميتىصىرّْؼي كى٬تىٍعىليوفى ميوسىى

أىمىرىىىا فىأىطىاعىٍت أىٍمرىهي؛ كىىىٍل تػيرىدُّ الشٍَّمسي إالَّ لًرىبػّْهىا كى٬تىٍعىليوفى سيلىٍيمىافى ىيوى ااًلٍسمى كتصف ىيوى 
. كى  يػىقيوليوفى: سيلىٍيمىافي عىجىزى عىٍن إٍحضىاًر عىٍرًش بلقيس كىقىدىرى عىلىٍيًو تصف اٍلمىٍعٌتى اٍلقىاًدري اٍلميٍقتىًدري

أًلىفَّ سيلىٍيمىافى كىافى الصُّورىةى كتصف كىافى اٍلمىٍعٌتى اٍلقىاًدرى اٍلميٍقتىًدرى كىقىٍد قىاؿى قىائًليهيٍم: ىىابًيلي شيث 
ٍيدىري كىيػىعيدُّ  ا عىلىى ىىذىا ييوسيفي ييوشىعي تصف مشعوف الصَّفىا حى ا كىاًحدن كفى اأٍلىنًٍبيىاءى كىاٍلميٍرسىًلُتى كىاًحدن

فػىيػىقيوليوفى: ٤تيىمَّده ىيوى ااًلٍسمي كىعىًليّّ ىيوى اٍلمىٍعٌتى كىييوًصليوفى اٍلعىدىدى  النَّمىًط إىلى زىمىًن رىسيوًؿ اللًَّو 
ا ا التػٍَّرتًيًب يًف كيلّْ زىمىافو إىلى كىٍقًتنىا ىىذى يًن ًعٍندىىيٍم أىفَّ عىًليِّا عىلىى ىىذى ًقيقىًة ا٠تًٍطىاًب يف الدّْ . فىًمٍن حى

ا ىيوى اٟتًٍجىابي  اًبًر ريؤىسىائًًهٍم  ىيوى الرَّبُّ كىأىٍف ٤تيىمَّدن كىأىفَّ سىٍلمىافى ىيوى اٍلبىابي كىأىٍنشىدى بػىٍعضي أىكى
ٍبًعًمائىةو فػىقىا ئًًهٍم لًنػىٍفًسًو يف شيهيوًر سىنىًة سى : أىٍشهىدي أىٍف الى إلىوى إالَّ حيدرة اأٍلىنٍػزىعي اٍلبىًطُتي كىالى كىفيضىبلى ؿى

وليوفى إفَّ ًحجىابى عىلىٍيًو إالَّ ٤تيىمَّده الصَّاًدؽي اأٍلىًمُتي كىالى طىرًيقى إلىٍيًو إالَّ سىٍلمىافي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي كىيػىقي 
ا التػٍَّرتًيًب ملٍى يػىزىٍؿ كىالى  ـي كىااًلثٍػنىا عىشىرى نىًقيبنا كىأىٍٝتىاؤيىيٍم ذىًلكى عىلىى ىىذى يػىزىاؿي كىكىذىًلكى ا٠تٍىٍمسىةي اأٍلىيٍػتىا

جىاًب كىاٍلبىاًب مىٍشهيورىةه ًعٍندىىيٍم كىمىٍعليومىةه ًمٍن كيتيًبًهٍم ا٠تٍىًبيثىًة كىأىنػَّهيٍم الى يػىزىاليوفى ييٍظًهريكفى مىعى الرَّبّْ كىاٟتًٍ 
ا عىلىى الدَّكىاـً كىااًلٍسًتٍمرىاًر كىيػىقيوليوفى: إفَّ إبًٍليسى اأٍلىبىاًلسىًة ىيوى عيمىري ٍبني  يًف كيلٍّ كىٍورو كىدىٍكرو  أىبىدنا سىٍرمىدن

أىٍٚتىًعُتى كىشىرَّفػىهيٍم كىأىٍعلىى ريتػىبػىهيٍم  مثيَّ عيٍثمىافي  كىيىًليًو يف ريتٍػبىًة اإلبليسية أىبيو بىٍكرو   ا٠تٍىطَّابً 
فىبلى يػىزىاليوفى مىٍوجيوًدينى يًف كيلّْ كىٍقتو  -اٍلميٍلًحًدينى كىانًٍتحىاًؿ أىنٍػوىاًع الضَّالُّْتى كىاٍلميٍفًسًدينى عىٍن أىقٍػوىاًؿ 

ًذًه اأٍليصيو  ًة شيعىبه كىتػىفىاًصيلي تػىٍرًجعي إىلى ىى اًىًبًهٍم اٍلفىاًسدى ًؿ دىاًئمنا حىٍسبىمىا ذيًكرى ًمٍن التػٍَّرتًيًب. كىًلمىذى
ًد الشَّاـً )كىىيٍم مىٍعريكفيوفى اٍلمىٍذكيورى  ٍلعيونىةي اٍستػىٍولىٍت عىلىى جىاًنبو كىًبَتو ًمٍن ًببلى ًة. كىىىًذًه الطَّائًفىةي اٍلمى

ا اٍلمىٍذىىًب كىقىٍد حىقَّقى أىٍحوىا٢تىيٍم كيلُّ مىٍن خىالىطىهيٍم كىعىرىفػىهيٍم ًمٍن عيقىبلى  ءى مىٍشهيوريكفى ميتىظىاًىريكفى ًّٔىذى
ا الزَّمىاًف؛ أًلىفَّ أىٍحوىا٢تىيٍم كىانىٍت مىٍستيورىةن عىٍن  ًمُتى كىعيلىمىائًًهٍم كىًمٍن عىامًَّة النَّاًس أىٍيضنا يًف اٍلميٍسلً  ىىذى

ـي  ًد السَّاًحًليًَّة؛ فػىلىمَّا جىاءىٍت أىيَّا ٍفرًٍنًج اٍلمىٍخذيكًلُتى عىلىى اٍلًببلى ًء اإٍلً ـً  اإٍلً أىٍكثىًر النَّاًس كىٍقتى اٍسًتيبلى ٍسبلى
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ءي ًًٍّٔم كىًثَته ًجدِّا. فػىهىٍل ٬تىيوزي ًلميٍسًلًم أىٍف يػيزىكّْجىهيمٍ  ٢تييٍم. كىااًلبًٍتبلى أىٍك  اٍنكىشىفى حىا٢تييٍم كىظىهىرى ضىبلى
؟ كىمىا حيٍكمي اٞتٍيٍْبً اٍلمىعٍ  لُّ أىٍكلي ذىبىاًئًحًهٍم كىاٟتٍىالىةي ىىًذًه أىـٍ الى ميوًؿ ًمٍن يػىتػىزىكَّجى ًمنػٍهيٍم؟ كىىىٍل ٭تًى

؟ ًبًسًهٍم؟ كىىىٍل ٬تىيوزي دىفٍػنػيهيٍم بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمُتى أىـٍ الى ًتًهٍم؟ كىمىا حيٍكمي أىكىانًيًهٍم كىمىبلى كىىىٍل  إنٍػفىحىًة ذىبًيحى
بي عىلىى كىيلّْ اأٍلىمٍ  اميهيٍم يف ثػيغيوًر اٍلميٍسًلًمُتى كىتىٍسًليميهىا إلىٍيًهٍم؟ أىـٍ ٬تًى ًر قىٍطعيهيٍم ٬تىيوزي اٍسًتٍخدى

ـي غىٍَتًًىٍم ًمٍن رًجىاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى الكفاة كىىىٍل يىٍأمثىي إذىا أىخَّرى طىٍردىىيٍم؟ أىـٍ ٬تىيوزي لىوي التَّ  ا مىهُّلي كىاٍسًتٍخدى
؟ كىًإذىا اٍستىٍخدىمىهيٍم كىأىٍقطىعىهيٍم أىٍك ملٍى يػيٍقًطٍعهيٍم ىىٍل ٬تىيوزي لى  وي صىٍرؼي أىٍموىاًؿ بػىٍيًت مىعى أىفَّ يف عىٍزًمًو ذىًلكى

ٍمًر عىٍنوي اٍلمىاًؿ عىلىٍيًهٍم كىًإذىا صىرىفػىهىا كىتىأىخَّرى لًبػىٍعًضًهٍم بىًقيَّةه ًمٍن مىٍعليوًمًو اٍلميسىمَّى؛ فىأىخَّرىهي كىيلُّ اأٍلى 
هي ًلذى  ًلكى ىىٍل ٬تىيوزي لىوي ًفٍعلي ىىًذًه كىصىرىفىوي عىلىى غىٍَتًًه ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك اٍلميٍستىًحقُّْتى أىٍك أىٍرصىدى

؟ كى  ؿه أىـٍ الى بي عىلىٍيًو؟ كىىىٍل ًدمىاءي اٍلنيصىٍَتًيَّة اٍلمىٍذكيورًينى ميبىاحىةه كىأىٍموىا٢تييٍم حىبلى ًإذىا الصُّوىًر؟ أىـٍ ٬تًى
عىهيٍم ًمٍن حيصيوًف اٍلميٍسًلًمُتى كىحىذَّرى أىٍىلى جىاىىدىىيٍم كىيلُّ اأٍلىٍمًر أىيَّدىهي اللَّوي تػىعىاىلى بًًإٍٜتىاًد بىاًطًلًهٍم كىقىطى 

ًة كىمىنػىعىهيٍم ًمٍن إٍظهىاًر دً  ًتًهٍم كىأىٍكًل ذىبىاًئًحًهٍم كىأىٍلزىمىهيٍم بًالصٍَّوـً كىالصَّبلى ـً ًمٍن مينىاكىحى ٍسبلى يًنًهٍم اإٍلً
ٍفضىلي كىأىٍكثػىري أىٍجرنا ًمٍن التَّصىدّْم كىالتػَّرىصًُّد لًًقتىاًؿ اٍلبىاًطًل كىىيٍم الًَّذينى يػىليونىوي ًمٍن اٍلكيفَّاًر: ىىٍل ذىًلكى أى 

دً  ٍدـً ًببلى ًدًىٍم كىىى ا أىٍفضىلي ًمٍن كىٍونًًو ٬تيىاًىدي  التَّتىاًر يًف ًببلى ٍفرًٍنًج عىلىى أىٍىًلهىا؟ أىـٍ ىىذى سىًيسى كىًديىاًر اإٍلً
أىٍجري مىٍن رىابىطى يًف الثػُّغيوًر عىلىى سىاًحًل اٍلبىٍحًر خىٍشيىةى قىٍصًد  اٍلنيصىٍَتًيَّة اٍلمىٍذكيورًينى ميرىاًبطنا؟ كىيىكيوفي 

اًىبػىهيٍم أىٍف ييٍشًهرى  بي عىلىى مىٍن عىرىؼى اٍلمىٍذكيورًينى كىمىذى ا أىٍكبػىري أىٍجرنا؟ كىىىٍل ٬تًى الفرنج أىٍكبػىري أىـٍ ىىذى
نػىهيٍم فػىلىعىلَّ اللَّوى تػىعىاىلى أىٍف يػىٍهًدمى بػىٍعضىهيٍم أىٍمرىىيٍم كىييسىاًعدى عىلىى إٍبطىاًؿ بىاًطًلًهٍم كىًإظٍ  ـً بػىيػٍ هىاًر اإٍلًٍسبلى

ًدًىٍم ميٍسًلًمُتى بػىٍعدى خيريكًجًهٍم ًمٍن ذىًلكى اٍلكيٍفًر الٍ  ـً كىأىٍف ٬تىٍعىلى ًمٍن ذيرّْيًَّتًهٍم كىأىٍكالى عىًظيًم أىـٍ إىلى اإٍلًٍسبلى
ًزـي ٬تىيوزي التػَّغىافيلي عىنػٍهيٍم كىاإٍلً  ؟ كىمىا قىدىرى اٍلميٍجتىًهدي عىلىى ذىًلكى كىاٍلميجىاًىدي ًفيًو كىاٍلميرىاًبطي لىوي كىاٍلميبلى ٫ٍتىاؿي

؛ عىلىٍيًو؟ كىٍلتىٍبسيطيوا اٍلقىٍوؿى يف ذىًلكى ميثىاًبُتى مىٍأجيورًينى إٍف شىاءى اللَّوي تػىعىاىلى إنَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قى  ًديره
 ."وي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي كىحىٍسبػينىا اللَّ 
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ـً تىًقيُّ الدّْيًن أىبيو اٍلعىبَّاًس أىٍٛتىد اٍبني تػىٍيًميَّة:  فىأىجىابى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى

ًء اٍلقىٍوـي اٍلميسىمٍَّوفى باٍلنيصىٍَتًيَّة ىيٍم كىسىائًري أىٍصنىاًؼ اٍلقىرىامً " طىًة اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى، ىىؤيالى
٤تيىمَّدو  ًطًنيًَّة أىٍكفىري ًمٍن اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل؛ بىٍل كىأىٍكفىري ًمٍن كىًثَتو ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىضىرىريىيٍم عىلىى أيمَّةً اٍلبىا
  ًء يػى تىظىاىىريكفى أىٍعظىمي ًمٍن ضىرىًر اٍلكيفَّاًر اٍلميحىارًًبُتى ًمٍثلى كيفَّاًر التَّتىاًر كالفرنج كىغىٍَتًًىٍم؛ فىًإفَّ ىىؤيالى

ًة أىٍىًل اٍلبػىٍيًت كىىيٍم يف اٟتٍىًقيقىًة الى يػيٍؤًمنيوفى بًاىللَّوً   كىالى ًبرىسيولًًو ًعٍندى جيهَّاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى بًالتَّشىيًُّع كىميوىاالى
ًد ًمٍن اٍلميٍرسىًلُتى قػىٍبلى  كىالى ًبًكتىابًًو كىالى بًأىٍمًر كىالى نػىٍهيو كىالى ثػىوىابو كىالى ًعقىابو كىالى جىنَّةو كىالى نىارو  كىالى بًأىحى

ـى اللًَّو كىرىسيولًًو اٍلمىٍعريكًؼ ًعٍندى عيلىمىاًء  ٤تيىمَّدو  كىالى ٔتًلًَّة ًمٍن اٍلًملىًل السَّالًفىًة بىٍل يىٍأخيذيكفى كىبلى
ًعٍلمي اٍلبىاًطًن؛ ًمٍن ًجٍنًس مىا ذىكىرىهي السَّاًئلي  يػىٍفتػىريكنػىهىا؛ يىدَّعيوفى أىنػَّهىا اٍلميٍسًلًمُتى يػىتىأىكَّليونىوي عىلىى أيميورو 

ا اٍٞتًٍنًس؛ فىًإنَّوي لىٍيسى ٢تىيٍم حىدّّ ٤تىٍديكده ًفيمىا يىدَّعيونىوي ًمٍن اإٍلًٟتٍىاًد يًف أىٍٝتىاًء ال لًَّو تػىعىاىلى كىًمٍن غىٍَتً ىىذى
ـً اللًَّو تػىعىاىلى كىرىسيولًًو  ٯتىاًف كىشىرىاًئًع كىتيىاتًًو كىٖتىٍرًيًف كىبلى عىٍن مىوىاًضًعًو؛ إٍذ مىٍقصيوديىيٍم إٍنكىاري اإٍلً

ـً ًبكيلّْ طىرًيقو مىعى التَّظىاىيًر بًأىفَّ ٢ًتىًذًه اأٍليميوًر حىقىاًئقي يػىٍعرًفيونػىهىا ًمٍن ًجٍنًس مىا ذىكىرى ال ٍسبلى سَّاًئلي اإٍلً
ـى اٍلمىٍفريكضى " ًكٍتمىافي كىًمٍن ًجٍنًس قػىٍو٢تًًٍم: إفَّ " الصَّلىوىاًت ا٠تٍىمٍ  سى " مىٍعرًفىةي أىٍسرىارًًىٍم ك " الصّْيىا

( ٫تيىا أىبيو بىٍكرو كىعيمىري  ا أىّب ٢تىىبو كىأىفَّ  أىٍسرىارًًىٍم " كىحىجَّ اٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيًق " زًيىارىةي شيييوًخًهٍم كىأىفَّ )يىدى
ـى اٍلميًبُتى( ىيوى  مىا ـً كىأىٍىًلًو كىقىائًعي )النَّبىأى اٍلعىًظيمى كىاإٍلً ؛ كى٢تىيٍم يًف ميعىادىاًة اإٍلًٍسبلى عىًليُّ ٍبني أىّب طىاًلبو

جَّاجى مىٍشهيورىةه كىكيتيبه ميصىنػَّفىةه فىًإذىا كىانىٍت ٢تىيٍم ميٍكنىةه سىفىكيوا ًدمىاءى اٍلميٍسًلًمُتى؛ كىمىا قػىتػىليوا مىرَّةن اٟتٍي 
أىخىذيكا مىرَّةن اٟتٍىجىرى اأٍلىٍسوىدى كىبىًقيى ًعٍندىىيٍم ميدَّةن كىقػىتػىليوا ًمٍن عيلىمىاًء اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍلقىٍوىيٍم يف بًٍئًر زىٍمزىـى كى 

يػٍريهي كىصىنَّفى كىمىشىاٮًتًًهٍم مىا الى ٭تيًٍصي عىدىدىهي إالَّ اللَّوي تػىعىاىلى كىصىنػَّفيوا كيتيبنا كىًثَتىةن ٦تَّا ذىكىرىهي السَّاًئلي كىغى 
ًر اءي اٍلميٍسًلًمُتى كيتيبنا يًف كىٍشًف أىٍسرىارًًىٍم كىىىٍتًك أىٍستىارًًىٍم؛ كىبػىيػَّنيوا ًفيهىا مىا ىيٍم عىلىٍيًو ًمٍن اٍلكيفٍ عيلىمى 

قىًة كىاإٍلًٟتٍىاًد الًَّذم ىيٍم بًًو أىٍكفىري ًمٍن اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىًمٍن برا٫تة ا٢ٍتًٍنًد الًَّذينى يػىعٍ  ديكفى بي كىالزٍَّندى
ًثًَت الًَّذم يػىٍعرًفيوي اٍلعيلىمىاءي يًف كىٍصًفًهمٍ  ـى. كىمىا ذىكىرىهي السَّاًئلي يًف كىٍصًفًهٍم قىًليله ًمٍن اٍلكى . كىًمٍن اأٍلىٍصنىا

ًتًهٍم كىىي  نىا أىفَّ السَّوىاًحلى الشَّاًميَّةى إ٪تَّىا اٍستػىٍوىلى عىلىيػٍهىا النَّصىارىل ًمٍن ًجهى ٍعليوـً ًعٍندى ٍم دىاًئمنا مىعى كيلّْ اٍلمى
أىٍعظىًم اٍلمىصىاًئًب ًعٍندىىيٍم فػىٍتحي  عىديكٍّ لًٍلميٍسًلًمُتى؛ فػىهيٍم مىعى النَّصىارىل عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى. كىًمنٍ 

ميٍسًلًمُتى اٍلميٍسًلًمُتى لًلسَّوىاًحًل كىاٍنًقهىاري النَّصىارىل؛ بىٍل كىًمٍن أىٍعظىًم اٍلمىصىاًئًب ًعٍندىىيٍم انًٍتصىاري الٍ 
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النَّصىارىل عىلىى ثػيغيوًر  -كىاٍلًعيىاذي بًاىللًَّو تػىعىاىلى  -عىلىى التَّتىاًر. كىًمٍن أىٍعظىًم أىٍعيىاًدًىٍم إذىا اٍستػىٍوىلى 
اللَّوي فػىٍتحىهىا اٍلميٍسًلًمُتى فىًإفَّ ثػيغيورى اٍلميٍسًلًمُتى مىا زىالىٍت بًأىٍيًدم اٍلميٍسًلًمُتى حىىتَّ جىزًيرىًة قػيبػٍريصى يىسَّرى 
فىًة أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى " عيٍثمىافى ٍبًن عفاف "  فػىتىحىهىا "  عىٍن قىرًيبو كىفػىتىحىهىا اٍلميٍسًلميوفى يف ًخبلى

ًء اٍلميحىادُّكفى لًلًَّو كىرىسيولًًو كى  ثػيريكا ًحينىًئذو ميعىاًكيىةي ٍبني أىّب سيٍفيىافى " إىلى أىثٍػنىاًء اٍلًمائىًة الرَّابًعىًة. فػىهىؤيالى
يًف بًالسَّوىاًحًل كىغىٍَتًىىا فىاٍستػىٍوىلى النَّصىارىل عىلىى السَّاًحًل؛ مثيَّ ًبسىبىًبًهٍم اٍستػىٍولىٍوا عىلىى اٍلقيٍدًس الشَّرً 

ـى اللَّوي  ؛ مثيَّ لىمَّا أىقىا ميليوؾى اٍلميٍسًلًمُتى  كىغىٍَتًًه؛ فىًإفَّ أىٍحوىا٢تىيٍم كىانىٍت ًمٍن أىٍعظىًم اأٍلىٍسبىاًب يف ذىًلكى
يًن " كىأىتٍػبىاًعًهمىا كىفػىتىحيوا  ًح الدّْ يًن الشًَّهيًد كىصىبلى ًبيًل اللًَّو تػىعىاىلى " كىنيوًر الدّْ اٍلميجىاًىًدينى يف سى

؛ فىًإنػَّهيٍم كى  انيوا ميٍستػىٍوًلُتى السَّوىاًحلى ًمٍن النَّصىارىل كى٦تٍَّن كىافى ًّٔىا ًمنػٍهيٍم كىفػىتىحيوا أىٍيضنا أىٍرضى ًمٍصرى
دى كىمً  ٍن ذىًلكى عىلىيػٍهىا ٨تىٍوى ًمائػىيتىٍ سىنىةو كىاتػَّفىقيوا ىيٍم كىالنَّصىارىل فىجىاىىدىىيٍم اٍلميٍسًلميوفى حىىتَّ فػىتىحيوا اٍلًببلى

يىاًر اٍلًمٍصرًيًَّة كىالشَّاًميًَّة. مثيَّ إفَّ  ـً بًالدّْ ٍسبلى ـً  التَّارًيًخ انٍػتىشىرىٍت دىٍعوىةي اإٍلً دى اإٍلًٍسبلى التَّتىارى مىا دىخىليوا ًببلى
ادى كىغىيػٍرىهي ًمٍن ميليوًؾ اٍلميٍسًلًمُتى إالَّ ٔتيعىاكىنىًتًهٍم كىميؤىازىرىهًتًٍم؛ فىًإفَّ مينى  ًليفىةى بػىٍغدى كيو كىقػىتػىليوا خى جّْمى ىيوالى

ا ٢تىيٍم باأل١توت كىىيوى الًَّذم أىمىرى بًقىٍتًل ا٠تٍىلًيفىًة الطوسي " كىافى كىزًيرن  الًَّذم كىافى كىزًيرىىيٍم كىىيوى " النًَّصَتي 
ًحدىةى " كىتى  ًء. كى٢تىيٍم " أىٍلقىابه " مىٍعريكفىةه ًعٍندى اٍلميٍسًلًمُتى تىارىةن ييسىمٍَّوفى " اٍلمىبلى يىًة ىىؤيالى ارىةن كىًبوالى

ٍٝتىاًعيًليَّة " كتىارىةن ييسىمٍَّوفى " ييسىمٍَّوفى " اٍلقىرىاًمطىةى " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " اٍلبىاطً  ًنيَّةى " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " اإٍلً
ا يػىعيمُّهيٍم اٍلنيصىٍَتًيَّة " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " ا٠ترمية " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " اٍلميحىمّْرىةى " كىىىًذًه اأٍلىٍٝتىاءي ًمنػٍهىا مى 

ٯتىافى يػىعيمُّ اٍلميٍسًلًمُتى كىلًبػىٍعًضًهٍم اٍسمه ٮتىيصُّوي: كىًمنػٍهىا مىا ٮتىيصُّ بػىٍعضى أىٍصنىافً  ـى كىاإٍلً ًهٍم كىمىا أىفَّ اإٍلًٍسبلى
. كىشىرٍحي مىقىاًصًدًىٍم يىطيوؿي كىىيٍم كىمىا قى  اؿى إمَّا لًنىسىًب كىًإمَّا ًلمىٍذىىًب كىًإمَّا لًبػىلىدو كىًإمَّا لًغىٍَتً ذىًلكى

. كىحىًقيقىةي أىٍمرًًىٍم أىنػَّهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى اٍلعيلىمىاءي ًفيًهٍم: ظىاىً  ًبًهٍم الرٍَّفضي كىبىاًطنيوي اٍلكيٍفري اٍلمىٍحضي ري مىٍذىى
صىلىوىاتي بًنىِبّْ ًمٍن ًمٍن اأٍلىنًٍبيىاًء كىاٍلميٍرسىًلُتى؛ الى بًنيوًح كىالى إبٍػرىاًىيمى كىالى ميوسىى كىالى ًعيسىى كىالى ٤تيىمَّدو 

يًل كىالى الٍ اللًَّو كىسىبلى  ٧تًٍ قيٍرتًف. ميوي عىلىٍيًهٍم أىٍٚتىًعُتى كىالى ًبشىٍيًء ًمٍن كيتيًب اللًَّو اٍلمينػىزَّلىًة؛ الى التػٍَّورىاًة كىالى اإٍلً
زًم النَّاسى ًفيهىا عىلىى كىالى ييًقرُّكفى بًأىفَّ لًٍلعىاملًى خىالًقنا خىلىقىوي؛ كىالى بًأىفَّ لىوي ًديننا أىمىرى بًًو كىالى أىفَّ لىوي دىارنا ٬تىٍ 

 أىٍعمىا٢تًًٍم غىيػٍرى ىىًذًه الدَّاًر.
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نيونىوي عىلىى ًسفىًة الطًَّبيًعيُّْتى أىٍك اإل٢تيُت كىتىارىةن يػىبػٍ اًىًب اٍلفىبلى نيوفى قػىٍو٢تىيٍم عىلىى مىذى قػىٍوًؿ  كىىيٍم تىارىةن يػىبػٍ
ـً النُّبػيوَّاًت: اٍلمىجيوًس الًَّذينى يػىٍعبيديكفى النُّورى كىيىضيمُّوفى إىلى  . كى٭تىٍتىجُّوفى ًلذىًلكى ًمٍن كىبلى  ذىًلكى الرٍَّفضى

: }أىكَّؿي مىا خىلىقى اللَّوي اٍلعىٍقلي   إمَّا بًقىٍوًؿ مىٍكذيكبو يػىنػٍقيليونىوي كىمىا يػىنػٍقيليوفى عىٍن النَِّبّْ  أىنَّوي قىاؿى
ٟتٍىًديًث؛ كىلىٍفظيوي " }إفَّ اللَّوى لىمَّا خىلىقى اٍلعىٍقلى فػىقىاؿى لىوي: كىاٟتٍىًديثي مىٍوضيوعه بًاتػّْفىاًؽ أىٍىًل اٍلًعٍلًم بًا

عىٍقلي  أىٍقًبٍل فىأىقٍػبىلى. فػىقىاؿى لىوي: أىٍدًبٍر فىأىٍدبػىرى  فػىييحىرّْفيوفى لىٍفظىوي فػىيػىقيوليوفى " }أىكَّؿي مىا خىلىقى اللَّوي الٍ 
ًع أىرًٍسطيو يف أىفَّ أىكَّؿى الصَّاًدرىاًت عىٍن كىاًجًب اٍلويجيوًد ىيوى اٍلعىٍقلي. كىًإمَّا لًيػيوىاًفقيوا قػىٍوؿى اٍلميتػىفىٍلًسفىًة أىتٍػبىا 

فػىييحىرّْفيونىوي عىٍن مىوىاًضًعًو كىمىا يىٍصنىعي أىٍصحىابي " رىسىاًئًل إٍخوىاًف الصَّفىا "  بًلىٍفًظ ثىاًبتو عىٍن النًَِّبّْ 
ًتًهٍم. كىقىٍد دىخىلى كىًثَته ًمٍن بىاًطًلًهٍم عىلىى كىًثَتو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى كىرىاجى عىلىٍيًهٍم كى٨تىٍويىيٍم فىًإنػَّهيٍم ًمٍن أىًئمَّ 

يًن؛ كىًإٍف كىانيوا الى يػيوىاًفقيونػىهيمٍ  عىلىى  حىىتَّ صىارى ذىًلكى يًف كيتيًب طىوىاًئفى ًمٍن اٍلميٍنتىًسًبُتى إىلى اٍلًعٍلًم كىالدّْ
ٍلعيونىًة الَّيًت ييسىمُّونػىهىا " الدٍَّعوىةى ا٢ٍتىاًديىةى " أىٍصًل كيٍفرًًىٍم؛ فىإً  ًء ٢تىيٍم يف إٍظهىاًر دىٍعوىهًتًٍم اٍلمى فَّ ىىؤيالى

غً  غى اأٍلىٍكبػىرى كىالنَّاميوسى اأٍلىٍعظىمى " كىمىٍضميوفي اٍلبىبلى اأٍلىٍكربىً  دىرىجىاته ميتػىعىدّْدىةه كىييسىمُّوفى النػّْهىايىةى " اٍلبىبلى
؛ كىااًلٍسًتٍهزىاءي بًًو كىٔتىٍن ييًقرُّ بًًو حىىتَّ قىٍد يىٍكتيبي أىحىديىيٍم اٍسمى اللًَّو يًف أىٍسفىًل  جىٍحدي  ا٠تٍىاًلًق تػىعىاىلى

 ًهمٍ رًٍجًلًو كىًفيًو أىٍيضنا جىٍحدي شىرىائًًعًو كىًديًنًو كىمىا جىاءى بًًو اأٍلىنًٍبيىاءي كىدىٍعوىل أىنػَّهيٍم كىانيوا ًمٍن ًجٍنسً 
طىلىًبهىا حىىتَّ قيًتلى كى٬تىٍعىليوفى ٤تيىمَّدنا  طىالًًبُتى لًلرّْئىاسىًة فىًمنػٍهيٍم ًمٍن أىٍحسىنى يف طىلىًبهىا كىًمنػٍهيٍم مىٍن أىسىاءى يف 

. كىًفيًو ًمٍن ااًلٍسًتٍهزىاءً  ًة  كىميوسىى ًمٍن اٍلًقٍسًم اأٍلىكًَّؿ كى٬تىٍعىليوفى اٍلمىًسيحى ًمٍن اٍلًقٍسًم الثَّاًِ بًالصَّبلى
 كىسىائًًر اٍلفىوىاًحًش: مىا يىطيوؿي كىٍصفيوي 

. كى٢تىيٍم كىالزَّكىاًة كىالصٍَّوـً كىاٟتٍىجّْ كىًمٍن ٖتىًٍليًل ًنكىاًح ذىكىاًت اٍلمىحىارًـً
ًد اٍلميٍسًلًمُتى  الَّيًت يىٍكثػيري ًفيهىا  إشىارىاته كى٥تيىاطىبىاته يػىٍعًرؼي ًّٔىا بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا. كىىيٍم إذىا كىانيوا يف ًببلى
ثػيريكا فىًإنَّوي يػىٍعرًفػيهيٍم عىامَّةي النَّ  ٯتىاًف فػىقىٍد ٮتىٍفىٍوفى عىلىى مىٍن الى يػىٍعرًفػيهيٍم كىأىمَّا إذىا كى اًس فىٍضبلن عىٍن أىٍىلي اإٍلً

 خىاصًَّتًهٍم.

ًء الى ٕتىيوزي  تػيهيٍم؛ كىالى ٬تىيوزي أىٍف يػىٍنًكحى الرَّجيلي  كىقىٍد اتػَّفىقى عيلىمىاءي اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى أىفَّ ىىؤيالى مينىاكىحى
تًًو ًمنػٍهيٍم كىالى يػىتػىزىكَّجى ًمنػٍهيٍم اٍمرىأىةن كىالى تػيبىاحي ذىبىاًئحيهيٍم. كىأىمَّا " اٞتٍيٍْبي اٍلمىٍعميوؿي بًإً  ًتًهٍم " فىًفيًو مىٍوالى نٍػفىحى

ًف مىٍشهيورىاًف لًٍلعيلىمىاًء كىسىائًًر إنٍػفى  ًة الفرنج الًَّذينى قػىٍوالى ًة اٍلمىجيوًس؛ كىذىبًيحى ًإنٍػفىحىًة ذىبًيحى ٍيتىًة كىكى ًة اٍلمى حى
ًنيفىةى كىأىٍٛتىد يف إٍحدىل الرّْكىايػىتػىٍُتً أىنَّ  بىاًئحى. فىمىٍذىىبي أىّب حى لُّ يػيقىاؿي عىنػٍهيٍم إنػَّهيٍم الى ييذىكُّوفى الذَّ وي ٭تًى
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ا اٞتٍيٍْبي؛ أًلىفَّ إنٍػفىحىةى الٍ  نٍػفىحىةى الى ٘تىيوتي ٔتىٍوًت اٍلبىًهيمىًة ىىذى ا اٍلقىٍوًؿ؛ أًلىفَّ اإٍلً ٍيتىًة طىاًىرىةه عىلىى ىىذى مى
. كىمىٍذىىبي مىاًلكو كىالشَّاًفًعيّْ كىأىٍٛتىد يًف الرّْكىايىةً  قىاةي اٍلًوعىاًء النًَّجًس يًف اٍلبىاًطًن الى يػينىجّْسي  كىميبلى

ا اٞتٍيٍْبى  تػىهىا ًعٍندىىيٍم  اأٍليٍخرىل أىفَّ ىىذى ٍيتىًة كىإًنٍػفىحى ى اٍلمى سىةه؛ أًلىفَّ لىْبى ًء ٧تًى نٍػفىحىةى ًعٍندى ىىؤيالى سه أًلىفَّ اإٍلً ٧تًى
ٍيتىًة. كىكيلّّ ًمٍن أىٍصحىاًب اٍلقىٍولىٍُتً ٭تىٍتىجُّ بًآثىاًر  بًيحىتيوي كىاٍلمى . كىمىٍن الى تػيؤٍكىلي ذىبًيحىتيوي فىذى سه يػىنػٍقيليهىا ٧تًى

 صَّحىابىًة فىأىٍصحىابي اٍلقىٍوًؿ اأٍلىكًَّؿ نػىقىليوا أىنػَّهيٍم أىكىليوا جيٍْبى اٍلمىجيوًس. كىأىٍصحىابي اٍلقىٍوًؿ الثَّاًِ عىٍن ال
ًذًه مىٍسأىلىةي اٍجًتهىادو؛ لًٍلميقىلّْ  يػيقىلّْدى  ًد أىفٍ نػىقىليوا أىنػَّهيٍم أىكىليوا مىا كىانيوا يىظينُّوفى أىنَّوي ًمٍن جيٍْبً النَّصىارىل. فػىهى

ًبًس اٍلمىجيوًس  ًبسيهيٍم " فىكىأىكىاًِ اٍلمىجيوًس كىمىبلى ًد اٍلقىٍولىٍُتً. كىأىمَّا " أىكىانًيهٍم كىمىبلى عىلىى مىٍن يػيٍفيًت بًأىحى
اًىًب اأٍلىًئمًَّة. كىالصًَّحيحي يف ذىًلكى أىفَّ أىكىانًيػىهيٍم الى تيٍستػىٍعمىلي إالَّ بػىٍعدى  غىٍسًلهىا؛ فىًإفَّ  مىا عيًرؼى ًمٍن مىذى

سي ًبذىًلكى ذىبىاًئحىهيٍم مىٍيتىةه فىبلى بيدَّ أىٍف ييًصيبى أىكىانًيػىهيٍم اٍلميٍستػىٍعمىلىةى مىا يىٍطبيخيونىوي ًمٍن ذىبىاًئًحًهٍم فػىتػىٍنجي 
ً  فىأىمَّا اآٍلنًيىةي الَّيًت الى يػىٍغًلبي عىلىى الظَّنّْ كيصيوؿي النَّجىاسىًة إلىيػٍهىا فػىتيٍستػىٍعمىلي  ًمٍن غىٍَتً غىٍسلو كىآنًيىًة اللَّْبى

ً ًفيهىا كىقىٍد تػىوىضَّأى عيمىري ٍبني ا٠تٍى  طَّاًب الَّيًت الى يىضىعيوفى ًفيهىا طىًبيخىهيٍم أىٍك يػىٍغًسليونػىهىا قػىٍبلى كىٍضًع اللَّْبى
  ًتًو ملٍى ٭تيٍكىٍم بًنىجىاسى . كىالى ٬تىيوزي دىفٍػنػيهيٍم يًف ًمٍن جىرًَّة نىٍصرىانًيَّةو. فىمىا شيكَّ يًف ٧تىىاسى ًتًو بًالشَّكّْ

عىٍن  مىقىاًبًر اٍلميٍسًلًمُتى كىالى ييصىلَّى عىلىى مىٍن مىاتى ًمنػٍهيٍم؛ فىًإفَّ اللَّوى سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىلى نػىهىى نىًبيَّوي 
ًة عىلىى اٍلمينىاًفًقُتى: كىعىٍبًد اللًَّو اٍبن أّب كى٨تىٍوًًه؛ كىكىانيوا ًة كىالزَّكىاًة كىالصّْيىاـً  الصَّبلى يػىتىظىاىىريكفى بًالصَّبلى

؛ لىًكٍن ييًسرُّكفى ذىًلكى فػىقىاؿى  ـً ٍسبلى اللَّوي: كىاٞتًٍهىاًد مىعى اٍلميٍسًلًمُتى؛ كىالى ييٍظًهريكفى مىقىالىةن ٗتيىاًلفي ًدينى اإٍلً
ا كىالى تػىقيٍم عىلى  ى قػىرٍبًًه إنػَّهيٍم كىفىريكا بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىمىاتيوا كىىيٍم }كىالى تيصىلّْ عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيٍم مىاتى أىبىدن

قىًة كىالنػّْفىاًؽ ييٍظًهريكفى اٍلكيٍفرى كىاإٍلًٟتٍىادى. ًء الًَّذينى ىيٍم مىعى الزٍَّندى  فىاًسقيوفى  فىكىٍيفى ًّٔىؤيالى

ًء يًف ثػيغيوًر اٍلميٍسًلًمُتى أىكٍ  ـي ًمٍثًل ىىؤيالى ا بىائًًر كىىيوى  كىأىمَّا اٍسًتٍخدى حيصيوهًنًٍم أىٍك جيٍنًدًىٍم فىًإنَّوي ًمٍن اٍلكى
ئىابى لًرىٍعًي اٍلغىنىًم؛ فىًإنػَّهيٍم ًمٍن أىغىشّْ النَّاسً  ـي الذّْ  ٔتىٍنزًلىًة مىٍن يىٍستىٍخًد

ًة أيميورًًىٍم كىىيٍم أىٍحرىصي النَّاًس عىلىى فىسىاًد اٍلمىٍملىكىًة كى  ٍكلىًة كىىيٍم شىرّّ ًمٍن لًٍلميٍسًلًمُتى كىًلويالى الدَّ
: إمَّا مىعى أىًمًَت اٍلعىٍسكىًر كى  اًمًر الًَّذم يىكيوفي يًف اٍلعىٍسكىًر؛ فىًإفَّ اٍلميخىاًمرى قىٍد يىكيوفي لىوي غىرىضه ًإمَّا اٍلميخى

ائً  ًء مىعى اٍلًملًَّة كىنىًبيػّْهىا كىًديًنهىا كىميليوًكهىا؛ كىعيلىمى . كىىىؤيالى هىا كىعىامًَّتهىا كىخىاصًَّتهىا كىىيٍم أىٍحرىصي مىعى اٍلعىديكّْ
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ًهٍم النَّاًس عىلىى تىٍسًليًم اٟتٍيصيوًف إىلى عىديكّْ اٍلميٍسًلًمُتى كىعىلىى إٍفسىاًد اٞتٍيٍنًد عىلىى كىيلّْ اأٍلىٍمًر كىًإٍخرىاجً 
ًة اأٍليميوًر قىٍطعيهيٍم ًمٍن دىكىاكً  يًن اٍلميقىاتًلىًة فىبلى يػيتػٍرىكيوفى يًف ثػىٍغرو كىالى يًف عىٍن طىاعىًتًو. كىاٍلوىاًجبي عىلىى كيالى

اًمًو ًمنٍ  ـى بىدى٢تىيٍم مىٍن ٭تىٍتىاجي إىلى اٍسًتٍخدى  الرّْجىاًؿ غىٍَتً ثػىٍغرو؛ فىًإفَّ ضىرىرىىيٍم يف الثػٍَّغًر أىشىدُّ كىأىٍف يىٍستىٍخًد
ـً كىعىلىى النٍُّصًح  لًلًَّو كىلًرىسيولًًو كىأًلىًئمًَّة اٍلميٍسًلًمُتى كىعىامًَّتًهٍم؛ بىٍل إذىا كىافى اٍلمىٍأميوًنُتى عىلىى ًديًن اإٍلًٍسبلى

ـي مىٍن يػىغيشُّوي كىًإٍف كىافى ميٍسًلمنا فىكىٍيفى ٔتىٍن يػىغيشُّ اٍلميٍسًلًمُتى كيلَّهيٍم كىالى   ٬تىيوزي كىيلُّ اأٍلىٍمًر الى يىٍستىٍخًد
ا اٍلوىاًجًب مىعى  اًؿ ًًٍّٔم كىجىبى عىلىٍيًو لىوي تىٍأًخَتي ىىذى اٍلقيٍدرىًة عىلىٍيًو بىٍل أىمُّ كىٍقتو قىدىرى عىلىى ااًلٍستًٍبدى

. كىأىمَّا إذىا ايٍستيٍخًدميوا كىعىًمليوا اٍلعىمىلى اٍلمىٍشريكطى عىلىٍيًهٍم فػىلىهيٍم إمَّا اٍلميسىمَّى كىًإمَّا أيٍجرىةي   اٍلًمٍثًل ذىًلكى
ا كىجىبىٍت أًلىنػَّهيٍم عوقدكا عىلىى ذىلً  . فىًإٍف كىافى اٍلعىٍقدي صىًحيحنا كىجىبى اٍلميسىمَّى كىًإٍف كىافى فىاًسدن كى

اميهيٍم ًمٍن ًجٍنسً  زًمىًة فىًهيى ًمٍن ًجٍنًس اٞتٍىعىالىًة اٞتٍىائًزىًة؛  أيٍجرىةي اٍلًمٍثًل كىًإٍف ملٍى يىكيٍن اٍسًتٍخدى اإٍلًجىارىًة البلَّ
ًء الى ٬تىيوزي  ًلًهٍم. فىًإٍف ملىٍ لىًكنَّ ىىؤيالى اميهيٍم فىاٍلعىٍقدي عىٍقده فىاًسده فىبلى يىٍستىًحقُّوفى إالَّ ًقيمىةى عىمى اٍسًتٍخدى

 يىكيونيوا عىًمليوا عىمىبلن لىوي ًقيمىةه فىبلى شىٍيءى ٢تىيٍم؛ لىًكٍن ًدمىاؤيىيٍم كىأىٍموىا٢تييٍم ميبىاحىةه.

ميوا شىرًيعىةى كىًإذىا أىٍظهىريكا التػٍَّوبىةى فىًفي قػىبيو٢ًتىا ًمنػٍهيٍم نًزىاعه بػىٍُتى اٍلعيلىمىاًء؛ فىمىٍن قىًبلى تػىٍوبػىتػىهيٍم إذىا اٍلتػىزى 
ـً أىقػىرَّ أىٍموىا٢تىيٍم عىلىٍيًهٍم. كىمىٍن ملٍى يػىٍقبػىٍلهىا ملٍى تػينػٍقىٍل إىلى كىرىثىًتًهٍم ًمٍن ًجٍنًسهً  ٍسبلى ٍم؛ فىًإفَّ مىا٢تىيٍم يىكيوفي اإٍلً

ًبًهٍم ا ًء إذىا أيًخذيكا فىًإنػَّهيٍم ييٍظًهريكفى التػٍَّوبىةى؛ أًلىفَّ أىٍصلى مىٍذىى لتًَّقيَّةي فػىٍيئنا لًبػىٍيًت اٍلمىاًؿ؛ لىًكنَّ ىىؤيالى
. فىالطَّرً  يقي يف ذىًلكى أىٍف ٭تيٍتىاطى يف أىٍمرًًىٍم كىًكٍتمىافي أىٍمرًًىٍم كىًفيًهٍم مىٍن يػيٍعرىؼي كىًفيًهٍم مىٍن قىٍد الى يػيٍعرىؼي

ًح كىالى أىٍف يىكيونيوا ًمٍن اٍلميقىاتًلىًة كىيػىٍلزىمي  وفى شىرىائًعى فىبلى يػيتػٍرىكيوفى ٣تيٍتىًمًعُتى كىالى ٯتيىكَّنيوفى ًمٍن ٛتىًٍل السّْبلى
: ًمٍن الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمًس كىًقرىاءىًة اٍلقيٍرتًف. كىيػيتػٍ  ـً ٍسبلى ـً كى٭تيىاؿي اإٍلً ٍسبلى نػىهيٍم ًمٍن يػيعىلّْميهيٍم ًدينى اإٍلً رىؾي بػىيػٍ

نػىهيٍم كىبػىٍُتى ميعىلًّْمًهٍم. فىًإفَّ أىبىا بىٍكرو الصّْدّْيقى  كىسىائًرى الصَّحىابىًة لىمَّا ظىهىريكا عىلىى أىٍىًل الرّْدًَّة  بػىيػٍ
ًليفىةى كىجىاءيكا إلىٍيًو قىاؿى ٢تىيٍم الصّْدّْيقي: اٍختىاريكا إمَّ  ا اٟتٍىٍربى اٍلميٍجًليىةى كىًإمَّا السٍّْلمى اٍلميٍخزًيىةى. قىاليوا: يىا خى

نىا  : تىدَّكيفَّ قػىٍتبلى ًذًه اٟتٍىٍربي اٍلميٍجًليىةي قىٍد عىرىفٍػنىاىىا فىمىا السٍّْلمي اٍلميٍخزًيىةي؟ قىاؿى كىالى ًندّْم رىسيوًؿ اللًَّو ىى
كيٍم كىتىٍشهىديكفى أىفَّ قػى  نىا ًمٍن أىٍموىاًلكيٍم كىتػىريدُّكفى قػىٍتبلى كيٍم يف النَّاًر كىنػيقىسّْمي مىا أىصىبػٍ نىا يف اٞتٍىنًَّة كىقػىٍتبلى ٍتبلى

ٍنػىعيوفى ًمٍن ريكيوبً  حي كى٘تي ا٠تٍىٍيًل كىتػيتػٍرىكيوفى تػىتًَّبعيوفى  مىا أىصىٍبتيٍم ًمٍن أىٍموىالًنىا كىتػينػٍزىعي ًمٍنكيٍم اٟتٍىلىقىةي كىالسّْبلى
ًليفىةى رىسيولًًو كىاٍلميٍؤًمنػىٍُتً أىٍمرنا بػىٍعدى رًدًَّتكيٍم. فػىوىافػىقىوي الصَّحىابىةي أىٍذنى  ًبًل حىىتَّ يػىرىل اللَّوي خى يًف  ابى اإٍلً
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؛ إالَّ يف تىٍضًمًُت قػىتػٍلىى اٍلميٍسًلًمُتى فىًإفَّ عيمىرى ٍبنى ا٠تٍىطَّاًب  ًبي ذىًلكى ًء قيًتليوا يف سى ًل قىاؿى لىوي: ىىؤيالى
 . اءي فىبلى ًديىةى ٢تىيٍم فىاتػَّفىقيوا عىلىى قػىٍوًؿ عيمىرى يًف ذىًلكى ا اللًَّو فىأيجيوريىيٍم عىلىى اللًَّو. يػىٍعًٍت ىيٍم شيهىدى كىىىذى

اٍلعيلىمىاءي.  الًَّذم اتػَّفىقى الصَّحىابىةي عىلىٍيًو ىيوى مىٍذىىبي أىًئمًَّة اٍلعيلىمىاًء كىاىلًَّذم تػىنىازىعيوا ًفيًو تػىنىازىعى ًفيوً 
لىٍيًو فىمىٍذىىبي أىٍكثىرًًىٍم أىفَّ مىٍن قػىتػىلىوي اٍلميٍرتىدُّكفى اٍلميٍجتىًمعيوفى اٍلميحىارًبيوفى الى ييٍضمىني؛ كىمىا اتػَّفىقيوا عى 

ًنيفىةى كىأىٍٛتىد يف إٍحدىل الرّْكىايػىتػىٍُتً. كىمىٍذىىبي الشَّاًفًعيّْ كىأىٍٛتى  د يف الرّْكىايىًة تًخرنا كىىيوى مىٍذىىبي أىّب حى
ا الًَّذم فػىعىلىوي الصَّحىابىةي بًأيكلىًئكى اٍلميٍرتىدّْينى بػىٍعدى عىٍوًدًىٍم إىلى  . فػىهىذى ـً اأٍليٍخرىل ىيوى اٍلقىٍوؿي اأٍلىكَّؿي  اإٍلًٍسبلى

ـى كىالتػٍُّهمىةي ظىاًىرىةه ًفيًو فػىييٍمنىعي أىٍف يىكيوفى مً  ًح كىالدّْرًٍع يػيٍفعىلي ٔتىٍن أىٍظهىرى اإٍلًٍسبلى ٍن أىٍىًل ا٠تٍىٍيًل كىالسّْبلى
ـً الَّيًت تػىٍلبىسيهىا اٍلميقىاتًلىةي كىالى يػيتػٍرىؾي يف اٞتٍيٍنًد مىٍن يىكيوفي يػىهيوًديِّا كىالى نىٍصرىانًيِّا. كىيػيٍلزىميوفى شى  رىاًئعى اإٍلًٍسبلى

٢تًًٍم كىأىٍظهىرى التػٍَّوبىةى أيٍخرًجى عىنػٍهيٍم حىىتَّ يىٍظهىرى مىا يػىٍفعىليونىوي ًمٍن خىٍَتو أىٍك شىرٍّ كىمىٍن   كىافى ًمٍن أىًئمًَّة ضيبلَّ
. فىًإمَّا أىٍف يػىٍهًديىوي اللَّوي تػىعىاىلى كىًإمَّ  ًد اٍلميٍسًلًمُتى الَّيًت لىٍيسى ٢تىيٍم ًفيهىا ظيهيوره ا أىٍف ٯتىيوتى كىسييػّْرى إىلى ًببلى

ًء كىًإقىامىةى اٟتٍيديكًد عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىٍعظىًم عىلىى نًفىاًقًو ًمٍن غىٍَتً مىضىرَّةو لًلٍ  ميٍسًلًمُتى. كىالى رىٍيبى أىفَّ ًجهىادى ىىؤيالى
ًل الطَّاعىاًت كىأىٍكربىً اٍلوىاًجبىاًت كىىيوى أىٍفضىلي ًمٍن ًجهىاًد مىٍن الى يػيقىاًتلي اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأىىٍ 

ًء ًمٍن ًجٍنًس ًجهىاًد اٍلميٍرتىدّْينى كىالصّْدّْيقي اٍلًكتىاًب؛ فىًإفَّ ًجهىادى  كىسىائًري الصَّحىابىًة بىدىءيكا ًّتًهىاًد  ىىؤيالى
ًد  ًء ًحٍفظه ًلمىا فيًتحى ًمٍن ًببلى اٍلميٍرتىدّْينى قػىٍبلى ًجهىاًد اٍلكيفَّاًر ًمٍن أىٍىل اٍلًكتىاًب؛ فىًإفَّ ًجهىادى ىىؤيالى

ًفيًو مىٍن أىرىادى ا٠ٍتيريكجى عىٍنوي. كىًجهىادى مىٍن ملٍى يػيقىاتًٍلنىا ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل  اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍف يىٍدخيلى 
ءً  ـه عىلىى الرٍّْبًح. كىأىٍيضنا فىضىرىري ىىؤيالى يًن. كىًحٍفظي رىٍأًس اٍلمىاًؿ ميقىدَّ عىلىى  اٍلًكتىاًب ًمٍن زًيىادىًة إٍظهىاًر الدّْ

ًء ًمٍن ًجٍنًس ضىرىًر مىٍن يػيقىاًتلي اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن  اٍلميٍسًلًمُتى أىٍعظىمي  ؛ بىٍل ضىرىري ىىؤيالى ًمٍن ضىرىًر أيكلىًئكى
يًن عىلىى كىًثَتو ًمٍن النَّاًس أىشىدُّ ًمٍن ضىرىًر اٍلميحىارًًبُتى  ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل اٍلًكتىاًب كىضىرىريىيٍم يف الدّْ

بي عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو أىٍف يػىقيوـى يف ذىًلكى ًْتىسىًب مىا يػىٍقًدري عىلىٍيًو ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل ا ٍلًكتىاًب. كى٬تًى
لُّ أًلىحىًد أىٍف يىٍكتيمى مىا يػىٍعرًفيوي ًمٍن أىٍخبىارًًىٍم؛ بىٍل يػيٍفًشيهىا كىييٍظًهريىىا لًيػىٍعًرؼى  اٍلوىاًجًب فىبلى ٭تًى

لُّ أًلىحىًد أىٍف يػيعىاًكنػىهيٍم عىلىى بػىقىائًًهٍم يف اٞتٍيٍنًد كا١تستخدمُت كىالى اٍلميٍسًلميوفى حىًقيقىةى حىا٢تًً  ٍم كىالى ٭تًى
ًد أىفَّ يػى  لُّ أًلىحى ًد السُّكيوتي عىٍن اٍلًقيىاـً عىلىٍيًهٍم ٔتىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي. كىالى ٭تًى لُّ أًلىحى نػٍهىى عىٍن ٭تًى

ا ًمٍن أىٍعظىًم أىبٍػوىاًب اأٍلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي عىٍن اٍلميٍنكىًر اٍلًقيىاـً ٔتىا أىمىرى  اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي؛ فىًإفَّ ىىذى
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؛ كىقىٍد قىاؿى اللَّوي تػىعىاىلى لًنىًبيًّْو  }يىا أىيػُّهىا النَِّبُّ جىاًىًد اٍلكيفَّارى  كىاٞتًٍهىاًد يف سىًبيًل اللًَّو تػىعىاىلى
ًء الى ٮتىٍريجيوفى عىٍن اٍلكيفَّاًر كىاٍلمينىاًفًقُتى. كىاٍلميعىاًكفي عىلىى كىفّْ كىاٍلمي  نىاًفًقُتى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهٍم  كىىىؤيالى

؛ فى  ٍمكىاًف لىوي ًمٍن اأٍلىٍجًر كىالثػَّوىاًب مىا الى يػىٍعلىميوي إالَّ اللَّوي تػىعىاىلى ايىًتًهٍم ًْتىسىًب اإٍلً  ًإفَّ شىرًّْىٍم كىًىدى
ايػىتػيهيٍم؛ كىمىا قىاؿى اللَّوي  يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس   اٍلمىٍقصيودى بًاٍلقىٍصًد اأٍلىكًَّؿ ىيوى ًىدى تػىعىاىلى }كيٍنتيٍم خى

ًسًل حىىتَّ تيٍدًخليوىي  يػٍرى النَّاًس لًلنَّاًس تىٍأتيوفى ًًٍّٔم يف اٍلقيييوًد كىالسَّبلى ـى. قىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى كيٍنتيٍم خى ٍم اإٍلًٍسبلى
ايىةي اٍلًعبىاًد ًلمىصىاًلًح اٍلمىعى  اًش فىاٍلمىٍقصيودي بًاٞتًٍهىاًد كىاأٍلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي عىٍن اٍلميٍنكىًر: ًىدى

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىمىٍن ملٍى يػىٍهتى  اهي اللَّوي سىًعدى يًف الدُّ ٍمكىاًف فىمىٍن ىىدى ًد كىفَّ اللَّوي ضىرىرىهي كىاٍلمىعىاًد ًْتىسىًب اإٍلً
اًؿ كىمىا عىٍن غىٍَتًًه. كىمىٍعليوـه أىفَّ اٞتًٍهىادى كىاأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ. كىالنػٍَّهيى عىٍن اٍلميٍنكىًر: ىيوى أىٍفضىلي اأٍلىٍعمى 

ةي كىذيٍركىةي سىنىاًمًو اٞتًٍهىادي  قىاؿى  ـي كىعىميوديهي الصَّبلى ٍسبلى ًبيًل اللًَّو تػىعىاىلى  "  " }رىٍأسي اأٍلىٍمًر اإٍلً يًف سى
: }إفَّ يف اٞتٍىنًَّة لىًمائىةي دىرىجىةو مىا بػىٍُتى الدَّرىجىًة إىلى الدَّرىجىًة كىمىا بػىٍُتى  كىيف الصًَّحيًح عىٍنوي  أىنَّوي قىاؿى

" }رًبىاطي يػىٍوـو  :  " كىقىاؿى السَّمىاًء إىلى اأٍلىٍرًض أىعىدَّىىا اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ لًٍلميجىاًىًدينى يف سىًبيًلوً 
ا كىجىرىل عىلى  يػٍره ًمٍن ًصيىاـً شىٍهرو كىًقيىاًمًو  " كىمىٍن مىاتى ميرىاًبطنا مىاتى ٣تيىاًىدن ًبيًل اللًَّو خى لىةو يف سى ٍيًو كىلىيػٍ

: عىمىليوي كىأيٍجرًمى عىلىٍيًو رًٍزقيوي ًمٍن اٞتٍىنًَّة كىأىًمنى اٍلًفتػٍنىةى. كىاٞتًٍهىادي أى  ٍفضىلي ًمٍن اٟتٍىجّْ كىاٍلعيٍمرىًة كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى
ًبيًل }أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى اٟتٍىاجّْ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً كىمىٍن تمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىجىاىىدى يًف   سى

قىٍوـى الظَّاًلًمُتى  }الًَّذينى تمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا يًف اللًَّو الى يىٍستػىويكفى ًعٍندى اللًَّو كىاللَّوي الى يػىٍهًدم الٍ 
ًبيًل اللًَّو بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم أىٍعظىمي دىرىجىةن ًعٍندى اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىائًزيكفى  }يػيبىشّْريىيمٍ   رىبػُّهيٍم ًبرىٍٛتىةو سى

ا إفَّ اللَّوى ًعٍندىهي أىٍجره عىًظيمه  . ًمٍنوي كىًرٍضوىافو كىجىنَّاتو ٢تىيٍم فً  يهىا نىًعيمه ميًقيمه  }خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدن
ٍلًقًو سىيًّْدنىا ٤تيىمَّدو كىعىلىى تلًًو كىصى  ميوي عىلىى خىٍَتً خى تيوي كىسىبلى ٍحًبًو كىاٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىصىبلى

 .[ُْٓ: ّٓ" ]مج الفتاكل: أىٍٚتىًعُتى.
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 جرائم النصيرية بحق أىل السنة والجماعة

كمن جرائم النصَتية ما قاـ بو النصَتم ا٠تبيث تيمورلنك، حيث جاء ّتيوش ال ييعرؼ 
  كاعمل بأىلها القتل كالنهب. ىػ،ِِٖمقدارىا كاستوىل على بغداد كحلب كالشاـ عاـ 

السَّنىًة خىرىجىًت النُّصىٍَتًيَّةي عىًن الطَّاعىًة، كىيًف ىىًذًه قاؿ ابن كثَت رٛتو ا يف البداية كالنهاية: "
دًَّعي أىنَّوي عىًليُّ فىأىقىاميوا ًمٍن بػىٍيًنًهٍم رىجيبلن ٝتىٍَّوهي ٤تيىمَّدى ٍبنى اٟتٍىسىًن اٍلمىٍهًدمَّ اٍلقىاًئمى بًأىٍمًر اللًَّو، كىتىارىةن يى 

عىاىلى اللَّوي عىمَّا يػىقيوليوفى عيليوِّا كىًبَتنا، كىتىارىةن يىدًَّعي أىنَّوي ٍبني أىّب طىاًلبو فىاًطري السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض، تػى 
، ًد، كىصىرَّحى ًبكيٍفًر اٍلميٍسًلًمُتى، كىأىفَّ النُّصىٍَتًيَّةى عىلىى اٟتٍىقّْ كىاٍحتػىوىل  ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو صىاًحبي اٍلًببلى

ا الرَّجيلي عىلىى عيقيوًؿ كىًثَتو مً  ، ىىذى ى ًلكيلّْ ًإٍنسىافو ًمنػٍهيٍم تػىٍقًدمىةى أىٍلفو ًؿ، كىعىُتَّ ٍن ًكبىاًر النُّصىٍَتًيًَّة الضُّبلَّ
دنا كىًثَتىةن، كىنًيىابىةى قػىٍلعىةو، كىٛتىىليوا عىلىى مىًدينىةً  ٍلقنا ًمٍن أىٍىًلهىا، كىخىرىجيوا  كىًببلى بػىلىةى، فىدىخىليوىىا، كىقػىتػىليوا خى جى

: الى إًلىوى ًإالَّ عىًليّّ، كىالى ًحجىابى ًإالَّ ٤تيىمَّده، كىالى بىابى ًإالَّ سىٍلمىافي، كىسىبُّوا الشٍَّيخىٍُتً، ًمنػٍهىا يػىقيوليوفى 
مىاهي، كىاسيٍلطىانىاهي، كىاأىًمَتىاهي، فػىلىٍم يىكيٍن ٢تىيٍم يػىٍومىًئذو نىاًصره كىالى مينٍ  ًجده، كىصىاحى أىٍىلي اٍلبػىلىًد: كىاًإٍسبلى

ا الضَّاؿُّ تًٍلكى اأٍلىٍموىاؿى فػىقىسَّمىهىا عىلىى كىجىعىليو  ا يػىٍبكيوفى كىيػىتىضىرَّعيوفى ًإىلى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، فىجىمىعى ىىذى
ملٍى يػىٍبقى ، كىلىٍو أىٍصحىابًًو كىأىتٍػبىاًعًو، قػىبَّحىهيمي اللَّوي أىٍٚتىًعُتى، كىقىاؿى ٢تىيٍم: ملٍى يػىٍبقى لًٍلميٍسًلًمُتى ذًٍكره كىالى دىٍكلىةه 

دى كيلَّهىا. ًلٍكنىا اٍلًببلى  مىًعي ًسوىل عىشىرىًة نػىفىرو لىمى

ًحُتى ًفيًو، كىأىمىرى أىٍصحى  ًد: ًإفَّ اٍلميقىاٝتىىةى بًاٍلعيٍشًر الى غىيػٍري لًيػيرىغّْبى اٍلفىبلَّ ابىوي كىنىادىل يف تًٍلكى اٍلًببلى
 ، كىكىانيوا يػىقيوليوفى ًلمىٍن أىسىريكهي ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى: قيٍل: الى ًإلىوى ًإالَّ ًٓتىرىاًب اٍلمىسىاًجًد، كىاٗتّْىاًذىىا ٜتىَّارىاتو

، كىيىٍكتيبى لىكى فػىٍرمىافى.  ًيتي حىىتَّ ٭تىًٍقنى دىمىكى ٢تًىكى اٍلمىٍهًدمّْ الًَّذم ٭تيًٍيي كىٯتي عىًليّّ، كىاٍسجيٍد إلًً
، فػىهىزىميوىيٍم، كىقػىتػىليوا ًمنػٍهيٍم خىٍلقنا كىًثَتنا، كىٕتىىهَّزيكا، كىعىًمليوا أىٍمرنا عىًظيمنا ًجدِّا، فى  جيرّْدىٍت ًإلىٍيًهمي اٍلعىسىاًكري

اًديػىهيًم  ًإىلى عىذىاًب كىٚتىِّا غىًفَتنا، كىقيًتلى اٍلمىٍهًدمُّ الًَّذم أىضىلَّهيٍم، كىىيوى يىكيوفي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ميقىدَّمىهيٍم كىىى
: }كىًمنى النَّاًس مىٍن ٬تيىاًدؿي يًف اللًَّو بًغىٍَتً ًعٍلمو كىيػىتًَّبعي كيلَّ شىٍيطىافو مىرًيدو كيًتبى السًَّعًَت، كىمىا قىاؿى تػىعىا ىلى

اًب السًَّعًَت  ]اٟتٍىٌج:  هي فىأىنَّوي ييًضلُّوي كىيػىٍهًديًو ًإىلى عىذى .." ]البداية كالنهاية: [ْ، ّعىلىٍيًو أىنَّوي مىٍن تػىوىالَّ
ُٖ :ُٖٔ.] 



 
 

63 

 ّٓازر اليت يندل ٢تا جبُت التاريخ ما يلي :كمن ىذه ا

قاـ اٞتيش ـ ُٖٓٗعلى يد الشيعة النصَتية : ففي عاـ  لبنان -مجزرة مدينة طرابلس
مدينة طرابلس من كل جانب، كما حاصرت الطائرات  ةحاطبإحافظ األسد بقيادة النصَتم 

ٞتيش النصَتم بقصف مدينة اٟتربية النصَتية طريق البحر إىل ميناء طرابلس ، كبدأت مدفعية ا
طرابلس السنية كأستمر القصف النصَتم على أىل السنة العيٌزؿ يف طرابلس قرابة العشركف 
يومان، حيث انصب على ا١تدينة أكثر من مليوف صاركخ كقذيفة ، ٦تا أدل إىل تدمَت نصف 

 .كالبيوت كابلت لس ، كما َت تدمَت معظم الشوارعمباِ طراب

دخلت قوات الكتائب  حيثـ ُٕٔٗيف عاـ  جزرة مخيم تل الزعترم ومن المجازر
الصليبية ا١تاركنية  كارتكبت ٣تزرة رىيبة بالتعاكف مع النظاـ النصَتم ا١تلحد ، كانت نتيجة ىذه 

 قتيل من أبناء السنة كعدة تالؼ من اٞترحى ، كديمر ا١تخيم بالكامل . َََٔآّزرة 

ـ تعرض الرئيس َُٖٗد الشيعة ففي عاـ على ي ومن المجازر مجزرة سجن تدمر
فاشلة من قبل أحد عناصر حرسو ا٠تاص، فحمل  اغتياؿالنصَتم حافظ األسد إىل ٤تاكلة 

ا١تسئولية مباشرة ألىل السنة كاٞتماعة ، فأمر شقيقو رفعت كرئيس سرايا الدفاع يف ذلك 
، حيث  يف كالية ٛتصـ نزالء سجن تدمر الواقع يف بادية الشاب انتقاميالوقت أف يقـو بعمل 

اموا بإلقاء القنابل على السجناء، فقكاف معظم السجناء من أىل ا٠تَت كالصبلح كاالستقامة. 
عليهم كىم يف زنزاناهتم حيث ماتوا عن تخرىم خبلؿ نصف ساعة  األسلحةكفتح نَتاف 

 .شاب مسلم من ٛتلة الشهادات العليا ََٕحيث راح ضحية ىذه آّزرة أكثر من 

على يد النصَتية، ففي شهر تب عاـ  ي مدينة حلبفومن المجازر مجزرة ىنانو 
ـ، كيف صبيحة أكؿ أياـ عيد الفطر ا١تبارؾ أجربت عناصر القوات ا٠تاصة النصَتية َُٖٗ

٣تموعة من سكاف منطقة ا١تشارقة على ا٠تركج مناز٢تم كحوانيتهم، كأرغمت ا١تصلُت على ترؾ 
بعد ذلك  كااف األسلحة ا١تختلفة عليهم كأجهز ىنانو، مث فتحت نَت  ، كٚتعتهم يف مقربةا١تساجد

 على اٞترحى.
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ـ حاصرت القوات َُٖٗ: ففي شهر تذار عاـ  ومن المجازر مجزرة جسر الشغور
طائرة عمودية بلدة جسر الشغور  الواقعة يف ٤تافظة أدلب  ُٔا٠تاصة النصَتية كاليت ٛتلتها 

 َٓمنزال ك  َِا ٨تو البيوت حيث ىيدـ يف ىذه آّزرة مشاال ، ككجهت صوارٮتها كمدفعيته
شخص من أىل السنة كأعتقل ا١تئات من أبناء أىل السنة كاٞتماعة ،  ََُحانوتا كما قيتل ٨تو 

كقد استمرت ىذه آّزرة ثبلثة أياـ ٖتت القصف كالتمثيل باألطفاؿ كالنساء كالشيوخ، كركل 
 ٔها مثل شق جسم طفل صغَت ال يتجاكز عمره ناجوف من ىذه آّزرة حوادث كقعت فيال

 ا١تشهد. تهاأشهر إىل شطرين أماـ أمو اليت توفيت فور رؤي

ـ َُٖٗ، ففي صيف كخريف عاـ ومنها نزع حجاب المسلمات العفيفات في دمشق
قامت ا١تظليات النصَتيات التابعات ٞتيش السرايا النصَتم باالعتداء على النساء اجبات من 

 كذلك بنزع اٟتجاب من على رؤكسهن يف شوارع ا١تدينة. أىل السنة

كحوصرت مدينة ٛتاة بقوات من جيش  ـُِٖٗعاـ  ومن المجازر مجزرة مدينة حماة
ألف جندم ٦تا أدل إىل عزؿ ىذه ا١تدينة عن  ٓٓالسرايا حىت كصل عدد ىذه الوحدات إىل 

، كقطع ا١تاء كالكهرباء عنها فبدأت ، كسد ٚتيع منافذىا كالطرؽ ا١تؤدية إليها ايطة ّٔا ا١تدف
 القوات النصَتية الشيعية تقصف ا١تنطقة ا١تعزكلة عن العامل ا٠تارجي ٔتختلف األسلحة الفتاكة.

سوقان ٕتاريان تضم ا١تئات من  ُِ، كىدـ  ََُمسجد من أصل  ٖٖكقد َت تدمَت كىدـ 
حيان سكنيا ديمر تدمَتا  ُّمقابر على رؤكس األموات  ، ك  ٕابلت كالدكاكُت ، كما ىدمت 

 َِٖعائلة بكامل أفرادىا ، كاليت من بينها عائلة الكيبلِ اليت قيتل منها  ِٕكامبل ، كَت إبادة 
رت ىذه اٞترٯتة مركزا أمنيان لبلعتقاؿ كالتصفية لشباب أىل السنة . أسف ُُشخص ، كفيتح 

تخرين  َََُٓكاعتقاؿ ، السنة كاٞتماعة مسلم من أىل مقتل ما يربو على أربعُت ألف
، آّاكرة ٢تاألف مسلم يف ا١تدف  َُٓيعتربكف إىل اآلف يف عداد ا١تفقودين ، بينما تشرد حوايل 
               .مليوف دكالر َٓٓا١تالية ْتوايل  كبعض الببلد العربية األخرل آّاكرة كقيدرت ا٠تسائر

ت كالصورة كلكن ما من ٣تيب فبل كىاىم ينتهجوف هنج أسبلفهم كىا ٨تن نشاىد ذلك بالصو 
 حوؿ كال قوة إال با العلي العظيم .
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 انتفصيم يف فزقت اخلٕارج انضانت
فرقة ا٠توارج لشدة خطرىا على االسبلـ  الفرؽ الضالٌة من صاحب التيسَتكقد ذكر 

من فرقة ا٠توارج  تربئة دكلة اإلسبلـ]من كتاب  كلك التفصيل فيهم إف شاء ا، كا١تسلمُت
 : اللئاـ[

نىا ًإيَّاىىا رىسيولينىا اٟتٍىًبيبي "   كىنػىقىلىهىا لىنىا  فىاٍعلىٍم أىًخي اٍلميٍنًصف: أىفَّ لًٍلخىوىارًًج ًصفىاتان عىلَّمى
ابػىتيوي  : بػىيػٍنىا ٨تىٍني ًعٍندى رىسيوًؿ اً  صىحى فػىفىي اٟتٍىًديًث اٍلميتػَّفىًق عىلىٍيًو: أىفَّ أىبىا سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ قىاؿى

  ًيىا رىسيوؿى اللًَّو اٍعًدٍؿ. قىاؿى رىسيوؿي ا : : )) كىىيوى يػىٍقًسمي قىٍسمان أىتىاهي ذيك ا٠ٍتيوىٍيًصرىًة فػىقىاؿى
ؿي ًإٍف ملٍى أىٍعًدٍؿ قىٍد ًخٍبتى كىخىًسٍرتى ًإٍف ملٍى أىٍعًدٍؿ ((. فػىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب كىيٍػلىكى كىمىٍن يػىٍعدً 

:  ًيىا رىسيوؿى اللًَّو اٍئذىٍف يل ًفيًو أىٍضًربي عينػيقىوي. فػىقىاؿى رىسيوؿي ا دىٍعوي فىًإفَّ لىوي أىٍصحىابنا(( :
ٍريقيوفى ٭تىًٍقري أىحىديكيٍم صىبلىتىوي مىعى صى  بلىهًتًٍم كىًصيىامىوي مىعى ًصيىاًمًهٍم يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرتفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيٍم ٯتى

ٍريؽي السٍَّهمي ًمنى الرًَّميًَّة((.  ًمنى اإًلٍسبلىـً كىمىا ٯتى

: قىاؿى  كىيف الصًَّحيحىٍُتً ًمٍن حىًديًث عىًليٍّ  ثىاءي : ))يىٍأيت يف تًخًر الزَّمىاًف قىاؿى قػىٍوـه حيدى
ٍريؽي السَّ  ٍريقيوفى ًمنى اإًلٍسبلىـً كىمىا ٯتى ًيًَّة ٯتى ٍهمي ًمنى األىٍسنىاًف سيفىهىاءي األىٍحبلىـً يػىقيوليوفى ًمٍن خىٍَتً قػىٍوًؿ اٍلربى

نىاًجرىىيٍم يػىٍقتػيليوفى أىٍىلى اإًلٍسبلىـً كىيىدىعيوفى أىٍىلى  األىٍكثىاًف فىأىيٍػنىمىا لىًقيتيميوىيٍم  الرًَّميًَّة الى ٬تيىاًكزي ًإٯتىانػيهيٍم حى
ًديًث أىنىًس  ٍبًن فىاقٍػتػيليوىيٍم فىًإفَّ قػىتػٍلىهيٍم أىٍجره ًلمىٍن قػىتػىلىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة((. كىًعٍندى اٍبًن مىاجىةى ًمٍن حى

ًذًه ًىيى ًصفىاتي ا٠تٍى قىاؿى رىسيوؿي ا  مىاًلكى  وىارًًج الَّيًت أىٍخبػىرىنىا : ))ًسيمىاىيمي التٍَّحًليقي((. فػىهى
 . كىرىًحمى اي اٍبنى اٍلقىيّْمى ًإٍذ قىاؿى عىمٍَّن ملٍى يىٍأخيذي بًاٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة:عىنػٍهىا النَِّبُّ 

 كىفىاهي  اي  شىرَّ حىوىاًدًث  اأٍلٍزمىافً          مىٍن ملٍى يىكيٍن يىٍكًفيًو ذىاًف  فىبلى 

 شىفىاهي  اي  يف  قػىٍلبو كىالى أىٍبدىافً         ًفيًو ذىاًف  فىبلى مىٍن ملٍى يىكيٍن يىشٍ 

ًؿ كىاٍٟتًٍرمىافً         مىٍن ملٍى يىكيٍن يػيٍغًنيًو ذىاًف  رماه ٍقبلى  رىبُّ اٍلعىٍرًش  بًاإٍلً
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ـى مىعى اٍلًكبىاًر كىلىٍيسى           مىٍع تًٍلكى اأٍلىرىاًذًؿ سىفىلىةي   اٟتٍىيػىوىافً ًإفَّ اٍلكىبلى

ٍر أىًخي ًمٍن قػىٍوًؿ النَِّبّْ  كىمىٍن خىاصىمى يف بىاًطلو كىىيوى يػىٍعلىميو ملٍى يػىزىٍؿ يف سىخىًط : ))  فىاٍحذى
 ٮتىٍريجى حىىتَّ  اً حىىتَّ يػىٍنزًعى، كىمىٍن قىاؿى يف ميٍؤًمنو مىا لىٍيسى ًفيو حىبىسىوي اللَّوي يف رىٍدغىًة ا٠تٍىبىاًؿ يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

، كىلىٍيسى ًٓتىارًجو  رىكىاهي اٟتٍىاًكمي يف اٍلميٍستىٍدرىًؾ كىأىبيو دىاكيدى كىاٍلبػىيػٍهىًقيُّ عىٍن عىٍبًد اً ٍبني عىٍمرك (( ٦تَّا قىاؿى
 رىًضي اي عىنػٍهيمىا. 

يُّ جيٍزءان ٝتىَّاهي "تػىٍنزًيوي أىًئمًَّة كىقىٍد صىنَّفى أىٍبوًإٍسحىاؽو ًإبٍػرىاًىيمى ٍبني عيٍثمىافى ٍبني ًإٍدرًٍيسو الشَّاًفعً 
قّْبي أىٍىلى الشَّرًيعىًة عىًن اأٍلىٍلقىاًب الشًَّنيعىًة" ذىكىرى ًفيهىا:" أىفَّ أىٍىًل اٍلًبدىًع كىاأٍلىٍىوىاًء كيلُّ ًصٍنفو ًمنػٍهيٍم يػيلى 

 كىمىا كىافى اٍلميٍشرًًكُتى يػيلىقّْبيوفى النَِّبَّ   –اًسدً يػىٍزعيمي أىنَّوي صىًحيحه عىلىى رىأٍيًو اٍلفى –السُّنًَّة بًلىقىبو افٍػتػىرىاهي 
، كىاٍلقىدىرًيَّةي ييسىمُّونػىهيمي ٣تيىبػّْرىةه، كىاٍلميٍرًجئىةي  تيسىمّْيًهمي  بًأىٍلقىابو افٍػتػىرىٍكىىا، فىالرَّكىاًفضي تيسىمّْيًهمي نػىوىاًصبه

ـً -كيخىوىارًج كىيف زىمىانًنىا تيسىمّْيًهمي تىٍكًفَتًيُّْتى –شىكَّاكىا  ، كىاٞتٍىٍهًميَّةي تيسىمّْيًهمي ميشىبػّْهىةن، كىأىٍىلي اٍلكىبلى
، كىمىا كىانىٍت قػيرىٍيشه تيسىمّْي النًَِّبَّ  ، ًإىلى أىٍمثىاًؿ ذىًلكى تىارىةن ٣تىٍنيونان،  ييسىمُّونػىهيٍم حىشىوًيَّةن كىنػىوىاًبتى

ٍرًث الصًَّحيًح كىاٍلميتىابػىعىًة التَّامًَّة، فىًإفَّ السُّنَّةى كىتىارىةن شىاًعران، كىتىارىةن كىاًىنان، كىتىارىةن  مىةي اإٍلً ًذًه عىبلى ًيان فػىهى ميٍفًتى
ابًوً  ًىيى مىا كىافى عىلىٍيًو رىسيوؿي اً  ، اٍعًتقىادان كىاٍقًتصىادان كىقػىٍوالن كىعىمىبلن، فىكىمىا أىفَّ  كىأىٍصحى

كىًإًف اٍعتػىقىديكا ًصٍدقػىهىا بًنىاءن عىلىى عىًقيدىهًتًمي –بًأىٍٝتىاءو مىٍذميومىةو مىٍكذيكبىةو  اٍلميٍنحىرًًفُتى عىٍنوي ييسىمُّونػىهيمٍ 
فىكىذىًلكى التَّابًعيوفى لىوي عىلىى بىًصيػٍرىةو الًَّذينى ىيٍم أىٍكىلى النَّاًس بًًو يف اٍلمىٍحيىا كىاٍلمىمىاًت، بىاًطنان  –اٍلفىاًسدىةً 

ـً اٍبًن تػىٍيًميىةى )كىظىاًىران ". ٣تىٍميوعي  ٍيًخ اإٍلًٍسبلى  (.                                                      ّٕ/  ٓ/  ّاٍلفىتىاكىل ًلشى
لىهيم ًمٍن أىٍىًل اٍلًبدىًع كىاأٍلىٍىوىاًء فىًعٍندىمىا نىٍسمىعي ًمٍثلى ىىًذًه اأٍلىقٍػوىاًؿ كىالشَّتىا  ًئًم كىاً فىًهيى سينَّةي مىٍن قػىبػٍ

: )ملٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ  ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى مىا نػىٍزدىادي ًإالَّ يىًقينان أىنػَّنىا عىلىى اٟتٍىقّْ كىنػىتىذىكَّري قػىٍوؿى كىرىقىةى ٍبنى نػىٍوفىلو
 بًًو ًإالَّ عيوًدمى( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. 

ىىًذًه الشَّتىاًئًم، كىالى ٮتىٍفىى عىلىى أىحىدًكيٍم قػىٍوؿى  كىلىقىٍد ًقٍيلى يف اأٍلىنًٍبياًء ًمٍن قػىٍبلي مىا ىيوى أىشىدُّ ًمٍن 
 . كىأىٍصحىابًًو  كيفَّاًر قػيرىٍيشو لًلنًَِّبّْ 
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:"قىاؿى أىبيوعىٍبًداً أىٍٛتىدي بٍ  ًؿ يًف ًكتىاًب السينًَّة قىاؿى ـً اٍبني تػىٍيًميىةى عىًن ا٠تٍىبلَّ ني كىنػىقىلى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى
ٍنبىلى: "بػىلىغىًٍت  خىاًلدو كىميوسىى ٍبني مىٍنصيورو كىغىٍَت٫ًًتىا ٬تىًٍلسيوفى يف ذىًلكى اٞتٍىاًنًب فػىيىًعيبيوفى قػىٍولىنىا   أىفَّ أىبىاحى

ـي اً غىيػٍرى ٥تىٍليوؽو -  ، -أىٍم اٍلقىٍوؿي بىأىفَّ اٍلقيٍرتفى كىبلى

ا : أىنَّوي الى يػيقىاؿي ٥تىٍليوؽه كىغى  كىيىدَّعيوفى أىفَّ ىىذى ، كىيػىقيوليوفى ًإنَّا اٍلقىٍوؿى ، كىيىًعيبيوفى مىٍن ييكىفّْري يػٍرى ٥تىٍليوؽو
 ا٠تٍىوىارًًج"،  نػىقيوؿي بًقىٍوؿً 

ًء قػىٍوـي سيوءو". : ىىؤالى  مثيَّ تػىبىسَّمى أىبيوعىٍبًداً كىاٍلميٍغتىاًظ؛ مثيَّ قىاؿى

 

نًٍتصىاًر لًٍلًفٍرقىًة النَّا ًجيىًة" يف أىٍمثىاًؿ كىرىًحمى اي اٍبنى اٍلقىيّْمً ًإٍذ قىاؿى يف نيونًيًَّتًو "الشَّاًفيىًة اٍلكىاًفيىًة يف اإٍلً
 ىىؤالًء اٍلكىاًذًبُتى:             

ثىاًر    كىاٍلقيٍرتفً كىًمنى  اٍلعىجىاًئًب  أىنػَّهيٍم   قىاليوا  ًلمىٍن     قىٍد    دىافى    بً   اآلى

ا ًمٍثلي ا٠تٍىوىارًًج ًإنػَّهيٍم أىخىذيكا     الظَّوىاًىرى   مىا   اٍىتىدكا   ًلمىعىافً   أىنٍػتيٍم ًبذى

ٯتىافً   فىاٍنظيٍر ًإىلى ذىا اٍلبػيٍهًت ىىذىا  كىٍصفيهيٍم     نىسىبيوا   إًلىٍيًو   ًشيعىةى    اإٍلً

يػٍفىٍُتً سىٍيفي يىدو كىسىٍيفي ًلسىافً سىلُّو  عىلىى  سينىًن     الرَّسيوًؿ  كىًحٍزبًًو     سى

 خىرىجيوا عىلىٍيًهٍم مىٍثلى مىا خىرىجى  اأٍليىلى     ًمٍن   قػىٍبًلًهٍم   بًاٍلبػىٍغي كىاٍلعيٍدكىافً 

 فً فىاٍٝتىٍع ًإذان قػىٍوؿى ا٠تٍىوىارًًج مثيَّ  قػىٍوؿى     خيصيوًمنىا  كىاٍحكيٍم   بىبلى  مىيىبلى 

 مىٍن ذىا  الًَّذم  ًمنَّا   ًإذان   أىٍشبىاىيهيٍم     ًإٍف  كيٍنتى  ذىا  ًعٍلمو  كىذىا ًعٍرفىافً 

 يىا   قػىٍوـً   كىاً   اٍلعىًظيًم   نىًصيحىةه     ًمٍن  ميٍشًفقو  كىأىخو  لىكيٍم  ًمٍعوىافً 

ٍنصى   اًؼ كىالتٍَّخًصيًص بًاٍلًعٍرفىافً فىًبحىقّْ  مىٍن   أىٍعطىاكيمي  ذىا اٍلعىٍدًؿ كى     اإٍلً
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 ًمٍن ذىا عىلىى ًديًن ا٠تٍىوىارًًج  بػىٍعدى  ذىا     أىنٍػتيم   أىـً  اٟتٍىشىًومّْ  مىا  تػىرىيىافً 

 يىا ميٍسًلميوفى   ًْتىقّْ  رىبّْكيمي  اٍٝتىعيوا     قػىٍويل كىعيوهي  عىيَّ   ًذم  ًعٍرفىافً 

ا   الشَّبىًو   بًاٍلبػيٍرىىافً مثيَّ اٍحكيميوا ًمٍن بػىٍعدي مىٍن ىى  ا الًَّذم     أىٍكىلى   بػىهىذى  ذى

ٍنصىاًؼ  كًاٍلًميزىافً  نىكيٍم   يػىٍوـى   اٞتٍىزىا     بًاٍلعىٍدًؿ   كًاإٍلً  كىاً ٭تىٍكيمي   بػىيػٍ

 

ًفًهٍم ًمنى اٍلميٍبتىًدعىًة  رىدُّكا نيصيوصى اٍلوىٍحيىًُت كىملىٍ "كىاً يىا ًإٍخوىاًِ ًإنػَّهيٍم يىًسَتيكفى عىلىى نػىٍهًج أىٍسبلى
، ًفًإذىا كىقىعى ٢تىيٍم رىٍأمه أًلىحىدو  ؽه ًمنى الشّْييوًخ يػىرىكىىا صىاٟتًىةن ًلئٍلًٍحًتجىاًج ًّٔىا ًْتيجًَّة أىفَّ ًفيهىا ًإٍٚتىاؿه كىًإٍطبلى

؛ مثيَّ  الًَّذينى يػىٍرضىٍوفى قػىٍولىوي طىاريكا بًًو فػىرىحان كىاٍستىمىعيوا لىوي كىأىنَّوي  ًتًو فًيمىا قىاؿى اٍلوىٍحي، كىملٍى يىٍسأىليوهي عىٍن حيجَّ
ا  ـى ٥تيىالًفان آًلرىاًئًهم، فػىهىذى ًإذىا جىهىرى اٍلميوحّْدي بًاٟتٍىًق اٍلميٍستىمىدّْ ًمٍن نيصيوًص اٍلوىٍحي بىدَّعيوهي مىا دىا

قّْ فىاثٍػبيتيوا كىاٍصبػيريكا فىًإ٪تَّىا النٍَّصري صىبػٍري سىاعىةو". ًإٍخوىاًِ ًمٍن أىٍعظىًم اٍلميبىشّْرىاًت عىلىى أىنػَّنىا عىلىى اٟتٍى 
.]  ]مىاذىا تػىٍقصيديكفى ٔتىنػٍهىًج" التٍَّكًفًَتم" أًلىّب حىٍفصو اٞتٍىزىائًرًم. بًتىصىرُّؼو

 

: ًة اٍبًن اٞتٍىٍوزًيًَّة ًإٍذ قىاؿى  فىخيٍذ بًنىًصيحى

 تىوي    اٍٝتىٍع    مىقىالىةى    نىاًصحو   ًمٍعوىافً يىا   أىيػُّهىا  الرَّجيلي   اٍلميرًيدي  ٧تىىا

يىافً   كيٍن  يًف  أيميورًؾى  كيلّْهىا  ميتىمىًسكان     بًاٍلوىحي  الى   ًبزىخىاًرًؼ   ا٢ٍتىذى

بػٍعيوًث  بًاٍلفيٍرقىافً   كىاٍنصيٍر  ًكتىابى اً  كىالسُّنىًن  الَّيًت     جىاءىٍت  عىًن  اٍلمى

حىكى مثيَّ  ًصٍح  ًّتًنىافً  كىاٍجعىٍل ًكتىابى   اً  كىالسُّنىًن  الَّيًت     ثػىبىتىٍت سىبلى

افً  ـٍ  نػىٍفسىوي  أىٍك     مىٍن  ييسىاًبٍق   يػىٍبًد   يًف  اٍلمىيدى  مىٍن ذىا  يػيبىارًزي  فػىٍليػيقىدّْ

 كىاأٍلىٍعوىافً كىاٍصدىٍع   ٔتىا  قىاؿى  الرَّسيوؿي  كىالى      ٗتىىٍف ًمٍن ًقلًَّة اأٍلىٍنصىاًر 
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 نىاًصري    ًدينىوي    كىًكتىابىوي      كىاي    كىاؼو     عىٍبدىهي     بًأىمىافً  فىاي 

ٍيًد اٍلعىدُّك كىمىٍكرًًىٍم      فىًقتىا٢تييٍم     بًاٍلكىًذًب    كىاٍلبػيٍهتىافً   الى ٗتىٍشى ًمٍن كى

ًئكه        كىجينيوديىيٍم   فػىعىسىاًكري    الشٍَّيطىافً فىجينيودي   أىتٍػبىاًع  الرَّسيوًؿ  مىبلى

ان       فػىٍليػىٍنًظًر      اٍلًفئىتىافً   شىتَّافى بػىٍُتى اٍلعىٍسكىرىٍيًن فىمىٍن  يىكيٍن      ميتىحىَتّْ

 ًكتػىعىرَّ  ًمٍن  ثػىٍوبػىٍُتً ًمٍن  يػىٍلبىٍسهيمىا      يػىٍلقىى   الرَّدىل   ٔتىذَّمَّةو    كىىىوىافً 

 اٞتٍىٍهًل اٍلميرىكًَّب  فػىٍوقىوي      ثػىٍوبي  التػَّعىصًُّب  بًٍئسىًت  الثػٍَّوبىافً  ثػىٍوبه ًمنى 

ًتفىافً  ٍنصىاًؼ  أىٍفخىًر  حيلَّةو      زًيٍػنىٍت  ًّٔىا   اأٍلىٍعطىاًؼ  كىاٍلكى  كىٖتىىلَّ   بًاإٍلً

ا اأٍلىٍمرىافً كىاٍجعىٍل ًشعىارىؾى  خىٍشيىًة  الرٍَّٛتىًن      مىٍع نيٍصًح الرَّسيوًؿ فى   حىبَّذى

فً       حىًقيقىةى     كى٘تىىسَّكىنَّ     ًْتىٍبًلًو     كىًبوىٍحًيًو      كىتػىوىكَّلىنَّ   التٍُّكبلى

ٍتىحىنه  فىبلى      تػىٍعجىٍب   فػىهىًذم   سينَّةي   الرٍَّٛتىنً   كىاٟتٍيقُّ   مىٍنصيوره  كى٦تي

اؾى  يىٍظهىري  ًحٍزبىوي  ًمٍن  ًحٍزبً   ًو      كىأًلىٍجًل   ذىاؾى    النَّاسي   طىائًفىتىافً كىًبذى

فً  كىأًلىًجًل ذىاؾى اٟتٍىٍربي بػىٍُتى الرٍُّسًل      ـى   اٍلوىرىل ًسٍجبلى  كىاٍلكيفَّاًر ميٍذ  قىا
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ْوَلِة اإِلْساَلِميَِّة.الصَِّفُة   اأْلُوَلى: يَ َرْوَن اْلُخُروَج َعَلى َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َوَعَلى الدَّ

ًليفىةى اٍلميٍسًلًمُتى عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى  ًليفىةى  فىا٠تٍىوىارًجي بىدَّعيوا خى كىكىفَّريكهي كىقػىتػىليوهي، كىكىفَّريكا خى
٫تيىا أىٍك كىاىلى ميعىاًكيةى  طىاًلبو اٍلميٍسًلًمُتى عىًليَّ ٍبنى أىّب  ، يف ًحًُت كىقػىتػىليوهي، كىكىفَّريكا كيلَّ مىٍن كىاالى

ًميًَّة تػيبىدّْعي عيٍثمىافى أىٍك تيكىفّْري عى  ٍكلىًة اإًلٍسبلى ًلٌيان أىٍك ميعىاًكيىةى أىنػَّنىا ملٍى نىٍسمىٍع أىٍك نػىرىل بػىيىانان ًمٍن بػىيىانىاًت الدَّ
  ىيم، أىٍك مىٍن كى  االى

ًميَّةو خىرىٍجنىا عى  لىيهىا؟ كىالسُّؤاؿي ىينىا مىٍن ىيوى ا٠تٍىًليفىةي اٍلميٍسًلمي الًَّذم خىرىٍجنىا عىلىٍيًو كىأىمُّ دٍَّكلىةو ًإٍسبلى
 فػىنىٍحني نػيقىاًتلي كى٧تيىاًىدي طىاًغيىًة الشَّاـً كىدىٍكلىتيًو النُّصىَتًيًَّة اٍلكىاًفرىًة.

نىمىا ا٠ٍتيصيوـي  ًميًَّة كىعىلىى أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى ًحينىمىا ملٍى يػىرىٍكا أىفَّ أىبىا  بػىيػٍ قىٍد خىرىجيوا عىلىى الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
ًليفىةن لًٍلميٍسًلًمُتى فىكىذىًلكى ا٠تٍىوىارًجي ملٍى يػىرىٍكا عيٍثمىافى  اًدمَّ خى ًليفىةن لًٍلميٍسًلًمُتى كىالى  بىٍكرو اٍلبػىٍغدى خى

ا اٍلوىًجًو. ،عىًليٌان   فىشىابػىهيوا ا٠تٍىوىارًجى ًمٍن ىىذى

ًليفىةن كىٝتيّْيى أىًمَتى  ٍنبىل:"كىمىٍن غىلىبى عىلىٍيًهٍم بًالسٍَّيًف حىىتَّ صىارى خى ـي أىٍٛتىدي ٍبني حى مىا قىاؿى اإٍلً
لُّ أًلىحىدو يػيٍؤًمني بًاىللًَّو إٍف يىًبيتى كىالى يػىرىاهي إمىامن  ا بػىرِّا كىافى أىٍك فىاًجرنا". مىنىاري السًَّبيل اٍلميٍؤًمًنُتى فىبلى ٭تًى

 . ّٗٗص ِج

 

 الصَِّفُة الثَّانَِيُة: يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل ُيَجاِوُز تَ َراِقيَ ُهْم.

ًميَّةى الى تػىٍعمىلي عىمىبلن ًإالَّ كىعىلىيًو دىلًيله ًمنى اٍلًكتىاًب أىًك السُّنَّةً  ، كىىيٍم اٍعلىٍم أىًخي أىفَّ الدٍَّكلىةى اإًلٍسبلى
 : لًيًل، بىٍل ىيٍم يػيقىاتًليوفى ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى عىمىبلن بًقىٍولًًو تػىعىاىلى ًمٍن أىشىدّْ النَّاًس ًحٍرصان عىلىى الدَّ

 نىةه كىيىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لًلَّوً كى  [.ّٗ]اأٍلىنٍػفىاؿ: قىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍ

نىمىا كىًثَتان ًمنى ا٠ٍتيصيوـً ىيمي الًَّذينى يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرتفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيم،   بػىيػٍ

 فىًإذىا سىأىٍلتى أىحىدىىيٍم عىٍن مىٍعٌتى الى ًإلىوى ًإالَّ ا مىا عىرىؼ، 
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 كىمىا ًىيى أىرٍكىافي التػٍَّوًحيًد كىقىفى كىاٍلمىٍذىيوًؿ ميٍندىًىش، 

 ًكمىا ًىيى شيريكطي الى ًإلىو ًإالَّ ا تػىلىكَّأى كىمىا أىجىاب، 

 ًمٍن عىاملًو ًمنى اٍلفيحيوؿ،  كىمىا ًىيى نػىوىاًقضي اإًلٯتىاًف قىاؿى الىبيدَّ 

 كىمىا ًصفىاتي ا٠تٍىوىارًًج فػىتىحى فىاهي كىصىمىٍت، 

بي أىٍىلً  ًء خىوىارًجي مىارًقيوفى ًكبلى اٍلبىبػٍغىاًء: ىىؤالى ًميًَّة أىجىابى كى  أىمَّا ًإذىا سىأىٍلتىوي عىًن الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
 النَّاًر!!!

:"أىنىا يف نىظىرًم ا٠تٍىوىارًجي ىيٍم الًَّذينى خىرىجيوا  كىأىٍحسىني أىٍحوىا٢تًًٍم مىٍن ًإذىا سىأىٍلتىوي مىٍن ىيمي ا٠تٍىوىارًجي قىاؿى
!" ًد الشَّاـً  ًإىلى ًببلى

ا أىٍف يػىقيودى أىٍىلىوي فىٍضبلن أىٍف يػىقيودى أيمَّةن!!!  فػىيىا عىجىبان كىٍيفى ًلًمٍثًل ىىذى

ا عيلىمىاءي السُّوًء قػيرَّاءي النػّْفىاًؽ الًَّذينى يػيٍفتيوفى ا٠ٍتيصيوـى كىىيٍم بػىٍُتى قىاؿى الشٍَّيخي عيٍثمىافي تٍؿ نىازًح: "أىمَّ 
 أىٍظهيًر الطَّوىاًغيًت فػىهيٍم أىحىقُّ ًّٔىًذًه الصّْفىًة "يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرتفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيٍم"، 

ا اٟتٍىًديثى يًف ا٠تٍىوى  ارًًج عىٍن أىّب سىًعيدو كىبػىوَّبى لىوي بًقىٍولًًو: " بىابي ًإمثًٍ مىٍن كىقىٍد أىٍكرىدى اٍلبيخىارًمُّ ىىذى
 رىاءىل بًًقرىاءىًة اٍلقيٍرتًف أىٍك تىأىكَّلى بًًو أىٍك فىخىرى بًًو"، 

كىابٍػتػىغىٍوا بًًو عىرىضى  كىعيلىمىاءي السُّوًء ىيمي الًَّذينى الى ٬تيىاًكزي اٍلقيٍرتفي تػىرىاًقيػىهيٍم، يػىٍوـى تىأىكَّليوا بًًو كىرىاءىٍكا بًوً 
نٍػيىا كىاٍشتػىرىٍكا بًًو ٙتىىننا قىًليبلن فىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى".  الدُّ
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 الصَِّفُة الثَّالِثَُة: يَ ُقوُلوَن ِمْن َخْيِر قَ ْوِل اْلَبرِيَِّة.

يديكفى اٍلقىٍوؿى كىييًسيؤيكفى الٍ   عىمىلى".كىاٍلمىٍعٌتى كىمىا قىاؿى شيرَّاحي اٟتٍىًديًث: "٬تًي

؟  كىىىًل اٍلميجىاًىًدينى كىذىًلكى

ميهيم قىًليله، كىأىمَّا ًفعىا٢تييٍم فػىقىٍد بىذىليوا يف سىًبيًل اً أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٢تىيم، كى  ؛ بىٍل كىبلى ىىاجىريكا الى كىرىّبّْ
  سىًبيًل اً، كىقىاتػىليوا، كىقيًتليوا..يف اً ًمٍن بػىٍعًد مىا ظيًلميوا، كىأيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم، كىأيكذيكا يف 

يديكفى اٍلقىٍوؿى كىييًسيؤيكفى اٍلًفعىاؿى فػىهيٍم قػىرَّاءي النػّْفىاًؽ كىعيلىمىاءي السُّوًء الًَّذينى يػيبػىرّْ  ريكفى أىمَّا الًَّذينى ٬تًي
لىةى بًا٢ٍتيدىل، كىييرً   يديكفى أىٍف ييًضلُّوا السًَّبيلى، لًلطَّوىاًغيًت كيلَّ مىا يػىٍفعىليوفى، يىٍشتػىريكفى الضَّبلى

ٍ نىًعيقىهيٍم اٍلفىضىاءي كىىيٍم يػىٍلًبسيوفى اٟتٍىقَّ بًاٍلبىاًطًل كىيىٍكتيميوفى اٟتٍىقَّ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى، الَّ  ًذينى أىملٍى ٯتىٍؤلى
ًبيًل اللًَّو كىيػىبػٍغيونػىهىا ًعوىجنا.  يىصيدُّكفى عىٍن سى

، كىلىيىٍحًملينَّ أىثٍػقىا٢تىيٍم كىأىثٍػقىاالن مىعى أىثٍػقىا٢تًًٍم كىلىييٍسأىلينَّ يػىٍوـى فػىوىٍيله لًلًَّذينى ظىلىميوا مً  اًب يػىٍوـو أىلًيمو ٍن عىذى
 اٍلًقيىامىًة عىمَّا كىانيوا يػىٍفتػىريكفى.

 

." نِّ  الصَِّفُة الرَّابَِعُة: ُحَدثَاُء اأْلَْسَناِن "ِصَغاُر السِّ

اٍعلىٍم أىًخي اٍلميٍنًصٍف أىفَّ ا٠تٍىوىارًجى الًَّذينى خىرىجيوا عىلىى عيٍثمىاف ٍبنى عىفَّاف نػىقىميوا عىلىيًو أىنَّوي كىىلَّ 
ى ٢تىيٍم أىفَّ مىٍن كىافى أىٍىبلن أًلىٍمرو كيًكلى ًإلىٍيًو كىالى ًعبػٍرىةى بًعيميرًًه كىاٍستىدىؿَّ بً   النَِّبَّ أىفَّ ًصغىارى السّْنّْ، فػىبػىُتَّ

 يف مىٍعرىكىًة ميٍؤتىةى ريٍغمى أىفَّ عيميرىهي كىافى صىًغَتان،  كىىلَّ أيسىامىةى ٍبني زىٍيدى 

:" ًفيًو جىوىاز تػىٍولًيىة الصًَّغَت عىلىى اٍلًكبىار كىافى  قىاؿى النػَّوىًكمُّ رىًٛتىوي اي يًف شىٍرًحًو ًلصىًحيًح ميٍسًلمو
 .ُٔٗص ُٓكىىيوى اٍبني ٙتىىاًف عىشىرىةى سىنىةو كىًقيلى ًعٍشرًينى ..". ج أيسىامىةى صىًغَتان ًجٌدان تيويف النَِّبُّ 



 
 

73 

نىمىا قىادىةً  ًثُتى فػىهيٍم بًالنٍّْسبىًة ٠ًتىًليفىًة  بػىيػٍ ا٠ٍتيصيوـً مىا جىاكىزيكا اأٍلىٍربىًعُتى بىٍل بػىٍعضيهيم مىا جىاكىزى الثَّبلى
ثىاءي أىٍسنىاًف. اًدم اٌلًذم جىاكىزى عيميرىهي اأٍلىٍربىًعُتى حيدى  اٍلميٍسًلًمُتى أىّب بىٍكرو اٍلبػىٍغدى

ا بًالنٍّْسبىًة ًلمىٍن يف أىٍرًض الشَّاـً ًمنى الثُّواًر كىاٍلميٍرتػىزىقىًة، أىمَّا قىاؿى الشٍَّيخي عيٍثمىافي تٍؿ نىازًح: " ىىذى
مىٍن كىافى خىارًجى الشَّاـً فػىهيٍم دىرىجىاته ٥تيٍتىًلفيوفى، يىٍكًفي يًف تػىٍوًصيًف حىا٢تًًم أىٍك حىاًؿ أىٍكثىرًًىم مىا ىيٍم 

رىاؼو جىعىلى  فىًة كىًإٍمكىافى ًإقىامىتػىهىا كىمىا ًىيى ًفيًو ًمٍن ذيؿو كىىىوىافو كىا٨تًٍ هيٍم الى يىٍستػىٍوًعبيوفى قىًضيَّةى ا٠تًٍبلى
 بًفىٍضًل اً، ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الى يػىٍفقىهيوفى". 

 

 الصَِّفُة  اْلَخاِمَسُة: ُسَفَهاُء اأَلْحاَلِم.

نىمىا أىبٍػنىاءي دىٍكلىةي أىٍم: ضيعىفىاءي اٍلعيقيوًؿ، كىسيفىهىاءي: ٚتىٍعي سىًفيو كىىيوى  الطَّاًئشي خىًفيفي اٍلعىٍقًل، بػىيػٍ
فىًة فىًإفَّ ًفيهيمي اٍلميهىٍنًدسي كىالطًَّبيبي كىاٍلميعىًلمي كىالطَّيَّاري كىًفيهيمي طىلىبىةي اٍلًعٍلًم الشٍَّرًعي كى  ًفيهيمي ا٠تًٍبلى

 عىٍسكىرًيُّوفى كىمىٍن جىلىسى مىعىهيٍم عىرىؼى قىٍدرىىيٍم،اٍلميفىكّْريكفى كىاٍلميٍبًدعيوفى كىًفيهيمي اٍلميخىًططيوفى كىالٍ 

جىاكىزىٍت فػىٍتحى بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس فػىبىاتيوا يػىتىحىدَّثيوفى عىٍن فػىٍتًح  افػيهيٍم كىتىطىلُّعىاهًتًٍم ًفًإنػَّهىا ى أىمَّا أىٍىدى
 ٍيًت اأٍلىبٍػيىًض،اأٍلىٍندىليًس كىغىٍزًك أيكريكبىا كىرىٍفًع رىايىًة التػٍَّوًحيًد فػىٍوؽى اٍلبػى 

ِّْ أىٍظليميهيٍم فىميٍستػىوىاىيمي يًف اٍلًعٍلمً  نىمىا ا٠ٍتيصيوـي لىٍن أىٖتىىدَّثى عىنػٍهيمي حىىتَّ الى يىظينَّ اٍلبػىٍعضي أى  بػىيػٍ
نٍػيىًومّْ الى ٮتىٍفىى عىلىى مىٍن عىاشىرىىيٍم، أىمَّا اٍلًعٍلمي الدّْيًٍت فػىيىٍكًفي مىا يػىٍفعىليونىوي بًالٍ  ميٍسًلًمُتى ًمٍن قػىٍتلو الدُّ

ًة التٍَّشًبيح، كىأىٍخًذ أىٍموىاًؿ  ًة أىنَّوي نىظىرى إًلىٍيًو، كىسىرًقىًة مىٍن ًعٍندىهي مىاؿه بًتػيٍهمى اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى ًلؤلىٍبرًيىاًء بًتػيٍهمى
ًة ًدٍعًم الثػٍَّورىًة، كىاأٍلىٍمري ًإٍف أىرىدَتٍُّ يىطيوؿي لىًكٍن فً  ٍرنىا ًكفىايىةه.اٟتٍىوىاًجًز ًْتيجى  يمىا ذىكى
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اِدَسُة: يَ ْقتُ ُلوَن َأْىَل اإِلْساَلِم َوَيَدُعوَن َأْىَل اأَلْوثَاِن.  الصَِّفُة  السَّ

اًفًر كىاٍجًتمىاعً  ا ىيوى ًفٍعلي ا٠ٍتيصيوـً فىًإنػَّهيٍم مىا اٍجتىمىعيوا يػىٍومان لًًقتىاًؿ النّْظىاـً النُّصىٍَتًمّْ اٍلكى ًهم كىىىذى
ًميًَّة، يػىٍوـى  ٍكلىًة اإًلٍسبلى  اٍلغىٍدًر لًًقتىًاًؿ الدَّ

نىًة كىاأٍليٍخرىل نىٍسمىعي أىنػَّهيٍم عىقىديكا صيٍلحىان كىطىًنٌيان مىعى ًنظىاـً بىشَّاًر النُّصىٍَتًمّْ اٍلكىا ًفًر، كىبػىٍُتى اٍلفىيػٍ
 ًدمىٍشقى لًلنّْظىاـً النُّصىًَتمّْ ًمٍن ًقبىًل عىنىاًصًر كىعىلىى سىًبيًل اٍلًمثىاًؿ الى اٟتٍىٍصًر تىٍسًليمي مىٍنًطقىًة بىابًيبلى يًف 

. ًميًَّة أىٍك اٞتٍىبىًس كىمىا ييسىمّْيهىا اٍلبػىٍعضي ًة اإًلٍسبلى  اٞتٍىبػٍهى

ًميًَّة فىًإنػَّهيم أىخىذيكا بًقىٍوًؿ اً  أىًعزَّةو عىلىى أىًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى  :أىمَّا أىبٍػنىاءي الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
 [.ْٓ]ا١تائدة: اٍلكىاًفرًينى 

فىًة رىأىل كىٍيفى أىفَّ اٍلميٍسًلمى ًفيػٍهىا عىزًيزه كىمىٍن تػىعىدَّل عىلىي ًو فىمىٍن دىخىلى مىنىاًطقى سىٍيطىرىًة دىٍكلىًة ا٠تًٍبلى
ٍيئان اقٍػتيصَّ ٦تٍَّن اٍعتىدىل عىلىيًو حىىتَّ لىٍو كى  ًميًَّة،أىٍك أىخىذى ًمٍن حيقيوًقًو شى ٍكلىًة اإًلٍسبلى  افى ًمٍن أىبٍػنىاًء الدَّ

ـى النُّصىٍَتًمَّ الضَّرىبىاًت تًلٍ  ًت كىأىذىاقيوا النّْظىا وى كىيف اٍلميقىاًبًل فػىلىقىٍد أىذىاقيوا أىٍىلى اأٍلىٍكثىاًف اٍلوىٍيبلى
ـى  ٍعبلى ايىاًت لىًكنَّ اإٍلً ا ىيوى ًفٍعليهيٍم ميٍنذي اٍلًبدى نىاًطقى  الضَّرىبىاًت، كىىىذى ا٠تٍىًبيثى كىافى يػىٍنًسبي ٖتىٍرًيرى اٍلمى

 لًٍلجىٍيًش اٟتٍيًر، 

نىاًطق،   ًإىلى أىٍف مىنَّ اي عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى كىمىيػَّزى الصُّفيوؼى فىبلى نىٍسمىعي ًمنػٍهيٍم ًإالَّ تىٍسًليمى اٍلمى

ًميَّةي فػىفىي كيلّْ ًحُتو كىتخىرى ٖتيى  اٍلًفٍرقىًة أىمَّا الدٍَّكلىةي اإًلٍسبلى نىاًطقى كى ، كىاٍلفىٍوجى ّٗ، كًاٍلًلوىاءى ُٕرّْري اٍلمى
ًميًَّة ًمٍن جينيوًد الطَّاًغيىًة بىشَّارى أىٍكثػىرى ُُِ ٍكلىًة اإًلٍسبلى  ،.. كىيف مىطىاًر الطَّبػٍقىًة حىٍيثي قػىتىلى أىبٍػنىاءى الدَّ
 جيٍنًدمٍّ،  ًََُٓمٍن 

ٍرىىابًيُّْتى لًقىٍتًلنىا النّْ  نىا قػىنػىوىاتي الرّْدًَّة كىاٍلعىمىالىًة كىحىلىًب اٍليػىٍوـً تىًصفينىا بًاإٍلً ـى فىانٍػهىالىٍت عىلىيػٍ ظىا
 النُّصىٍَتًمَّ، 

اهي!. هي كىيػىٍزعيميوفى ًعدى بان يػىتىبىاكىٍوفى عىلىى قػىٍتبلى  كىيىا عىجى
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ًميًَّة فىًإفَّ شيعيورىىيٍم طىوًيلىةه كىشى  ٍعًر كىىىًذًه الصّْفىةي مىا كىانىٍت أىبىدان ًمٍن ًصفىاًت أىبٍػنىاًء الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
 كىًصفىةي التٍَّحًليًق يًف ا٠ٍتيصيوـً ظىاًىرىةه، كىاٍصحىابًًو  النًَِّبّْ 

٢تيي  بان اٍسًتٍدالى ٍم عىلىينىا ْتىىًديًث اّب ٢تيعة عىٍن أىّب قبيل عىٍن أّب ركماف عىٍن كىًإٍف تػىٍعجىٍب فػىعىجى
 ِالًَّذم الى يىًصحي سىنىدان كىالى مىٍتنان فىًإفَّ أىبىا ٢تيعة كىمىا جىاءى يف الضُّعىفىاًء لًٍلعيقىيًلي ج  عىًليٍّ 
، لىٍيسى بًقىًومٍّ يف اٟتٍىًديًث، كىالى ٭تيٍتىجُّ  ِْٗص : "عىٍبدياً ٍبني ٢تيعة ضىًعيفه أىفَّ ٭تىٍِتى ٍبني مىًعُت قىاؿى

 الزّْيىادىةى فىاٍرًجٍع لًلضُّعىفىاًء أًلىّب زىٍرعىةى. ًْتىًديًثًو". كىًإٍف أىرىدتى 

 

 أىمَّا اٍلمىنٍتي فىجىاءى ًفيًو:" ًإذىا رىأىيٍػتيمي الرَّايىاتى السُّود فىاٍلزىميوا اأٍلىٍرضى فىبلى ٖتيىرًكيوا أىٍيًديكيم، كىالى 
هيٍم كىزيٍبًر اٟتٍىًديًد، ىيٍم أىٍصحىابي الدٍَّكلىًة، الى أىٍرجيلىكيم، مثيَّ يىٍظهىري قػىٍوـه ضيعىفىاء الى يػيٍؤبىوي ٢تىيٍم، قػيليوبػي 

، كىًنٍسبىتػيهيم اٍلقيرى  ل، يػىفيوفى بًعىٍهدو كىالى ًميثىاؽ، يىٍدعيوفى ًإىلى اٟتٍىقّْ كىلىٍيسيوا ًمٍن أىٍىًلًو، أىٍٝتىاؤىيم اٍلكيٌتى
نػىهيٍم، مثيَّ يػيٍؤيت اي اٟتٍىقَّ مىٍن يىشىاء".كىشيعيوريىيم ميٍرخىاةه كىشيعيوًر النّْسىاًء، حىىتَّ ٮتىٍتىًلفيوا فًيمى   ا بػىيػٍ

ا طىٍعنه يًف النًَِّبّْ   فىالرَّايىةي السٍَّودىاءي ًىيى رىايىةي اٍلعيقىاًب رىايىةي النَِّبّْ  كىاٍصحىابًًو  فػىهىذى
زيٍبًر اٟتٍىًديًد كىشىًهدى اي ٢تىيٍم ًبذىًلكى ، كىلىقىٍد كىانىٍت قػيليوبػيهيٍم عىلىى اٍلكيفىاًر كىاٍلميٍرتىًديًن كى كىاٍصحىابًًو 

 [. ِٗ]الفتح: ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو كىالًَّذينى مىعىوي أىًشدَّاءي عىلىى اٍلكيفَّارً  :فػىقىاؿى 

: فػىنىًبيػُّهيم أىبيواٍلقىاًسم، كىخيلىفىاؤىيم أىبيوبىٍكرو الصّْدّْيق كىأىبيوحىٍفصو كىذي  كالنُّورىٍيًن أىٍٝتىاؤىيم اٍلكيٌتى
ؿه اٟتٍىبىًشيّْ كىعىٍبديالرَّ  .. كىًنٍسبىتػيهيمي اٍلقيرىل: سىٍلمىافه اٍلفىارًًسيّْ كىصيهىٍيبه الرُّكًميّْ كىًببلى ٍٛتىًن كىأىبيوتػيرىابو

ًبيًبًهم  ليغي شىٍحمىةى  الدٍَّكًسيّْ كىأىّب ذىرٍّ اٍلًغفىارًمّْ.. كىشيعيوريىيم كىشىٍعًر نىًبيًهم كىحى ًإٍذ كىافى شىٍعريهي يػىبػٍ
، كىيًف رًكىايىًة ميٍسًلم عىٍن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو أيذينًًو كىمىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ كىميٍسًلمي عىٍن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو 

  كاف شىٍعريهي" :  يىٍضًربي مىٍنًكبػىٍيًو".  أىٍيضان قىاؿى
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ؼي الًَّذم حىصىلى بػىٍُتى عىًليٍّ كىميعىاًكيةه رىًضيى حىىتَّ ٮتىٍتىًلفيوا ًفيمىا بػى  نػىهيٍم: كىالى ٮتىٍفىى عىلىٍيكيمي ا٠تًٍبلى يػٍ
 اي عىنػٍهيمىا.

بًقىٍولًًو:"الى يػىفيوفى بًعىٍهدو كىالى ًميثىاؽ، يىٍدعيوفى ًإىلى اٟتٍىقّْ  كىاٍصحىابًًو  فىطىًعنيوا يًف النَِّبّْ   
 ،مثيَّ يػيٍؤيت اي اٟتٍىقَّ مىٍن يىشىاء".كىلىٍيسيوا ًمٍن أىٍىًلوً 

 

اِق َأْىِل اْلِملَِّة ِفي النَّاِر. نُوِب َويُوِجُبوَن َتْخِليَد ُفسَّ ُروَن بِالذُّ  الصَِّفُة الثَّاِمَنُة: ُيَكفِّ

ـً اٍبني تػىٍيًميىةى يف كىٍصًفًهم: "كىا٠تٍىوىارًًج  ىيٍم أىكَّؿي مىٍن كىفَّ  رى اٍلميٍسًلًمُتى ييكىفّْريكفى قىاؿى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى
ًذًه حىاؿي أىٍىًل اٍلبً  دىًع بًالذُّنيوًب، كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم يف ًبٍدعىًتًهٍم كىيىٍستىًحلُّوفى دىمىوي كىمىالىوي. كىىى

 .ِٕٗص ّيػىٍبتىًدعيوفى ًبٍدعىةن كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم ًفيهىا". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ج

ا قػىٍوؿي ٚتيٍهيوًر اٍلميٍعتىزًلىًة كىا٠تٍىوىاًر  : "فػىييوًجبيوفى ٗتىًٍليدى فيسَّاًؽ أىٍىًل اٍلًملًَّة يف النَّاًر كىىىذى ًج  كىقىاؿى
ًبًَت أىٍك الصًَّغًَت ًعٍندى بػىٍعًضًهٍم ". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ج ٍنًب اٍلكى  ُٗكىلىًكٍن ا٠تٍىوىارًًج  ييكىفّْريكفى بًالذَّ

 .ُُٓص

يػٍري دىلًيلو مىٍن يىٍسرًؽي تػيٍقطىعي يىديهي كىلىٍو كىفٍَّرنى  ًميَّةي الى تيكًَّفري بًالذُّنيوًب كىخى ٍكلىةي اإًلٍسبلى اهي لىقىتػىٍلنىاهي أىمَّا الدَّ
ًد الشَّاـً كىاٍستىٍحلىلىنىا مىالىوي، بىٍل لىٍو أىنٍػزىٍلنىا قػىوىاًعدى التٍَّكًفًَت الَّيًت ًعٍندى ا٠تٍىوىارًًج لىمىا بىقً  يى ميٍسًلمه يًف بىبلى

ًميَّةي تىًبيعي كىتىٍشًتىًم ًمٍن أىٍىًل السُّنًَّة يًف الشَّاـً كىاٍلًعرىاًؽ كىيػي  زىًكجيوفى كىاٍلًعرىاًؽ بػىيػٍنىمىا الدٍَّكلىةي اإًلٍسبلى
 كىيػىتػىزىكىجيوفى ًمنػٍهيم كىيػيعىاًمليوىنػىهيم ميعىامىلىةى اٍلميٍسًلًمُت.

ًميًَّة أىفَّ فيسَّاًؽ أىٍىًل اٍلًملًَّة ٮتيىلَّديكفى يف النَّاًر.كىلىٍيسى يًف عىًقي ٍكلىًة اإًلٍسبلى ًة الدَّ  دى
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 الصَِّفُة التَّاِسَعُة: يَ َرْوَن َأنَّ اْلُقَرِشيِِّة ِفي اْلِخاَلَفِة َشْرُط َأْفَضِليَّة اَل َشْرُط ُوُجوٍب.

ا الشٍَّأًف ميٍسًلمهٍم ًلميٍسًلًمًهٍم كىكىاًفرىٍم ًلكىاًفرًًىٍم ((  : ))النَّاسي تػىبىعه لًقيرىٍيشو قىاؿى النَِّبُّ  يف ىىذى
ا اأٍلىٍمري ميتػَّفىقه عىلىٍيًو، كىيف رًكىايىة: ))النَّاسي تػىبىعه لًقيرىٍيشو يف ا٠تٍىٍَت كىالشَّرّْ ((، كىيف ًركىايىة: ))الى يػىزىاؿي ىى  ذى

 نىاًف((، كىيف رًكىايىة اٍلبيخىارًٌم: ))مىا بىًقيى ًمنػٍهيٍم اًثٍػنىاًف((،يف قػيرىٍيشو مىا بىًقيى ًمٍن النَّاس اًثػٍ 

 ، فىة ٥تيٍتىصَّة بًقيرىٍيشو ًذًه اأٍلىحىاًديث كىأىٍشبىاىهىا دىلًيل ظىاًىر أىفَّ ا٠تًٍبلى الى قىاؿى النػَّوىًكمُّ رىًٛتىوي اي:" ىى
ا  ٍٚتىاع يف زىمىن الصَّحىابىة، فىكىذىًلكى بػىٍعدىٍم، ٬تىيوز عىٍقدىىا أًلىحىدو ًمٍن غىٍَتىٍم، كىعىلىى ىىذى انٍػعىقىدى اإٍلً

ؼو ًمٍن غىٍَتىٍم فػىهيوى ٤تىٍجيوج بًًإٍٚتىاًع الصَّحىابىة  كىمىٍن خىالىفى ًفيًو ًمٍن أىٍىل اٍلًبدىع أىٍك عىرَّضى ًٓتًبلى
 كىالتَّابًًعُتى فىمىٍن بػىٍعدىٍم بًاأٍلىحىاًديًث الصًَّحيحىة. 

: كىقىٍد ًاٍحتىجَّ بًًو أىبيو بىٍكر قىاؿى اٍلقى  اًضي: ًاٍشًتىاط كىٍونو قػيرىًشيِّا ىيوى مىٍذىىب اٍلعيلىمىاء كىافَّة، قىاؿى
كىعيمىر رىًضيى اللَّو عىنػٍهيٍما عىلىى اأٍلىٍنصىار يػىٍوـ السًَّقيفىة، فػىلىٍم يػيٍنًكرهي أىحىد، كىقىٍد عىدَّىىا اٍلعيلىمىاء يًف 

ٍٚتىاع ٍرنىا، كىكىذىًلكى مىسىاًئل اإٍلً ، كىملٍى يػينػٍقىل عىٍن أىحىد ًمٍن السَّلىف ًفيهىا قػىٍوؿ كىالى ًفٍعل ٮتيىاًلف مىا ذىكى
: كىالى ًاٍعًتدىاد بًقىٍوًؿ النَّظَّاـ كىمىٍن كىافػىقىوي ًمٍن ا٠تٍىوىارًًج  كىأىٍىل يع اأٍلىٍعصىار، قىاؿى  مىٍن بػىٍعدىٍم يًف ٚتًى

نو ًمٍن غىٍَت قػيرىٍيش، كىالى ًبسىخىافىًة ًضرىار ٍبن عىٍمرك يف قػىٍولو: ًإفَّ غىٍَت اٍلقيرىٍيًشٌي ًمٍن اٍلًبدىع أىنَّوي ٬تىيوز كىوٍ 
ا الًَّذم قىالىوي ًمٍن بىاًطل ٍلعو ًإٍف عىرىضى ًمٍنوي أىٍمر، كىىىذى  النَّبىط كىغىٍَتىٍم يػيقىدَّـ عىلىى اٍلقيرىًشٌي ٢ًتىوىاًف خى

 ٔىيوى عىلىٍيًو ًمٍن ٥تيىالىفىة ًإٍٚتىاع اٍلميٍسًلًمُتى. كىاىللَّو أىٍعلىم". شىرٍحي النػَّوىًكمُّ ج اٍلقىٍوؿ كىزيٍخريفو مىعى مىا
 .ِّٖص

فىًة شىٍرطى كيجيًوبو الى أىٍفضىًليَّة. ًميَّةي تػىرىل اٍلقيرىًشيَّةي يف ا٠تًٍبلى نىمىا الدٍَّكلىةي اإًلٍسبلى  بػىيػٍ
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 ُكْم َصالَتَُو َمَع َصالَتِِهْم وِصَياَمُو َمَع ِصَياِمِهْم.الصَِّفُة اْلَعاِشَرُة:َيْحِقُر َأَحدُ 

ا كىًإفَّ بػىٍعضى الصّْفىاًت قىٍد تىكيوفي يف ٚتىىاعىةو مىا كىالى تيوصىفي اٞتٍىمىاعىةي ًبذىًلكى اٍلوىٍصًف، لىًكٍن  ىىذى
ا تىٍأًكيده أىفَّ ىىًذًه ًىي الطَّائًفىةي ًإذىا تػىوىفػَّرىٍت ًفيهيمي الصّْفىاًت السَّابًقىةي كىأيٍٟتًقىٍت ًًّٔمي ىىًذًه  الصّْفىاتي فػىهىذى

تىوي   اٍلمىٍقصيودىةي، فىالصَّحىابىةي  نىا لىيىٍحًقري صىبلى ًة كىالصّْيىاـً  حىىتَّ ًإفَّ أىحىدى كىانيوا كىًثًَتم اٍلًعبىادىًة كىالصَّبلى
هًتًٍم كىصىيىامىوي مىٍع ًصيىاًمًهٍم.  مىٍع صىبلى

ا عىًليَّ  ةي يػىتػىزىٍلزىٍؿ كىيػىتػىلىٍوفي كىٍجهيوي، فػىيػيقىاؿي لىوي: مىا لىكى  ٍبنى أىّب طىاًلب فػىهىذى ًإذىا حىضىرىًت الصَّبلى
:"جىاءى كىٍقتي أىمىانىةه عىرىضىهىا اي عىلىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍٞتًبىاًؿ فىأى  بػىٍُتى يىا أىًمَتى اٍلميٍؤًمًنُت؟ فػىيػىقيوؿي

 ا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهىا كىٛتىىٍلتػيهىا". أىٍف ٭تىًٍمٍلنػىهى 

ٍيئىًة اٍلمىٍقليًو عىلىى النَّارً  :"رىأىٍيتي اٍبنى عيمىرو ييصىلّْي عىلىى ىى – كىريًكمى عىٍن عىٍبدياً ٍبني كىاًقدو أىنَّوي قىاؿى
 ". -ًمنى ا٠ٍتيشيوعً 

:"أىتىٍدريكفى ًإذىا تػىوىضَّأى اٍصفَّرى لى  كىيػيٍركىل أىفَّ عىًليَّ ٍبنى اٟتٍىسىًن  ؟ فػىيػىقيوؿي ٍونيوي فػىيػيقىاؿي لىوي: ٦تَّا ذىاؾى
 بػىٍُتى يىدىٍم مىٍن أيرًيدي أىٍف أىقيوـٍ".

: ا زيرىارىةى ٍبني أكيًف ًعٍندىمىا فػىرىغى ًمٍن قػىٍولًًو تػىعىاىلى خىرَّ مىٍيتان. أىٍخرىجىوي  فىًإذىا نيًقرى يًف النَّاقيورً  كىىىذى
 يف اٍٟتليًة.  أىبيونىًعيمو 

هي اٍلميٍزًِ  يىًتًو". أىٍسنىدى ٍيًو عىلىى ٟتٍى يًف كىكىافى سىًعيدو التػىنيوًخٌي:"ًإذىا صىلَّى ملٍى تػىنػٍقىًطٍع الدُّميوعي ًمٍن خىدَّ
 التػٍَّهًذيب ًإىلى أىّب النًَّضًر ًإٍسحىاًؽ ٍبني ًإبٍػرىاًىيم. 

اًمًع اٍلبىٍصرىًة فىسىقىطىٍت نىاًحيىةو ًمنى كىيػيٍركىل أىفَّ ميٍسًلمي ٍبني يىسىاًر:"كىافى ييصى  لّْي يػىٍومان يف جى
ًة". أىٍخرىجىوي صىاًحبي اٟتٍيٍليىًة ًمنٍ   اٍلمىٍسًجًد فىاٍجتىمىعى النَّاسي فػىلىٍم يىٍشعيٍر ًًّٔم حىىتَّ اٍنصىرىؼى ًمنى الصَّبلى

 طىرًيًق عىٍوًف ٍبني ىىوس. 

  عىٍن عىاملًو أىفَّ الصَّحىابىةى كىتىابًًعيًهٍم ًمنى ا٠تٍىوىارًًج.كىمىٍع ذىًلكى الى يػىقيوؿي عىاًقله فىٍضبلن 
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مىةن عىلىى  ٍـّ كىلىًكنػَّهىا جيًعلىٍت عىبلى ثٍػرىةي اٍلًعبىادىًة لىٍيسىٍت ًصفىةى ذى قىاؿى الشٍَّيخي عيٍثمىافي تٍؿ نىازًح: "كىكى
مىاًت، كىمىٍن عىاشى مىعى الٍ  ميجىاًىًدينى عىًلمى أىنػَّهيم مىٍشغيوليوفى بًًعبىادىًة اٞتًٍهىاًد عىٍن ا٠تٍىوىارًًج مىٍع بىًقيًَّة اٍلعىبلى

 غىٍَتًًه ًمنى اٍلًعبىادىاًت كىكىفىى بًًو شيٍغبلن ًإٍذ ىيوى يف ذيٍركىهًتىا".

نػٍقيولىًة بًالنػٍَّقًل الصًَّحيًح عىٍن سىيًّْد اأٍلىكىلً  ًذًه ٣تيٍمىلي ًصفىاًت ا٠تٍىوىارًًج اٍلمى ُتى كىاآٍلًخرًينى كىًختىامان: ىى
ٍبرىىا أىًخي كىالى تىكيٍن ًإمَّعىةن كيلَّمىا  قىاؿى أىحىده ٤تيىمَّدو ٍبني عىًبًداً صىلَّى اي عىلىيًو كىعىلىى تلًًو أىٍٚتىًعُتى فػىتىدى

ٍر أىًخي اٟتٍىًبيب أىٍف ٖتيىدّْثى  ًبكيًل مىا تىٍسمىعي لًقىٍوًؿ  قػىٍوالن رىدَّدتىوي كىرىائىوي ًمٍن غىٍَتً فػىهيمو كىالى كىٍعي كىاٍحذى
عى (( رىكىاهي ميٍسًلم.رىسيولًنىا اٟتٍىًبيًب  ًذبان أٍف ٭تيىدّْثى ًبكيلّْ ما ٝتًى ىٍرًء كى

 : ))كىفىى با١ت

ًء، ًإ٪تَّىا اي كى  ًء كىالى ًإىلى ىىؤيالى بان بػىٍُتى ذىًلكى الى ًإىلى ىىؤيالى ٍبذى جىعىلى  الى تىكيٍن أىًخي اٟتٍىًبيبي ميذى
، كىاٍٝتىٍع لًقىٍوًؿ اللًَّو  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا ًإٍف جىاءكيٍم   :لىكى عىٍقبلن تػيفىًكري ًفيًو كىتىزًفي اأٍليميورى

 [،ٔت: ]اٟتيجيرىا فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا أىف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًّتىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمُتى 

:  فػىنػىقيوؿي لًٍلخيصيوـً

 فىمىٍن ا٠تٍىوىارًجي يف اٟتٍىًقيقىًة غىيػٍريكيٍم     لىقىبه   ًببلى   كىًذبو   كىالى عيٍدكىافً 

بػينىا     بًأىًدلىةو     كىحيجىجو    ذم   بػيٍرىىافً   كىًإذىا  سىبىٍبتيٍم   بًاٍلميحىاًؿ    فىسى

ٍهلىكيٍم   مىعى   اٍلعيٍدكىافً تػيٍبًدم فىضىاًئحيكيٍم كىتػىٍهًتكي  ي   جى  ًستػٍرىكيٍم     كىتػيبػىُتّْ

 مىا بػىٍعدى مىا  بػىٍُتى  الًسبىاًب  ًبذىاكيمي      كىًسًباًبكيٍم    بًاٍلكىًذًب   كىالطٍُّغيىافً 

 مىٍن سىبَّ  بًاٍلبػيٍرىىاًف  لىٍيسى  ًبظىاملًو      كىالظٍُّلمي  سىبُّ   اٍلعىًبًد   بًاٍلبػيٍهتىافً 

 يىا قػىٍوـً  كىاً   اٍنظيريكا   كىتػىفىكَّريكا      يف    ىىًذًه    اأٍلىٍخبىاًر   كىاٍلقيٍرتفً 

بًُّر   كىالتػَّفىكًُّر  لًلًَّذم       قىٍد  قىالىوي   ذيك الرٍَّأم  كىاٟتٍيٍسبىافً   ًمٍثلي    التَّدى

ـً       كى  ٍسبلى ٍيبىةي     اإٍلً  اٍلقيٍرتًف   كىاأٍليمىراًء    كىالسٍُّلطىافً كىاً    لىٍوالى    ىى
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ـً   فػىٍوؽى  قػىوىاًعًد  اأٍلىرٍكىافً  ٍسبلى ىتػىٍوا  ًبكيًل  ميًصيبىةو   كىلىدىٍكدىكيوا       اإٍلً  ألى

 فػىتىحيوا ًجرىابى اٞتٍىٍهًل مىٍع كىًذبو       فىخيٍذ كىاٛتًٍٍل ًببلى كىٍيلو كىالى ًميزىافً 

 ٔتىا   الرَّاًمي   بًًو        أىٍكىلى لًيىٍدفىعى  عىٍنوي  ًفٍعلى  اٞتٍىاًِ فػىرىمىٍوىيمي بػىٍغيان  

نىاهي  ميبىاًىتان        كىًلذىاؾى   ًعٍندى   اٍلًغًر    يىٍشتىًبهىافً   يػىٍرًمي اٍلربىًمءي ٔتىا  جى

فً    يىا قػىٍومىنىا  بًاً   قيوميوا  كىاٍنظيريكا        كىتػىفىكَّريكا  يف  السّْرً  ًعبلى  كىاإٍلً

ا  كىمىٍن  كىٍحدىافً   نىظىران كىًإٍف ًشٍئتيٍم  مينىاظىرىةن   فىمىٍن        مىثٍػٌتى  عىلىى  ىىذى

 أىمُّ الطَّوىاًئًف بػىٍعدى ذىا أىٍدَّنى  ًإىلى       قػىٍوًؿ   الرَّسيوًؿ  كى٤تيٍكىًم اٍلقيٍرتفً 

ى ذىا   فىًإمَّا  تػىٍتبػىعيوا  أىكٍ   تػىٍعذيريكا     أىٍك    تىٍأذىنيوا   ًبًطعىاف       فىًإذىا تػىبػىُتَّ

رىؾى أىٍسأىؿي اللَّوى تػىعىاىلى أىٍف ٬تىٍعىلىنىا ٦تٍَّن يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي ، كىصىلَّى اللَّوي كىبىا كىأىًخَتىان:
ًبيًبنىا كىقىاًئًدنىا كىقيٍدكىتًنىا  كىسىيًّْدنىا ٤تيى   .".مَّد كىعىلىى تلًًو كىصىٍحًبًو كىسلَّمى تسلًػيمان كثَتان عىلىى حى

 

: ))كيلُّهيٍم يًف النَّاًر ًإالَّ ًملَّةن كىاًحدىةن (( نعم أخي فاألمر جد خطَت فلقد قاؿ ا١تصطفى 
فإذا علمت أف كل تلك الفرؽ يف النار ال ٤تالة كجب عليك معرفة الفرقة الناجية كصفات 

 لكي تكوف معهم كمنهم فتفوز يف اٞتناف كتنجو من النَتاف،الطائفة ا١تنصورة 

أف كلهم يف النار أهنم ٥تلدكف فيها، لكن قولو تعاىل: ))البًًثُتى ًفيها  كال يلـز من قولو 
 أىٍحقابان(( أم ماكثُت يف النار دىوران كثَتة ال تنقضي كلما مضى حقب دخل أخر،

الناجية حىت تفىٍهمي الى ًإلىوى ًإالَّ اللًَّو كتعرؼ كلن تتحصل على أف تكوف من ىذه الفرؽ 
ًء الدُّعىاةي مىٍعنىاىىا كىأىرٍكىاهًنىا كىشيريكًطهىا كىنػىوىاًقًضهىا، أًلىفَّ ًلكيلّْ ًملَّةو ديعىاةن يىٍدعيوفى ٢تىىا كىقىٍد يىكيونيوفى ىىؤي  الى

غىةو كىحيجىجو كىفىصىاحىةو كىزيٍىدو كىتػىقىشُّفو   .أىٍصحىابى بىبلى
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 انفزقت انُاجيت املُصٕرة
يىانان ًلكيلّْ شىٍيءو  : " كىقىٍد مىنَّ اللَّوي قاؿ صاحب التيسَت نىا ًبًكتىابًًو الًَّذم جىعىلىوي تًبػٍ عىلىيػٍ

هىا كىىيدىلن كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمُت ، فىبلى يىٍأيت صىاًحبي بىاًطلو ًْتيجَّةو ًإالَّ كىيف اٍلقيٍرتًف مىا يػيٍنًقضي 
نػىهىا كىمىا قىاؿى  ي بيٍطبلى نىاؾى بًاٟتٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتنا   :كىيػيبػىُتّْ    كىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ

[. قىاؿى بػىٍعضي اٍلميفىسّْرًينى : " ىىًذًه اآٍليىةي عىامَّةه يًف كيلّْ حيجَّةو يىٍأيت ًّٔىا أىٍىلي اٍلبىاًطًل ّّ]اٍلفيٍرقىاف: 
 ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ".".

كما خالف ذلك  الدين اٟتق كالقوؿ الصواب ىو ما جاء يف كتاب ا كسنة رسولو أف 
قوالن غَت الكتاب كالسنة نظرنا فيو كما قاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو ا فبل عربة بو كمن قاؿ 

 تعاىل يف النونية:

ن  غىَتىهي  قيٍمنىػػػػا عىلىى بػػٍػػػػػػػػػػػػػػًر كىالػػًميػػػػػػػػػػػػزىاًف            مىٍن قىػػػػاؿى قػىػٍوالى  أىقػػػػػػػوىالًػػػػػو  بًالػػػسَّ

ػافً     رَّسيوًؿ كىحيٍكمىوي ًإٍف كىافػىقىٍت قىوؿى ال  فػىعىلىػػى  الػػػػرُّؤكًس  تيشىاؿي  كػالتّْيجى

ا رىدىٍدنػػىاىػىػػا عىلىى ػػػػػذى ػػالىفىٍت ىى ػػػاًف                  أىٍك خى  مىػٍن قػػىػػػػػا٢تىىػا  مىٍن كػىػػػػػافى  ًمٍن ًإٍنسى

ػػػػافً أىٍك أيٍشًكلىػػػػٍت عىنَّػػػػػػا تىوقػٍَّفنىػػػػػػػا كى   ملى     نػىػػٍجػػػًزـٍ  بًػػػبلى  ًعػػٍلػػػػمو  كى الى  بيػٍرىى

ا الًَّذم أىدَّل  ًإلىٍيػػًو  ًعٍلمينىػػػػا ػػػػػذى ػػػػػػلَّ   أىكىافً      ىى  كىبًػػػػػػػػًو  نىًديػػػػػػػػني   اللَّوى   كي

 رىل  كىأىكىاًمػػػػػػػػًر  السٍُّلطىػػػػػػػػافً أىٍمًر  الػػػوى      فػىهيوى الػميطىاعي كىأىٍمريهي العىايل عىلىى

اًف          ـي يف ٤تىىبًَّتنىػػػا عىلىى     األىػػػلُتى   كى األىٍزكىاًج   كى الوًلٍػػػػػػػدى  كىىيوى الػميقىػػػدَّ

يًعًهٍم حىىتَّ عىلىى     النَّػٍفًس  الَّيًت  قىٍد  ضىمَّهىا اٞتىٍنبىػػػ  ػافً كعىلىى الًعبىاًد ٚتًى
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ما خالف ذلك فهو باطل  ىذا ىو منهجنا كىذا ىو طريقنا اٟتق كتاب ا كسنة نبيو 
ما كافقو فهو مقبوؿ كمن عارضو فقولو مردكد كائنان من كاف فالدين يؤخذ من كتاب ا كسنة 
رسوؿ ا فالكتاب كالسنة  ٫تا ا١تيزاف الذم توزف بو األقواؿ كتوزف بو األفعاؿ فإذا تبُت ىذا 

مبادئ أىل السنة كاٞتماعة تارةن فإننا نبلحظ ىجوما ن فكريان شرسان تتناقلو كسائل اإلعبلـ على 
بوصف بعض ا١تبادئ بالتكفَت كالغلو كتارةن بتميع بعض ا١تبادئ كنقلها إىل اإلرجاء كلذا كاف 

 .كعليو التكبلفلزامان أف يبُت ىذا األمر كيوضح كا ا١تستعاف 

اد امتثاؿ أمر رب األرض كالسموات، كأمر ا١تبعوث رٛتة كإف الواجب على ٚتيع العب
، فإف ذلك ٘تاـ االنقياد الكتاب كالسنة دكف شقاؽ أك عناد ، كطرح كل قوؿ ٮتالفللعباد

 . إلو إال االذم ىو شرط من شركط ال

 الكتاب كالسنة على تراء فبل توحيد إال بطاعة ا كرسولو ، كال فوز كال فبلح إال بتقدمي
ئمة إال كلو كما من إماـ من األ ،النِب ، كما من أحد إال كيؤخذ من قولو كيرد سول الرجاؿ

السعيد من ٘تسك بالوحيُت كاف أرضى الناس بسخط ا، ك الشقي ف، أقواؿ مرغوب عنها
 سخط عنو الناس.

، كما على هذه سنة ا يف عباده ا١تؤمنُتف١تز ا١تبطلُت، بل ضَت على أىل التوحيد من ف
  .من ديارىمذين أيخرجوا السلف الكليتأس ٔتن قبلو  ،ا١تسلم إال الصرب كاالحتساب

أى غىرًيبنا، فىطيوبى »قاؿ:  النِب  أفخرج مسلم أ ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى ٍسبلى أى اإٍلً بىدى
 . «لًٍلغيرىبىاءً 

قيل: يا رسوؿ ا! كمن الغرباء؟ قاؿ: النزاع من » :قاؿ النِب  كغَته أفكعند أٛتد 
  .«القبائل

 . «الذين يصلحوف إذا فسد الناس»  :قاؿ النِب  البيهقي أف كخرج

 . «الًَّذينى ييٍصًلحيوفى مىا أىٍفسىدى النَّاسي ًمٍن بػىٍعًدم من سنيت: »قاؿ النِب  أفكخرج الًتمذم 
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ثَت، من يعصيهم قـو قليل يف ناس سوء ك: »قاؿ النِب  كغَته أفكخرج اإلماـ أٛتد 
 . «أكثر ٦تن يطيعهم

فهؤالء الغرباء قليلوف  فبل يوجد يف كل قبيلة منهم إال الواحد كاالثناف، كقد ال يوجد يف 
 بعض القبائل منهم أحده كما كاف الداخلوف إىل اإلسبلـ يف أكؿ األمر كذلك. 

 اشتدت، ككلما قوم إٯتاف العبد كالسٍت غريب بُت أىل البدع ،فا١تسلم غريب بُت الكفار
  .ربتوغ

، فإِ أخاؼ أنو سيأيت عن قليل زماف إذا عليكم باألثر كالسنة"بد ا : قاؿ سهل بن ع
الو ذموه كنفركا عنو كتربؤكا منو، كأذلوه ، كاالقتداء بو يف ٚتيع أحو ذكر إنساف النِب 

 ."كأىانوه

رحم ا سهبل ما ": ن ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم اسليماف بن عبد ا ب الشيخقاؿ 
، إلنساف بتجريد التوحيد كا١تتابعة، كىو أف يكفر افلقد كاف ذلك كأعظماصدؽ فراستو، 

، كٖتكيمو يف ، كترؾ عبادة ما سواه كاألمر بطاعة رسوؿ ا  كاألمر بإخبلص العبادة
 .[ُٔتيسر العزيز اٟتميد: ص] ".الدقيق كاٞتليل

ًء اٍلغيرىبىاًء الًَّذينى غىبىطىهيمي النَِّبُّ  قاؿ ابن القيم رٛتو ا: " : التَّمىسُّكي كىًمٍن ًصفىاًت ىىؤيالى
، كىتػىٍرؾي مىا أىٍحدىثيوهي، كىًإٍف كىافى ىيوى اٍلمىٍعريكؼي ًعٍندىىيٍم كىٕتىٍرًيدي  بًالسُّنًَّة، ًإذىا رىًغبى عىنػٍهىا النَّاسي

النَّاًس، كىتػىٍرؾي ااًلنًٍتسىاًب ًإىلى أىحىدو غىٍَتً اللًَّو كىرىسيولًًو، الى شىٍيخى كىالى  التػٍَّوًحيًد، كىًإٍف أىٍنكىرى ذىًلكى أىٍكثػىري 
ًء اٍلغيرىبىاءي ميٍنتىًسبيوفى ًإىلى اللًَّو بًاٍلعيبيوًديًَّة لىوي كىحٍ  دىهي، كىًإىلى طىرًيقىةى كىالى مىٍذىىبى كىالى طىائًفىةى، بىٍل ىىؤيالى

ًء ىيمي اٍلقىاًبضيوفى عىلىى اٞتٍىٍمًر حىقِّا، كىأىٍكثػىري النَّاًس بىٍل   رىسيولًًو بًااًلتػّْبىاعً  ًلمىا جىاءى بًًو كىٍحدىهي، كىىىؤيالى
ًئمه ٢تىيٍم.  كيلُّهيٍم الى

ا ا٠تٍىٍلًق: يػىعيدُّكنػىهيٍم أىٍىلى شيذيكذو كىًبٍدعىةو، كىميفىارىقىةو لًلسَّوىاًد اأٍلىٍعظىًم.  فىًلغيٍربىًتًهٍم بػىٍُتى ىىذى



 
 

84 

أىفَّ اللَّوى سيٍبحىانىوي بػىعىثى رىسيولىوي كىأىٍىلي اأٍلىٍرًض « ىيمي النػُّزَّاعي ًمنى اٍلقىبىاًئلً : »كىمىٍعٌتى قػىٍوًؿ النَِّبّْ 
، كىيػىهيودو كىصىابًئى  ، كىعيبَّاًد صيوىرو كىصيٍلبىافو ًسفىةو،  ةو عىلىى أىٍديىافو ٥تيٍتىًلفىةو، فػىهيٍم بػىٍُتى عيبَّاًد أىٍكثىافو كىًنَتىافو كىفىبلى

ـي يف أىكًَّؿ ظيهيورًًه غىرًيبنا، كىكىافى مىٍن أىٍسلىمى ًمنػٍهيٍم كىاٍستىجىابى لًلًَّو كىلًرىسيولًًو غىرًيبن  يًّْو كىكىافى اإٍلًٍسبلى ا يف حى
 كىقىًبيلىًتًو كىأىٍىًلًو كىعىًشَتىتًًو.

ـً نػيزَّاعنا ًمنى اٍلقىبىاًئًل، بىٍل تحىادنا ًمنػٍهيٍم تػىغىرَّبيوا عىٍن قػىبىائًًلًهٍم  فىكىافى اٍلميٍستىًجيبيوفى ًلدىٍعوىًة اإٍلًٍسبلى
ـي كىانٍػتىشىرىٍت دى  ، فىكىانيوا ىيمي اٍلغيرىبىاءي حىقِّا، حىىتَّ ظىهىرى اإٍلًٍسبلى ـً ٍسبلى ٍعوىتيوي كىعىشىائًرًًىٍم، كىدىخىليوا يف اإٍلً

كى اٍلغيٍربىةي عىنػٍهيٍم، مثيَّ أىخىذى يًف ااًلٍغًتىاًب كىالتػَّرىحًُّل، حىىتَّ عىادى كىدىخىلى النَّاسي ًفيًو أىفٍػوىاجنا، فػىزىالىٍت تًلٍ 
أى   [.ُٕٖ/ّمدارج السالكُت:.." ]غىرًيبنا كىمىا بىدى

بُت  -كالذم ال إلو إال ىو  -سنتكم "كركل ابن ا١تبارؾ عن الفضيل عن اٟتسن أنو قاؿ: 
يها، فإف أىل السنة كانوا أقل الناس، الذين مل الغايل كاٞتايف كا١تًتؼ كاٞتاىل فاصربكا عل

يأخذكا مع أىل األتراؼ يف أترافهم، كال مع أىل البدع يف أىوائهم، كصربكا على سنتهم حىت 
 . "أتوا رّٔم، فكذلك إف شاء ا فكونوا

ك٫تتهم غَت ٫تة الناس كإرادهتم اآلخرة غَت "هم: صفك ككاف أبو سليماف الداراِ يقوؿ يف 
 . "الناس، كدعاؤىم غَت دعاء الناسإرادة 

 ."إذا نظر إليهم اٞتاىل حسبهم مرضى كما بالقـو من مرض"كقاؿ اٟتسن يف كصفهم: 

ا١تؤمن يف الدنيا كالغريب ال ٬تزع من ذ٢تا، كال ينافس يف عزىا، لو شأف كللناس ": كقاؿ
 ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ الى يىضيرُّىيٍم الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت :" . كعند مسلم قاؿ رسوؿ ا "شأف

 عن جابر بن عبد ا، قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا ك  كعند البخارم ٨توه.". مىٍن خىالىفىهيٍم 
 متفق عليو.". يقوؿ:" الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت يػيقىاتًليوفى عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة 

، الى يىضيرُّىيٍم مىٍن يقوؿ:"  سوؿ ا كقاؿ ر  الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ
 " ركاه مسلم. خىذى٢تىيٍم، حىىتَّ يىٍأيتى أىٍمري اً كىىيٍم كىذىًلكى 
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 ومما سبق من األدلة تتلخص صفات تلك الطائفة المنصورة بأنهم:

 : الصفة األولى: المتابعة للنبي 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإىلى اللًَّو عىلىى بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى اللًَّو كىمىا  قاؿ تعاىل: ًذًه سى قيٍل ىى
 . [َُٖيوسف:]  أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى 

 ".ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت كيف اٟتديث قاؿ:" 

، كاألخذ بالكتاب كالسنة، كترؾ ما خالفهما من  كال شك أف اٟتق ىو يف متابعة النِب
 تراء الرجاؿ مهما كانت منزلتو أك كثر عدد ا١تخالفُت.

فإف اٟتي ال تؤمن عليو  : "من كاف مستنان فليسنت ٔتن قد مات،  قاؿ ابن مسعود
 .الفتنة"

ٍٚتىاعى كىاٟتٍيجَّةى كىالسَّوىادى اأٍلىٍعظىمى ىيوى  يف أعبلـ ا١توقعُت: "قاؿ ابن القيم   كىاٍعلىٍم أىفَّ اإٍلً
، كىًإٍف كىافى كىٍحدىهي، كىًإٍف خىالىفىوي أىٍىلي اأٍلىٍرًض، قىاؿى عىٍمريك ٍبني مىٍيميوفو اأٍلىٍكدً  مُّ: اٍلعىامًلي صىاًحبي اٟتٍىقّْ

، مثيَّ صىًحٍبت ًمٍن بػىٍعًدًه أىفٍػقىوى صىًحٍبت ميعىاذنا بًاٍليىمىًن، فىمى  ا فىارىٍقتو حىىتَّ كىارىيٍتو يف التػُّرىاًب بًالشَّاـً
: عىلىٍيكيٍم بًاٞتٍىمىاعىًة، فىًإفَّ يىدى اللًَّو مىعى اٞتٍىمىاعىًة، ٍعتو  النَّاًس عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو فىسىًمٍعتو يػىقيوؿي مثيَّ ٝتًى

ةى يػىٍومنا ًمٍن اأٍلىيَّ  ةى عىٍن مىوىاًقيًتهىا، فىصىلُّوا الصَّبلى ةه يػيؤىخّْريكفى الصَّبلى : سىيػيوىىلَّ عىلىٍيكيٍم كيالى اـً كىىيوى يػىقيوؿي
: قػيٍلت يىا أىٍصحىابى ٤تيىمَّدو مىا  أىٍدرًم ًلًميقىاهًتىا؛ فىًهيى اٍلفىرًيضىةي، كىصىلُّوا مىعىهيٍم فىًإنػَّهىا لىكيٍم نىاًفلىةه، قىاؿى

ةى مىا ٖتيى  ؟ قػيٍلت: تىٍأميريًِ بًاٞتٍىمىاعىًة كىٖتىيضًٍُّت عىلىيػٍهىا مثيَّ تػىقيوؿي يل: صىلّْ الصَّبلى : كىمىا ذىاؾى ثيوفى، قىاؿى دّْ
: يىا عىٍمريك ٍبنى مىٍيميوفو قىٍد كيٍنت أىظينُّك  كىٍحدىؾ كىًىيى اٍلفىرًيضىةي، كىصىلّْ مىعى اٞتٍىمىاعىًة كىًىيى نىاًفلىةه قىاؿى

، ًمٍن أى   فٍػقىًو أىٍىًل ىىًذًه اٍلقىٍريىًة، أىتىٍدرًم مىا اٞتٍىمىاعىةي؟ قػيٍلت: الى

: إفَّ ٚتيٍهيورى اٞتٍىمىاعىًة ىيٍم الًَّذينى فىارىقيوا اٞتٍىمىاعىةى، اٞتٍىمىاعىةي مىا كىافىقى اٟتٍىقَّ كىًإٍف كيٍنت  قىاؿى
: : فىضىرىبى عىلىى فىًخًذم كىقىاؿى كى٭ٍتىك، إفَّ ٚتيٍهيورى النَّاًس فىارىقيوا اٞتٍىمىاعىةى،  كىٍحدىؾ، كىيف لىٍفظو تخىرى

.  كىًإفَّ اٞتٍىمىاعىةى مىا كىافىقى طىاعىةى اللًَّو تػىعىاىلى
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، كىقىاؿى نػيعىٍيمي ٍبني ٛتىَّادو: إذىا فىسىدىٍت اٞتٍىمىاعىةي فػىعىلىٍيك ٔتىا كىانىٍت عىلىٍيًو اٞتٍىمىاعىةي قػىٍبلى أىٍف تػىٍفسيدى 
 كىٍحدىؾ، فىًإنَّك أىٍنتى اٞتٍىمىاعىةي ًحينىًئذو، ذىكىرىىىا اٍلبػىيػٍهىًقيُّ كىغىيػٍريهي. كىًإٍف كيٍنت

: أىتىٍدرًم مىا السَّوىادي اأٍلىٍعظىمي؟  كىقىاؿى بػىٍعضي أىًئمًَّة اٟتٍىًديًث كىقىٍد ذيًكرى لىوي السَّوىادي اأٍلىٍعظىمي، فػىقىاؿى
أىٍصحىابيوي. فىميًسخى اٍلميٍختىًلفيوفى الًَّذينى جيًعليوا السَّوىادى اأٍلىٍعظىمى كىاٟتٍيجَّةى ىيوى ٤تيىمَّدي ٍبني أىٍسلىمى الطُّوًسيُّ كى 

كىرنا لًًقلًَّة كىاٞتٍىمىاعىةي ىيٍم اٞتٍيٍمهيوري كىجىعىليوىيٍم ًعيىارنا عىلىى السُّنًَّة، كىجىعىليوا السُّنَّةى ًبٍدعىةن، كىاٍلمىٍعريكؼى مينٍ 
ٍم يف اأٍلىٍعصىاًر كىاأٍلىٍمصىاًر، كىقىاليوا: مىٍن شىذَّ شىذَّ اللَّوي بًًو يف النَّاًر، كىمىا عىرىؼى أىٍىًلًو كىتػىفىرًُّدىً 

ا ًمنػٍهيٍم فػىهيمٍ   اٍلميٍختىًلفيوفى أىفَّ الشَّاذَّ مىا خىالىفى اٟتٍىقَّ كىًإٍف كىافى النَّاسي كيلُّهيٍم عىلىٍيًو إالَّ كىاًحدن
 الشَّاذُّكفى.

ٍنبىلو إالَّ نػىفىرنا يىًسَتنا؛ فىكىانيوا ىيٍم اٞتٍىمىاعىةي، كىكىانىٍت  كىقىٍد شىذَّ  النَّاسي كيلُّهيٍم زىمىنى أىٍٛتىدى ٍبًن حى
ـي أىٍٛتىدي كىحٍ  مىا دىهي ىيوى اٍلقيضىاةي ًحينىًئذو كىاٍلميٍفتيوفى كىا٠تٍىًليفىةي كىأىتٍػبىاعيوي كيلُّهيٍم ىيٍم الشَّاذُّكفى، كىكىافى اإٍلً

ًليفىًة: يىا أىًمَتى اٍلميٍؤًمًنُتى أىتىكيوفي أىٍنتى اٞتٍىمى  ا عيقيوؿي النَّاًس قىاليوا لًٍلخى اعىةي، كىلىمَّا ملٍى يػىتىحىمٍَّل ىىذى
تيك كىاٍلفيقىهىاءي كىاٍلميٍفتيوفى كيلُّهيٍم عىلىى اٍلبىاًطًل كىأىٍٛتىدي كىٍحدىهي ىيوى عىلىى اٟتٍىقّْ؟ فػىلىمٍ  ًسٍع  يػىتَّ كىقيضىاتيك كىكيالى
هي بًالسّْيىاًط كىاٍلعيقيوبىًة بػىٍعدى اٟتٍىٍبًس الطَّوًيًل؛ فىبلى إلىوى إالَّ اللَّوي، مىا أىٍشبىوى  ؛ فىأىخىذى  اللَّيػٍلىةى ًعٍلميوي ًلذىًلكى

ٍهيىعي أًلىٍىًل السُّنًَّة كىاٞتٍىمىاعىًة حىىتَّ يػىٍلقىٍوا رىبػَّهيٍم، ى عىلىيػٍهىا سىلىفيهيٍم، مىضى  بًاٍلبىارًحىًة، كىًىيى السًَّبيلي اٍلمى
وي كىيػىٍنتىًظريىىا خىلىفيهيٍم: }ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى رًجىاؿه صىدىقيوا مىا عىاىىديكا اللَّوى عىلىٍيًو فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبى 

اىللًَّو اٍلعىًليّْ [ كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى إالَّ بً ِّكىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري كىمىا بىدَّليوا تػىٍبًديبل  ]األحزاب: 
 [.َّٖ: ّ]إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت: ".اٍلعىًظيًم.
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 الصفة الثانية: الجهاد في سبيل اهلل.

بػُّهيٍم  قاؿ تعاىل: يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا مىٍن يػىٍرتىدَّ ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأيت اللَّوي بًقىٍوـو ٭تًي
بُّونىوي أى  ًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكىاًفرًينى ٬تيىاًىديكفى يف سىًبيًل اللًَّو كىال ٮتىىافيوفى لىٍومىةى الئًمو كى٭تًي

 . [ْٓا١تائدة:] ذىًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت يػيقىاتًليوفى :" كىي من أبرز الصفات اليت يعرفوف ّٔا  كىذا قولو 
ا الدّْيني قىاًئمنا، يػيقىاًتلي عىلىٍيًو :" ". كقولو عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  لىٍن يػىبػٍرىحى ىىذى

 مسلم.ركاه "  تػىقيوـى السَّاعىةي ًعصىابىةه ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى، حىىتَّ 

 

 الصفة الثالثة: المواالة والمعادة في اهلل.
فيحبوف يف ا .. كيكرىوف يف ا .. فهم أذلة على ا١تؤمنُت رٛتاء فيما بينهم، أعزة على 

اءي عىلىى اٍلكيفَّاًر  كما قاؿ تعاىل: ،الكافرين أشداء عليهم ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو كىالًَّذينى مىعىوي أىًشدَّ
نػىهيٍم  دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ  .ِٗالفتح:ريٛتىىاءي بػىيػٍ كقولو: }الى ٕتًى

 ،ِِاءىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهيٍم ..  آّادلةاللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا تبىاءىيٍم أىٍك أىبٍػنى 

ٯتىاف»اٍلبػىيػٍهىًقٌي يف ركل  : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  عىًن اٍبنً  «شعب اإٍلً :  عىبَّاسو قىاؿى يىا »أًلىّب ذىرٍّ
ٯتىاًف أىٍكثىقي؟ : اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي. « أىبىا ذىرٍّ أىمُّ عيرىل اإٍلً : قىاؿى ةي يف اللًَّو كىاٟتٍيبُّ يف اللًَّو »قىاؿى اٍلميوىاالى

 «. كىاٍلبػيٍغضي يف اللَّوً 

كعبدالرٛتن يقوؿ ألبيو اّب بكر لو رأيتٍت كأنا  فهذا ابوعبيدة يقتل أباه يف غزكة بدر،
 ،أعرض عنك يف بدر حىت ال أقتلك، فقاؿ لو أبوبكر: " أما أنا لو رأيتك لقتلتك"

يقوؿ ألمو البار ّٔا ١تا رفضت الطعاـ كالشراب حىت يرجع عن اإلسبلـ قاؿ: "لو  كابومصعب
خوه :"شد كثاقو فإف نفس تزىق ىكذا ما رجعت عن ديٍت"، كيقوؿ ١تن أسر أ أف لك مائة

 أمو ذات ماؿ".
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 الصفة الرابعة: قليلون:

القبائل" أم ال يكوف يف  : "النزاع من كقولو .."،الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت " :  قاؿ
 انتزاعا كما ينتزع ملك ا١توت الركح. من بينهم كينتزع ،القبيلة الكبَتة إال الرجل أك الرجلُت

 « . قـو قليل يف ناس سوء كثَت، من يعصيهم أكثر ٦تن يطيعهم: » كقولو

ككثَت من اٞتهلة يستدؿ على بالباطل لكثرة أصحابو، كقلت أصحاب اٟتق كضعفهم 
 كلو من اٞتهل،كىذا  

ثٍػرىةي ا٢ٍتىاًلًكُتى كالساقطُت كىالى ب تغًتبلى ف ثٍػرىةى  ًقلَّةي السَّاًلًكُتى كالثابتُت، فىًإفَّ اللَّوى من كى َـّ اٍلكى ذى
ًبيًل  :يف غىٍَتً مىٍوًضعو ًمنى اٍلقيٍرتًف اٍلكىًرمًي فػىقىاؿى  كىًإف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يف األىٍرًض ييًضلُّوؾى عىن سى

: ُُٔ]األىنٍػعىاـ:  اللًَّو  [، كىقىاؿى ُٕٖ]األىٍعرىاؼ: كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى  [، كىقىاؿى
 :  كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػيٍؤًمنيوفى   :[، كىقىاؿى : ُ]الرٍَّعد  ا كىلى قىٍد صىرَّفٍػنىا لًلنَّاًس يًف ىىذى

:ٖٗ]اإًلٍسرىاء:  اٍلقيٍرتًف ًمٍن كيلّْ مىثىلو فىأىبى أىٍكثػىري النَّاًس ًإالَّ كيفيورنا كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا يًف ىىذىا  [، كىقىاؿى
ٍنسىافي أىٍكثػىرى شىٍيءو جىدىالن  كىمىا [، كىقىاؿى :ْٓكىٍهف: ]الٍ   اٍلقيٍرتًف لًلنَّاًس ًمٍن كيلّْ مىثىلو كىكىافى اإٍلً

لىهيٍم أىٍكثػىري اأٍلىكًَّلُتى [، كىقىاؿى :َُّ]ييوًسف: أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٔتيٍؤًمًنُتى  كىلىقىٍد ضىلَّ قػىبػٍ
 :[، كىقىاؿى ُٕ]الصَّافىات :  كىًإفَّ كىًثَتنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى  :اٍلمىاًئدىة[ْٗ :  [، كىقىاؿى

كىًإفَّ كىًثَتنا ًمنى النَّاًس عىٍن  :  كىقىاؿى  [، ُُٗ]األىنٍػعىاـ:   كىًإفَّ كىًثَتنا لىييًضلُّوفى بًأىٍىوىائًًهٍم بًغىٍَتً ًعٍلمو 
]ىيود: كىمىا تمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله   :عىٍن نيوحو كىقىاؿى  [، ِٗ]ييوًنس:   تيىاتًنىا لىغىاًفليوفى 

عيًرضىٍت عىلىيَّ األيمىمي فػىرىأىٍيتي النًَِّبَّ كىمىعىوي الرُّىىٍيطي :))  النَِّبي قىاؿى كىًعٍندى اٍلبيخىارًمّْ كىميٍسًلمو [، َْ
ءً (( ، فػىلىٍم ٮتىٍطيٍر عىلىى  قػىٍلًب ميٍؤًمنو أىفَّ كىالنًَِّبَّ كىمىعىوي الرَّجيلي كىالرَّجيبلىًف كىالنَِّبَّ لىٍيسى مىعىوي أىحىده   ىىؤيالى

لًّْو ًإىلى مىا األىنًٍبيىاءى كىانىٍت دىٍعوىتػيهيم بىاًطلىةه ، أىٍك ملٍى يىكيٍن ًعٍندىىيمي اأٍليٍسليوبي اأٍلىٍمثىلي يف تػىٍبًليًغ رًسىالىًة ال
 . ييسىمَّى بًاٟتٍىاًضنىًة الشٍَّعًبيًَّة ؛ أًلىفَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ملٍى يػىتًَّبعيوىيم
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ًذم تػيقىاسي ًفيًو اأٍليميوري كىتيوزىفي ىيوى ًميزىافي الشَّرًٍع الى ًميزىافي اأٍلىٍىوىاًء ، كىمىا قىاؿى عىًليّّ فىاٍلًميزىافي الَّ 
ـي ، اٟتٍىقُّ مىعىكى أىـٍ مىٍع ميعىاًكيىةى ؟ " فػىقىاؿى  ٍبني  أىّب طىاًلبو  : "  لىمَّا سىأىلىوي السَّاًئلي : " يىا ًإمىا
 يػيٍعرىؼي بًالرّْجىاًؿ اٍعًرًؼ اٟتٍىقَّ تػىٍعًرؼ أىٍىلىوي " ، كى٭ٍتىكى مىا اٟتٍىقُّ 

ؼى كىاٍلمينىازىعىاًت ًإىلى شىٍرًعًو ، فػىقىاؿى :     كًإفَّ اللَّوى  فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يًف  أىمىرىنىا أىٍف نػىريدَّ ا٠تًٍبلى
يػٍره كىأىٍحسىني تى  ٍأًكيبلن شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى

 :النّْسىاء[ٓٗ.] 

ا ىيوى طىرًيقينىا ، اٟتٍىقُّ مىا كىافىقى اٍلكً  ا ىيوى مىنػٍهىجينىا كىىىذى تىابى كىالسينَّةى ، كىكيلُّ مىا خىالىفىوي فػىهيوى فػىهىذى
 : )) مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ (( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . بىاًطله مىٍرديكده ، لًقىٍولًًو 

 

 

 :وال يداىنون في دينيحّكمون شرع اهلل و الصفة الخامسة: 

ةى كىتتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ }الًَّذينى ًإف قاؿ تعاىل:  مَّكَّنَّاىيٍم يف اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلى
 [.ُْ:اٟتج] كىنػىهىٍوا عىًن اٍلمينكىًر كىلًلًَّو عىاًقبىةي اأٍليميوًر  

"، أم ال يبدلوف كال يساكموف يف دين ا كال يرضوف ..عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى " :  كقاؿ
 نصاؼ اٟتلوؿ كال ٮتافوف يف ا لومة آلئم.بأ

يىا رىسيوؿى  ، فقاؿ رجل:عن سلمة بن نفيل الكندم قاؿ: " كنت جالسا عند رسوؿ ا 
حى فػىقىٍد كضىعىًت اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا كىقىاليوا: الى ًقتىاؿى فػىقىاؿى رىسيوؿي  اللًَّو سييّْبىًت ا٠تٍىٍيلي ككضىعيوا السّْبلى

بيوا اآٍلفى جىاءى اٍلًقتىاؿي اآٍلفى جىاءى اٍلًقتىاؿي ًإفَّ اللَّوى ػ جىلَّ كىعىبلى ػ ييزًيغي قػيليوبى أىقٍػوىاـو  :اللًَّو  )كىذى
 .يػيقىاتًليونػىهيٍم كيػىٍرزيقػيهيمي اللَّوي ًمنػٍهيٍم حىىتَّ يىٍأيتى أىٍمري اللًَّو على ذلك كعيٍقري دار ا١تؤمنُت الشاـ(

 .كأٛتد كالطرباِ أخرجو النسائي كابن حباف
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 الصفة السادسة: اإلستمراية:

" أم مستمرين يف جهاد أعداء ا  عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  ": كالدليل قولو 
 كلما اغلق ثغر فتحوا ثغران حىت ٭تكموا شرع ا على ىذه األرض كالبد.

ٍنتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى  قاؿ تعاىل : )فىًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى   كىفىريكا فىضىٍربى الرّْقىاًب حىىتَّ ًإذىا أىٍثخى
اءن حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا ليوى  فىًإمَّا مىٌنان بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى ذىًلكى كىلىٍو يىشىاءي اللَّوي النٍػتىصىرى ًمنػٍهيٍم كىلىًكٍن لًيىبػٍ

ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىا٢تىيمبًبػىٍعضو كىالَّذً  بػىٍعضىكيمٍ   [.٤ْتمد:]) ينى قيًتليوا يف سى

كىقػىٍوليوي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا  قىاؿى ٣تيىاًىده: حىىتَّ يػىٍنزًؿى عيسى قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: "
هي ًمٍن قػىٍولًًو  ابن مرمي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ حىىتَّ : "الى تػىزىاؿي . كىكىأىنَّوي أىخىذى

."  يػيقىاًتلى تًخريىيمي الدَّجَّاؿى

، عىٍن إًبٍػرىاًىيمى  ثػىنىا ًإٍٝتىاًعيلي ٍبني عىيَّاشو ، حىدَّ ثػىنىا اٟتٍىكىمي ٍبني نىاًفعو ـي أىٍٛتىدي: حىدَّ مىا كىقىاؿى اإٍلً
؛ أىفَّ سىلىمىةى ٍبنى نيفيىل  ٍبًن سيلىٍيمىافى، عىًن اٍلوىلًيًد ٍبًن عىٍبدً  الرٍَّٛتىًن اٞتيرىشي، عىٍن جيبىَت ٍبًن نيفَتى

حى، كىكىضىعىًت اٟتٍىٍربي  أىٍخبػىرىىيٍم: أىنَّوي أىتىى رىسيوؿى اللًَّو  ِّْ سىيٍَّبتي ا٠تٍىٍيلى، كىأىٍلقىٍيتي السّْبلى : ًإ فػىقىاؿى
" فػىقىاؿى لىوي  : "الى ًقتىاؿى ، الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت النَِّبُّ أىٍكزىارىىىا، كىقػيٍلتي : "اآٍلفى جىاءى اٍلًقتىاؿي

 أىٍمري ظىاًىرًينى عىلىى النَّاًس ييزيغ اللَّوي قػيليوبى أىقٍػوىاـو فػىيػيقىاتًليونػىهيٍم: كىيػىٍرزيقػيهيمي اللَّوي  ًمنػٍهيٍم، حىىتَّ يىٍأيتى 
. أىالى ًإفَّ عيقٍ  ـي، كا٠تيلي مىٍعقيوده يف نػىوىاًصيهىا ا٠تٍىيػٍري ًإىلى اللًَّو كىىيٍم عىلىى ذىًلكى رى دىاًر اٍلميٍؤًمًنُتى الشَّا

 يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة".

ّْ، بًًو  ا رىكىاهي النَّسىاًئيُّ ًمٍن طىرًيقىٍُتً، عىٍن جيبػىٍَت ٍبًن نػيفىَت، عىٍن سىلىمىةى ٍبًن نػيفىٍيل السَّكيوًِ كىىىكىذى
.. 

. كىىىذىا كىقىٍولًًو كىقىاؿى قػىتى إىل أف قاؿ:  ادىةي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا  حىىتَّ الى يػىبػٍقىى ًشٍرؾه
: }كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْيني لًلًَّو  ]اٍلبػىقىرىًة:   ".[.ُّٗتػىعىاىلى
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 الصفة السابعة: أغاضة أعداء اهلل:

ًبيًل الٌلًو كىالى يىطىؤيكفى  قاؿ تعاىل: } ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم الى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىالى نىصىبه كىالى ٥تىٍمىصىةه يف سى
ييًضيعي  مىٍوًطئان يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىالى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٍّ نػٍَّيبلن ًإالَّ كيًتبى ٢تىيم بًًو عىمىله صىاًلحه ًإفَّ الٌلوى الى 

 [.َُِ:التوبة]اٍلميٍحًسًنُتى   أىٍجرى 

 ركاه مسلم. " قىاًىرًينى لًعىديكًّْىٍم..": كىذا قولو 

كلذلك ترل اليهود كالنصارل أشداء عليهم دكف غَتىم ٦تن ينتسب إىل اإلسبلـ قاؿ 
ىيدىل الٌلًو ىيوى ا٢ٍتيدىل  تعاىل: }كىلىن تػىٍرضىى عىنكى اٍليػىهيودي كىالى النَّصىارىل حىىتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم قيٍل ًإفَّ 

 كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىوىاءىيم بػىٍعدى الًَّذم جىاءؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمنى الٌلًو ًمن كىيلٍّ كىالى نىًصَتو  
 [.َُِ:البقرة]

فمن رضيت عنو اليهود كالنصارل فأعلم أنو اتبع ملتهم كلو أقسم أنو مسلم كصاـ 
 كصلى.

 

 خالفهم خصومهم ممن ال ينتمي إليهم ظاىراً:الصفة الثامنة: ي

 "، فإف ا١تخالفة تكوف من خارج ٚتاعتهم.الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىالىفىهيمٍ ": كالدليل قولو 

ةن  تػىٍفًتىًؽي أيمَّىًت عىلىى ثىبلىثو كىسىٍبًعُتى ًملَّةن كيلُّهيٍم يف  )) :قاؿ ك  : قىاليوا ، النَّاًر ًإالَّ ًملَّةن كىاًحدى
 كىغىيػٍريه. دي ٍٛتى ( ركاه أى ( مىا أىنىا عىلىٍيًو كىأىٍصحىاّب : قىاؿى  ؟ كىمىٍن ًىىى يىا رىسيوؿى اللَّوً 
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 الصفة التاسعة: يخذلهم قسم ممن ينتمي إليهم:

" كا٠تذالف يكوف من الصفوؼ عياذا با من الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىذى٢تىيمٍ " : كالدليل قولو 
كخذالف الصف ال يقدح يف صحة ا١تنهج، فإف الثبات من ا، كىذا يكوف للبعض من  ذلك.

يف معركة بدر، إذ اهنـز ثلث اٞتيش مع رأس  كلقد خذؿ ا١تنافقوف النِب  ،كاالبتبلء االختبار
 سلوؿ، أيّب بن ا١تنافقُت عبدا بن

ال تؤمن عليو : "من كاف مستنان فليسنت ٔتن قد مات، فإف اٟتي  ابن مسعود قاؿ
 .الفتنة"

 

 الصفة العاشرة: الهجرة من دار الكفر إلى دار االسالم:

ًبيًل الٌلًو كىالًَّذينى ت كىكاٍ قاؿ تعاىل: }ًإفَّ الًَّذينى تمىنيوٍا كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم يًف سى
ضو كىالًَّذينى تمىنيوٍا كىملٍى يػيهىاًجريكٍا مىا لىكيم مّْن كىالىيىًتًهم مّْن شىٍيءو كَّنىصىريكٍا أيٍكلىػًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىعٍ 

نػىهيم مّْ  يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍنىكيٍم كىبػىيػٍ يثىاؽه كىالٌلوي حىىتَّ يػيهىاًجريكاٍ كىًإًف اٍستىنصىريككيٍم يًف الدّْ
 ،[ِٕ:ألنفاؿا] ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته  

الى تػىنػٍقىًطعي ا٢تًٍٍجرىةي حىىتَّ يػىنػٍقىًطع التػٍَّوبىةي كىالى تػىنػٍقىًطعي التػٍَّوبىةي حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي ًمٍن »: كقاؿ 
 .بسند صحيح كغَته رىكىاهي أىٍٛتىد«. مىٍغرًًّٔىا

 ركاه ابن حباف بسند صحيح. )الى تػىنػٍقىًطعي ا٢تًٍٍجرىةي مىا قيوًتلى الكفار( :كقاؿ 

فهذه ىي صفات الفرقة الناجية كاليت تستطيع من خبلؿ إنزا٢تا على الواقع تعرؼ من ىم 
 أصحأّا،

فاحرص على  -دكلة ا٠تبلفة–ك١تن تتبع ىذه الصفات كجدىا بارزة يف الدكلة اإلسبلمية 
 .أف تكوف منهم كمعهم فتفوز فوزان عظيما
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: قىاؿى رىسيوؿي اً   ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا ركل مسلم عىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى أى اإٍلًٍسبلى : ))بىدى
أى غىرًيبنا، فىطيوبى لًٍلغيرىبىاًء(( أم ١تا فيو من أحكاـ ٗتالف ما اعتادكا عليو كألفوا ككرثوه عن  بىدى

أى غىرًيبنا((.تبائهم كأجدادىم، لكن ا١تسالة بقولو   : ))كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى

أى غىرًيبنا، كىذا من أخبار النِب فاعلم علم اليقُت أف اإلسبل بالغيب  ـ كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى
، إذ أف ا الواجب علينا اإلٯتاف بو، كىذا فيو تثبيت لنا إذا سرنا على طريقو كىديو 

وى كىاٍليػىٍوـى سبحانو قاؿ كقولو اٟتق: }لىقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىسىنىةه لّْمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّ 
 [.ُِ:األحزاب]اآٍلًخرى كىذىكىرى اللَّوى كىًثَتان  

 أم: قدكة.

قاؿ: ))يا ابن حوالة ! إذا رأيت ا٠تبلفة قد نزلت األرض  كركل أٛتد كغَته أف النِب 
ا١تقدسة فقد دنت الزالزؿ ك الببلبل ك األمور العظاـ ك الساعة يومئذ أقرب من الناس من 

 يدم ىذه من رأسك((.

كقولو: ))إذا رأيت ا٠تبلفة قد نزلت(( دليل على أهنا سًتفع، مث تنزؿ، كىو قولو كما ركاه 
: )) تكوف النبوة فيكم ما شاء ا أف تكوف، مث يرفعها ا إذا شاء أٛتد أيضا كغَته: قاؿ 

شاء  مث تكوف خبلفة على منهاج النبوة، فتكوف ما شاء ا أف تكوف، مث يرفعها إذا، أف يرفعها
شاء ا أف  أف يرفعها، مث تكوف ملكا عاضا فيكوف ما شاء ا أف تكوف، مث يرفعها إذا

يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث  يرفعها، مث تكوف ملكا جربيا فتكوف ما شاء ا أف تكوف، مث
 تكوف خبلفة على منهاج النبوة. مث سكت((.

عاىل: )سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه لىٍيبلن كقولو: ))األرض ا١تقدسة(( ىي أرض الشاـ، قاؿ ت
ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن تيىاتًنىا إًنَّوي ىيوى ا لسًَّميعي ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإىلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم بىارىٍكنىا حى

 [.ُ]اإلسراء: اٍلبىًصَتي(
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: قىاؿى رىسيوؿي ال سيصَت اأٍلىمر ًإىلى أىٍف تىكيونيوا جينيودنا ٣تيىنَّدىةن جيٍنده : »لًَّو كعىن اٍبًن حىوىالىةى قىاؿى
فػىقىاؿى اٍبني حىوىالىةى: ًخٍر يل يىا رىسيوؿى اللًَّو. ًإٍف أىٍدرىٍكتي « . بًالشَّاـً كىجيٍنده بًاٍليىمىًن كىجيٍنده بًاٍلًعرىاؽً 

 : . فػىقىاؿى اللًَّو ًمٍن أىٍرًضًو ٬تىٍتىِب إًلىيػٍهىا ًخيػىرىتىوي ًمٍن ًعبىاًدًه فىأىمَّا ًإٍف  عىلىٍيك بًالشَّاـً فىًإنػَّهىا ًخيػىرىةي »ذىًلكى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته.« . أىبػىٍيتيٍم فػىعىلىٍيكيٍم بًيىمىًنكيٍم كىاٍسقيوا ًمٍن غيدىرًكيٍم فىًإفَّ اللَّوى تػىوىكَّلى يل بًالشَّاـً كىأىٍىًلوً 

لصحاح نقرأ فيها كيف بدأ اإلسبلـ ككيف كانت فتعاؿ معي نقلب يف كتب السَت كا
 فنفوز يف الدنيا كاآلخرة.  كأصحابو بالنِب نتأسى فكيف سيعود   نعرؼغربتو، ل

 

 

 َلْم يَْأِت رَُجٌل َقطُّ ِبِمْثِل َما ِجْئَت بِِو ِإالَّ ُعوِدي

: )ملٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى بًًو ًإالَّ عيوًدمى( للنِب  كذلك ما قالو كىرىقىةى ٍبنى نػىٍوفىلو 
 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. 

كتلك ىي دعوة األنبياء من قبلو، قاؿ تعاىل: }كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ ًنِبٍّ عىديٌكان شىيىاًطُتى 
 [.ُُِ:األنعاـ] اإًلنًس كىاٞتًٍنّْ  

  

سبلمية فإهنم كال نزكيهم على ا ٨تسبهم من خَتة أىل كتأمل فيمن يف صفوؼ الدكلة اإل
األرض، اصطفاىم ا من خلقو إىل األرض اليت بارؾ ا لينصركا دينو كما اجتِب الصحابة 

 .من بُت ا٠تلق لنصرة دينو 

كجدهتم يف الصفوؼ، كال  ،فإف ْتثت عن أبناء الدكلة اإلسبلمية بُت عشائرىم كأىلهم
و للدكلة فإنو كاف قبل قدكم -كال ٧تـز بالكٌلية-فإف من تسأؿ عنو  يف الغالب  نزكيهم على ا

صاحب خلق كدين مًتفع عن دنايا األمور كسفاسفها،  ،الدكلة إليو اإلسبلمية، أك قدـك
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كأثرىا، فإذا ما كجد سنة عن  يعادم أعداء ا من الطواغيت كيبغضهم كيتَّبع سنن النِب 
، فًتاىم مطاردين من إال كعظ عليها بنواجذه كعمل ّٔا لئبل يفوتو فضل إتباعو  حبيبو 

 ، قبل أعداء ا ألهنم اقتفوا أثر النِب 

يدعو يف تلك ا١ترحلة سران كينتقي لدعوة أصحابو انتقاءن لئبل تعلم بو قريش  فكاف النِب 
بن أّب األرقم يبُت ٢تم أمور  كتقضي على دعوتو كأصحابو، فيجتمع معهم سران يف دار األرقم

دينهم، ككجوب الكفر باألصناـ كالطواغيت كاجتنأّا ككجوب اإلٯتاف با كحده ال شريك لو، 
 كيبٌُت ٢تم مشاؽ الطريق كجزاء العمل يـو القيامة.

ككجوب الكفر باٟتكاـ ا١تبدلُت   ككذلك كنا ننتقي الناس انتقاءا فنبُت ٢تم منهج النِب 
عاىل ككجوب الكفر بالطاغوت، كأف ال ييعبد إال ا، كأف ال ٭تٌكم إال بشرعو لشرع ا ت
 سبحانو.

فنجتمع يف بيت أحدنا كقد أخذنا االحتياطات كاألمنيات، نتدارس كتاب ا كسٌنة نبيو 
. 

كنتزكد بأخبار ا١تسلمُت كأحوا٢تم ىنا كىناؾ، كنتبع أخبار آّاىدين كسَتىم كنًتقب 
ؽ، فإذا ما نزؿ إصدار أك جاءت كلمة ألحدىم ٝتعناىا مراران، كاستفدنا من  إصداراهتم بشو 

، إذ ىم يف ذركة سناـ اإلسبلـ كمن كاف على البسيطة ال يرل كما كأخذنا بفتواىمكبلمهم 
 يرل من يف الذركة. فتنبو!

، إذ مل يكونوا يداىنوف يف دين ا فبل فلما باف أمر الصحابة ككيشف أمر النِب   
الشرؾ كال يسلموف على أىلو، كإف كانت قريش ترل ذلك لكنها كانت تغض الطرؼ  كفى رُّ قً يي 

أحد الديانيُت الذين يتكلموف يف األلوىية كحقوقها، كما صنع أمية  عنهم لظنها أف ٤تمدان 
بن أّب الصلت، كقس بن ساعدة، كعمرك بن نفيل كأشباىهم، فلما ذاع خربه كانتشرت 

 ش كأجلبوا عليهم ٓتيلهم كبرجلهم، فساموا ا١تسلمُت سوء العذاب.كدعوتو، عادهتم قري
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 كٔتا جاء بو، فأخذكا يعذبوف ا١تسلمُت الذين تمنوا بالنِب 

فأبو جهل ييعذب تؿ ياسر فيجعلهم يف حر الصحراء معلقُت، على كرب ياسر كزكجو ٝتية 
ياط لَتجعوا كيرتدكا عن فيضرّٔم  عدك ا كيعذّٔم بالنار كالس اٟتمل،اليت أضافت لكربىا 

، لكن ال يستطيع أف يفعل شيئان ٢تم إال دين اإلسبلـ، كٯتر عليهم حبيبهم كقائدىم كنبيهم 
 .الدعاء فيواسيهم بقولو ٢تم: ))صربان تؿ ياسر فإف موعدكم اٞتنة((

يزيد فكيربط ا على قلؤّم كيقوم عزائمهم،  كا١تاء البارد،  فتنزؿ تلك الكلمات عليهم
العذاب ٢تم فيقتل ياسر ٖتت التعذيب، مث يأيت إىل زكجو ٝتية  -لعنو ا-هم أبو جهل علي

الذم أهنكها التعب يطلب منها أف ترجع عن دين نبيها كتسبو، فما يكوف من تلك ا١ترأة اليت 
مؤل اإلٯتاف قلبها إال أف تقوؿ: "اخسئ يا عدكا ا، كتبصق يف كجهو فيغتاظ كيطعنها ْتربة  

عو يف فرجها فتصرخ كٗترج ركحها إىل باريها إىل جنة ا٠تلد، كتسطٌر بصمودىا كثباهتا كانت م
أركع البطوالت كالتضحيات فتناؿ شرؼ أكؿ شهيدة يف اإلسبلـ، كيا لو من شرؼ حازت 

 عليو.

ذلك ببلؿ كما أدراؾ ما ببلؿ، ببلؿ الذم ما ذكر اٝتو إال كالح يف الفكر صموده ك 
 يف فجر الدعوة، فسامو أمية بن خلف سوء العذاب، كصبلبتو، حيث أسلم 

الصحراء كيوضع على صدره اٟتجر العظيمة كيضرب بالسياط حىت  ءيف رمضا وفيعذب
 ينزؼ الدـ من جسده كىو صابر يقوؿ أحد أحد،

 بعد أف كشف عنو الببلء: كيف ٖتملت يا ببلؿ ذلك العناء؟  فيسألو الصحابة 

مع مرارة العذاب فطغت حبلكة اإلٯتاف على مرارة : مزجت حبلكة اإلٯتاف فيقوؿ 
 العذاب فلم أعد أشعر بالعذاب.
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 قومها إىل أف فقدت بصرىا من شدة التعذيب فما يصدىا عن دينها. ايعذّٔ وكتلك حبيب

كىو يصلي عند الكعبة فيضعوف عليو  كىذا الصديق ١تا تكالبوا أعداء ا على النِب 
قو كحبيبو أبو بكر، فيقف يف كجهو الكفار على كثرة عددىم سبل اٞتزكر فيدافع عنو صدي

فيقوؿ ٢تم: "أتقتلوف رجبلن أف يقوؿ رّب ا؟!" فينهالوف عليو بالضرب حىت أدموه من رأسو 
باألرض حىت غاب عن الوعي فيأخذه قومو إىل بيتو ال  حىت أٜتص قدميو كيفركوف كجهو 
 يعرؼ قبلو من دبره من كثرة الدـ.

كخىبَّابى ٍبًن اأٍلىرىٌت تيٍطفىأي اٟتجارة ا١تشتعلة ناران بودؽ ظهره!، فيصَت يف ظهره مكاهنا  
 كاٟتفر،

: )) قىٍد  يقوؿ لو: أىالى تىٍستػىٍنًصري لىنىا أالى تىٍدعيو لىنا؟ فَتد عليو النَِّبً  فيأيت خىبَّابى للنَِّبً 
لىكيٍم يػيٍؤخىذي الرَّجيلي فػىييحٍ  فىري لىوي يف األرًض فػىييٍجعىلي ًفيهىا، مثيَّ يػيٍؤتىى بًا١تًٍنشىاًر فػىييوضىعي عىلىى كىافى مىٍن قػىبػٍ

ًمو كىعىٍظًمًو، مىا يىصيدُّهي ذًلكى عىٍن ًديًنًو،  رىأًسًو فػىييٍجعىلي نصفىًُت، كىٯتيٍشىطي بأٍمشىاًط اٟتىديًد مىا ديكفى ٟتٍى
ا األىٍمر حىىتَّ يىسَتى   الرَّاكبي ًمٍن صىنػٍعىاءى ًإىلى حىٍضرىموتى الى ٮتىىاؼي إالَّ اى كىاً لىييًتمَّنَّ ا ىىذى

 كالذٍّْئب عىلىى غىنىًمًو، كلكنكم تىٍستىعًجليوفى ((، رىكىاه اٍلبيخىارًمُّ.

 أتدرم ١تن يقوؿ: كلكنكم تستعجلوف؟!

ياسر لسمية يقو٢تا ٠تباب الذم كانت تيٍطفىأي اٟتجارة ا١تشتعلة ناران بودؽ ظهره، يقو٢تا آلؿ 
 كزكجها، يقو٢تا للصديق، يقو٢تا ١تن فقدت عيناىا: ٟتبيبة، يقو٢تا ألّب ذر ٞتعفر لعثماف

 فما عساه أف يقوؿ لنا كمل نلقى عشر معشار ما لقوا؟! يقو٢تا ألصحابو  لببلؿ،

كلو دخلت يف سجوف الطواغيت من حكاـ الردة كالعمالة يف الشاـ كالعراؽ أك مصر أك 
كغَتىا من الببلد ا١تستًتة باسم اإلسبلـ لوجدت أحفاد  -ما يسموهنا بالسعوديةأك -اٞتزيرة 

ىؤالء كأحفاد أكلئك، لوجدت أحفاد أّب جهل كأمية بن خلف، كلوجدت أحفاد أّب بكر 
 كببلؿ كخباب ... كلوجدت حفيدات ٝتية كحبيبة كأـ عمارة..
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كمي الطلق ككفاء  الرشودم دكرك ك كأركل البغدادم كرمي ا١تقبل نعم، فتلك ىيلة القصٌَت 
كغَتىن، يسطرف أركع التضحيات يف صمودىن يف كجوه تلك الطواغيت، كما ذنبهن  اليحِت

 ،إال أف قلن ربنا ا كامتثلن أمره بإتباع نبيهم 

أيخرًجي -كيا ٢تا من رزية يف حق أىل اٞتزيرة أف تيسجن نساؤىم كىم صامتوف ال يتحركوف! 
أفيكوف أبو جهل أغَت  -ذين يسعوف لفك أسر أخواهتن يف اإلسبلـمن أكلئك آّاىدين ال
؟!!   منكم على ااـر

كىذا الشيخ عمر عبد الرٛتن رجل كبَت يف السن احدكدب ظهره كذىب بصره كال زاؿ 
يف كجو األمريكاف مع ما ٬تده من التعذيب يف سجوهنم   -نساؿ ا لنا كلو الثبات-صامدان 

مثاؿ ىؤالء كثَت يطوؿ بنا ذكرىم لكن نعدىم بأننا لن ننساىم، بل كأ، -فك ا أسره  -
  ،ذلك ىبإذف ا سنفك أسرىم بأسلحتنا كاألياـ خَت شاىد كدليل عل

كتدمر كغَتىا من السجوف، كفك أسر التاجي فكما من ا علينا بفتح سجن أبو غريب ك 
ت  يف الشاـ كالعراؽ كمصر ا١تسلمُت منها فبإذف ا سنحرر ا١تسلمُت من سجوف الطواغي

: ))فيكُّوا كاٞتزيرة كغَتىا حىت ما يبقى مسلمان أك مسلمة يف قبضة أعداء ا امتثاالن لقولو 
ى(( ركاه البخارم.  العىاًِ
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 اإلعالم الكاذب

 ككانت قريش يف مواسم اٟتج ٗتيف الناس كاٟتجاج كٖتذرىم من السماع للنِب ٤تمد 
ك٭تتجوف لكل كاحد ْتجة، فذاؾ يقولوف لو إنو رجل أصابتو اآل٢تة باٞتنوف، كتخر يقولوف لو 
إنو شاعر ٣تنوف، كذاؾ يقولوف لو ىو كاىن ساحر يفرؽ بُت االبن كأبيو كا١ترء كزكجتو، كغَتىا 

 من التهم الباطلة كالشبو الداحضة.

سحر كا١تشعوذين، كال عشوائية فقد كاف باّب ىو كأمي ذك ىيبة ككقار ليس عليو ىيئة ال
 بل من رته من بعيد ىابو، كمن جالسو من قريب أحبو، كمن ٝتع كبلمو عقلو، آّانُت،

 حىت ما يسمع كبلـ النِب  -القطن-فيأيت الرجل إىل الكعبة كاضعان يف أذنيو الكرسف 
 لكثرة ما خوفتهم قريش منو.

ع الكرسف من أذنيو فيأتيو كيسمع منو كما فإذا بو ٮترج من بوتقة التقليد كاالنطواء، فينز 
ٝتع عنو، فيسمع كبلـ ا فإذا بو يدخل قلبو كيشرح ا لو صدره، فيقوؿ لو كا لقد أتيتك 

 كأنت أبغض الناس إىل قلِب كانك كا اآلف ألحب الناس إىل قلِب.

سَتة ا١تصطفى  كلقد ٝتعتها كا بأذِ إذ كنت أتلو كتاب ا كأشرح بعض تياتو كأكضح
. 

فقاـ رجل من العواـ كقطع الدرس بدكف استئذاف، كقاؿ يل: "كا كنا نكرىكم ١تا ٝتعنا 
 عنكم، كأنتم اآلف كا أحب الناس إلينا".

كتخر يكوف يف عمره أكرب من كالدم ١تا أهنيت الدرس جاءِ ٭تتضنٍت كيبكي ككأنو فقد 
 و.ذنً أي بأحد أبناءه، كما ىو إال ١تا ٝتع من اٟتق 

 . ابإذف هة للدكلة اإلسبلمية كتفنيدىا كسيأيت التفصيل يف الشبهة ا١توج
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 الثبات على العقيدة ونبذ المداىنات

فلما رأت قريش أف تلك األساليب كالقنوات اإلعبلمية الكاذبة قد اتضح أمرىا كباف 
عليو بإغراءات  عما ىو زيفها كما عاد ينطلي كذّٔا على الناس؛ حاكلت أف تثٍت النِب 

 الدنيا..

رفضان قاطعان، إذ ىو يعلم ما عند ا  فيعرضوف عليو ا١تلك كا١تاؿ كالنساء فَتفض 
 تعاىل،

فلما رأكا تلك العزٯتة القوية جاءت شياطينهم  من باب النصيحة كالدين يقولوف للنِب 
 فلم يرضى " بأنصاؼ اٟتلوؿ كال ٔتنتصف الطريق،  : " نعبد إ٢تك عاـ كتعبد إ٢تنا يـو

بل قاؿ ٢تم كما أمره ربو: }قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى،الى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى، كىالى أىنتيٍم عىاًبديكفى مىا 
يلى ًديًن  أىٍعبيدي، كىالى أىنىا عىاًبده مَّا عىبىدَتٍُّ، كىالى أىنتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي،  لىكيٍم ًدينيكيٍم كى 

 .[ٔ-ُ:الكافركف]

نعم ىذا ما تفعلو ا١تاسونية اليـو كشياطُت اإلنس من اليهود كالنصارل كا١ترتدكف من أبناء 
 جلدتنا..

بالدنيا كا١تنصب كا١تاؿ كالنساء، فمنهم من يقع  فيبدءكف يغركف من جاء بدعوة النِب 
 كمنهم من يثبت.

ياسات الشرعية كيسوغوف ٢تم دخوؿ الرب١تانات فيأتوف للذين ثبتوا من باب ا١تصاحل كالس
 الشركية كحوارات األدياف الكفرية فينزلق من ينزلق يف ذلك ا١تصرؼ ا١تننت كيثبت من يثبت.

على دعوتو، كىو ما يغيظ كفار زماننا بثبات  كىذا ما أغاظ كفار قريش، ثبات النِب 
م كال يضرىم من خذ٢تم من الدكلة اإلسبلمية على اٟتق ال يضرىم من خالفهم من غَتى

 داخلهم.
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كنقوؿ كما قاؿ أمَت الدكلة اإلسبلمية سابقان أّب عمر البغدادم تقبلو ا:" كإف دكلة  
 اإلسبلـ باقية،

 باقية ألهنا بنيت من أشبلء الشهداء كركيت بدمائهم كّٔا انعقد سوؽ اٞتنة،

 ة السماء،باقية ألف توفيق ا يف ىذا اٞتهاد أظهر من الشمس يف رابع

 باقية ألهنا مل تتلوث بكسب حراـ أك منهج مشوه،

باقية بصدؽ القادة الذين ضحوا بدمائهم كصدؽ اٞتنود الذين أقاموىا بسواعدىم 
 ٨تسبهم كا حسيبهم،

باقية ألهنا كحدة آّاىدين كمأكل ا١تستضعفُت، باقية ألف اإلسبلـ بدأ يعلوا كيرتفع 
 فر يندحر كينفضح،كبدأت السحابة تنقشع كبدأ الك

 باقية ألهنا دعوة ا١تظلـو كدمعة الثكاىل كصرخة األسارل كأمل اليتامى،

باقية ألف الكفر بكلل مللو ك٨تلو اجتمع علينا ككل صاحب ىول كبدعة خٌواف جباف بدأ 
 يطعن كيلمز فيها،

 فتيقنا بصدؽ ا٢تدؼ كصحة الطريق،

دين ا١تستضعفُت كلن يشٌمت فينا القـو باقية ألنا على يقُت أف ا لن يكسر قلوب ا١توح
 الظا١تُت..".

ككما قاؿ الناطق الرٝتي باسم الدكلة اإلسبلمية أّب ٤تمد العدناِ حفظو ا: "فلتعلم 
ملل الكفر ك٨تلو ٚتيعها من يهود كصليبُت حاقدين، كعلمانيُت كشيوعيُت ملحدين، كرافضة 

 خبثاء مشركُت، كمرتدين مارقُت ناكصُت،
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 دكلة اإلسبلـ باقية،إف 

باقية رغم تكالبكم كٖتالفكم كتكاتفكم، باقية رغم جيوشكم كٚتوعكم كعددكم 
كعبيدكم، باقية رغم حدكم كحديدكم، باقية رغم كيدكم كمكركم كتآمركم، باقية رغم غيظكم 

 كحقدكم كحسدكم كحنقكم، باقية رغم أنوفكم..".

بكر البغدادم حفظو ا: " باقية كلن نساـك ككما قاؿ أمَت ا١تؤمنُت كخليفة ا١تسلمُت أّب 
 عليها أك نتنازؿ عنها حىت يظهرىا ا أك هنلك دكهنا،

دكلة مهد ٢تا الشيخ أّب مصعب الزرقاكم كامتزجت بدماء مشاٮتنا أّب عمر البغدادم 
كأّب ٛتزة ا١تهاجر، لن تنحسر عن بقعة امتدت إليها، كلن تنكمش بعد ٪توىا بإذف ا تعاىل 

 توفيقو كمٌنو..".ك 

باقية على عهدىا كلن تبدؿ أك ٖتيد، باقية كلن ٗتوف دماء أبنائها الذين ضحوا بدمائهم 
 من أجلها،

 باقية على اٟتق ظاىرة حىت يأيت أمر ا كىي على ذلك، 

 باقية حىت ينزؿ عيسى ابن مرمي فتسلمو الراية كيقاتلوف معو الدجاؿ، 

 ا، باقية ألهنا كعد رب العا١تُت، باقية رغم كل ااكالت السقاطه

 كبشرل سيد األنبياء كا١ترسلُت، 

 ".كىٍعدى اللًَّو الى ٮتيًٍلفي اللَّوي كىٍعدىهي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى "
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 المحاصرة االقتصادية

كأصحابو لن يًتاجعوا يف مبدأىم فحاصركىم بشعب أّب  فعلمت قريش أف النِب 
 طالب ثبلث سنوات، ال يشًتكف منهم كال يبيعوهنم، كال يتزكجوف منهم كال يزكجوهنم،

مقاطعة اقتصادية بكل ما ٖتملو الكلمة من معٌت، حىت بلغ ا١تسلمُت اٞتهد كالتجأكا إىل 
أصوات نسائهم كصبياهنم يتضاغوف أكل األكراؽ كاٞتلود، كحىت كاف يسمع من كراء الشعب 

 من اٞتوع،

كىو قولو تعاىل: }كىلىنىبػٍليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو مّْنى ا٠تٍىوٍؼ كىاٞتٍيوًع كىنػىٍقصو مّْنى األىمىوىاًؿ كىاألنفيًس 
 [.ُٓٓ:البقرة] كىالثَّمىرىاًت كىبىشًّْر الصَّاًبرًينى  

: قىاؿى رىسيوؿي اً عىٍن أى ف كما يف صحيح مسلم،  كىذا ما أخرب عنو النِب  ّب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى
« : ـي ميٍديػىهىا كىًدينىارىىىا، كىمىنػىعىٍت ًمٍصري ًإٍردىبػَّهىا مىنػىعىًت اٍلًعرىاؽي ًدٍر٫تىىهىا كىقىًفيزىىىا، كىمىنػىعىًت الشٍَّأ

ٍأَتيٍ، كى  ٍأَتيٍ، كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى ٍأَتيٍ كىًدينىارىىىا، كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى  «عيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى

: ".. كىيف مىٍعٌتى مىنػىعىًت اٍلًعرىاؽي َِص ُٖقاؿ النوكم رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم ج
ا قىٍد كيًجدى كىالثَّاًِ  ًمًهٍم فػىتىٍسقيطي عىنػٍهيمي اٍٞتًٍزيىةي كىىىذى ٍسبلى ًف مىٍشهيورىاًف أىحىدي٫تيىا إلًً  كىىيوى كىغىٍَتًىىا قػىٍوالى

ًد يًف تًخًر الزَّمىاًف فػىيىٍمنػىعيوفى حيصيو ا ؿى ذىًلكى أٍلىٍشهىري أىفَّ مىٍعنىاهي أىفَّ اٍلعىجىمى كىالرُّكـى يىٍستػىٍوليوفى عىلىى اٍلًببلى
  .لًٍلميٍسًلًمُتى 

ا بػىٍعدى ىذا بورقات عن جابر قاؿ يوشك أف ال ٬تيء إليهم قفيز كال  كىقىٍد رىكىل ميٍسًلمه ىىذى
ٍنػىعيوفى ذىاؾى كىذىكىرى يف مىٍنًع الرُّكـً ذىًلكى بًالشَّاـً درىم قػيٍلنىا مً  ٍن أىٍينى ذىًلكى قىاؿى ًمٍن ًقبىًل اٍلعىجىًم ٯتى

  ..ًمثٍػلىوي 

ـي غىرًيبنا  :كىأىمَّا قػىٍوليوي  أى اإٍلًٍسبلى ٍأَتيٍ(( فػىهيوى ٔتىٍعٌتى اٟتٍىًديًث اآٍلخىًر ))بىدى ))كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى
يػى  أى((..".كىسى  عيودي كىمىا بىدى
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 تعذيب المسلمين

ما أف تذىب ٤تنة إال كٕتيء أختها أشد لكن ف تنتهي تلك انة كتنقضي، أكيأذف ا  
 شيء. المنها ترققها كأف ما كاف قبلها من الفتنة 

مىرَّتػىٍُتً مثيَّ الى يػىتيوبيوفى كىالى ىيٍم قاؿ تعاىل: }أىكىالى يػىرىٍكفى أىنػَّهيٍم يػيٍفتػىنيوفى يف كيلّْ عىاـو مَّرَّةن أىٍك 
 [.ُِٔ:التوبة]يىذَّكَّريكفى  

 يف تلك الفتنة كخرجوا من الشعب كاٟتصار، فما أف منَّ ا على الثابتُت مع النِب 

إال أف اهنالت عليهم قريش بأشد أنواع التعذيب كالقهر كاالضطهاد كتفننت يف تعذيب 
 ا١تسلمُت أشد ما كاف يف السابق، فقد كاف يف بداية األمر عامة الناس متعاطفوف مع النِب 

ك أصحابو إذ ىم مع بٍت جلدهتم كمن أحسنهم أخبلقان فيخاؼ كفار قريش من الغلظة عليهم 
١تا ضرب أبو جهل  ساران ككباالن فيسلموف ٛتٌية كعصبية، كما أسلم ٛتزة فتنقلب عليهم خ

 فغضب ١تا عَتتو النساء ١تٌا انتقص من حق ابن أخيو، -بأّب ىو كأمي-فشج رأسو  النِب 

فذىب غاضبان إىل أّب جهل كشج رأسو كأدماه كقاؿ لو : "كيف تشتم ابن أخي كأنا على 
منكرة، فثار رجاؿ من بٍت ٥تزـك مع أّب جهل، كثار بنو  دينو؟" مث ضربو بالقوس فشجو شجة

ىاشم مع ٛتزة، فقاؿ: أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإِ سببت ابن أخيو سبا قبيحا". فكانت 
 قريش ٗتاؼ من ىذا،

كجاء ا١تكذبوف كا١تدَّعوف  كأصحابو  لكن ١تا أثَتت الشبهة كالشائعات على النِب 
، كتفننوا يف ذلك، كستأيت تلك االفًتاءات كالشبو كأصحابو  كافًتكا الكذب على النِب 

 قريبان بإذف ا.

، أصبح الناس يف حَتة من أمرىم، ككقفوا كأصحابو  فلما تكرر الكذب على النِب 
 موقف اٟتياد.
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 -ا١تدينة ا١تنورة-با٢تجرة إىل يثرب  أمرىم النِب  ،فلما اشتد العذاب على الصحابة
بعض أىل يثرب البيعات كما مر معنا سابقان، فامتثل الصحابة أمر نبيهم  ككاف قد أخذ من

 كبادركا با٢تجرة إىل ا١تدينة رغم تضييق ا١تشركُت عليهم، 

 فهو مداف كيكوف يف حقو السجن كالتعذيب، -نظرىميف  –بتلك اٞترٯتة  كى سً فمن مي  

ٯتسكونو على أطراؼ فأـ سلمة ٭تبسها قومها عن ا٢تجرة كيأخذكف ابنها منها، كصهيب 
 مكة مهاجران إىل ا١تدينة فما يًتكونو حىت أعطاىم مالو كلو، كذلك عٌذب كتخر سجن،

كىذا عُت ما حصل معنا أبناء الدكلة اإلسبلمية، فما أف تشعر مباحث الكفر بأف عند 
نية اٞتهاد يف سبيل ا كااللتحاؽ بصفوؼ الدكلة اإلسبلمية إال سيًجن كعٌذب  منا أحد
 دين.كأي 

من مكة إىل ا١تدينة بعد أف ىاجر  كىكذا إىل أف جاء ذلك اليـو الذم ىاجر فيو النِب 
 مع صاحبو أّب بكر الصديق كعانوا ما عانوه من شدة ا٢تجرة كالتضييق عليها،

 ككانت قريش أرسلت يف القبائل تطمع يف مائة ناقة لكل من عثر على الرسوؿ 
 .عليو كصاحبو، أك قتلو، أك أسره، أك دؿٌ 
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 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

 إىل ا١تدينة إال تخى بُت ا١تهاجرين كاألنصار، فما إف كصل 

إذ أمرىم با٢تجرة  فًتكوا  ا١تهاجرين الذين ىاجركا من ديارىم كامتثلوا أمر رّٔم كأمر نبيو 
هىاًجرًينى الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمن ًديارًًىٍم الدنيا كرائهم كأجابوا أمر رّٔم فامتدحهم بقولو: }لًٍلفيقىرىاء اٍلمي 

   كىأىٍموىا٢تًًٍم يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مّْنى اللًَّو كىرًٍضوىانان كىيىنصيريكفى اللَّوى كىرىسيولىوي أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى 
 ،[ٖ:اٟتشر]

 ،ة ىذا الدينفآخى بُت ىؤالء كبُت األنصار الذين بايعوا على قتاؿ األبيض كاألٛتر لنصر 
دي  بُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى ٬تًى ٯتىافى ًمن قػىٍبًلًهٍم ٭تًي كفى يًف قاؿ ا فيهم: }كىالًَّذينى تػىبػىوَّؤيكا الدَّارى كىاإٍلً

شيحَّ نػىٍفًسًو صيديكرًًىٍم حىاجىةن ٦تَّّْا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًًٍّٔم خىصىاصىةه كىمىن ييوؽى 
 ،[ٗ:اٟتشر]فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  

بالصدؽ ك٢تؤالء بالفبلح مث شهد ٢تم ْتقيقة اإلٯتاف فقاؿ:}كىالًَّذينى تمىنيواٍ  فشهد لؤلئك
ٍغًفرىةه كىرًٍزؽه  كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا يًف سىًبيًل الٌلًو كىالًَّذينى تكىكٍا كَّنىصىريكٍا أيكلىػًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىٌقان ٢تَّيم مَّ 

 ،[ْٕ:األنفاؿ] كىًرميه  

ار إخواهنم ا١تهاجرين كفتحوا بيوهتم ٢تم فقاٝتوىم أموا٢تم كتثركا على فاحتضن األنص
 أنفسهم كلو كاف ّٔم خصاصة، 

 فلقد رأينا ا١تهاجرين من كل بقاع ا١تعمورة من ببلد الشاـ كالعراؽ كاٞتزيرة كاليمن كا١تغرب
 ببلد فارس كا٢تند كالصُت كغَتىا من البلداف.كخرساف ك  كاٟتبشة

وا الدنيا كرائهم كاألىل كالعشَتة كاألمواؿ كالتجارة إال امتثاالن ألمر رّٔم ٨تسب أهنم ما ترك
 ، ٨تسب أهنم الصفوة كال نزكي على ا أحدان.كأمر نبيو 
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أما األنصار فلقد كنت قد كتبت رسالة إىل أىلنا يف األردف ذكرت يف مقدمتها: " .. أما 
إلسبلمية كالبد فالتفوا حو٢تا كانصركىا فهي بعد: فيا أىلنا يف األردف إف امتدت لكم الدكلة ا

ملجؤكم بعد ا كمبلذكم، كلئن كقفتم إىل جانبها لتصلن اٞتمعة يف بيت ا١تقدس كلتفرف 
 اليهود منكم فرار اٟتمر ا١تستنفرة،

كإياكم أف تقفوا يف صف حارس اليهود كحامي الصليب الذم يقف ىو كجنوده درعان 
 متينان يف الدفاع عن يهود،

انصركا إخوانكم يف الدكلة اإلسبلمية كالتفوا حو٢تم فلقد رأينا ىنا خَت أنصار نصركنا يـو ف
أف ٗتلى العامل عن نصرتنا، كد أحدىم لو أٌف لو الدنيا بأسرىا ليكـر ا١تهاجرين، ٨تسبهم ٦تن 

أىٍموىا٢تًًٍم يػىٍبتػىغيوفى تكفل ا ّٔم، فكونوا خَت أنصار ٠تَت مهاجرين }الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمن ًديارًًىٍم كى 
 فىٍضبلن مّْنى اللًَّو كىرًٍضوىانان كىيىنصيريكفى اللَّوى كىرىسيولىوي أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى ..."

كلقد أٚتع ا١تهاجركف إٚتاعا ال اختبلؼ فيو أف أنصار الشاـ ىم خَت أنصار نصركا 
ات من اٞتبهة كاٞتيش اٟتر كمن آّاىدين، ناىيك عن أؤلئك الشرذمة النابتة فلوؿ الصحو 

 حذا حذكىم، فأفعا٢تم تذكب يف حسنات أىل الشاـ،

 جاءت ٤تاسنو بألف شفيع      كرحم ا من قاؿ: كإذا اٟتبيب أتى بذنب كاحد

كمل نتعجب من خركج تلك النابتة ا٠تبيثة أحفاد أّب جهل كأمية فهذه }سينَّةى اللًَّو يف الًَّذينى 
لىٍوا ًمن قػىٍبلي  دى ًلسينًَّت اللًَّو ٖتىٍوًيبلن((،  خى دى ًلسينًَّة اللًَّو تػىٍبًديبلن  )) كىلىن ٕتًى  كىلىن ٕتًى

إال أف شرع ببناء مسجد قباء ليكوف مركزان الجتماع ا١تسلمُت  مث ما كاف من النِب 
 فيتعلموا فيو أمور دينهم كيكوف مركزان النطبلؽ اٞتيوش لقتاؿ الكفار كا١تشركُت.

فعلتو الدكلة اإلسبلمية حيث شرعت فور كصو٢تا لنشر التوحيد كفتح الدكرات كىذا ما 
 الشرعية فانكب الناس عليها كالعطشاف الذم كجد ا١تاء البارد.
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 إعالن قيام الدولة اإلسالمية

ننظر يف مقومات الدكلة النبوية اليت أقامها فتعاؿ معي نقلب يف كتب السَت كالصحاح 
 نة ا١تنورة،فور كصولو ا١تدي النِب 

 لنرد على العلمانيُت كأذناب الغرب من أبناء جلدتنا الذين ما علموا من الدين إال اٝتو،
فقالوا أنا تعجلنا يف قياـ الدكلة كإعبلف ا٠تبلفة كأف مقومات الدكلة مل تكتمل بعد كغَتىا من 

 الشبو، 

اما اللعُت ىو أف فلجؤا إىل الغرب كاألمريكاف كتوكلوا عليهم، كظنوا أف ىم سيدىم أكب 
 ، كٖتفظ حقوقهم.٭تميهم كيقيم ٢تم دكلة ٖتفظهم

 أمل يعلموا أف أكباما اللعُت ىو من يدعم حرب اليهود على ا١تسلمُت؟!

 أمل يسمعوا قولو: لن نسمح للمسلمُت بإرجاع ا٠تبلفة إىل األرض؟!

 أمل يركا طائراتو تيقتّْلي ا١تسلمُت يف العراؽ كالشاـ؟! 

بػَّريكفى  أىفىبلى }    أىقٍػفىا٢تيىا قػيليوبو  عىلىى أىـٍ  اٍلقيٍرتفى  يػىتىدى

 ًإفَّ  قيلٍ  ًملَّتػىهيمٍ  تػىتًَّبعى  حىىتَّ  النَّصىارىل كىالى  اٍليػىهيودي  عىنكى  تػىٍرضىى كىلىن}أمل يسمعوا قوؿ ا: 
 كىيلٍّ  ًمن الٌلوً  ًمنى  لىكى  مىا اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءؾى  الًَّذم بػىٍعدى  أىٍىوىاءىيم اتػَّبػىٍعتى  كىلىًئنً  ا٢ٍتيدىل ىيوى  الٌلوً  ىيدىل
 ،  نىًصَتو  كىالى 

 كىاأٍلىنٍػعىاـً  ًإالَّ  ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ  أىفَّ  ٖتىٍسىبي  أىـٍ }فنحسب أف قوؿ ا:  
 نزؿ فيهم كيف أمثا٢تم.  سىًبيبلن  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ 

 اٍستىطىاعيواٍ  ًإفً  ًديًنكيمٍ  عىن يػىريدُّككيمٍ  حىىتَّى  يػيقىاتًليونىكيمٍ  يػىزىاليوفى  ))كىالى فإف ا قاؿ كقولو اٟتق: 
نٍػيىا يًف  أىٍعمىا٢تييمٍ  حىًبطىتٍ  فىأيٍكلىػًئكى  كىاًفره  كىىيوى  فػىيىميتٍ  ًديًنوً  عىن ًمنكيمٍ  يػىٍرتىًددٍ  كىمىن  كىاآلًخرىةً  الدُّ

 [.ُِٕخىاًلديكفى(( ]البقرة: ًفيهىا ىيمٍ  النَّارً  أىٍصحىابي  كىأيٍكلىػًئكى 
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ككل من ظن أف اليهود كالنصارل سَتضوا عن ا١تسلمُت من غَت أف يتبعوا ملتهم كطريقهم 
فقد كٌذب صريح القرتف، ككل من كٌذب صريح القرتف، فهو كافر با كٔتا أنزؿ على ٤تمد 

، 

قبل بعثتو كأهنم كانوا  كانت قريش تعامل النِب فهذا ىو دأب الكفار كأسبلفهم فلقد  
يلقبونو بالصادؽ األمُت فلما جاء بالوحي كالنبوة، حاربوه كعادكه. كتلك ىي دعوة األنبياء من 

 [،ُُِ:األنعاـ] قبلو، قاؿ تعاىل: }كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ ًنِبٍّ عىديٌكان شىيىاًطُتى اإًلنًس كىاٞتًٍنّْ  

: )ملٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى بًًو ًإالَّ عيوًدمى( ميتػَّفىقه كذلك ما قالو لو كىرىقىةى ٍبنى نػىوٍ  فىلو
 عىلىٍيًو. 

علن قياـ الدكلة اإلسبلمية اٝتان يصدح يغيظ أعداء ا١تلة ف يأ يثرب ١تا كصل كاف منو ف
كالدين إذ أصبح للمسلمُت ا١تستضعفُت دكلة ٕتمعهم كتدافع عنهم كٖتفظ حقوقهم 

ف فيها لشرع ا، فأفرحت ا١تسلمُت فتلهفوا شوقان للوصوؿ إليها من ٚتيع أ٨تاء كيتحاكمو 
 ا١تعمورة،

لكن ال ٮتفى عليكم قصة ابن سلوؿ الذم كاف ليتوج أمَتان على يثرب فحاؿ دكف ذلك 
فتضاربت مصاٟتو مع دين ا فأظهر اإلسبلـ كأبطن الكفر عليو من ا ما  قدـك النِب 
 يستحق.

على إعبلف الدكلة اإلسبلمية فقط بل كضع السياسات الداخلية كا٠تارجية  صر كمل يقت
 ،لدكلتو 

جاء يف ]السَتة النبوية كما فكاف من ا١تعاىدات مع اليهود الذين كانوا يف ا١تدينة كقتها..  
: كىكىتىبى رىسيوؿي اللًَّو َُٓص ُالبن ىشاـ ج ميهىاًجرًينى ًكتىابنا بػىٍُتى الٍ   [: "قىاؿى اٍبني إٍسحىاؽى

 طى عىلىٍيًهٍم:كىاأٍلىٍنصىاًر، كىادىعى ًفيًو يػىهيودى كىعىاىىدىىيٍم، كىأىقػىرَّىيٍم عىلىى ًديًنًهٍم كىأىٍموىا٢تًًٍم، كىشىرىطى ٢تىيٍم، كىاٍشتػىرى 

  ميتػىنىاصىرًينى عىلىٍيًهٍم،....كىًإنَّوي مىٍن تىًبعىنىا ًمٍن يػىهيودى فىًإفَّ لىوي النٍَّصرى كىاأٍليٍسوىةى، غىيػٍرى مىٍظليوًمُتى كىالى 
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ًمًنُتى، كىًإفَّ اٍليػىهيودى يػيٍنًفقيوفى مىعى اٍلميٍؤًمًنُتى مىا دىاميوا ٤تيىارىًبُتى، كىًإفَّ يػىهيودى بىًٍت عىٍوؼو أيمَّةه مىعى اٍلميؤٍ 
ٍن ظىلىمى كىأىمًثى، فىًإنَّوي الى ييوًتغي إالَّ لًٍليػىهيوًد ًدينػيهيٍم، كىلًٍلميٍسًلمىٍُتً ًدينػيهيٍم، مىوىالًيًهٍم كىأىنٍػفيسيهيٍم، إالَّ مى 

 نػىٍفسىوي، كىأىٍىلى بػىٍيًتًو،..

نػىهيٍم النٍَّصرى عىلىى مىٍن حىارىبى  كىًإفَّ عىلىى اٍليػىهيوًد نػىفىقىتػىهيٍم كىعىلىى اٍلميٍسًلًمُتى نػىفىقىتػىهيٍم، كىًإفَّ بػىيػٍ
نػىهيٍم  ًذًه الصًَّحيفىًة، كىًإفَّ بػىيػٍ ، كىإًنَّوي ملٍى يىٍأمثىٍ اٍمريؤه ًْتىًليًفًو، أىٍىلى ىى مثًٍ النٍُّصحى كىالنًَّصيحىةى، كىاٍلربَّ ديكفى اإٍلً

، كىًإفَّ اٍليػىهيودى يػيٍنًفقيوفى مىعى اٍلميٍؤًمًنُتى مىا دىاميوا ٤تيىارىًبُتى،..  كىًإفَّ النٍَّصرى لًٍلمىٍظليوـً

،...".كىًإنَّوي الى ٕتيىاري قػيرىٍيشه كىالى مىٍن نىصى  نػىهيٍم النٍَّصرى عىلىى مىٍن دىىىمى يػىٍثًربى  رىىىا، كىًإفَّ بػىيػٍ

يرسل يف بداية إعبلف الدكلة اإلسبلمية يف ا١تدينة ا١تنورة رسائل شديدة ا٠تطاب  مث إنو 
.. إىل ا١تقوقس عظيم القبط إىل إىل  "قوية اللهجة :  من ٤تمد رسوؿ ا إىل ىرقل عظيم الرـك

 "..إىل قيصر.. إىل النجاشي.. اسلم تسلم كإال..كسرل عظيم الفرس.

: "أىفَّ النًَِّبَّ  كىتىبى ًإىلى ًكٍسرىل كىًإىلى قػىٍيصىرى كىًإىلى النَّجىاًشيّْ كىًإىلى كيلّْ   ركل مسلم عىٍن أىنىسو
بَّارو يىٍدعيوىيٍم ًإىلى اللًَّو ..".  جى
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 مقومات الدولة النبوية

سَت كالصحاح لننظر عن مقومات الدكلة النبوية اليت تعاؿ معي نقلب صفحات يف الف
كقتها كما ىو ذلك اٞتيش كما ىو عتاده حىت يهدد بو أقول اٞتيوش على  أقامها النِب 

 كجو األرض تنذاؾ؟

 :ًأما اقتصاديا 
  ُّركل البخارم أف النَِّب  :  عيٍثمىافي.فىحىفىرىىىا «. مىٍن ٭تىًٍفٍر بًئػٍرى ريكمىةى فػىلىوي اٞتىنَّةي »قىاؿى

ـً ىىٍل َّص ٓقاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح ج ٍسبلى : "قىاؿى عيٍثمىافي أىٍنشيديكيٍم بًاللًَّو كىاإٍلً
ًدينىةى كىلىٍيسى ًّٔىا مىاءه ييٍستػىٍعذىبي غىيػٍرى بًٍئًر ريكمىةى فػىقىاؿى مىٍن يىٍشًتىًم  تػىٍعلىميوفى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ـى اٍلمى قىًد

ًء اٍلميٍسًلًمُتى ًٓتىٍَتو لىوي ًمنػٍهىا يًف اٞتٍىنًَّة فىاٍشتػىرىيٍػتػيهىا من صلب مىا يل بًئػٍرى ريكمىةى  ٬تىٍعىلي دىٍلوىهي ًفيهىا كىًدالى
ا السّْيىاؽً   ..". قىاليوا اللَّهيمَّ نػىعىٍم اٟتٍىًديثى ًبطيولًًو كىقىٍد أىٍخرىجىوي اٍلميصىنّْفي يًف ًكتىاًب اٍلوىٍقًف بًغىٍَتً ىىذى

يف الدكلة تنذاؾ سوا بئر ماء كاحد، كمل يكن كقت إعبلف الدكلة للمسلمُت بل   فلم يكن
 كاف لرجل يهودم يقاؿ لو ركمة!

 

  أما حالو :وأصحابو مع الفقر والجوع فهذا شيء منها 
  :مىا شىًبعى تؿي ٤تيىمَّدو »يف ا١تتفق عليو عىٍن عىاًئشىةى، قىالىٍت  ىًدينىةى، ًمٍن

ـى ا١ت طىعىاـً ميٍنذي قىًد
 «بػيرٍّ ثىبلىثى لىيىاؿو تًبىاعنا، حىىتَّ قيًبضى 

ـى اٍلمىًدينىةى ٮتىٍريجي مىا   قاؿ اٟتافظ يف الفتح: " قػىٍوليوي مىا شىًبعى تؿي ٤تيىمَّدو أىًم النًَِّبُّ  ميٍنذي قىًد
ا ذىًلكى ًمٍن أىنػٍ  ثى لىيىاؿو أىٍم كىانيوا ًفيًو قػىٍبلى ا٢تًٍٍجرىًة ًمٍن طىعىاـً بػيرٍّ ٮتىٍريجي مىا عىدى ًت ثىبلى وىاًع اٍلمىٍأكيوالى

ًدينىًة بًأىيَّاًمهىا تًبىاعنا ٮتىٍريجي التػَّفىارًيقي حىىتَّ قيًبضى ًإشىارىةن ًإىلى اٍسًتٍمرىارًًه عىلىى تًٍلكى اٟتٍىاًؿ ميدَّةى ًإقى  امىًتًو بًاٍلمى
 اٍلغىٍزًك كىاٟتٍىجّْ كىاٍلعٍمرىة،  كىًىيى عىٍشري ًسًنُتى ٔتىا ًفيهىا ًمٍن أىيَّاـً أىٍسفىارًًه يف 
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تًًو ًكٍسرىةي خيٍبزو فىٍضبلن حىىتَّ قيًبضى  كىزىاد بن سىٍعدو ًمٍن كىٍجوو تخىرى عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى كىمىا ريًفعى عىٍن مىاًئدى
 ، كىكىقىعى يف رًكىايىًة اأٍلىٍعمىًش عىٍن مىٍنصيورو ًفيًو بًلىٍفًظ مىا شىًبعى رىسيوؿي اللًَّو 

 رًكىايىًة عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىاًبسو عىٍن أىبًيًو عىٍن عىاًئشىةى مىا شىًبعى تؿي ٤تيىمَّدو ًمٍن خيٍبزو بػيرٍّ مىٍأديكـو كىيًف 
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه 

ًمنى خيٍبزو   كىًعٍندى ميٍسًلمو ًمٍن رًكىايىًة يىزًيدى ٍبًن قيسىٍيطو عىٍن عيٍركىةى عىٍن عىاًئشىةى مىا شىًبعى رىسيوًؿ اللَّوً 
 كىزىٍيتو يف يػىٍوـو كىاًحدو مىرَّتػىٍُتً ..

نٍػيىا كىملٍى يىٍشبىٍع ًمٍن خيٍبًز  كىأىٍخرىجىوي ميٍسًلمه أىٍيضنا عىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  ًمٍن الدُّ
ـى أىٍيضنا يف  اءن كىعىشىاءن كىتػىقىدَّ  حىًديًث سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو مىا شىًبعى رىسيوؿي الشًَّعًَت يف اٍليػىٍوـً اٍلوىاًحًد غىدى

ُّ..  اللًَّو  نٍػيىا أخرجو بن سىٍعدو كىالطَّبػىرىاًِ بػٍعىتػىٍُتً يًف يػىٍوـو حىىتَّ فىارؽ الدُّ  شى

كىقد أخرج بن ًحبَّافى يًف صىًحيًحًو عىٍن عىاًئشىةى مىٍن حىدَّثىكيٍم أىنَّا كينَّا نىٍشبىعي ًمنى التٍَّمًر فػىقىٍد  
ٍيبػىرى ًمٍن رًكى  ـى يف غىٍزكىًة خى ٍيئنا ًمنى التٍَّمًر كىاٍلوىدىًؾ كىتػىقىدَّ نىا شى بىكيٍم فػىلىمَّا افتتحت قػيرىٍيظىةي أىصىبػٍ ايىًة كىذى

ٍيبػىري قػيٍلنىا اآٍلفى نىٍشبىعي ًمنى التٍَّمًر ..  ًعٍكرًمىةى عىٍن عىاًئشىةى لىمَّا فيًتحىٍت خى

نػٍهيٍم كىانيوا يف حىاًؿ ًضيقو قػىٍبلى ا٢تًٍٍجرىًة حىٍيثي كىانيوا ٔتىكَّةى مثيَّ لىمَّا ىىاجىريكا ًإىلى كىاٟتٍىقُّ أىفَّ اٍلكىًثَتى مً  
نىاًئًح فػىلىمَّا فيًتحىٍت ٢تىيمي النَّ  نىازًًؿ كىاٍلمى ًضَتي كىمىا اٍلمىًدينىًة كىافى أىٍكثػىريىيٍم كىذىًلكى فػىوىاسىاىيمي اأٍلىٍنصىاري بًاٍلمى

ـى ذىًلكى كىاًضحنا يًف ًكتىاًب ا٢ٍتًبىًة، بػىٍعدىىىا رىدُّ   كا عىلىٍيًهٍم مىنىاًئحىهيٍم كىمىا تػىقىدَّ

: ))لىقىٍد أيًخٍفتي يف اللًَّو كىمىا ٮتيىاؼي أىحىده، كىلىقىٍد أيكًذيتي يف اللًَّو كىمىا كىقىرًيبه ًمٍن ذىًلكى قػىٍوليوي 
ثيو  ـه يىٍأكيليوي أىحىده ًإالَّ شىٍيءه يػيٍؤذىل أىحىده، كىلىقىٍد أىتىٍت عىلىيَّ ثىبلى ؿو طىعىا لىةو مىايل كىلًًببلى فى ًمٍن يػىٍوـو كىلىيػٍ

ا أخرجو بن ًحبَّافى ٔتىٍعنىاهي... " (( أىٍخرىجىوي التػٍّْرًمًذمُّ كىصىحَّحىوي كىكىذى ؿو  يػيوىارًيًو ًإًبطي ًببلى
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  ًخىرىجى رىسيوؿي ا : ذىاتى يػىٍوـو فىًإذىا ىيوى بًأىّب بىٍكرو  ركل مسلم عىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى
 : ، فػىقىاؿى : « مىا أىٍخرىجىكيمىا ًمٍن بػيييوًتكيمىا ىىًذًه السَّاعىةى؟»كىعيمىرى : اٞتٍيوعي يىا رىسيوؿى اً،، قىاؿى قىاالى

ىٍخرىجىًٍت الًَّذم أىٍخرىجىكيمىا»  ، «كىأىنىا، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، ألى
ملٍى يػىزىٍؿ يػىتػىقىلَّبي يًف   يف شرحو لصحيح مسلم: " ..كىأىفَّ رىسيوًؿ اللًَّو قاؿ النوكم رٛتو ا

فػىتىارىةن ييوسىري كىتىارىةن يػىنػٍفىدي مىا ًعٍندىهي كىمىا ثػىبىتى يف الصًَّحيًح عىٍن أىّب  اٍليىسىاًر كىاٍلًقلًَّة حىىتَّ تػيوييفّْى 
نٍػيىا كىملٍى يىٍشبىٍع ًمٍن خيٍبًز الشًَّعًَت كىعىٍن عىاًئشىةى مىا شىًبعى تؿي ٤تيىمَّدو ًمنى ا ىيرىيٍػرىةى خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  لدُّ

  ثى لىيىاؿو تًبىاعنا حىىتَّ قيًبضى كىتػيوييفّْى ًدينىةى ًمٍن طىعىاـو ثىبلى ـى اٍلمى كىًدٍرعيوي مىٍرىيونىةه عىلىى شىًعَتو  ميٍنذي قىًد
انىوي أًلىٍىًلًو كىغىيػٍري  يًف كىٍقتو ييوسىري مثيَّ بػىٍعدى قىًليلو يػىنػٍفىدي مىا  ذىًلكى ٦تَّا ىيوى مىٍعريكؼه فىكىافى النًَِّبُّ اٍستىدى

ٍخرىاًجًو يًف طىاعىًة اللًَّو ًمٍن كيجيوًه اٍلربّْ كىًإيثىاًر اٍلميٍحتىاًجُتى كىًضيىافىًة الطَّارًًقُتى كىٕتىٍهً  يًز السَّرىايىا ًعٍندىهي إلًً
ا.." ]جكىغىٍَتً ذى   [.َُِص ًُّلكى كىىىكىذى

 

  ىًخرُّ ًفيمىا بػىٍُتى ًمٍنربىً رىسيوًؿ اللًَّو ِّْ ألى ًإىلى حيٍجرىًة  كعن أّب ىريرة قاؿ: "لىقىٍد رىأىيٍػتيًٍت كىًإ
ِّْ ٣تىٍنيوفه، كىمى  ، فػىيىًجيءي اٞتىاًئي فػىيىضىٍع رًٍجلىوي عىلىى عينيًقي، كىيػيرىل أى ا ّب ًمٍن عىاًئشىةى مىٍغًشيِّا عىلىيَّ

 جينيوفو مىا ّب ًإالَّ اٞتيوعي" ركاه البخارم.
 

  ًإٍف كيٍنتي ، : "أىللًَّو الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كعند البخارم أيضان أف أبا ىيرىيٍػرىةى، كىافى يػىقيوؿي
ىشيدُّ اٟتىجىرى عىلىى ىٍعتىًمدي ًبكىًبًدم عىلىى األىٍرًض ًمنى اٞتيوًع، كىًإٍف كيٍنتي ألى  بىٍطًٍت ًمنى اٞتيوًع،.." ألى

ىشيدُّ اٟتٍىجىرى عىلىى بىٍطًٍت ًمنى اٞتٍيوًع"  قاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح: "قػىٍوليوي: "كىًإٍف كيٍنتي ألى
: "لىٍو رىأىيٍػتػىنىا كىإً  نَّوي لىيىٍأيت ًعٍندى أىٍٛتىدى يًف طىرًيًق عىٍبًد اللًَّو ٍبًن شىًقيقو أىقىٍمتي مىعى أىّب ىيرىيٍػرىةى سىنىةن فػىقىاؿى

دي طىعىامنا ييًقيمي بًًو صيٍلبىوي حىىتَّ ًإٍف كىافى أىحىدينىا لىيىٍأخيذي اٟتٍىجىرى فػىيىشيدُّ بًًو عىلى عىلىى أىحىدً  ـي مىا ٬تًى ى نىا اأٍلىيَّا
 أىٍٜتىًص بىٍطًنًو مثيَّ يىشيدُّهي بًثػىٍوبًًو لًييًقيمى بًًو صيٍلبىوي" 
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ثٍػرىًة قىاؿى اٍلعيلىمىاءي فىاًئدىةي شىدّْ اٟتٍىجىًر اٍلميسىاعىدى  ٍنعي ًمٍن كى اًؿ كىااًلنًٍتصىاًب أىًك اٍلمى ةي عىلىى ااًلٍعًتدى
ٍوًف اٟتٍىجىًر بًقىٍدًر اٍلبىٍطًن فػىيىكيوفي الضٍَّعفي أىقىلُّ أىٍك لًتػى  اًء الًَّذم يف اٍلبىٍطًن ًلكى ٍقًليًل التَّحىلًُّل ًمنى اٍلًغذى

 ًو اإٍلًشىارىةى ًإىلى كىٍسًر النػٍَّفًس .."حىرىارىًة اٞتٍيوًع بًبػىٍرًد اٟتٍىجىًر أىٍك أًلىفَّ ًفي

 

 كىقىٍد كىقىعى يًف حىًديًث طىٍلحىةى ٍبًن  (:"ِْٖص ُُقاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح )ج
ـى عىلىى النَِّبّْ  ًدينىًة عىرًيفه  عىٍمرك ًعٍند أىٍٛتد كبن ًحبَّافى كىاٟتٍىاًكًم كىافى الرَّجيلي ًإذىا قىًد كىكىافى لىوي بًاٍلمى

ًن زىؿى عىلىٍيًو فىًإذىا ملٍى يىكيٍن لىوي عىرًيفه نػىزىؿى مىعى أىٍصحىاًب الصُّفًَّة كىيف ميٍرسىًل يىزًيدى ٍبًن عىٍبًد اللًَّو بٍ نػى 
 قيسىٍيطو ًعٍند بن سىٍعدو كىافى أىٍىلي الصُّفًَّة نىاسنا فػيقىرىاءى الى مىنىازًؿى ٢تىيٍم فىكىانيوا يػىنىاميوفى يف اٍلمىٍسًجًد الى 

ا ًإذىا مىٍأكىل ٢تىيٍم غىيػٍريهي كىلىوي ًمٍن طىرًيًق نػيعىٍيمو اٍلميٍجًمًر عىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى: "كيٍنتي ًمٍن أىٍىًل الصُّفًَّة كىكينَّ 
نىا حىضىرىنىا رىسيوؿى اللًَّو  يػٍ عىشىرىةه فػىيىٍأميري كيلَّ رىجيلو فػىيػىٍنصىًرؼي ًبرىجيلو أىٍك أىٍكثػىرى فػىيىبػٍقىى مىٍن بىًقيى  أىٍمسى
 بًعىشىائًًو فػىنىتػىعىشَّى مىعىوي فىًإذىا فػىرىٍغنىا قىاؿى نىاميوا يف اٍلمىٍسًجًد.."". أىٍك أىقىلُّ أىٍك أىٍكثػىري فػىيىٍأيت النَِّبُّ 

 

 ةجغرافيأما من الناحية ال : 
 كم مربع منها جباؿ   ْٖٗكم مربع،   ٖٗٓ تتجاكز فإف مساحة ا١تدينة ا١تنورة ال

 كم مربع ا١تناطق العمرانية حاليان مع التوسع يف البنياف!  ََُككدياف كمنحدرات، ك
إليها؟ ككم ىي ا١تساحة  فيا تيرل كم كانت ا١تناطق العمرانية كقت كصوؿ النِب 

 اليت كانت بأيدم ا١تسلمُت منها أنذاؾ؟!

ع من حليب الذؿ يـو أف ترؾ اٞتهاد يف سبيل لكن ىذه ا١تسائل ال يفقهها من رض
 ا، كانساؽ كالبهائم كراء الغرب الكافر،

لقالوا إنو تعجل يف إعبلنو الدكلة اإلسبلمية،  فلو كاف ىؤالء العلمانيوف كقت النِب 
 كلو أنو انتظر حىت ٭ترر اٞتزيرة العربية أك ...
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مية اليـو قد سارت على ىدم نبيها أال فلتزدادكا غيظان إىل غيظكم فإف الدكلة اإلسبل
  :أى غىرًيبنا، فىطيوبى لًٍلغيرىبىاًء((الذم قاؿ ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى أى اإٍلًٍسبلى  ،))بىدى

طوب ٢تم فإهنم ٭تكموف اليـو أكثر من ثبلٙتائة ألف كم مربع بشرع ا أم أكرب من 
مساحة كثَت من الدكؿ أك التنظيمات العربية ٣تتمعة فلو ٚتعت مساحة تنظيم قطر كتنطيم 
البحرين كتنظيم جزر القمر كتنظيم لبناف كتنظيم تونس كتنظيم جيبويت ١تا كصلت إىل 

 ة أعزىا ا،مساحة الدكلة اإلسبلمي

كإف الراكب اليـو يسَت من الرطبة غربان إىل الباب شرقان، كمن ا١توصل جنوبان إىل جرابلس 
 مشاالن، ال ٮتاؼ إال ا كالذئب على غنمو،

 كيرل راية العقاب راية التوحيد راية ال إلو إال ا ترفرؼ يف ٝتاء دكلة ا٠تبلفة.

نتقص أحده من حقوقهم شيئان، كفيها بعض يقطنقها أكثر من عشرة مبليُت مسلم ال ي
 من أىل الكتاب من النصارل الذين يدفعوف اٞتزية عن يدو كىم صاغركف.

 

 ةمنيأما من الناحية األ : 
: عىٍن عىاًئشىةى، قىالىٍت: أىرًؽى رىسيوؿي اً ف لىةو، فػىقىاؿى لىٍيتى رىجيبلن صىاٟتًنا ًمٍن »، ذىاتى لىيػٍ

لىةى  ًح، فػىقىاؿى رىسيوؿي اً «أىٍصحىاّب ٭تىٍريسيًٍت اللَّيػٍ ٍعنىا صىٍوتى السّْبلى ا؟: »، قىالىٍت كىٝتًى قىاؿى « مىٍن ىىذى
. قىالىٍت عىائً  : يىا رىسيوؿى اً ًجٍئتي أىٍحريسيكى ـى رىسيوؿي اً سىٍعدي ٍبني أىّب كىقَّاصو حىىتَّ  شىةي: فػىنىا

ٍعتي غىًطيطىوي".متفق عليو.  ٝتًى

ا اٟتٍىًديثي قػىٍبلى  قاؿ النوكم رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم: " قىاؿى اٍلعيلىمىاءي كىكىافى ىىذى
ًذًه اآٍليىةي كىأىمىرى  تػىرىؾى ااًلٍحًتىاسى ًحُتى نػىزىلىتٍ  نػيزيكًؿ قػىٍولًًو تػىعىاىلى كا يعصمك من الناس أًلىنَّوي  ىى

ا اٟتٍىًديثى اأٍلىكَّؿى  ًتًو كىقىٍد صىرَّحى يًف الرّْكىايىًة الثَّانًيىًة بًأىفَّ ىىذى كىافى يًف   أىٍصحىابىوي بًااًلٍنًصرىاًؼ عىٍن ًحرىاسى
..  [.ُّٖص ُٓ"]جأىكًَّؿ قيديكًمًو اٍلمىًدينىةى كىمىٍعليوـه أىفَّ اآٍليىةى نػىزىلىٍت بػىٍعدى ذىًلكى بًأىٍزمىافو
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  ةعسكريأما من الناحية: 

عدد ا١تسلمُت رجل، فكاف  ُّْ كاف أكؿ جيش للمسمُت يف أكؿ غزكة غزاىا النِب 
 الكفار،ثلث جيش 

o  ،كمل  يركب الثبلثة منهم  كاألربعة على بعَت كاحد،كمل يكن معهم سول سبعوف بعَتان
 السيوؼ كالرماح كبعضهم بعضهمككانت أسلحة  يكن منهم فارس غَت ا١تقداد بن األسود،

  من جريد النخل ك٨توه.

 

  مل يكن يف خزينة الدكلة اإلسبلمية يف غزكة تبوؾ ما ٬تهز بو اٞتيش فيجهزه عثماف بن
:  ، ركل البخارم أف النَِّبُّ عفاف  فىجىهَّزىهي « مىٍن جىهَّزى جىٍيشى العيٍسرىًة فػىلىوي اٞتىنَّةي »قىاؿى
 عيٍثمىافي. 

 

  عندىم في الحروب والغزوات إال القليل من الطعام:ليس 
 : ىكَّؿي العىرىًب رىمىى ًبسىٍهمو يًف »ثبت عند البخارم أف سىٍعد بن أّب كقاص كاف يػىقيوؿي ِّْ ألى ًإ

، كىًإفَّ أى  ا السَّميري لىًة، كىىىذى ـه ًإالَّ كىرىؽي اٟتيبػٍ ًبيًل اللًَّو، كىرىأىيٍػتػينىا نػىٍغزيك كىمىا لىنىا طىعىا نىا لىيىضىعي كىمىا سى حىدى
، ًخٍبتي ًإذنا كىضىلَّ سىٍعًيي  «تىضىعي الشَّاةي، مىا لىوي ًخٍلطه، مثيَّ أىٍصبىحىٍت بػىنيو أىسىدو تػيعىزّْريًِ عىلىى اإًلٍسبلىـً

قاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح: " كىكىقىعى يف حىًديًث عيٍتبىةى ٍبًن غىٍزكىافى ًعٍندى ميٍسًلمو لىقىٍد رىأىيٍػتيًٍت 
اقػينىا قػىٍوليوي لىيىضىعي  سىاًبعي سىبػٍعىةو مىعى رىسيوًؿ اللًَّو  ـه ًإالَّ كىرىؽي الشَّجىًر حىىتَّ قىرًحىٍت أىٍشدى مىا لىنىا طىعىا

جىمىًة ًكنىايىةه عىًن الًَّذم ٮتىٍريجي ًمٍنوي يف حىاًؿ التػَّغىوًُّط قػىٍوليوي كىمىا تىضىعي الشَّاةي زىادى بػىيىافه يًف بًالضَّاًد اٍلميعٍ 
ـً أىٍم يىًصَتي بػىٍعرنا الى ٮٍتتىلط  من شدَّة ًركىايىًتًو كىاٍلبىًعَتي قػىٍوليوي مىا لىوي ًخٍلطه ًبكىٍسًر اٍلميٍعجىمىًة كىسيكيوًف البلَّ
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ـى بػىيىانيوي يف شىرًٍح اٟتٍىًديًث اٍلمىٍذكيوًر يف مىنىاًقًب سىٍعًد ٍبًن الي بس الناشيء عىٍن قىشىًف اٍلعىٍيًش كىتػىقىدَّ
 أىّب كىقَّاصو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي..".

: "بػىعىثػىنىا رىسيوؿي اً  نىا أىبىا عيبػىٍيدىةى،  كعند مسلم من حديث جىاًبرو، قىاؿى نػىتػىلىقَّى كىأىمَّرى عىلىيػٍ
ٍرىةن  ٍد لىنىا غىيػٍرىهي، فىكىافى أىبيو عيبػىٍيدىةى يػيٍعًطينىا ٘تى ٍرو ملٍى ٬تًى ، كىزىكَّدىنىا ًجرىابنا ًمٍن ٘تى :  ًعَتنا لًقيرىٍيشو ٍرىةن، قىاؿى ٘تى

: ٪تىىصُّهىا كىمىا ٯتىىصُّ الصَِّبُّ، مثيَّ نىٍشرىبي  : كىٍيفى كيٍنتيٍم تىٍصنػىعيوفى ًّٔىا؟ قىاؿى عىلىيػٍهىا ًمنى اٍلمىاًء،  فػىقيٍلتي
 .فػىتىٍكًفينىا يػىٍومىنىا ًإىلى اللٍَّيًل، كىكينَّا نىٍضًربي بًًعًصيػّْنىا ا٠تٍىبىطى، مثيَّ نػىبػيلُّوي بًاٍلمىاًء فػىنىٍأكيليوي،.."

 

ككذا يف غزكة ا٠تندؽ كما ركل مسلم عن جىابًرى أيضان أنو قاؿ: "لىمَّا حيًفرى ا٠تٍىٍندىؽي رىأىٍيتي 
ِّْ رىأىٍيتي ًبرىسيوًؿ  وًؿ اً ًبرىسي  ٜتىىصنا، فىاٍنكىفىٍأتي ًإىلى اٍمرىأىيت، فػىقيٍلتي ٢تىىا: ىىٍل ًعٍندىًؾ شىٍيءه؟ فىًإ
ا،.."، ككذا باقي اٞتيش كعددىم ألف كما قاؿ جابر. اً   ٜتىىصنا شىًديدن

دىاًت عىٍبًد اللًَّو ٍبًن :" كىيف اٍلميٍسنىًد ًمٍن زًيىإّٗص ٕقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف الفتح ج
ا٠تٍىٍندىؽى كىأىٍصحىابيوي قىٍد شىدُّكا اٟتًٍجىارىةى عىلىى  أىٍٛتىدى ًمٍن حىًديًث بن عىبَّاسو اٍحتػىفىرى رىسيوؿي اللًَّو 

 بيطيوهًنًٍم ًمنى اٞتٍيوًع..".

 فأين ا١تخذلُت من مطالعة تلك األخبار كالسَت؟!

 

   كاف يفوؽ أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما أما حاؿ ا١تشركُت كعدد جيوشهم فإنو
 جيش الدكلة اإلسبلمية تنذاؾ.

" ٨تن قـو ال ننتصر بالعدة كالعتاد، إ٪تا ننتصر : لكن ىو كما قاؿ عمر بن ا٠تطاب 
 بقلة ذنوبنا ككثرة ذنوب األعداء، فإف تساكت الذنوب انتصركا علينا بالعدة كالعتاد". 
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  يم الفرس ١تا أرسل لو النِب تنبيو: كلك يف ذلك أف تعلم أف كسرل عظ  الرسالة
 . مزقها كأرسل يف طلب النِب 

افىةى أخرج البخارم: " أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  : بػىعىثى ًبًكتىابًًو ًإىلى ًكٍسرىل، مىعى عىٍبًد اللًَّو ٍبًن حيذى
فػىعىوي عىًظيمي البىٍحرىٍيًن ًإىلى ًكٍسرىل، فػىلىمَّا قػىرىأىهي  السٍَّهًميّْ " فىأىمىرىهي أىٍف يىٍدفػىعىوي ًإىلى عىًظيًم البىٍحرىٍيًن، فىدى

يسىيًّْب، قىا
: مىزَّقىوي، فىحىًسٍبتي أىفَّ اٍبنى ا١ت  ،«أىٍف ٯتيىزَّقيوا كيلَّ ٦تيىزَّؽو  فىدىعىا عىلىٍيًهٍم رىسيوؿي اللًَّو »ؿى

: " قػىٍوليوي مىزَّقىوي أىٍم قىطَّعىوي قػىٍوليوي فىحىًسٍبتي أىفَّ بن اٍلميسىيًَّب ُِٕص ٖقاؿ اٟتافظ يف الفتح ج
ٍسنىاًد اٍلمىٍذكيورً  يًع الطُّريًؽ ميٍرسىبلن كى٭تيٍتىمىلي أىف  اٍلقىاًئلي ىيوى الزٍُّىرًمُّ كىىيوى مىٍوصيوؿه بًاإٍلً كىكىقىعى يف ٚتًى

افىةى صىاحب اٍلًقصَّة فىًإف بن سىٍعدو ذىكىرى ًمٍن حىًديًثًو  عىوي ًمٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن حيذى يكوف بن اٍلميسىيًَّب ٝتًى
أىٍم عىلىى   وي قػىٍوليوي فىدىعىا عىلىٍيًو رىسيوًؿ اللًَّو فىأىخىذىهي فىمىزَّقى  أىنَّوي قىاؿى فػىقىرىأى عىلىٍيًو ًكتىابي رىسيوًؿ اللًَّو 

يًث عىٍبًد اللًَّو ًكٍسرىل كىجينيوًدًه قػىٍوليوي أىٍف ٯتيىزَّقيوا كيلَّ ٦تيىزَّؽو بًفىٍتًح الزَّاًم أىٍم يػىتػىفىرَّقيوا كىيػىتػىقىطَّعيوا كىيف حىدً 
افىةى فػىلىمَّا بػىلىغى ذىًلكى رىسيوؿى اللَّوً  قىاؿى اللَّهيمَّ مىزٍّْؽ ميٍلكىوي كىكىتىبى ًإىلى بىاذىافى عىاًمًلًو عىلىى   ٍبًن حيذى

ا الرَّجيًل الًَّذم بًاٟتًٍجىاًز فىكىتىبى بىاذىافي ًإىلى النَِّبّْ  فػىقىاؿى  اٍليىمىًن ابٍػعىٍث ًمٍن ًعٍنًدؾى رىجيلىٍُتً ًإىلى ىىذى
لىًة..".أىٍبًلغىا صىاًحبىكيمىا أىفَّ رىّبّْ قػىتىلى رىبَّ  ًذًه اللَّيػٍ  وي يف ىى
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 رقاب وحملهاالحز 

كيف ا١تعارؾ يكوف حز الرؤكس كقطع الرقاب فهذا عبدا بن مسعود يسن للمسلمُت سنة 
حسنة ليكوف لو أجرىا كاجر من عمل ّٔا إىل يـو القيامة فيحز رأس اّب جهل عدك ا ٔتعركة 

 بدر،

، ًحُتى ّٓٔص ُابن ىشاـ يف السَتة ج قاؿ : ".. فىمىرَّ عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو بًأىّب جىٍهلو
أىٍف يػيٍلتىمىسى يف اٍلقىتػٍلىى،.. قىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو: فػىوىجىٍدتيوي بًآًخًر رىمىقو  أىمىرى رىسيوؿي اللًَّو 

، مثيَّ  -عينيًقوً فػىعىرىفٍػتيوي، فػىوىضىٍعتي رًٍجًلي عىلىى  : كىقىٍد كىافى ضىبىثى ّب مىرَّةن ٔتىكَّةى، فىآذىاًِ كىلىكىزىًِ قىاؿى
 قػيٍلتي لىوي: ىىٍل أىٍخزىاؾى اللَّوي يىا عىديكَّ ا؟ ..

: مثَّ احتززت رىٍأسىوي مثيَّ ًجئٍ  تي ًبًو فقىاؿى يل: لىقىٍد اٍرتػىقىٍيتى ميٍرتػىقنى صىٍعبنا يىا ريكىٍيًعي اٍلغىنىًم قىاؿى
: فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو رىسيوؿى اللًَّو  ، قىاؿى ا رىٍأسي عىديكّْ اللًَّو أىّب جىٍهلو : يىا رىسيوؿى اللًَّو، ىىذى ، فػىقيٍلتي

 ُتى رىسيوًؿ اللًَّو  -: تللَّو الًَّذم الى إلىوى غىيػٍريهي : كىكىانىٍت ٯتًى : قػيٍلتي نػىعىٍم، كىاىللًَّو الًَّذم  -قىاؿى الى قىاؿى
 فىحىًمدى اللَّوى".]بتصرؼ[. إلىوى غىيػٍريهي، مثيَّ أىٍلقىٍيتي رىٍأسىوي بػىٍُتى يىدىٍم رىسيوًؿ اللًَّو 

، قاؿ ابن كثَت: ُِكىذا ىو أمر ا تعاىل لنا إذ قاؿ: )فىاٍضرًبيوا فػىٍوؽى اأٍلىٍعنىاًؽ( األنفاؿ
األطراؼ، أيديهم كأرجلهم. كبذا "فاضربوا ا٢تاـ فافلقوىا، كاحتزكا الرقاب فاقطعوىا، كقطعوا 

 قاؿ عكرمة كالضحاؾ كالعويف كابن جرير كغَتىم".

كقاؿ الشوكاِ يف السيل اٞترار: "كحز رقاب الكافرين كٛتلها فعل صحيح كتدبَت حسن 
 ١تا فيو من تقوية لقلوب ا١تسلمُت كاضعاؼ لشوكة الكافرين".

ٍنتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى  قاؿ تعاىل : )فىًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى   كىفىريكا فىضىٍربى الرّْقىاًب حىىتَّ ًإذىا أىٍثخى
اءن حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا ليوى  فىًإمَّا مىٌنان بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى ذىًلكى كىلىٍو يىشىاءي اللَّوي النٍػتىصىرى ًمنػٍهيٍم كىلىًكٍن لًيىبػٍ

ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىا٢تىيمبًبػىٍعضو كىالَّذً  بػىٍعضىكيمٍ   [.٤ْتمد:]) ينى قيًتليوا يف سى
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: "فىاٍضرًبيوا الرّْقىابى ضىٍربنا، كىخىصَّ الرّْقىابى بًالذٍّْكًر ّٔص ٓقاؿ الشوكاِ يف فتح القدير ج
ٍغرىاًء. قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدىةى: ىيوى  أًلىفَّ اٍلقىٍتلى أىٍكثػىري مىا يىكيوفي بًقىٍطًعهىا، كىًقيلى: ىيوى مىٍنصيوبه عىلىى اإٍلً 
: اٍقًصديكا ضىٍربى الرّْقىاًب.   كىقىٍو٢تًًٍم: يىا نػىٍفسي صىبػٍرنا، كىًقيلى: التػٍَّقًديري

ًة مىا لىٍيسى يف نػىٍفسً   كىًقيلى: ًإ٪تَّىا خىصَّ ضىٍربى الرّْقىاًب أًلىفَّ يف التػٍَّعًبًَت عىٍنوي ًمنى اٍلًغٍلظىًة كىالشّْدَّ
 قىٍتًل، كىًىيى حىزُّ اٍلعينيًق كىًإطىارىةي اٍلعيٍضًو الًَّذم ىيوى رىٍأسي اٍلبىدىًف كىعيلُّوُّهي كىأىٍحسىني أىٍعضىائًًو ..".الٍ 

تقوية لقلوب  -أم رؤكس الكافرين بعد حزىا– إذا كاف يف ٛتلهاكقاؿ يف السيل اٞترار: "
ىو فعل حسن كتدبَت ا١تسلمُت أك إضعاؼ لشوكة الكافرين فبل مانع من ذلك بل 

 [.ِٕٗ".]السيل اٞترار:صحيح

كىقػىٍوليوي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا  قىاؿى ٣تيىاًىده: حىىتَّ يػىٍنزًؿى عيسى قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: "
 ".. ابن مرمي

. :  كىقىاؿى قػىتىادىةي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا  حىىتَّ الى يػىبػٍقىى ًشٍرؾه كىىىذىا كىقىٍولًًو تػىعىاىلى
نىةه كىيىكيوفى الدّْيني لًلًَّو  ]اٍلبػىقىرىًة:   ".[.ُّٗ}كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍ

 

مث بعد ذلك يأيت العلمانيوف كا١تلحدكف كالزنادقة كمن مل يركع  ركعة ينكر علينا حز 
كال أظن ىؤالء فهموا ما ىي  رعية،الرقاب كٛتل الرؤكس بزعمو أف ذلك ٮتالف السياسة الش
حىت ٬تعل  -السياسة الشرعيةباب –السياسة الشرعية، فرٔتا توسع أحدىم يف ىذا الباب 

جنود الطواغيت كرؤكسهم يناموف مع ٤تارمهم زعمان منهم أهنم برفضهم سيصفوهنم بأهنم أىل 
 رجعية كٗتلف!.

فطعنوا  فبل نعرؼ ما ىو ضابط السياسة الشرعية عندىم، فهم أرادكا الطعن بالنِب 
: "إف النِب استعدل -عليو من ا ما يستحق-بأفعالو اليت خالفت عقو٢تم، فيقوؿ قائلهم 

 ا١تشركُت يف غزكة بدر بغزكه لقافلة أّب سفياف كادخل ا١تسلمُت حربان ليس كقتها!"،
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كيطعنوف بشرعية السِب كيدافعوف عن الكفار كا١تشركُت، كفرض اٞتزية كاٟتدكد ك٨توىا من 
شرائع اإلسبلـ، لكنهم يصبغوف عليها صبغة سحرة فرعوف فيلوكف أعناؽ النصوص كيستدلوف 
بالعاـ على ا٠تاص كا١تطلق على ا١تقيد كيتبعوف ا١تتشابو من اآليات للزيغ الذم يف قلؤّم فرتف 

ا كانوا يكسبوف، كأقفلت ١تعاصيهم عن قبوؿ اٟتق كىاٍلكيوًز ٣تيًٍخيِّا الى يػىٍعرًفيوف مىٍعريكفنا كىالى عليها م
 من ىىوىاىيم فهم ال يفقهوف، فأَّن يؤفكوف. وايػيٍنًكريكف ميٍنكىرنا ًإالَّ مىا أٍشرب

 

 اياالسب

اىدين بأهنم كيقتنصها العلمانيوف كا١تخذلوف كالقاعدكف عن اٞتهاد ذريعة ليلمزكا آّ
 ينتهكوف األعراض،

 ليت شعرم يغضبوف ألعراض الكفار كا١تشركُت، كال يغضبوف ألعراض ا١تسلمُت!

أمل يسمعوا قوؿ ا: }كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النّْسىاء ًإالَّ مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ًكتىابى الٌلًو عىلىٍيكيٍم 
، أم: ك٭تـر عليكم نكاح ا١تتزكجات من النساء، إال [ِْ:ءالنسا] كىأيًحلَّ لىكيم مَّا كىرىاء ذىًلكيٍم 

بػىٍيتيم منهن يف اٞتهاد، فإنو ٭تل لكم نكاحهن، بعد استرباء أرحامهن ْتيضة، كإف كاف  مىٍن سى
 ٢تن أزكاج يف دار اٟترب.

أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم  كقاؿ: }كىالًَّذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى، ًإالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أٍك مىا مىلىكىتٍ 
أم: فبل لـو عليهم كال حرج يف ٚتاع السبايا كاالستمتاع  [،ٔ – ٓا١تؤمنوف:]غىيػٍري مىليوًمُتى  

 ّٔن؛ ألف ا تعاىل أحلَّهن.

 .السباياعلى مشركعية كغَتىا من اآليات 
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 ِجاء عند ابن ىشاـ يف السَتة النبوية ج :فهذا شيء منها أما األحاديث والسير
ينا كىًثَتنا،  : " كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو ِْٗص بػٍ كىكىافى فًيمىٍن أيًصيبى يػىٍومىًئذو ًمٍن  ..قىٍد أىصىابى ًمنػٍهيٍم سى

 ..". السَّبىايىا جيوىٍيرًيىةي بًٍنتي اٟتٍىاًرًث ٍبًن أىّب ًضرىارو، زىٍكجي رىسيوًؿ اللًَّو 

ًمنػٍهيٍم  : " .. كىأىصىابى رىسيوؿي اللًَّو َّّص  ِكجاء عند ابن ىشاـ يف السَتة النبوية ج
 ، . صىًفيَّةى لًنػىٍفًسًو. فىاٍصطىفىى رىسيوؿي اللًَّو  ..سىبىايىا، ًمنػٍهينَّ صىًفيَّةي بًٍنتي حييىيّْ ٍبًن أىٍخطىبى

ٍيبػىرى يف اٍلميٍسًلًمُتى   ".كىفىشىٍت السَّبىايىا ًمٍن خى

بعث يوـى حنػىٍُتو بعثان إىل  كعند أّب داكد: " عن أّب سعيد ا٠تدرم:" أف رسوؿ ا 
أٍكطىاس، فػىلىقوا عىدكَّىم، فقاتلوىم، فظهركا عليهم، كأصابوا ٢تم سبايا، فكأف أناسان من 

 فأنزؿ ا  ٖتىىرَّجوا من ًغٍشيىاهًنًنَّ؛ من أٍجًل أزكاجهن من ا١تشركُت! أصحاب رسوؿ ا 
أم: فىهٌن ٢تم حبلؿ؛ إذا  تعاىل يف ذلك: )كاٍصىنىاتي ًمنى النَّسىاًء إال ما ملكت أٯتانكم(؛

نَّ". كإسناده على شرط مسلم.  انقضت ًعدَّهتي

 كاألحاديث يف ىذا الباب تطوؿ، لكن فيما ذكرنا كفاية.

 أف حكم السِببٌُت  النِب  أف وصحيح يف مسلمالذم ركاه  ديث يفاٟت كتأمل يف
 سَتجع يف ىذه األمة، 

)قىالىًت الرُّكـي  : ".. قػىٍوليوي َِص ُٖقاؿ النوكم رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم ج
نػىنىا كىبػىٍُتى الًَّذينى سيبيوا ًمنَّا( ريًكمى سيبيوا عىلىى كىٍجهىٍُتً فػىٍتًح السًُّْت كىاٍلبىاًء كىضىمًّْهمىا قى  اؿى خىلُّوا بػىيػٍ

٫تيىا صىوىابه أًلىنػَّهيٍم سيبيوا اٍلقىاًضي يف اٍلمىشىا رًًؽ الضَّمُّ رًكىايىةي اأٍلىٍكثىرًينى قىاؿى كىىيوى الصَّوىابي قػيٍلتي ًكبلى
ًد الشَّاـً كىًمٍصرى  ـً يف ًببلى ٍسبلى أىكَّالن مث سبوا الكفار كىذا موجود يف زىمىانًنىا بىٍل ميٍعظىمي عىسىاًكًر اإٍلً

بػىٍوىيٍم يًف زىمىانًنىا ًمرىارنا كىًثَتىةن يىٍسبيوفى يف اٍلمىرًَّة سيبيوا مثيَّ ىيمي اٍليػىٍوـى ْتم دا يىٍسبيوفى اٍلكيفَّارى كىقىٍد سى
ـً كىًإٍعزىازًًه..". ٍسبلى ًة ًمنى اٍلكيفَّاًر أيليوفنا كىلًلًَّو اٟتٍىٍمدي عىلىى ًإٍظهىاًر اإٍلً  اٍلوىاًحدى

 بغَت علم فتبوء با٠تسراف. فتفقو يف دين ا قبل أف تفيت كتتكلم على ا
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 الجزية

كا١تسلمُت عامة فقاؿ: }قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو  مث جاء األمر من ا لنبيو ٤تمد 
كتيوٍا اٍلًكتىابى كىالى بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىالى ٭تيىرّْميوفى مىا حىرَّـى الٌلوي كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى اٟتٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أي 

 [.ِٗ:التوبة]صىاًغريكفى   حىىتَّ يػيٍعطيواٍ اٍٞتًٍزيىةى عىن يىدو كىىيمٍ 

يؤدكهنا فبو ٝتوا أىل الذمة (  ةقاؿ أبو منصور ا٢تركم: )كأىل الذمة أكمنوا على جزي
 [.ّٕٓ/  ُ]الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي 

قاؿ القرطِب: )اٞتزية كزهنا فعلة، من جزل ٬تزم إذا كافأ عما أسدم إليو، فكأهنم أعطوىا 
 [.ُُْ/  ٖكالقعدة كاٞتلسة( ]تفسَت القرطِب جزاء ما منحوا من األمن، كىي  

كىأىمَّا قػىٍوليوي: عىٍن يىدو، فػىهيوى يًف مىٍوًضًع النٍَّصًب عىلىى اٟتٍىاًؿ: أىٍم يػيٍعطيوىىا  "قاؿ ابن القيم: 
ا ىيوى الصًَّحيحي يف اآٍليىةً  ءى مىٍقهيورًينى ىىذى  [.ُُٗ]أحكاـ أىل الذمة  ".أىًذالَّ

: كىافى رىسيوؿي اً كعند مسلم: عىٍن سيلىيٍ  ًإذىا أىمَّرى أىًمَتنا عىلىى  مىافى ٍبًن بػيرىٍيدىةى، عىٍن أىبًيًو، قىاؿى
 : يػٍرنا، مثيَّ قىاؿى ، أىٍك سىرًيَّةو، أىٍكصىاهي يف خىاصًَّتًو بًتػىٍقوىل اً، كىمىٍن مىعىوي ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى خى اٍغزيكا »جىٍيشو

ٍثػيليوا، كىالى تػىٍقتػيليوا بًاٍسًم اً يف سىًبيًل اً  ، قىاتًليوا مىٍن كىفىرى بًاً، اٍغزيكا كىالى تػىغيلُّوا، كىالى تػىٍغًدريكا، كىالى ٘تى
ًث ًخصىاؿو  ا، كىًإذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى، فىاٍدعيهيٍم ًإىلى ثىبلى ؿو  -كىلًيدن فىأىيػَّتػيهينَّ مىا  -أىٍك ًخبلى

، فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم، كىكيفَّ أىجىابيوؾى فىاقػٍ  ، فىًإٍف أىجىابيوؾى ـً بىٍل ًمنػٍهيٍم، كىكيفَّ عىنػٍهيٍم، مثيَّ اٍدعيهيٍم ًإىلى اإٍلًٍسبلى
وا ذىًلكى عىنػٍهيٍم، مثيَّ اٍدعيهيٍم ًإىلى التَّحىوًُّؿ ًمٍن دىارًًىٍم ًإىلى دىاًر اٍلميهىاًجرًينى، كىأىٍخربٍىيٍم أىنػَّهيٍم ًإٍف فػىعىلي 

نػَّهيٍم ٍم مىا لًٍلميهىاًجرًينى، كىعىلىٍيًهٍم مىا عىلىى اٍلميهىاًجرًينى، فىًإٍف أىبػىٍوا أىٍف يػىتىحىوَّليوا ًمنػٍهىا، فىأىٍخربٍىيٍم أى فػىلىهي 
٢تىيٍم  يىكيونيوفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًلًمُتى، ٬تىٍرًم عىلىٍيًهٍم حيٍكمي اً الًَّذم ٬تىٍرًم عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى، كىالى يىكيوفي 
فىًإٍف ىيٍم يف اٍلغىًنيمىًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإالَّ أىٍف ٬تيىاًىديكا مىعى اٍلميٍسًلًمُتى، فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىسىٍلهيمي اٍٞتًٍزيىةى، 

 أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم، كىكيفَّ عىنػٍهيٍم، فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىاٍستىًعٍن بًاً كىقىاتًٍلهيٍم،..((.
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ان إف أرادكا البقاء على دينهم فبلبد أف يػيٍعطيوٍا اٍٞتًٍزيىةى كل عاـ عىن يىدو بأيديهم ال يوكلوف إذ
 ّٔا، كىىيٍم صىاًغريكفى أذالء منقادكف ٟتكم اإلسبلـ كإال فالقتل القتل كالدـ الدـ.

ك١تا كاف الصغار مبلزما لدفع اٞتزية نص أىل العلم على عدـ قبوؿ اٞتزية من أىل الذمة 
إذا دفعوىا ّٔيئة تنايف الصغار، كما قاؿ يف اإلقناع: )كال يقبل منهم إرسا٢تا مع غَتىم لزكاؿ 
الصغار كما ال ٬توز تفريقها بنفسو بل ٭تضر الذمي بنفسو ليؤديها كىو قائم كليس للمسلم 

ماـ أف يتوكل ٢تم يف أدائها كال أف يضمنها كال أف ٭تيل الذمي عليو ّٔا ( ]اإلقناع يف فقو اإل
 [.ْٓ/  ِ أٛتد بن حنبل 

كثَت أما عن العهدة العمرية فإهنا مل ٕتز ترميم الكنائس كال إظهار الصلباف ، بل إف فعل  
ما ىو إال افًتاء على العهدة العمرية ، قاؿ اإلماـ ابن كثَت  من الذين يتكلموف باسم اإلسبلـ

ا اٍشتػىرىطى عىلىٍيًهٍم أىمً  ُّّ/صْيف تفسَته ج تًٍلكى  ًَت اٍلميٍؤًمًنُتى عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب : " كى٢ًتىذى
٢تًًٍم كىتىٍصًغَتًًىٍم كىٖتىًٍقَتًًىٍم.  الشُّريكًط اٍلمىٍعريكفىةى يف ًإٍذالى

: كىتىٍبتي  عيمىرى ٍبًن لً  كىذىًلكى ٦تَّا رىكىاهي اأٍلىًئمَّةي اٟتٍيفَّاظي ًمٍن رًكىايىًة عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن غىٍنمو اأٍلىٍشعىرًمّْ قىاؿى
: ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم ىىذىا ًكتىابه لًعىٍبًد اللًَّو  ا٠تٍىطَّاًب  ًحُتى صىاحلىى نىصىارىل ًمٍن أىٍىًل الشَّاـً

نىا سىأىٍلنىا  ا إًنَّكيٍم لىمَّا قىًدٍمتيٍم عىلىيػٍ ا كىكىذى كيمي اأٍلىمىافى أًلىنٍػفيًسنىا عيمىرى أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍن نىصىارىل مىًدينىًة كىذى
ٍو٢تىىا كىذىرىارًينىا كىأىٍموىالًنىا كىأىٍىًل ًملًَّتنىا كىشىرىٍطنىا لىكيٍم على أنفسنا أف ال ٨تيًٍدثى يف مىًدينىًتنىا كىالى ًفيمىا حى 

يىةن كىالى صىٍومىعىةى رىاًىبو كىالى ٧تيىدّْدى مىا خىًربى  ًنيسىةن كىالى ًقبلى ًمنػٍهىا كىالى ٨تيًٍييى منها ما كاف دىيٍػرنا كىالى كى
نىاًئسىنىا أىٍف يػىٍنز٢تىىا أىحىده ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى يف لىٍيلو كىالى نػىهىارو كىأىٍف نػيوى  ٍنىعى كى سّْعى خططا للمسلمُت كىأىالَّ ٪تى

ثىةى أىيَّاـو  نطعمهم كال نؤكم يًف   أبوأّا للمارة كابن السبيل كأف ننزؿ مىٍن مىرَّ بًنىا ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى ثىبلى
دىنىا اٍلقيٍرتفى كىالى  نىاًئًسنىا كىالى مىنىازًلًنىا جىاسيوسنا كىالى نىٍكتيمى ًغشِّا لًٍلميٍسًلًمُتى كىالى نػيعىلّْمى أىٍكالى نيٍظًهرى ًشرٍكنا  كى

ا ًمٍن ذىًكم قػىرىابىًتنىا الدُّخيوؿى يًف  ٍنىعى أىحىدن ا كىالى ٪تى ـً ًإٍف أىرىاديكهي كىأىٍف نػيوىقػّْرى كىالى نىٍدعيوى ًإلىٍيًو أىحىدن ٍسبلى  اإٍلً
ًبًسًهٍم يًف اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍف نػىقيوـى ٢تىيٍم ًمٍن ٣تىىاًلًسنىا ًإٍف أىرىاديكا اٞتٍيليوسى كىالى نػىتىشىبَّوى ًًٍّٔم يًف شىٍيءو ًمٍن مىبلى 

ًمًهٍم كىالى نىٍكتىًٍتى ًبكينىاىيٍم كىالى نػىرٍكىبى قػىلىٍنسيوىةو كىالى ًعمىامىةو كىالى نػىٍعلىٍُتً كىالى فػىٍرًؽ شىٍعرو كى  الى نػىتىكىلَّمى ًبكىبلى



 
 

125 

ًح كىالى ٨تىًٍملىوي مىعىنىا كىالى نػىنػٍقيشى خىوىا نىا السُّريكجى كىالى نػىتػىقىلَّدى السُّييوؼى كىالى نػىتًَّخذى شىٍيئنا ًمنى السّْبلى تًيمى
ٍيثيمىا كينَّا كىأىٍف نىشيدَّ الزنانَت على بًاٍلعىرىبًيًَّة كىالى نىًبيعى ا٠تمور كأف ٧تز م قادمي رؤكسنا كىأىٍف نػىٍلزىـى زًيػَّنىا حى

أكساطنا كأف ال نظهر الصليب على كنائسنا كأف ال نيٍظًهرى صيليبػىنىا كىالى كيتيبػىنىا يًف شىٍيءو ًمٍن طيريًؽ 
ائسنا إال ضربا خفيفا كأف ال نرفع أصواتنا اٍلميٍسًلًمُتى كىالى أىٍسوىاًقًهٍم كىالى نىٍضًربى نػىوىاًقيسىنىا يف كن

نىاًئًسنىا يًف شىٍيءو ًمٍن حىٍضرىًة اٍلميٍسًلًمُتى كىالى ٩تيٍرًجى شىعىاًنُتى كىالى بىاعيوثنا كىالى نػىٍرفى  عى بًاٍلًقرىاءىًة يًف كى
اٍلميٍسًلًمُتى كىالى أىٍسوىاًقًهٍم كىالى  أىٍصوىاتػىنىا مىعى مىٍوتىانىا كىالى نيٍظًهرى النَّْتىافى مىعىهيٍم يف شىٍيءو ًمٍن طيريؽً 

ـي اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍف نػيٍرًشدى اٍلميٍسلً  ا ًمُتى كىالى ٧تيىاًكرىىيٍم ٔتىٍوتىانىا كىالى نػىتًَّخذى ًمنى الرًَّقيًق مىا جىرىل عىلىٍيًو ًسهى
 نىطًَّلعى عىلىٍيًهٍم يف مىنىاز٢تًًٍم.

ا ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى شىرىٍطنىا لىكيٍم ذىًلكى قىاؿى فػىلىمَّا أىتػىٍيتي عيمىرى بًالٍ  ًكتىاًب زىادى ًفيًو كىالى نىٍضًربي أىحىدن
لىكيٍم كىكىظٍَّفنىا عىلىى أىنٍػفيًسنىا كىأىٍىًل ًملًَّتنىا كىقىًبٍلنىا عىلىٍيًو اأٍلىمىافى فىًإٍف ٨تىٍني خىالىٍفنىا يف شىٍيءو ٦تَّا شىرىٍطنىاهي 

لُّ من أىل ا١تعاندة كالشقاؽ". أىػ عىلىى أىنٍػفيًسنىا فىبلى   ًذمَّةى لىنىا كىقىٍد حىلَّ لىكيٍم ًمنَّا مىا ٭تًى

كقف يف كجو الشريعة  فلما أعادت الدكلة اإلسبلمية ما كاف غريبان كما بدأه النِب 
العلمانيوف كا١تلحدكف كعلماء السبلطُت مدافعُت بالسناف كالبناف عن النصارل الذين ٖتت 

طريق اإلسبلمية اعًتاضان على دفعهم اٞتزية، فلًتضوا عنا أك فلتسخطوا فإنا على حكم ا٠تبلفة 
 كلن ٨تيد إف شاء ا عنو حىت نلقاه على اٟتوض بإذف ا. النِب 
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 الحرق سنة أحيتها الدولة اإلسالمية

صف  كىذا ا١تقاؿ كنت قد كتبتو ١تا أحرقت الدكلة اإلسبلمية الطيار األردِ الذم كاف يف
التحالف الصليِب يقصف ا١تسلمُت يف الرقة كرأيت ا٢تجـو العلماِ ا٠تبيث على دكلتنا فقلت 

 مستعينا با:

كثر اٟتديث كاللغط يف اٟتادثة اليت أقدمت عليها الدكلة اإلسبلمية من حرقها للطيار 
 الصليِب األردِ الذم كاف يقصف ا١تسلمُت يف الرقة، 

ن ا بغَت علم، فيحللوف ما حـر ا ك٭ترموف ما أحل ا، ككثر الذين يتكلموف يف دي
فمن قائل: "ىذا ليس من دين ا"، كقائل: "اٟترؽ ٥تالف لشرع ا"، كقائل: "ىذه بشاعة 

 كإجراـ"،

 كغَتىا من الطعن كالشتم لدين ا بعلم أك بغَت علم،

 كإف كنت ال تدرم فا١تصيبة أعظم   فإف كنت تدرم فتلك مصيبة

ـه لّْتػىٍفتػىريكٍا عىلىى قاؿ تعاىل:  ا حىرىا }كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىػذىا حىبلىؿه كىىىػذى
 ،[ُُٔ:النحل] الٌلًو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًو اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى  

ا، فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّارً مىٍن كىذىبى عىلىيَّ مي : »كقاؿ النِب   متفق عليو،« تػىعىمّْدن

بشره بأف يتبؤأ مقعده من النار، فما بالكم بالذم  فإذا كاف الذم يكذب على النِب 
 يكذب على ا؟!

 إف التحريق ليس من شرع ا"، فقد كذب على ا،"نعم، الذم يقوؿ: 

 "، فهو يسب دين ا،إف ذلك إجراـ كبشاعة"كالذم يقوؿ: 
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فإف ما فعل بذلك الطيار الغر الصليِب ٢تو كا من شرع ا كمن إقامة حدكد ا، كإف 
 مرجعنا يف ذلك الكتاب كالسنة،

 كىفىاهي  اي  شىرَّ حىوىاًدًث  اأٍلٍزمىافً          مىٍن ملٍى يىكيٍن يىٍكًفيًو ذىاًف  فىبلى 

 شىفىاهي  اي  يف  قػىٍلبو كىالى أىٍبدىافً         فىبلى   مىٍن ملٍى يىكيٍن يىٍشًفيًو ذىافً 

ًؿ كىاٍٟتًٍرمىافً         مىٍن ملٍى يىكيٍن يػيٍغًنيًو ذىاًف  رماه ٍقبلى  رىبُّ اٍلعىٍرًش  بًاإٍلً

ـى مىعى اٍلًكبىاًر كىلىٍيسى           مىٍع تًٍلكى اأٍلىرىاًذًؿ سىفىلىةي اٟتٍىيػىوىافً   ًإفَّ اٍلكىبلى

تعاىل: ))مىا لىكيٍم كىٍيفى ٖتىٍكيميوفى، أىـٍ لىكيٍم ًكتىابه ًفيًو تىٍدريسيوفى، ًإفَّ لىكيٍم ًفيًو لىمىا قاؿ 
 [.ّٖ- ّٔٗتىىيػَّريكفى((]القلم: 

أم أعندكم كتاب منزؿ من السماء ٖتفظونو كتدرسونو كتتداكلونو غَت القرتف الكرمي فيو ما 
كيميوفى، أىـٍ لىكيٍم ًكتىابه ًفيًو تىٍدريسيوفى، ًإفَّ لىكيٍم ًفيًو لىمىا تٌدعوف كتقولوف، ))مىا لىكيٍم كىٍيفى ٖتىٍ 

 ٗتىىيػَّريكفى((؟!

نىا بىالًغىةه ًإىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة(( أـ عندكم عهود من ا كمواثيق أنو سيحصل  ))أىـٍ لىكيٍم أىٯٍتىافه عىلىيػٍ
 وفى((.لكم ما تريدكف كتشتهوف؟! ))ًإفَّ لىكيٍم لىمىا ٖتىٍكيمي 

كصدؽ الذم ال ينطق عن ا٢تول ١تٌا قاؿ: )) تىٍأيت عىلىى النَّاًس سىنػىوىاته خىدَّاعىاته ييصىدَّؽي 
 ًفيهىا ًفيهىا اٍلكىاًذبي ، كىييكىذَّبي ًفيهىا الصَّاًدؽي ، كىيػيٍؤ٘تىىني ًفيهىا ا٠تٍىاًئني ، كىٮتيىوَّفي ًفيهىا األىًمُتي ، كىيػىٍنًطقي 

(( ًقيلى : يىا رىسيوؿى اً كىمىا الرُّكىيًٍبضىةي ؟ قىاؿى :  )) الرَّجيلي التَّاًفوي يػىتىكىلَّمي يف أىٍمًر اٍلعىامًَّة ((  الرُّكىيًٍبضىةي 
 رىكىاهي اٟتٍىاًكمي كىغىيػٍريهي بإسناد صحيح.

نعم كا إننا لفي ىذه السنوات ا٠تداعات، سنوات يصدؽ فيها األمريكاف كحلفاؤىم من 
رتدين ا١تبدلُت لشرع ا، كتكٌذب فيها الدكلة اإلسبلمية اليت تقيم شرع ا، كٕتاىد اٟتكاـ ا١ت

 يف سبيل ا،
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فحرب األمريكاف كحلفاؤىم على ا١تسلمُت جهاد مشركع! فهم ٭تاربوف اإلرىاب 
كالتطرؼ، كحرّٔم على ا١تسلمُت يف بورما كنيجَتيا حق مشركع! كقتلهم يف كردستاف الشرقية 

ز حق مشركع! كحرّٔم على ا١تسلمُت يف بورما كتعذيبهم حق مشركع! كحرّٔم يف سيناء كالقوقا
 كقصفهم يف فلسطُت حق مشركع! كقصف ا١تسلمُت يف الشاـ كيف العراؽ حق مشركع! 

 أما دفاع ا١تسلمُت عن دينهم كمقدساهتم كأركاحهم كأعراضهم تطرؼ كإرىاب!

نثرت عليو من دمها كىي تلفظ أنفاسها كالذم يلبس ثوبان أبيضان كيذبح شاة، فإذا 
 كصفها با٢تمجية كالتطرؼ!

 فبأم ملة أـ بأم ٝتاء دماء ا١تسلمُت يف الرقة ماء كدماؤكم دماء؟!

 فبأم ملة أـ بأم ٝتاء دماء ا١تسلمُت يف الشاـ كالعراؽ ماء كدماؤكم دماء؟!

 فبأم ملة أـ بأم ٝتاء دماؤنا ماء كدماؤكم دماء؟!

سنوات نطق ًفيهىا الرُّكىيًٍبضىةي نطق فيها رب زعماء العرب كالعجم أكباما اللعُت، ليحذر 
أبناء اإلسبلـ كا١تسلمُت من اال٧ترار كراء الدكلة اإلسبلمية، كيفيت ٢تم أف ذلك حراـ مناؼ 

 لدين اإلسبلـ! كأف من أيدىم فهو تمث أماـ ا!

افة الركيبضة ىو قدكتو يف اٟتياة، كترؾ سيد عجبان ١تسلم حر عزيز رضي أف يكوف ىذا الت
 كما جعلو سيده كال قدكتو كال إمامو! البشر 

 تبان ١تن  كاف أكباما سيده!

 تبان ١تن  كاف يف حلف الصليب ضد اإلسبلـ! 

 !تبان ١تن  كقف يف صف الفرنسيُت كالد٪تاركُت رعاة البقر الذين سٌبوا سيد البشر 

 !تبان ١تن  حارب أكلياء ا
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 تبان ١تن حارب ا١توحدين!

 تبان ١تن  حارب اإلسبلـ كا١تسلمُت!

ًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى كىفىريكا يػيقىاتًليوفى يف سىًبيًل الطَّاغيوًت فػىقىاتًليوا أى  ٍكلًيىاءى ))الًَّذينى تمىنيوا يػيقىاتًليوفى يًف سى
 الشٍَّيطىاًف ًإفَّ كىٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى ضىًعيفنا((

ـي غىرًيبنا، قاؿ علوا العواطف كاألىواء تلعب بعقولكم، فإف النِب ال ٕت أى اإٍلًٍسبلى : ))بىدى
 كىسىيػىعيودي كىمىا بىدىأى غىرًيبنا، فىطيوبى لًٍلغيرىبىاًء((،

نعم إف ما حدث ٢توى من دين ا، كإ٪تا كاف غريبان على بعضكم ٞتهلو يف دين ا، 
 عنو، كتغييب سَتة ا١تصطفى 

ٚتهور العلماء قالوا: "ّتواز التحريق إف كاف أنكى بالعدك"، كراجع يف ذلك كتاب كإف 
األـ للشافعي كا١تغٍت البن قدامة كحاشية ابن عابدين كا١تبسوط كشرح اٟتطاب كهناية اتاج 

 كغَتىا من كتب الفقو.

ا١ترتدين بتحريق  أمر خالد بن الوليد  كقد ذكر ابن كثَت: "أف أبا بكر الصديق 
 بالنار"،

ًدينىةً  حىرَّؽى "ك  اهي ًإىلى قػىفىاهي كىأيٍلًقي يف النَّاًر، فىحىرَّقىوي  ..الصّْدّْيقي اٍلفيجىاءىةى بًاٍلبىًقيًع يًف اٍلمى فىجيًمعى يىدى
 [.ْٓٓ/ ٗ]البداية كالنهاية: ."كىىيوى مىٍقميوطه 

بالنَّار أىٍربػىعىة من ا٠ٍتيلىفىاء ؽ اللوطية : "حرَّ [ُٖٗ/ ّ الًتغيب كالًتىيب]كقاؿ ا١تنذرم يف 
 أىبيو بكر الٌصديق كىعلي بن أّب طىالب كىعبد ا بن الزبَت كىًىشىاـ بن عبد اٍلملك"،

 فإذا كاف ىذا ْتق ا١تسلم العاصي! فما بالكم ْتق الكافر اارب  كلرسولو كللمؤمنُت؟!
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دلوا ّتواز ا١تعاملة با١تثل، كلقد أجاز العلماء التحريق يف النار على كجو القصاص كاست
ٟتديث العرنيُت، كلعمـو قولو تعاىل: ))فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا اٍعتىدىل 

 [.ُْٗعىلىٍيكيٍم((]البقرة: 

كما جاء يف حادثة العرنيُت "أف ٚتاعة من ا١تسلمُت من بٍت عرينة كاف ّٔم مرض فأشار 
ىل صاحب ابل ليشربوا من ألباهنا كأبوا٢تا فلٌما صٌحوا قتلوا الراعي كسرقوا إ عليهم النِب 

 االبل،

بنار فأشعلت مٌث أٛتى حديدة كٝتل ّٔا أعينهم كيف ركاية فقأ ّٔا أعينهم،  فأمر النِب 
مث قطع أيدىم كأرجلهم من خبلؼ كىم أحياء، مث رماىم حىت ٯتوتوا من اٞتوع  كىم أحياء،
ٟتادثة يف أصح الكتب بعد القرتف  الكرمي يف البخارم كمسلم، كمل ينكر كىذه ا كالعطش"،

 ىذه اٟتادثة كال عامل على كجو األرض ال قدٯتا كال حديثا،

أما حديث: "ال يعذب بالنار إال رب النار" فإف ىذا اٟتديث ٮتصصو قولو تعاىل: ))فىمىًن 
 اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم((، اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا

 ً قاؿ اٟتافظ بن حجر معلقان على تبويب البخارم ٢تذا اٟتديث: "كى٤تىىلُّوي ًإذىا ملٍى يػىتػىعىُتَّ
 [،ُْٗص ٔالتٍَّحرًيقي طىرًيقنا ًإىلى اٍلغىلىبىًة عىلىى اٍلكيفَّاًر حىاؿى اٟتٍىٍرًب".]فتح البارم: ج

ا قىاؿى كىًثَته  ًمٍن اٍلفيقىهىاًء: إذىا قػىتػىلىوي بًتىٍحرًيًق أىٍك تػىٍغرًيقو أىٍك خىٍنقو أىٍك  كقاؿ شيخ اإلسبلـ: " كىىىكىذى
اللّْوىاًط ٨تىًٍو ذىًلكى فىًإنَّوي يػيٍفعىلي بًًو كىمىا فػىعىلى مىا ملٍى يىكيٍن اٍلًفٍعلي ٤تيىرَّمنا يف نػىٍفًسًو كىتىٍجرًيًع ا٠تٍىٍمًر كى 

 [.ُّٖص ُٖبًًو".]مج الفتاكل: ج

العدؿ كاإلنصاؼ كحاشا  أف يظلم، }أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني كإف ىذا من 
كاإلنصاؼ قتل ىذا الطيار الصليِب  ؿفمن باب العد ،ًَٓمنى الٌلًو حيٍكمان لّْقىٍوـو ييوًقنيوفى ا١تائدة

ا، كتلك الذم حٌرؽ ا١تسلمُت يف الرقة كأسقط ا١تباِ على أىلها، فهذه فجعت بأطفا٢ت
 ـ البيوت،ؽ الشيوخ كىدٌ ل األطفاؿ كحرٌ ل النساء كقتٌ بزكجها، كىذه بوالدىا، رمٌ 
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 فماذا كنت فاعبلن برجل قتل أمك كحٌرؽ أبناءؾ كقصف بيتك؟!

 ما كنت فاعبلن برجل كقف يف صف من سب ربك كأىاف نبيك كطعن بأمك؟!

ديكاٍ يف أىنفيًسًهٍم قاؿ تعاىل: }فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّى  نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 ،ٓٔحىرىجان ٦تَّّْا قىضىٍيتى كىييسىلّْميواٍ تىٍسًليمان  النساء

كعجبا ١تن طعن بالدكلة اإلسبلمية ْترقها ٢تذا ا١ترتد رغم أف لنا سلفا يف اٟترؽ! كمل يطعن 
 يقم بو أحد من الصحابة أك التابعُت أك غَتىم! بالشنق الذم ليس ٢تم بفعلهم سلف كمل

أمل يسمعوا بقولو تعاىل: ))كىٍيله لًٍلميطىفًّْفُتى، الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍوفيوفى، كىًإذىا  
، يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي لًرىبّْ كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ٮتيًٍسريكفى، أىالى يىظينُّ أيكلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍعيوثيوفى، لًيػىوٍ  ـو عىًظيمو

كقاؿ:  [.ِْ[. كقاؿ: ))كىًقفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىٍسئيوليوفى((]الصافات:ٔ-ُاٍلعىالىًمُتى((]ا١تطففُت: 
بٍػهيمي اللَّوي بًأىٍيًديكيٍم كىٮتيٍزًًىٍم كىيػىٍنصيرٍكيٍم عىلىٍيًهٍم كىيىٍشًف صيديكرى قػىٍوـو مي  ٍؤًمًنُتى، كىييٍذًىٍب ))قىاتًليوىيٍم يػيعىذّْ

 [.ُٓ- ُْغىٍيظى قػيليؤًًٍّم ((]التوبة: 

اللهم عليك  اللهم عليك بالتحالف كمن حالفهم، اللهم عليك بالنصارل كمن ناصرىم،
اللهم إهنم توكلوا على الطائرات،  باليهود كمن ىاكدىم، اللهم عليك بالشيعة كمن شايعهم،

 م اسقط طائراهتم، كفجر دباباهتم كأغرؽ بوارجهم،الله ك٨تن توكلنا عليك يا رب الطائرات،
اللهم اقذؼ الرعب يف قلؤّم،اللهم انزؿ عليهم صاعقة من السماء، أك جند من جندؾ يا 

 رب العا١تُت،

اللهم كأعز الدكلة اإلسبلمية ، اللهم كاعز ا١تسلمُت كألف بُت قلؤّم، اللهم كحد صفوؼ 
رميهم كسدد رأيهم، كاٚتع على اٟتق كلمتهم،اللهم  كألف بُت قلؤّم، اللهم سدد ا١تسلمُت،

اللهم  داكم جر٭تهم، كاشف مريضهم، كاجرب كسَتىم، اللهم كاطعم جائعهم، كأمن خائفهم،
 ".فك قيد أسَتىم، ، كارحم موتاىم، كتقبل شهيدىم
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لَّو: الى مىٍعبيودى ًْتىقٍّ ًإالَّ اللَّو ، فىبلى ييٍدعىى ًإالَّ اللَّو ، كىمىٍعٌتى الى ًإلىوى ًإالَّ ال "قاؿ صاحب التيسَت: 
 كىالى ٮتيٍشىى ًإالَّ اللَّو ، كىالى ٭تيٍكىمي ًإالَّ ًبشىرًٍع اللَّو .. 

يًف بىاًب مىٍن كىافى  -رىًٛتىوي اللَّوي  -كىشيريكطي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو الَّيًت الى بيدَّ ًمنػٍهىا كىمىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ 
ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو قىاؿى : " سيًئلى كىٍىبي ٍبني مينىبّْوو : أىلىٍيسى ًمٍفتىاحي اٞتٍىنًَّة الى ًإلىوى إً  الَّ اللَّوي ؟ تًخري كىبلى

لىوي أىٍسنىافه فيًتحى لىكى كىًإالَّ ملىٍ  قىاؿى : بػىلىى ، كىلىًكٍن مىا ًمٍن ًمٍفتىاحو ًإالَّ لىوي أىٍسنىافه ، فىًإٍف أىتػىٍيتى ٔتًٍفتىاحو 
 يػيٍفتىحي لىكى ".".

 ، ال إلو: أم نفي األ٢تة مطلقان 

 األلوىية  رب العا١تُت فقط. إثباتك إال ا: 

 .كاإلخبلصليتحقق صدؽ ابة كالقبوؿ كاالنقياد  اإلثباتبلبد من النفي قبل ف

ا فإنو من أىل اٞتنة فمهما عمل من  إالككثَت من الناس يظن أنو ٔتجرد قولو ال الو 
 ما داـ يقو٢تا! إٯتانوالشرؾ فإف ذلك ال يضر 

تلك  إنسافكىذا ما ىو إال من استدراج الشيطاف كمن اٞتهل ا١تركب عنده، فقد يقوؿ 
"باب  ما الفائدة من تبويب العلماء يف كتب الفقوفالكلمة كىو خارج من دين ا مرتد عنو، 

 "؟!إسبلمويعرفونو بقو٢تم: "كىو الذم يكفر بعد حكم ا١ترتد" مث 

 أجعلوا ىذا الباب اليهود كالنصارل؟!

يًف بىاًب مىٍن   -رىًٛتىوي اللَّوي  -لذلك ذكر ا١تصنف قوؿ كىب بن منبو كىمىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ 
ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو قىاؿى : " سيًئلى كىٍىبي ٍبني مينىبّْ  وو : أىلىٍيسى ًمٍفتىاحي اٞتٍىنًَّة الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي كىافى تًخري كىبلى

كىًإالَّ ملىٍ ؟ قىاؿى : بػىلىى ، كىلىًكٍن مىا ًمٍن ًمٍفتىاحو ًإالَّ لىوي أىٍسنىافه ، فىًإٍف أىتػىٍيتى ٔتًٍفتىاحو لىوي أىٍسنىافه فيًتحى لىكى 
 ن شركط كأركاف حىت تقبل،يػيٍفتىحي لىكى ". لينتبو ا١تسلم أف تلك الكلمة البد ٢تا م



 
 

133 

كٚتيع ىذه )قاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن يف كتابو )مصباح الظبلـ(: 
االعًتاضات بناء على معتقد باطل، كىو أف من تفوه بالشهادتُت ال يضره ذنب، كال ٮتل 

 ال تعترب بإٯتانو كال ينقض إسبلمو شرؾ كال ٕتهم.. كال غَت ذلك من ا١تكفرات.. حىت ا١تباِ
اىػ  (عند ىؤالء الضبلؿ.. كمعرفة ىذا القوؿ كتصوره يكفي يف بطبلنو عند من عرؼ اإلسبلـ

 ( ٥تتصران. ُُْص)

كأىل العلم كاإلٯتاف ال ٮتتلفوف يف أف من صدر منو قوؿ أك )كقاؿ أيضان يف الدرر السنية: 
اف ٦تن يقر فعل يقتضي كفره أك شركو أك فسقو أنو ٭تكم عليو ٔتقتضى ذلك، كإف ك

بالشهادتُت كيأيت ببعض األركاف، كإ٪تا يكف عن الكافر األصلي إذا أتى ّٔما، كمل يتبُت منو 
 . [ّْٓ/ ُِالسنية الدرر ]اىػ (خبلفها كمناقضتها، كىذا ال ٮتفى على صغار الطلبة

 
كأعظم ما جاء بو من عند ":  ُّقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف دالئل التوحيد ص

كأكؿ ما أمر الناس بو توحيد ا بعبادتو كحده ال شريك لو، كإخبلص الدين لو كحده كما ا 
ثػّْري  بػٍّْر ( ]ا١تدثر: ،قيٍم فىأىنًذرٍ  ،قاؿ عز كجل: ) يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّ [ كمعٌت قولو: كىرىبَّكى ّ-ُكىرىبَّكى فىكى

بػٍّْر أم: عظم ربك بالتوحيد كإخبلص العبادة لو كحده ال شر  يك لو. كىذا قبل األمر فىكى
 بالصبلة كالزكاة كالصـو كاٟتج كغَتىن من شعائر اإلسبلـ.

كمعٌت )قيٍم فىأىنًذٍر ( أم: أنذر عن الشرؾ يف عبادة ا كحده ال شريك لو. كىذا قبل 
 اإلنذار عن الزنا كالسرقة كالربا كظلم الناس كغَت ذلك من الذنوب الكبار.

ن كأفرضها، كألجلو خلق ا ا٠تلق، كما قاؿ تعاىل: ) كىذا األصل ىو أعظم أصوؿ الدي
 [.ٔٓكىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلًنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ( ]الذاريات:

كألجلو أرسل ا الرسل كأنزؿ الكتب، كما قاؿ تعاىل: ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف 
 [.ّٔكىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى ( ]النحل:اٍعبيديكاٍ الٌلوى 
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كألجلو تفرؽ الناس بُت مسلم ككافر، فمن كاىف ا يـو القيامة كىو موحد ال يشرؾ بو 
شيئان دخل اٞتنة ، كمن كافاه بالشرؾ دخل النار، كإف كاف من أعبد الناس. كىذا معٌت قولك: 

ٞتلب ا٠تَت كدفع الشر، كٮتاؼ منو ) ال إلو إال ا (، فإف اإللو ىو الذم يدعى كيرجى 
 ."كيتوكل عليو

كيقاؿ أيضا : الذين قاؿ ا فيهم } ٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا ":  ِِكقاؿ يف كشف الشبهات ص
ًمًهٍم   ]التوبة: [، أما ٝتعت ا كفرىم ْٕقىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى

 ك٬تاىدكف معو كيصلوف كيزكوف ك٭تجوف كيوحدكف .  هنم يف زمن رسوؿ ا بكلمة مع كو 

ككذلك الذين قاؿ ا فيهم : } قيٍل أىبًاللًَّو كىتيىاتًًو كىرىسيولًًو كيٍنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد  
فيهم أهنم كفركا بعد إٯتاهنم [، فهؤالء الذين صرح ا ٔٔ،ٓٔكىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم   ]التوبة:

يف غزكة تبوؾ قالوا كلمة ذكركا أهنم قالوىا على كجو ا١تزح ، فتأمل ىذه  كىم مع رسوؿ ا 
الشبهة كىي قو٢تم تكفركف من ا١تسلمُت أناسا يشهدكف أف ) ال إلو إال ا ( كيصلوف 

 .  "كيصوموف ، مث تأمل جوأّا ، فإنو من أنفع ما يف ىذه األكراؽ

فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة ":  ٖكقاؿ رٛتو ا يف كشف الشبهات ص
ٮترجها من لسانو ، كقد يقو٢تا كىو جاىل فبل يعذر باٞتهل ، كقد يقو٢تا كىو يظن أهنا تقربو 
إىل ا تعاىل كما ظن ا١تشركوف ، خصوصا إف أ٢تمك ا ما قص على قـو موسى مع 

[، ُّٖقائلُت : } اٍجعىٍل لىنىا ًإ٢تىنا كىمىا ٢تىيٍم ت٢ًتىةه   ]األعراؼ: صبلحهم كعلمهم أهنم أتوه
 فحينئذ يعظم خوفك كحرصك على ما ٮتلصك من ىذا كأمثالو .

كاعلم أف ا سبحانو من حكمتو مل يبعث نبيا ّٔذا التوحيد إال جعًل لو أعداء كما قاؿ 
ٍنًس كىاٞتًٍنّْ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإىلى بػىٍعضو  ا تعاىل : } كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىِبٍّ  عىديكِّا شىيىاًطُتى اإٍلً

[. كقد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثَتة ككتب كحجج  ُُِزيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا   ]األنعاـ:
ٍم ًمنى اٍلًعٍلًم   كما قاؿ ا تعاىل } فػىلىمَّا جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيػّْنىاًت فىرًحيوا ٔتىا ًعٍندىىي 

 [.ّٖ]غافر:



 
 

135 

إذا عرفت ذلك كعرفت أف الطريق إىل ا ال بد لو من أعداء قاعدين عليو أىل فصاحة 
كعلم كحجج . فالواجب عليك أف تعلم من دين ا ما يصَت سبلحا لك تقاتل بو ىؤالء 

ىقٍػعيدىفَّ ٢تىي  -عز كجل  -الشياطُت الذين قاؿ إمامهم كمقدمهم لربك  ٍم ًصرىاطىكى : } ألى
ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٯٍتىاهًنًٍم كىعىٍن مشىىائًًلًهٍم كىالى  تًيػىنػَّهيٍم ًمٍن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى دي أىٍكثػىرىىيٍم  اٍلميٍستىًقيمى مثيَّ آلى ٕتًى

 [.ُٕ،ُٔشىاًكرًينى   ]األعراؼ:

كرٛتة كبشرل .. كقد من ا تعاىل علينا بكتابو الذم جعلو تبيانا لكل شيء كىدل 
للمسلمُت فبل يأيت صاحب باطل ْتجة إال كيف القرتف ما ينقضها كيبُت بطبلهنا كما قاؿ 

نىاؾى بًاٟتٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتنا   ]الفرقاف: [. قاؿ بعض ّّتعاىل : } كىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
 ."إىل يـو القيامة ّٔا أىل الباطل ا١تفسرين ىذه اآلية عامة يف كل حجة يأيت

نزؿ  : إف الذينكمن أعظم شبههم، فأصغ ٝتعك ٞتوأّا. كىي أهنم يقولوف": إىل أف قاؿ
كيكذبوف  ،كينكركف البعث كيكذبوف الرسوؿ  ،و إال ا(ال إلفيهم القرتف ال يشهدكف أف )

كنصدؽ القرتف، لو إال ا كأف ٤تمدا رسوؿ ا، . ك٨تن نشهد أف ال إالقرتف ك٬تعلونو سحرا
. فكيف ٕتعلوننا مثل أكلئك   ؟كنؤمن بالبعث، كنصلي، كنصـو

يف شيء  فاٞتواب أنو ال خبلؼ بُت العلماء كلهم أف الرجل إذا صدؽ رسوؿ ا 
،  و، ككذلك إذا تمن ببعض القرتف كجحد بعضشيء أنو كافر مل يدخل يف اإلسبلـككذبو يف 

لتوحيد كالصبلة كجحد كجوب الزكاة، أك ك أقر با، أن أقر بالتوحيد كجحد كجوب الصبلةكم
، أك أقر ّٔذا كلو كجحد اٟتج  . ك١تا مل ينقد أناس يف زمن النِب أقر ّٔذا كلو كجحد الصـو

للحج ، أنزؿ ا يف حقهم } كىلًلًَّو عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىٍن كىفىرى 
 [. ٕٗوى غىًٍتّّ عىًن اٍلعىالىًمُتى   ]تؿ عمراف:فىًإفَّ اللَّ 

كمن أقر ّٔذا كلو كجحد البعث كفر باإلٚتاع ، كحل دمو كمالو كما قاؿ تعاىل : } ًإفَّ 
ٍعضو كىنىٍكفيري الًَّذينى يىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرّْقيوا بػىٍُتى اللًَّو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػى 

ابنا بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىٍف يػىتًَّخذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن أيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى حىقِّا كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًفرًينى   عىذى
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[. فإذا كاف ا قد صرح يف كتابو أف من تمن ببعض ككفر ُُٓ،َُٓميًهيننا   ]النساء:
و يستحق ما ذكر ، زالت الشبهة . إىل أف قاؿ : فمعلـو أف ببعض فهو الكافر حقا ، كأن

كىو أعظم من الصبلة كالزكاة كالصـو كاٟتج فإذا  التوحيد ىو أعظم فريضة جاء ّٔا النِب 
، كإذا جحد ، كلو عمل بكل ما جاء بو الرسوؿ جحد اإلنساف شيئا من ىذه األمور كفر

 ."حاف ا ما أعجب ىذا اٞتهل التوحيد الذم ىو دين الرسل كلهم ال يكفر ، سب

يف رجل قاؿ "  ْكقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف كتاب ثبلث رسائل يف التوحيد ص
فيا عجبان من رجل يدعى العلم كجاء من "إف ا١تشرؾ ال يقوؿ ال إلو إال ا " فقاؿ رٛتو ا : 

الشاـ ٭تمل كتب فلما تكلم ؟ إذ أنو ال يعرؼ اإلسبلـ من الكفر كال يعرؼ الفرؽ بُت أّب 
بكر الصديق كبُت مسيلمة الكذاب، أما علم أف مسيلمة يشهد أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدان 

، أما علم أف غبلة الرافضة الذين  حرقهم علي يقولوهنا ككذلك رسوؿ ا، كيصلي كيصـو
الذين يقذفوف عائشة كيكذبوف القرتف، ككذلك الذين يزعموف أف جربيل غلط كغَت ىؤالء ٦تن 
أٚتع أىل العلم على كفرىم منهم من ينتسب إىل اإلسبلـ، كمنهم من ال ينتسب إليو كاليهود 

من أف ٭تتاج إىل تبياف.  ككلهم يقولوف ال إلو إال ا كىذا بُت عند من لو أقل معرفة باإلسبلـ
كإذا كاف ا١تشركوف ال يقولوهنا فما معٌت باب حكم ا١ترتد الذم ذكر الفقهاء من كل مذىب ؟ 
ىل الذين ذكركىم الفقهاء كجعلوىم مرتدين ال يقولوهنا ىذا الذم ذكر أىل العلم أهنم أكفر 

ىم يف ) اإلقناع ( من اليهود كالنصارل، كقاؿ بعضهم من شك يف كفر أتباعو فهو كافر كذكر 
 ."يف باب حكم ا١ترتد كإمامهم ابن عرّب أيظنهم ال يقولوف ال إلو إال ا 

، فإنو قتل رجبل ادعى كأما حديث أسامة": ِٓاؿ رٛتو ا يف كشف الشبهات صكق
. كالرجل إذا أظهر اإلسبلـ إال خوفا على دمو كمالو اإلسبلـ بسبب أنو ظن أنو ما ادعى

: } يىا يف ذلك ف عنو حىت يتبُت منو ما ٮتالف ذلك ، كأنزؿ ا تعاىلاإلسبلـ كجب الك
. فاآلية تدؿ على ، أم فتثبتوا[ْٗأىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف سىًبيًل اللًَّو فػىتىبػىيػَّنيوا   ]النساء:

لقولو تعاىل : } أنو ٬تب الكف عنو كالتثبت ، فإذا تبُت منو بعد ذلك ما ٮتالف اإلسبلـ قتل 
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، ٌت. ككذلك اٟتديث اآلخر كأمثالو، كلو كاف ال يقتل إذا قا٢تا مل يكن للتثبت معفػىتىبػىيػَّنيوا  
ر التوحيد كاإلسبلـ كجب الكف عنو، إىل أف يتبُت منو ما يناقض معناه ما ذكرناه أف من أظه

 . ذلك

( « الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو): أقتلتو بعدما قاؿ » الذم قاؿ  كالدليل على ىذا أف رسوؿ ا 
ا رىسيوؿي اللًَّو، » كقاؿ :  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىأىفَّ ٤تيىمَّدن

،  كىييًقيميوا الصَّبلىةى، كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى، فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتّْ ًدمىاءىىيمٍ  كىأىٍموىا٢تىيٍم ًإالَّ ًْتىقّْ اإًلٍسبلىـً
لىًئٍن أىنىا » « فىأىيٍػنىمىا لىًقيتيميوىيٍم فىاقٍػتػيليوىيمٍ »ىو الذم قاؿ يف ا٠توارج : « كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اللًَّو 

ىقٍػتػيلىنػَّهيٍم قػىٍتلى عىادو  ىت أف مع كوهنم من أكثر الناس عبادة كهتليبل كتسبيحا . ح« أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألى
الى ًإلىوى ًإالَّ الصحابة ٭تقركف صبلهتم عندىم ، كىم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم )

 ( ، كال كثرة العبادة ، كال ادعاء اإلسبلـ ١تا ظهر منهم ٥تالفة الشريعة.اللَّو

إىل أف قاؿ : كلنختم الكبلـ إف شاء ا تعاىل ٔتسألة عظيمة مهمة تفهم ٦تا تقدـ ، 
كلكن نفرد ٢تا الكبلـ لعظم شأهنا كلكثرة الغلط فيها فنقوؿ : ال خبلؼ أف التوحيد ال بد أف 
يكوف بالقلب كاللساف كالعمل ، فإف اختل شيء من ىذا مل يكن الرجل مسلما . فإف عرؼ 

عمل بو فهو كافر معاند كفرعوف كإبليس كأمثا٢تما ، كىذا يغلط فيو كثَت من التوحيد كمل ي
الناس ، كيقولوف ىذا حق ، ك٨تن نفهم ىذا كنشهد أنو اٟتق ، كلكنا ال نقدر أف نفعلو ، كال 
٬توز عند أىل بلدنا إال من كافقهم ، أك غَت ذلك من األعذار ، كمل يدر ا١تسكُت أف غالب 

اٟتق كمل يًتكوه إال لشيء من األعذار قاؿ تعاىل : } اٍشتػىرىٍكا بًآيىاًت اللًَّو ٙتىىننا أئمة الكفر يعرفوف 
[، كغَت ذلك من اآليات كقولو : } يػىٍعرًفيونىوي كىمىا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم   ٗقىًليبلن   ]التوبة:

لبو فهو منافق ، [، فإف عمل بالتوحيد عمبل ظاىرا كىو ال يفهمو أك ال يعتقده بقُْٔ]البقرة:
[. ُْٓكىو شر من الكافر ا٠تالص } ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى يًف الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النَّاًر   ]النساء:

كىذه ا١تسألة مسألة كبَتة طويلة تتبُت لك إذا تأملتها يف ألسنة الناس ترل من يعرؼ اٟتق 
كترل من يعمل بو ظاىرا ال باطنا  كيًتؾ العمل بو ٠توؼ نقص دنيا أك جاه أك مداراة ألحد .
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، فإذا سألتو عما يعتقد بقلبو فإذا ىو ال يعرفو . كلكن عليك بفهم تيتُت من كتاب ا : 
[، فإذا ٖتققت أف ٔٔأكال٫تا قولو تعاىل : } الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم   ]التوبة:

كفركا بسبب كلمة قالوىا على كجو ا١تزح   سوؿ بعض الصحابة الذين غزكا الرـك مع الر 
كاللعب تبُت لك أف الذم يتكلم بالكفر أك يعمل بو خوفا من نقص ماؿ أك جاه أك مداراة 
ألخذ أعظم ٦تن يتكلم بكلمة ٯتزح ّٔا . كاآلية الثانية قولو تعاىل : } مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد 

ٯتىاًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى  كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ بًاإٍلً
نٍػيىا عىلىى اآٍلًخرىًة   ]النحل: [. َُٕ،َُٔكى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحىبُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ

أكره مع كوف قلبو مطمئنا باإلٯتاف ، كأما غَت ىذا فقد كفر فلم يعذر ا من ىؤالء إال من 
بعد إٯتانو ، سواء فعلو خوفا أك مداراة أك مشحة بوطنو ، أك أىلو ، أك عشَتتو أك مالو ، أك 
فعلو على كجو ا١تزح ، أك لغَت ذلك من األغراض إال ا١تكره ، فاآلية تدؿ على ىذا من جهتُت 

[، فلم يستثن ا تعاىل إال ا١تكره. كمعلـو أف َُٔأيٍكرًهى   ]النحل: : األكىل قولو : } ًإالَّ مىنٍ 
اإلنساف ال يكره إال على الكبلـ أك الفعل. كأما عقيدة القلب فبل يكره عليها أحد. كالثانية 

نٍػيىا عىلىى اآٍلًخرىًة   ] النحل :  [ . فصرح  َُٕقولو تعاىل : } ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحىبُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ
أف ىذا الكفر كالعذاب مل يكن بسبب االعتقاد أك اٞتهل أك البغض للدين أك ٤تبة الكفر، 

 كإ٪تا سببو أف لو يف ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين ". 

فا ا يا إخواِ ٘تسكوا بأصل دينكم، كأٌكلو كأيٌسو كرأسو، شهادة أف "كقاؿ رٛتو ا : 
، كاعرفوا معناىا كأحبوىا، كأحبوا أىلها، كاجعلوىم إخوانكم، كلو كانوا بعيدين ال إلو إال ا

منكم نسبان كاكفركا بالطواغيت كعادكىم كأبغضوىم، كأبغضوا من أحبهم. أك جادؿ عنهم أك 
مل يكفرىم، أك قاؿ ما علٌي منهم، أك قاؿ ما كلفٍت ا ّٔم، فقد كذب ىذا على ا كافًتل 

، فقد كٌلف ا كل مسلم ببغض الكفار، كافًتض عليو عداكهتم، كتكفَتىم كالرباءة إٙتان مبينان 
منهم، كلو كانوا تبائهم أك أبنائهم أك إخواهنم، فا ا ٘تسكوا بذلك لعلكم تلقوف ربكم ال 

 أىػ. ٣تموعة التوحيد. "تشركوف بو شيئان 
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ـي ًمٍن كيجيوًدًه " قاؿ صاحب التيسَت:  ًمًو اٍلعىدىـ ، كىالى يػىٍلزى ـي ًمٍن عىدى كىالشٍَّرطي : ىيوى مىا يػىٍلزى
ًة .  اٍلويجيودي ، كىاٍلوضيوًء لًلصَّبلى

ًة . ـي ًمٍن كيجيوًدًه اٍلويجيودي ، كىالسُّجيوًد يف الصَّبلى ًمًو اٍلعىدىـ ، كىيػىٍلزى ـي ًمٍن عىدى  أىمَّا الرٍُّكني : فػىيػىٍلزى

ا اٍلبػىٍيًت :   كىشيري  عىٍت يف ىىذى  كطي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو  ٚتًي

صه   كىًصٍدقيكى             مىٍع ٤تىىبَّةو كىااٍلٍنًقيىادي كىاٍلقىبيوؿي ٢تىىا ًعٍلمه يىًقُته كىًإٍخبلى

ٍهًل ، فػىتىتػىعىلَّمي ًمٍن ًديًن اللًَّو مىا ييصىيػّْريؾى بًًو ميٍسًلمىان كى٭تىٍ  فىظيكى الشٍَّرطي اأٍلىكىؿي : اٍلًعٍلمي اٍلمينىايف لًٍلجى
لًيلي قػىٍوليوي  مَّد: ]٤تيى   فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي    :ًمٍن اٍلوقيوًع يًف الشٍّْرًؾ كىاٍلًبدىًع ، كىالدَّ

ُٗ.".] 

فالوضوء شرط يف صحة الصبلة فإذا انتقض الوضوء بطلت الصبلة، كمن صلى بغَت 
 فكيف ٔتن جاء ببل إلو إال ا بغَت شركطها؟! كضوء فصبلة باطلة ببل خبلؼ،

كليس ا١تقصود حفظ ىذه الشركط ليكوف ا١ترء مسلمان، بل ا١تقصود العمل ٔتقتضاىا 
 قضها،اكاجتناب ما ين

 إلو إال ا ٗتتلف يف عددىا كتسميتها من كتاب آلخر لكن ىذه السبعة كشركط ال
ارجها إال كىو داخل ٖتت اشتملت على معظم الشركط فبل يكاد يأيت عامل بشرط من خ

 .شرط منها
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ْرُط اأْلََوُل : اْلِعْلُم اْلُمَناِفي لِْلَجْهِل   الشَّ

 جازمنا. كالعلم: كىو إدراؾ الشيء على ما ىو عليو إدراكنا

 كضده اٞتهل: كىو السَّفو كقلة ا١تعرفة.

 [.ُٗ]٤تيىمَّد:   فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي  كالعلم أمر من ا تعاىل إذ قاؿ: 

((. رىكىاهي اٍبني مىاجىٍو كلقد قاؿ النِب   كغَته.: ))طلىبي اٍلًعٍلًم فىرًيضىةه عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو

ىو تكد الفرائض إذ ىو مفتاح اٞتنة كمن لقي ا بو كمل يأيت بضده أم كعلم التوحيد 
 بالشرؾ لقيو ا بقراب االرض مغفرة حىت كلو لقي ا بقراب األرض خطايا،

فكاف جديرا با١تسلم العاقل الذم يرجو الفوز كالفبلح كٮتاؼ من عذاب النار أف يأخذ 
عن نفسو اٞتهل فيلقى ا بالتوحيد ال يشرؾ بو شيئان  بأمر ا كيعلم أنو ال إلو إال ا كيرفع

ٍيئنا دىخىلى اٞتٍىنَّةى فيعطيو ا ما كعده على لساف نبيو: )) كىمىٍن لىًقيىوي  ،مىٍن لىًقيى اى الى ييٍشرًؾي بًًو شى
 .من عبد ا على جهل فكأ٪تا أشرؾك  (( ركاه مسلم،ييٍشرًؾي بًًو دىخىلى النَّارى 

: الًعٍلمي قػىٍبلى القىٍوًؿ كىالعىمىًل  كلقد بوب البخارم يف صحيحو ١تا ذكر اآلية السابقة: " بىابه
: }فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي  ]٤تمد:  أى بًالًعٍلًم ُٗلًقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاىلى كىأىفَّ العيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي »[ فػىبىدى

ا الًعٍلمى، مىٍن أىخىذىهي أىخىذى ًْتىظٍّ كىاًفرو، كىمىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي بًًو ًعٍلمنا سىهَّلى اللَّوي لىوي األىنًٍبيىاًء، كىرَّثيو 
: ِٖكىقىاؿى جىلَّ ذًٍكريهي: }ًإ٪تَّىا ٮتىٍشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه العيلىمىاءي  ]فاطر: « طىرًيقنا ًإىلى اٞتىنَّةً  [ كىقىاؿى
[ }كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا يًف ّْا ًإالَّ العىاًلميوفى  ]العنكبوت: }كىمىا يػىٍعًقليهى 

: }ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى  َُأىٍصحىاًب السًَّعًَت  ]ا١تلك:  [ كىقىاؿى
يػٍرنا يػيفىقٍّْهوي يف الدّْينً مىٍن ييرًًد : »[ كىقىاؿى النَِّبُّ ٗ]الزمر:  [ كىًإ٪تَّىا الًعٍلمي ِٓ]ص:« اللَّوي بًًو خى
 بًالتػَّعىلًُّم".

 فبدأ بالعلم قبل القوؿ كالعمل ألف العلم مصحح للنية ا١تصححة للعمل.



 
 

141 

نٍػيىا كىىيٍم : )قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يًف اٟتٍى قاؿ تعاىل يىاًة الدُّ
 .[َُْ،َُّ :الكهف]٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا ( 

لىةي ًإنػَّهيمي اٗتَّىذيكا الشَّيىاًطُتى أىٍكلًيىاءى ًمٍن  كقاؿ تعاىل : )فىرًيقنا ىىدىل كىفىرًيقنا حىقَّ عىلىٍيًهمي الضَّبلى
 .[َّ:األعراؼ]كفى ( ديكًف اللًَّو كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىدي 

ًلًو فػىرىتهي حىسىننا فىًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن  كقاؿ تعاىل : )أىفىمىٍن زييّْنى لىوي سيوءي عىمى
 .[ٖ:فاطر]يىشىاءي فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ٔتىا يىٍصنػىعيوفى ( 

ىيوى الًَّذم أىنٍػزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍنوي تيىاته ٤تيٍكىمىاته ىينَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب كىأيخىري ) كقاؿ تعاىل :
نىًة كىابًٍتغى   اءى تىٍأًكيًلًو كىمىا يػىٍعلىمي ميتىشىأًّىاته فىأىمَّا الًَّذينى يًف قػيليؤًًٍّم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ

ًإالَّ أيكليو اأٍلىٍلبىاًب تىٍأًكيلىوي ًإالَّ اللَّوي كىالرَّاًسخيوفى يًف اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى تمىنَّا بًًو كيلّّ ًمٍن ًعٍنًد رىبػّْنىا كىمىا يىذَّكَّري 
 .[ٕ:تؿ عمراف] (

فهم ٞتهلهم كقلة علمهم عبدكا ا كرٔتا اخلصوا نياهتم لكن مل تكن عبادهتم على سنة 
نٍػيىا كىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا، افخسرك  نبيو   أعما٢تم كضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ

يػٍرنا يػيفىقٍّْهوي يف الدّْيًن(( متفق عليو، كيف اٟتديث: ))  مىٍن ييرًًد اللَّوي بًًو خى

 فتنبو!كٔتفهـو ا١تخالفة من مل يرد ا بو خَتان مل يفقو يف الدين 

: ))مىٍن مىاتى كىىيوى يػىٍعلىمي أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ اي، دىخىلى كيف اٟتديث: قاؿ رسوؿ ا 
 اٞتٍىنَّةى((ركاه مسلم.

كىو  كرزقك،من أحياؾ  وكأن ،فاعلم أف ا ىو الذم خلقك كىو الذم سواؾ فعدلك
 الذم ٯتيتك كيبعثك كإليو مصَتؾ،

 ف يقوؿ للشيء كن فيكوف،كاعلم أف ا قادر على أ

 كأعلم أف ا خلق اٞتنة كجعلها لعباده ا١تؤمنُت، كخلق النار كأعدىا للكفار كا١تنافقُت،
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 كاعلم أنو من قاؿ كعليَّ ملؤكما،

كاعلم أف لكلمة التوحيد شركط البد منها، كاعلم أف ٢تا ركاف تقـو عليها، كاعلم أف العبد 
 فيخرج من ا١تلة كالعياذ با، قد يقوؿ أك يفعل أك يعتقد اعتقادا

 [.ُٗ]٤تيىمَّد:   فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي  إذ قاؿ: رب العا١تُت  بأمركخذ 

 

 وللعلم ثالثة مراتب:

 فأكؿ ا١تراتب: علم اليقُت، مث حق اليقُت، مث عُت اليقُت.

قىاؿى أىكىملٍى تػيٍؤًمٍن قىاؿى بػىلىى كىلىًكٍن لًيىٍطمىًئنَّ : }رىبّْ أىرًًِ كىٍيفى ٖتيًٍي اٍلمىٍوتىى  إبراىيمقاؿ 
 [.َِٔقػىٍلِب  ]البقرة:

عنده علم اليقُت بأف ا ٭تي ا١توتى، كلكنو يريد أف يرل الطَت ا١تذبوح  فإبراىيم 
 يطَت أمامو، فهو يريد أف يصل إىل عُت اليقُت.

 ."ليس من رأل كمن ٝتع" :كىو كقوؿ عمر 

كعلمك بوجود ا١تاء، كحق اليقُت: أف تراه، كعُت اليقُت: كىي أعلى ا١تراتب فعلم يقُت:  
  أف تشرب منو.

فإذا ٖتصلت على العلم فتيقن بأنك على اٟتق كأف اإلسبلـ نسخ ما قبلو من الشرائع 
 كمن يبتغ غَته فلن يقبل منو كىو يف اآلخرة من ا٠تاسرين.
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ْرُط الثَّاِني : اْلَيِقينُ  ِك،اْلُمنَ  الشَّ  اِفي لِلشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  ]اٟتٍيجيرىات:  ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى تمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو مثيَّ ملٍى يػىٍرتىابيوا    :كىالدَّ
ُٓ.] 

أنو ال  اإلنساف فبل بد من اليقُت فبل يكفي الظن فضبلن عن الشك، فبلبد أف يعتقد
 معبود ْتقو إال ا، فإف شك أك تردد فقد  انتقضت عنده الشهادة، 

  ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى تمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو مثيَّ ملىٍ يػىٍرتىابيوا  قاؿ تعاىل: 

ِّْ رىسي » كالريب ىو الشك، كيف اٟتديث:   وؿي اً، الى يػىٍلقىى اى أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي، كىأى
 ركاه مسلم. « ًًّٔمىا عىٍبده غىيػٍرى شىاؾٍّ ًفيًهمىا، ًإالَّ دىخىلى اٞتٍىنَّةى 

مىٍن لىًقيتى ًمٍن كىرىاًء ىىذىا اٟتٍىاًئطى يىٍشهىدي أىٍف » ألّب ىيرىيٍػرىةى:  كيف اٟتديث: قىاؿى رسوؿ ا 
 ، إذنا ال بد من اليقُت ا١تنايف للشك.ركاه مسلم «ا قػىٍلبيوي، فػىبىشٍّْرهي بًاٞتٍىنَّةً الى ًإلىوى ًإالَّ اي ميٍستػىٍيًقننا ًّٔى 

البد كىو ينطق بالشهادة أف يعتقد صحة ما يقولو من أحقية إ٢تية ا تعاىل كبطبلف إ٢تية 
 من عداه، كأنو ال ٬توز أف ييصرؼ لغَته شيءه من أنواع التألو كالتعبد.

توقف يف بطبلف عبادة غَت ا؛ كأف يقوؿ: أجـز بألوىية ا، فإف شك يف شهادتو، أك 
 كلكنٍت مًتدد ببطبلف إ٢تية غَته بطلت شهادتيو كمل تنفعو.

قاؿ تعاىل مثنيان على ا١تؤمنُت: ]كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاآلخرىًة 
 .[ْبقرة:ال]ىيٍم ييوًقنيوفى[ 

 [.ْٓالتوبة:]كذـ ا١تنافقُت بقولو: ] ... كىاٍرتىابىٍت قػيليوبػيهيٍم فػىهيٍم يف رىيًٍبًهٍم يػىتػىرىدَّديكفى[ 

 فإذا تيقنت فأخلص عملك .
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ْرُط الثَّاِلُث : اإِلْخاَلُص اْلُمَناِفي لِلرِّيَاِء،  الشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  ةى    :كىالدَّ كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلى
نىة:  كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيّْمىًة   [.ٓ]اٍلبػىيػٍ

 كاإلخبلص:ىو تصفية اإلنساف عملو بصاحل النية من ٚتيع شوائب الشرؾ.

أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىيًت يػىٍوـى الًقيىامىًة، مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، : » كيف اٟتديث قاؿ 
 .ركاه البخارم «خىاًلصنا ًمٍن قػىٍلًبًو، أىٍك نػىٍفًسًو 

كذلك بأف تصدر منو ٚتيع األقواؿ كاألفعاؿ خالصة لوجو ا، كابتغاء مرضاتو، ليس فيها 
 .رض شخصي، أك شهوة ظاىرة أك خفية، أك غشائبة رياء، أك ٝتعة، أك قصد نفع

كالقرتف كالسنة حافبلف بذكر اإلخبلص، كاٟتث عليو، كالتحذير من ضده، كمن ذلك 
 ] ، كقولو: ]كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي [ّالزمر:]قولو تعاىل: ]أىال لًلًَّو الدّْيني ا٠تٍىاًلصي

 .[ُْالزمر:]( ، كقولو: ]قيٍل اللَّوى أىٍعبيدي ٥تيًٍلصان لىوي ًديًٍت[ ٓالدّْينى[ )البينة:

: الى ًإلىوى كيف الصحيحُت من حديث عتباف قاؿ  : ))فىًإفَّ اللَّوى قىٍد حىرَّـى عىلىى النَّاًر مىٍن قىاؿى
 ًإالَّ اللَّوي، يػىٍبتىًغي ًبذىًلكى كىٍجوى اللًَّو((.

 

 بتغاء غَت كجو ا.كضد اإلخبلص الشرؾ، كالرياء، كا

فإف فقد العبد أصل اإلخبلص فإف الشهادة ال تنفعو أبدان، قاؿ تعاىل: ]كىقىًدٍمنىا ًإىلى مىا 
بىاءن مىٍنثيوران[   [،ِّالفرقاف:]عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى

معناىا: إذ  يف قولو؛العبادة  تعاىل؛ كإال كاف كاذبان،  كال يصدؽ قائل ىذا إال إذا أفرد
 بالعبادة كنفردؾ ّٔا، كىو معٌت قولو: }فىًإيَّامى فىاٍعبيديكًف  . }كىًإيَّامى فىاتػَّقيوًف  . كما ٩تصك
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غَته.  عرؼ من علم البياف: أف تقدمي ما حقو التأخَت يفيد اٟتصر؛ أم: اعبدكا ا، كال تعبدكا
 كاتقوه كال تتقوا غَته.

الشدائد  يتم إال بأف يكوف الدعاء كلو لو، كالنداء يففإفراد ا تعاىل بتوحيد العبادة ال 
كالنحر لو  كالرخاء ال يكوف إال  كحده، كاالستعانة با كحده، كاللجوء إىل ا، كالنذر

كالسجود، كالطواؼ،  تعاىل، كٚتيع أنواع العبادات من ا٠تضوع، كالقياـ  تعاىل، كالركوع،
 كجل،  ر كلو ال يكوف إال  عزكالتجرد عن الثياب، كاٟتلق، كالقص

كاأللوىية،  كمن فعل ذلك ١تخلوؽ حي، أك ميت، أك ٚتاد، أك غَته؛ فهذا شرؾ يف العبادة
ًإ٢تىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده  كيف النهي عن ذلك نزؿ قولو تعاىل }قيٍل ًإ٪تَّىا أىنىا بىشىره مّْثٍػليكيٍم ييوحىى ًإيلىَّ أى٪تَّىا

أىحىدنا . كصار من ييفعل لو  لًقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاٟتًنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبّْوً فىمىن كىافى يػىٍرجيو 
قربان، أك غَت ذلك، كصار ّٔذه  ىذه األمور إ٢تان لعابده سواء كاف ملكان، أك نبيان، أك كليان، أك
كحده كعبده؛ فإف إقرار ا١تشركُت  العبادة، أك بأم نوع منها عابدان لذلك ا١تخلوؽ، كإف أقر با

: ))أىنىا  با، كتقرّٔم إليو؛ مل ٮترجهم عن الشرؾ؛ كيف اٟتديث اإل٢تي: قىاؿى اي تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى
كىايىةو: فىأىنىا أىٍغٌتى الشُّرىكىاًء عىًن الشٍّْرًؾ، مىٍن عىًملى عىمىبلن أىٍشرىؾى ًفيًو مىًعي غىٍَتًم، تػىرىٍكتيوي كىًشرٍكىوي(( كىيف رً 

 ًمٍنوي بىرًمءه ىيوى لًلًَّذم عىًملىوي ". رىكىاهي ميسلم،

ص يف اٍلقلب ك٤تبة اٍلمىٍدح كىالثنىاء  قاؿ ابن القيم يف كتابو الفوائد: " الى ٬ٍتتىمع اإٍلًٍخبلى
ىاء كىالنَّار كالضب كاٟتوت فىًإذا حدث كالطمع ًفيمىا ًعٍند

تك نىفسك النَّاس ًإالَّ كىمىا ٬ٍتتىمع ا١ت
ص فىأقبل على الطمع أىكال فاذْتو بسكُت اٍليىٍأس كىأىٍقبل على اٍلمىٍدح كىالثنىاء فازىد  ًبطىلىب اإٍلًٍخبلى
نٍػيىا يف اآٍلًخرىة فىًإذا استقاـ لىك ذبح الطمع كالزىد يف الثػَّنىاء كا١تدح سهل  فيهمىا زىد عٌشاؽ الدُّ

ص   ".عىلىٍيك اإٍلًٍخبلى

 يطلع عليو أحد، كالبد أف يظهر عليك تثار اإلخبلص، فإف فإف أخلصت فإف ىذا ال
 الظاىر كالباطن عند أىل السنة كاٞتماعة متبلزماف، فإف أخلصت بقلبك كن صادقان بعملك.
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ْرُط الرَّاِبُع : الصِّْدُق اْلُمَناِفي ِلْلَكِذِب،  الشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  امل، أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا تىمىنَّا كىىيٍم الى يػيٍفتػىنيوفى، كىلىقىٍد    :كىالدَّ
قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّ اٍلكىاًذًبُتى   [.ّ – ُ]اٍلعىٍنكىبيوت:  فػىتػىنَّا الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّ اللَّوي الًَّذينى صىدى

واطئة بُت القلب كاللفظ، أال يلفظ ببل إلو إال ا كيعتقد يعٍت صدؽ من قلبو، يعٍت ا١ت
خبلؼ ذلك، حينئذو ال يكوف صادقنا، كىذا شأف ا١تنافقُت نطقوا ّٔا كلكن ما نفعتهم، ألهنم  
 كاذبوف يف كوهنم يشهدكف أف ال إلو إال ا، ىم قالوىا كمل يشهدكا، كلذلك قاؿ ا لنبيو 

اًفقيوفى قىاليوا نىٍشهىدي ًإنَّكى لىرىسيوؿي اللًَّو كىاللَّوي يػىٍعلىمي إًنَّكى لىرىسيوليوي كىاللَّوي يىٍشهىدي فيهم: }ًإذىا جىاءؾى اٍلمينى 
[ كذّٔم يف قو٢تم }نىٍشهىدي ، ألف الشهادة ال تكوف ًُإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى  ]ا١تنافقوف: 

بأف لفظ بلسانو ما ال يعتقده ال تسمى  شهادة إال با١تواطئة، أف يلفظ ما يعتقده، فإف خالف
 شهادة، 

كمل يكذّٔم بقو٢تم: }إًنَّكى لىرىسيوؿي اللًَّو  ىذا حق، كمع ذلك كذّٔم }كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإفَّ 
 اٍلمينىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى  إذنا الصدؽ ا١تنايف للكذب.

 

 كاف ذلك فإنو سيكوف فبلبد أف يكوف العبد صادقان يف إٯتانو، صادقان يف عقيدتو، كمىت
 .مصدقان ١تا جاء يف كتاب ربو، كسنة نبيو 

فالصدؽ أساس األقواؿ، كمن الصدؽ أف يصدؽ يف دعوتو، كأف يبذؿ اٞتهد يف طاعة 
]يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى[  :تعاىل ربو، كحفظ حدكده، قاؿ

 .[ُُٗالتوبة:]

قيوا مىا عىاىىديكا اللَّوى عىلىٍيًو[ ك   .[ِّاألحزاب:]قاؿ يف كصف الصحابة: ] ... رًجىاؿه صىدى

 .[ّّالزمر:]كقاؿ: ]كىالًَّذم جىاءى بًالصٍّْدًؽ كىصىدَّؽى بًًو[ 
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كقد كرد اشًتاط الصدؽ يف اٟتديث: ))من مات كىو يشهد أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدا 
 دخل اٞتنة(( أخرجو أٛتد كغَته.رسوؿ ا صادقا من قلبو، 

عىلىٍيكيٍم بًالصٍّْدًؽ، فىًإفَّ الصٍّْدؽى يػىٍهًدم ًإىلى اٍلربّْ، كىًإفَّ اٍلربَّ يػىٍهًدم ًإىلى : »كقىاؿى رىسيوؿي اً 
يقن  ا، كىًإيَّاكيٍم اٞتٍىنًَّة، كىمىا يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىرَّل الصٍّْدؽى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى اً ًصدّْ

، فىًإفَّ اٍلكىًذبى يػىٍهًدم ًإىلى اٍلفيجيوًر، كىًإفَّ اٍلفيجيورى يػىٍهًدم ًإىلى النَّاًر، كىمىا يػىزىاؿي الرَّجيلي  كىاٍلكىًذبى
 متفق عليو.« يىٍكًذبي كىيػىتىحىرَّل اٍلكىًذبى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى اً كىذَّابنا

، : »كيف ركاية أٛتد قىاؿى  عىلىٍيكيٍم بًالصٍّْدًؽ؛ فىًإنَّوي مىعى اٍلربّْ، كى٫تيىا يًف اٞتٍىنًَّة، كىًإيَّاكيٍم كىاٍلكىًذبى
يػٍره ًمنى ا ٍلميعىافىاًة. فىًإنَّوي مىعى اٍلفيجيوًر، كى٫تيىا يًف النَّاًر. كىسىليوا اللَّوى اٍلميعىافىاةى. فإنو مل يؤتى بػىٍعدى اٍليىًقًُت خى

ابػىريكا، كىالى ٖتىىاسىديكا، كىالى تػىبىاغىضيوا، كىكيونيوا ًعبىادى ا إخوانان  كىالى تػىقىاطىعيوا،  «.كىالى تىدى

بَّةي اٍلمينىاًفيةي لًٍلبػيٍغًض  خالقك.  فإف كنت صادقان فإنو يلزمك اٍلمىحى

 

ْرُط اْلَخاِمُس : اْلَمَحبَُّة اْلُمَناِفيُة ِلْلبُ ْغِض،  الشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو    :كىالدَّ ادنا ٭تًي كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى
يعنا كىأىفَّ اللَّوى  كىالًَّذينى تىمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا لًلًَّو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلَّوً  ٚتًى

 [.ُٓٔ]اٍلبػىقىرىة:  عىذىاًب شىًديدي الٍ 

كيقدـ  أم ابة ٢تذه الكلمة العظيمة، ك١تا دلت عليو كاقتضتو، فيحب ا كرسولو 
 ٤تبتهما على كل ٤تبة، 

قاؿ تعاىل: ))قيٍل ًإٍف كىافى تبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشَتىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه 
هىادو يًف اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىًٕتىارىةه ٗتىٍشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ ًإلىٍيكيٍم ًمٍن اللًَّو كىرىسيولًًو كىجً 

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىىتَّ يىٍأيتى اللَّوي بًأىٍمرًًه كىاللَّوي ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقُتى(( ]التوبة:  [.ِْسى
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: " ثىبلىثه مىٍن كينَّ ًفيًو كىجىدى حىبلىكىةى اإًلٯتىاًف: أىٍف يىكيوفى اللَّوي كىرىسيوليوي أىحىبَّ ًإلىٍيًو ٦تَّا قاؿ ك 
بُّوي ًإالَّ لًلًَّو، كىأىٍف يىٍكرىهى أىٍف يػىعيودى يف الكيٍفًر كىمىا يىٍكرىهي أى  ىٍرءى الى ٭تًي

بَّ ا١ت يًف  ٍف يػيٍقذىؼى ًسوىا٫تيىا، كىأىٍف ٭تًي
 النَّاًر" متفق عليو.

بُّوفى كعبلمة ىذه ابة االنقياد لشرع ا كا١تتابعة للنِب  ، قاؿ تعاىل: ))قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٖتًي
 [.ُّاللَّوى فىاتًَّبعيوًِ ٭تيًٍبٍبكيٍم اللَّوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم(( ]تؿ عمراف:

 

مودة اليت أمر ا ّٔا كخلق خلقو ألجلها ىي ما ابن تيمية رٛتو ا: "فأصل ابة ا قاؿ
 يف عبادتو كحده ال شريك لو إذ العبادة متضمنة لغاية اٟتب بغاية الذؿ.

كابة ١تا كانت جنسا ألنواع متفاكتة يف القدر كالوصف كاف أغلب ما يذكر منها يف حق 
لعبادة ال تصلح إال  كحده ا ما ٮتتص بو كيليق بو مثل العبادة كاإلنابة ك٨تو٫تا فإف ا

ككذلك اإلنابة، كقد تذكر ابة ا١تطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قاؿ تعاىل: }كىًمنى النَّاًس مىٍن 
بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى تمىنيوا أىشىدُّ حيٌبان لًلًَّو  ادان ٭تًي  يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى

ب أعظم األقساـ ا١تذمومة يف ابة كما أف حب ا أعظم األنواع ك٢تذا كاف ىذا اٟت
امودة بل عبادة ا كحده ال شريك لو ىي أصل السعادة كرأسها اليت ال ينجو أحد من 
العذاب إال ّٔا كعبادة إلو تخر من دكنو ىو أصل الشقاء كرأسو الذم ال يبقي يف العذاب إال 

 أىلو،

وا ا كعبدكه كحده ال شريك لو ال يبقي منهم يف العذاب أحد فأىل التوحيد الذين أحب
كالذين اٗتذكا من دكنو أندادا ٭تبوهنم كحبو كعبدكا غَته ىم أىل الشرؾ الذين قاؿ ا تعاىل 

 فيهم }ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو 

بات كلوازمها كضرب كٚتاع القرتف ىو األمر بتلك ابة كلوازمها كالنهي عن ىذه ا
 األمثاؿ كا١تقاييس للنوعُت كذكر قصص أىل النوعُت.."]قاعدة يف ابة[.
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 ومن لوازم محبة اهلل:

 أف ٖتب ا ٤تبة مقركنة باإلجبلؿ كالتعظيم كا٠توؼ كالرجاء، 

، -عمومان -فتحب ما ٭تبو ا من األمكنة؛ كمكة ا١تكرمة، كا١تدينة ا١تنورة، كا١تساجد
 من األمكنة.كغَتىا 

 من األزمنة. رمضاف، كعشر ذم اٟتجة، كغَتىاككمن األزمنة:  

ياـ، كاٟتج، كغَتىا من كمن لوازمها ٤تبة ما ٭تبو من األفعاؿ كالصبلة، كالزكاة، كالص
 .العبادات

 كما ٭تبو من األقواؿ كالذكر كقراءة القرتف كغَتىا.

كمن ٭تبو من البشر كاألنبياء، كالرسل، كالصديقُت، كالشهداء، كالصاٟتُت، كأف ٖتب 
) أكثق عرل اإلٯتاف ا١تواالة يف ا كا١تعاداة يف ا : ا١تبلئكة، كيف اٟتديث قاؿ رسوؿ ا 

 كاٟتب يف ا كالبغض يف ا (ركاه أٛتد كغَته، 
يف ا، كأبغض يف ا، ككاىل يف ا،  من أحبٌ » كقاؿ ابن عباس رضي ا عنهما: 

كعادل يف ا ؛ فإ٪تا تيناؿ كالية ا بذلك، كلن ٬تد عبده طعم اإلٯتاف كإف كثرت صبلتو 
كصومو حىت يكوف كذلك، كقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ؛ كذلك ال ٬تدم 

 «على أىلو شيئان 

إذا أردتى أف تعلم ٤تل اإلسبلـ من أىل الزماف، فبل كقاؿ أبو الوفاء بن عقيل رٛتو ا: "
تنظر إىل زحامهم يف أبواب اٞتوامع، كال ضجيجهم يف ا١توقف بلبيك! كإ٪تا انظر إىل مواطأهتم 

 أعداء الشريعة" ]اآلداب الشرعية البن مفلح[.

 تقدمي ٤تبوبات ا على ٤تبوبات النفس كشهواهتا كرغباهتا، -أيضان -كمن ابة
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لواـز تلك ابة أف يكره ما يكرىو ا كرسولو؛ فيكره الكفار، كيبغضهم، كيعاديهم،  كمن
 كيكره الكفر، كالفسوؽ، كالعصياف.

دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كى  انيوا قاؿ تعاىل: ))ال ٕتًى
 [.ِِأىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهيٍم(( ]آّادلة:تبىاءىىيٍم 

ف إغاظة أعداء ا عبادة ينبغي لكل موحد اٟترص على أف يكوف لو نصيب منها فاعلم أ
 اللَّوً  رَّسيوؿي  ٤تُّىمَّده كأصحابو الذين قاؿ تعاىل يف شاهنم: } حىت يكوف مقتديا بصفة النِب 

اء مىعىوي  كىالًَّذينى  نػىهيمٍ  ريٛتىىاء اٍلكيفَّارً  عىلىى أىًشدَّ  كىًرٍضوىانان  اللَّوً  مّْنى  فىٍضبلن  يػىٍبتػىغيوفى  سيجَّدان  ريكَّعان  تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ
٧ًتيلً  يف  كىمىثػىليهيمٍ  التػٍَّورىاةً  يف  مىثػىليهيمٍ  ذىًلكى  السُّجيودً  أىثىرً  مّْنٍ  كيجيوًىًهم يف  ًسيمىاىيمٍ   أىٍخرىجى  كىزىرٍعو  اإٍلً
 .[ِٗالفتح:]  اٍلكيفَّارى  ًًّٔمي  لًيىًغيظى  الزُّرَّاعى  يػيٍعًجبي  سيوًقوً  عىلىى فىاٍستػىوىل فىاٍستػىٍغلىظى  فىآزىرىهي  شىٍطأىهي 

يف ٚتلة ىديو ٚتبلن كاف ألّب جهل ليغيظ بو  كيف صلح اٟتديبية ٨تر رسوؿ ا 
 يـو بدر.  ا١تشركُت، ككاف ىذا اٞتمل قد غنمو 

 ابة الكراىية ٢تذه الكلمة، ك١تا دلت عليو كما اقتضو، أك ٤تبة غَت ا مع ا.كضد 

 [.ٗقاؿ تعاىل: ))ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنزىؿى اللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم(( ]٤تمد:

ادان ٭تيً  بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى تمىنيوا كقاؿ تعاىل: ))كىًمٍن النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىندى
يعان كىأىفَّ اللَّ  وى شىًديدي أىشىدُّ حيٌبان لًلًَّو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلًَّو ٚتًى

اًب(( ]البقرة:  [.ُٓٔاٍلعىذى

ه اآلية ٭تبوف ا، كلكنهم ٭تبوف معو غَته، فهؤالء الذين بػىُتَّ ا جل كعبل شأهنم يف ىذ
تعاىل يف اآلية اليت تليها:  كمع ذلك ٝتاىم ا ظا١تُت، كالظلم ىنا ٔتعٌت الشرؾ بدليل قولو

 [.ُٕٔ))كىمىا ىيٍم ًٓتىارًًجُتى ًمٍن النَّاًر(( ]البقرة:
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َت فإذا كاف ىذا ىو شأف من أحب ا، كأحب معو غَته مثل حبو فكيف ٔتن أحب غ
 ا أكثر من حبو ؟ ككيف ٔتن أحب غَت ا كمل ٭تب ا سبحانو كتعاىل؟!

 بل كيف ٔتن أحب غَت ا، ككره ا، كحارب ا سبحانو كتعاىل؟!

 أك بغض ما جاء بو، أك بعضو. ك٦تا ينايف ابة أيضان بغض الرسوؿ 

ـً أىٍك ثػىوىابًًو أىٍك ًعًقابًًو، أك سب ا تعاىل أك ك٦تا ينايف ابة االستهزاء ًبشىيءو ًمٍن ًديًن اإٍلًسٍ  بلى
أك الدين أك التنقص من األنبياء، أك شعائر اإلسبلـ، أك ما أمر بو الشرع كإطالة  نبيو 

 اللحية كتقصَت الثوب كاستعماؿ السواؾ ك٨تو ذلك.

 شركُت.ك٦تا ينافيها مواالة أعداء ا من اليهود، كالنصارل، كسائر الكفار كا١ت

ك٦تا ينافيها عدـ تكفَتىم أك التوقف يف تكفَتىم أك الشك يف تكفَتىم أك تصحيح 
 مذىبهم.

 ك٦تا ينافيها أيضان معاداة أكلياء ا ا١تؤمنُت.

 ك٦تا ينايف كما٢تا ا١تعاصي كالذنوب.

 فإذا أحببت خالقك كإ٢تك فانقاد لو كال تعصيو، ككما قاؿ الشاعر:

 لعمرم إف ىذا لفي القياس بديع  تعصاهتدعي حب اإللو كأنت 

 إف اب ١تن ٭تب مطيع  لو كنت صادقان يف حبك ألطعتو
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ْرِك، اِدُس : ااْلْنِقَياُد اْلُمَناِفي ِللت َّ ْرُط السَّ  الشَّ

كىأىنًيبيوا ًإىلى رىبّْكيٍم كىأىٍسًلميوا لىوي ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يىٍأتًيىكيمي اٍلعىذىابي مثيَّ الى    :كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  
ـى لًلًَّو ْٓ]الزُّمىر:  تػيٍنصىريكفى  ـً : كىىيو ااًلٍسًتٍسبلى ا الشٍَّرًط ٖتىًٍقيقه ًلمىٍعٌتى اإٍلًٍسبلى [. كىيف ىىذى

 طَّاعىًة ، كىاٍلبػىرىاءىًة ًمٍن الشٍّْرًؾ كىأىٍىًلًو .بًالتػٍَّوًحيًد ، كىااًلٍنًقيىادى لىوي بًال

 كذلك بأف ينقاد ١تا دلت عليو كلمة التوحيد.

 اإلتباع، كاالستسبلـ، كاإلذعاف، كعدـ التعقب لشيء من أحكاـ ا. :االنقيادك 

 .[ْٓالزمر:]قاؿ تعاىل: ]كىأىنًيبيوا ًإىلى رىبّْكيٍم كىأىٍسًلميوا لىوي[ 

كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىف يىكيوفى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن كقاؿ: }كىمىا  
الن مًُّبينان    [.ّٔاألحزاب] أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى

ًسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى[ كقاؿ: ]كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإىلى اللًَّو كىىيوى ٤تيٍ 
 .[ِِلقماف:]

: ]ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُّوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلىٍمتي لًرىبّْ اٍلعىالىًمُتى[ كقاؿ تعاىل مثنيان على إبراىيم 
 .[ُُّالبقرة:]

اؿى أىٍسلىٍمتي لًرىبّْ انقد  كأخلص لو دينك )قى أم: )ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُّوي أىٍسًلٍم(  كقولو:
 اٍلعىالىًمُتى(.

رضان، كعمبلن دكف تعقب أك زيادة أك  كمن االنقياد أيضان أف ينقاد العبد ١تا جاء بو النِب 
 نقصاف.

ديكا يف أىنفيًسًهٍم  نػىهيٍم مثيَّ ال ٬تًى قاؿ تعاىل: ]فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 .[ٓٔالنساء:]رىجان ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان[ حى 
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" أقسم ا تعاىل بنفسو الكرٯتة أف ىؤالء ال يؤمنوف حقيقة حىت ٬تعلوؾ حكمنا فيما كقع 
بينهم من نزاع يف حياتك، كيتحاكموا إىل سنتك بعد ٦تاتك، مث ال ٬تدكا يف أنفسهم ضيقنا ٦تا 

من  مع ذلك انقيادنا تامان، فاٟتكم ٔتا جاء بو رسوؿ ا  انتهى إليو حكمك، كينقادكا
الكتاب كالسنة يف كل شأف من شؤكف اٟتياة من صميم اإلٯتاف مع الرضا كالتسليم"]التفسَت 

 ا١تيسر[.

 كمن عدـ االنقياد ترؾ التحاكم لشريعة ا_عز كجل_كاستبدا٢تا بالقوانُت الوضعية،

}أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى  قاؿ تعاىل: 
 [.َٓ]ا١تائدة:

يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل عىلىى كيلّْ  قاؿ ابن كثَت
:" يػيٍنًكري تػىعىاىلى عىلىى مىٍن خىرىجى عىٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت

حىاًت، الَّيًت كىضىعىهىا خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعى  ٍدؿو ًإىلى مىا ًسوىاهي ًمنى اآٍلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى
ًت  الى الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو ًمٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىٍىلي اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى

ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرى  ائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت اٍلمىلىًكيًَّة كىاٞتٍىهىاالى
اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهٍم ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي اليىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن 

اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى  ًميًَّة، كىًفيهىا كىًثَته ًمنى  أىٍحكى ، ًمنى اٍليػىهيوًديًَّة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى شىىتَّ
اـً أىخىذىىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي، فىصىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍي  ٍكًم اأٍلىٍحكى

بي ًقتىاليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإىلى سينًَّة رىسيولًًو ًبًكتىاًب اللًَّو كى  . كىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى
 .فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف قىًليلو كىالى كىًثَت" حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو 
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 معنى اإلسالم

ـً  ا الشٍَّرًط ٖتىًٍقيقه ًلمىٍعٌتى اإٍلًٍسبلى ـى لًلًَّو بًالتػٍَّوًحيًد، كىااًلٍنًقيىادى لىوي كىيف ىىذى : كىىيو ااًلٍسًتٍسبلى
 بًالطَّاعىًة، كىاٍلبػىرىاءىًة ًمٍن الشٍّْرًؾ كىأىٍىًلًو.

البد من اجتماع تلك األسس الثبلثة معنا، كال ٯتكن أف يوجد كاحد منها دكف اآلخر، 
 فانتفاء كاحدو منها انتفاء لئلسبلـ، 

. يقاؿ: استسلم لكذا ٔتعٌت أسلم لو كذؿ كخضع كانقاد، فاالستسبلـ )ااًلٍسًتٍسبلىـي( 
م العبد االنقياد كا٠تضوع كاإلذعاف، ّٔذا ا١تعٌت ييفسر االنقياد كا٠تضوع كاإلذعاف، بأف يستسل

ٔتعٌت أنو يذؿ كٮتضع كينقاد  تعاىل بإفراده بالربوبية، كإفراده  ،بالتوحيد لربو استسبلمنا شرعيِّا
ة، كإفراده باألٝتاء كالصفات، كإفراده باٟتكم. فيذؿ كٮتضع  تعاىل بإفراده ّتميع باإللوىي

 أنواع العبادة، كيقبل شرع ا تعاىل كيسلم لو دكف أف يينازع كدكف أف يعارض.

 

امتثاؿ ا١تأمور كاجتناب اظور. بقولو: )كىااًلٍنًقيىادي لىوي بًاٍلطَّاعىًة(، كالطاعة ٔتعٌت العبادة، ك 
 كذلك بفعل أكامره كاجتناب نواىيو ألف الطاعة طاعة يف األمر بفعلو، كطاعة يف النهي بًتكو.

ألف من أطاع الرسوؿ فقد أطاع ا }قيٍل أىًطيعيوا اللَّوى  )بًاٍلطَّاعىًة( لو جل كعبل كلرسولو 
بُّ اٍلكىاًفرًينى  ]تؿ [ }مٍَّن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد ِّعمراف:  كىالرَّسيوؿى فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىًإفَّ اللَّوى ال ٭تًي

 طاعة  جل كعبل،  [ إذنا طاعة الرسوؿ َٖأىطىاعى اى  ]النساء: 

)كىاٍلبػىرىاءىةي ًمنى اٍلشٍّْرًؾ كىأىٍىًلًو(، ألف التوحيد إثبات كنفي. كإذا كاف التوحيد إثباتنا كنفينا  
حينئذو ال يتم النفي إال بالرباءة من الشرؾ كأىلو، كىو قولو تعاىل: }فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت 

ـى ٢تىىا  ]البقرة: كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلوي   [. ِٔٓثٍػقىى ال اٍنًفصىا
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)كىاٍلبػىرىاءىةي ًمنى اٍلشٍّْرًؾ( أم أف يتربأ منو كيتخلى عنو، كأف يًتكو، أف يًتؾ الشرؾ ك٬تتنب 
ـى  ]إبراىيم:الشرؾ، كلذلك قاؿ إبراىيم  [. أم ّٓ : }كىاٍجنيٍبًٍت كىبىًٍتَّ أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا
الشرؾ يف جانب تخر، ٔتعٌت ا١تباعدة كبغض يف القلب اجعل ك  ،اجعلٍت يف جانب مع بٍتٌ 

 للشرؾ كأىلو، 

كىذا يستلـز معاداة أىل الشرؾ، كبغضهم من القلب، كعدـ التشبو ّٔم ك٣تانبة مسكنهم 
 ك٨تو ذلك، 

 ألف الرباءة ال تتم إال بالبعد بالبدف كبالقوؿ كبالعمل كبالقلب،

ض أىل الشرؾ بقلبو، كتكفَتىم كسبهم كاستنقاصهم بلسانو، مث يتبع ذلك معاداهتم فيبغ
 كمقاتلتهم ّتوارحو، 

}قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يًف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىتءي  قاؿ تعاىل:
اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدان حىىتَّ ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى

ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى اللًَّو مً  هي ًإالَّ قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ألى ٍن شىٍيءو رىبػَّنىا تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدى
نىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي ، عىلىٍيكى  ٍلنىا كىًإلىٍيكى أىنػىبػٍ  تػىوىكَّ

"يػىقيوؿي تػىعىاىلى لًًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنُتى الًَّذينى أىمىرىىيٍم ٔتيصىارىمىًة  قاؿ ابن كثَت رٛتو ا يف التفسَت:
اكىهًتًٍم كى٣تيىانػىبىًتًهٍم كىالتَّبػىرّْم ًمنػٍهيٍم: ))قىٍد كا نىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف إًٍبراًىيمى كىالًَّذينى(( اٍلكىاًفرًينى كىعىدى

 كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى مىعىوي أىٍم كىأىتٍػبىاعيوي الًَّذينى تمىنيوا معو ))ًإٍذ قاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىتؤيا ًمٍنكيٍم أىٍم تػىبػىرَّأٍنىا ًمٍنكيمٍ 
نىكيمي اٍلعىداكىةي كىاٍلبػىٍغضاءي أىبىدان(( يػىٍعًٍت ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنا ًبكيٍم أىٍم ًبًديًنكي  نىنا كىبػىيػٍ ٍم كىطىرًيًقكيٍم كىبىدا بػىيػٍ

نىكيٍم، مىا ديٍمتيٍم عىلىى كيٍفرًكيٍم فػىنىٍحني أىبىدن  نػىنىا كىبػىيػٍ اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي ًمنى اآٍلًف بػىيػٍ ا نػىتىبػىرَّأي كىقىٍد شيرّْعىًت اٍلعىدى
ىتَّ تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدىهي أىٍم ًإىلى أىٍف تػيوىحّْديكا اللَّوى فػىتػىٍعبيديكهي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي ًمٍنكيٍم كىنػيٍبًغضيكيٍم حى 

 كىٗتىٍلىعيوا مىا تػىٍعبيديكفى مىعىوي من األكثاف كاألنداد.
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(( أىٍم لىكيمٍ  ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى يًف ًإبٍػرىاًىيمى كىقػىٍوًمًو أيٍسوىةه  كقولو تعاىل: ))ًإالَّ قػىٍوؿى ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ألى
ا ًإيَّاهي، فػىلىمَّا حىسىنىةه تػىتىأىسٍَّوفى ًّٔىا ًإالَّ يف اٍسًتٍغفىاًر ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو، فىًإنَّوي ًإ٪تَّىا كىافى عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىى 

ى لىوي أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي، كىذىًلكى أىفَّ  بػىٍعضى اٍلميٍؤًمًنُتى كىانيوا يىٍدعيوفى آًلبىاًئًهمي الًَّذينى مىاتيوا عىلىى  تػىبػىُتَّ
لَّ: ))مىا كافى الشٍّْرًؾ كىيىٍستػىٍغًفريكفى ٢تىيٍم كىيػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى يىٍستػىٍغًفري أًلىبًيًو، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجى 

ى ٢تىيٍم أىنػَّهيٍم  لًلنًَِّبّْ كىالًَّذينى تمىنيوا أىفٍ  يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكُتى كىلىٍو كانيوا أيكيل قػيٍرب ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
ى لى  وي أىنَّوي أىٍصحابي اٞتٍىًحيًم كىما كافى اٍسًتٍغفاري ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ًإالَّ عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىا ًإيَّاهي فػىلىمَّا تػىبػىُتَّ

ًليمه(( ]التػٍَّوبىًة: عىديكّّ لًلًَّو  ىكَّاهه حى  [ .ُُْ -ُُّتػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإٍبراًىيمى ألى

كىقىاؿى تػىعىاىلى يف ىىًذًه اآلية: ))قىٍد كانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإٍبراًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قاليوا 
ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىما أىٍمًلكي لىكى  -وً ًإىلى قػىٍولً  -لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىتؤيا ًمٍنكيٍم(( ))ًإالَّ قػىٍوؿى ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ألى

ا قىاؿى اٍبني   ًمنى اللًَّو ًمٍن شىٍيءو(( أىٍم لىٍيسى لىكيٍم يًف ذىًلكى أيٍسوىةه أىٍم يف ااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلميٍشرًًكُتى ىىكىذى
 ؾي كىغىيػٍري كىاًحدو.عباس ك٣تاىد كقتادة كمقاتل بن حياف كىالضَّحَّا

مثيَّ قىاؿى تػىعىاىلى ٥تيٍربنا عىٍن قػىٍوًؿ ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًحُتى فىارىقيوا قومهم كتربؤكا منهم، فلجؤكا 
ٍلنا كىًإلىٍيكى أىنػىٍبنا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي  (( أىٍم تػىوىكٍَّلنىا عىلىٍيكى ًإىلى اللًَّو كىتىضىرَّعيوا ًإلىٍيًو فػىقىاليوا ))رىبَّنا عىلىٍيكى تػىوىكَّ

يًع اأٍليميوًر كىسىلٍَّمنىا أيميورىنىا ًإلىٍيكى كىفػىوٍَّضنىاىىا إًلىٍيكى كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي أىًم اٍلمىعىادي يف ال اًر اآٍلًخرىًة يف ٚتًى دَّ
نىةن لًلًَّذينى كىفىريكا قىاؿى ٣تيىاًىده: مىٍعنىاهي الى  بٍػنىا بًأىٍيًديًهٍم كىالى بًعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدؾى رىبَّنا الى ٕتىٍعىٍلنا ًفتػٍ  تػيعىذّْ

 ، ا قىاؿى الضَّحَّاؾي ا، كىكىذى ًء عىلىى حىقٍّ مىا أىصىابػىهيٍم ىىذى  فػىيػىقيوليوا: لىٍو كىافى ىىؤيالى

نىا فيفتنونا ًبذىًلكى يػىرىٍكفى أىنػَّهيٍم ًإ٪تَّىا ظىهىريكا عىلىيػٍنىا ٟتًىقٍّ ىيٍم عىلىٍيًو،  كىقىاؿى قػىتىادىةي: الى تيٍظًهٍرىيٍم عىلىيػٍ
: ال تسلطهم علينا فيفتنونا.  كىاٍختىارىهي اٍبني جىرًيرو، كىقىاؿى عىًليُّ ٍبني أىّب طىٍلحىةى عىًن اٍبًن عىبَّاسو

ؾى كىاٍعفي كقولو تعاىل: ))كىاٍغًفٍر لىنا رىبَّنا ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي(( أىٍم كىاٍستػيٍر ذينيوبػىنىا عىٍن غىَتًٍ 
عىنػٍهىا فيما بيننا كبينك إًنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي أم الذم ال يضاـ من الذ ّتنابك اٟتٍىًكيمي يف أىقٍػوىاًلكى 

: ))لىقىٍد كافى لىكيٍم فًيًهٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كافى يػىٍرجيوا اللَّوى  كىأىفٍػعىاًلكى كىشىٍرًعكى كىقىدىرًؾى مثيَّ قىاؿى تػىعىاىلى
(( ]األحزاب:  ـى كىميٍستىثٍػٌتن ًمٍنوي مىا تقدـ أيضا ألف ىذه ُِكىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى ا تىٍأًكيده ًلمىا تػىقىدَّ [ كىىىذى



 
 

157 

األسوة ا١تثبتة ىاىنا ىي األكىل بعينها، كقولو تعاىل: ًلمىٍن كافى يػىٍرجيوا اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى هتييج إىل 
 ذلك لكل مؤمن با كا١تعاد.

ولو تعاىل: ))كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ أىٍم عىمَّا أىمىرى اللَّوي بًًو فىًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلغىًٍتُّ اٟتٍىًميدي(( كقولو تعاىل: كق
يده(( ]ًإبٍػرىاًىيمى:  يعان فىًإفَّ اللَّوى لىغىًٍتّّ ٛتًى  [" أىػ.ٖ))ًإٍف تىٍكفيريكا أىنٍػتيٍم كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض ٚتًى

 

عُت الشرؾ كىو دعوة غَت ا جل كعبل كاٗتاذ الند  سبحانو  :نى اٍلشٍّْرًؾ()كىاٍلبػىرىاءىةي مً  
: }ًإنًٍَّت بػىرىاءه ٦تَّا تػىٍعبيديكفى، ًإالَّ الًَّذم )كىأىٍىًلًو( أف يتربأ من أىل الشرؾ. كلذلك قاؿ إبراىيم 

ة من الشرؾ كأىلو [. كىف تية أخرل تربأ من الشرؾ كأىلو، كالرباءِٕ، ِٔفىطىرىًِ  ]الزخرؼ: 
يف االعتقاد كالعمل كيف ا١تسكن، بل من كل خصلة من خصا٢تم ككذلك من التشبو ّٔم. }إًنَّا 

 [. تتربأ منهم أكالن مث من عباداهتم.ْبػيرىتءي ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو  ]ا١تمتحنة: 

 متعدو. فقدـ ىنا الرباءة من أىل الشرؾ قبل الشرؾ ألف ضررىم

 

 والدين ثالث مراتب:

)اإًلٍسبلىـي( ىذا ىو ا١ترتبة األكىل، كىو أكسع ا١تراتب ألنو يعٌم من مل يأت بصفة اإلٯتاف 
 كمن مل يأت بصفة اإلحساف.

 اإًلٯتىافي( كىو ا١ترتبة الثانية، كىي أضيق من مرتبة اإلسبلـ.)

 اإًلٍحسىافي( كىو أضيق الثبلث، مث )

قد يثبت لو اإلسبلـ كال يثبت لو ففحينئذو ليس كل من كاف مسلمنا فهو مؤمن أك ٤تسن، 
[. أثبت ٢تم اإلسبلـ ُْاإلٯتاف، قاؿ تعاىل: }قىالىًت اأٍلىٍعرىابي تمىنَّا قيٍل ملٍى تػيٍؤًمنيوا  ]اٟتجرات: 

 افي يف قػيليوًبكيٍم ، كنفى عنهم اإلٯتاف }كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىمَّا يىٍدخيًل اأٍلًٯتى 



 
 

158 

كقد يكوف مؤمننا فحينئذو يكوف مسلمنا كال يكوف ٤تسننا، ألف اإلحساف إٯتاف كزيادة، كما 
أف اإلٯتاف إسبلـ كزيادة، إذنا ىذه كلها متداخلة، إذا قرف بعضها مع بعض فجاءت يف سياؽ 

 كاحد، 

ليها قاعدة: )إذا لذلك يقاؿ يف ىذه األلفاظ: اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف تنطبق ع
اجتمعت افًتقت، كإذا افًتقت اجتمعت(، فحينئذو إذا اجتمعت كلها فنيفسر اإلسبلـ 
باألعماؿ الظاىرة، كاإلٯتاف باألعماؿ الباطنة القلبية، كاإلحساف بالغاية كا١تنتهى يف أعماؿ 

 الظاىر كأعماؿ الباطن،

كيكوف اإلٯتاف كذلك معربان عن كإذا افًتقت فيكوف اإلسبلـ معربان عن اإلٯتاف كاإلحساف  
 اإلسبلـ كاإلحساف ككذلك اإلحساف،

فإذا قاؿ ا تعاىل: ))يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا(( فبل نقوؿ يقصد بذلك األمر ا١تؤمنُت دكف 
ا١تسلمُت كاسنُت، بل ييعٌتى بذلك ا١تؤمنُت كا١تسلمُت كاسنُت، كذا إف جاء لفظ اإلسبلـ 

 بو ا١تسلمُت ككذا ا١تؤمنُت كاسنُت.مفردان فيقصد 

 

 وأركان اإلسالم خمسة، فحينئٍذ ال يوجد اإلسالم إال بوجودىا مجتمعة:

ا رىسيوؿي اللًَّو،  .ُ  شىهىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ٤تيىمَّدن
 كىًإقىاـً الصَّبلىًة،  .ِ
 كىًإيتىاًء الزَّكىاًة،  .ّ
 كىصىٍوـً رىمىضىافى،  .ْ
 البػىٍيًت. كىحىجّْ  .ٓ

 كسيأيت التفصيل يف أحكامها يف "ا١تنتقى من الفقو ا١تصفى" إف شاء ا تعاىل.
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اِبُع: اْلَقُبوُل اْلَماِنُع ِمْن الرَِّد، ْرُط السَّ  الشَّ

ًإنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي يىٍستىٍكربيكفى ، كىيػىقيوليوفى أىئًنَّا لىتىارًكيوا :كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  
 كالقبوؿ: إظهار صحة معٌت ذلك بالقوؿ. [.ّٓ]الصَّافَّات:  تى٢ًتىًتنىا ًلشىاًعرو ٣تىٍنيوفو 

ألخبار، كيطيع األكامر، كيؤمن فيقبل كل ما اقتضتو ىذه الكلمة بقلبو كلسانو، كيصدؽ با
، كيقبل ذلك كلو، كال يرد منو شيئان، كال ٬تٍت على بكل ما جاء عن ا كعن رسولو 

النصوص بالتأكيل الفاسد، كالتحريف الذم هنى ا عنو، بل يصدؽ ا٠ترب، كٯتتثل األمر، 
 در.كيقبل كل ما جاءت بو ىذه الكلمة كاقتضتو بكل رضا، كطمأنينة، كانشراح ص

قاؿ تعاىل كاصفان ا١تؤمنُت بامتثا٢تم، كقبو٢تم، كعدـ ردىم: ]تمىنى الرَّسيوؿي ٔتىا أينزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو ال نػيفىرّْؽي بػىٍُتى أىحىدو ًمٍن ريسيًلًو  ٍعنىا رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ تمىنى بًاللًَّو كىمىبلًئكى كىقىاليوا ٝتًى

 .[ِٖٓالبقرة:]طىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي[ كىأى 

كضد القبوؿ: الرد، فإف ىناؾ من يعلم معٌت الشهادة كيوقن ٔتدلو٢تا، كلكنو يردىا كربان 
 كحسدان.

نىاىيٍم اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونىوي كىمىا فيقاؿ تعاىل  الذينكىذه حاؿ علماء اليهود  هم: ]الًَّذينى تتػىيػٍ
] : تعاىل كقاؿ .[ُْٔالبقرة:]يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم كىًإفَّ فىرًيقان ًمنػٍهيٍم لىيىٍكتيميوفى اٟتٍىقَّ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى[ 

ى ٢تىيٍم اٟتٍى   .[َُٗالبقرة:]قُّ[ ... حىسىدان ًمٍن ًعٍنًد أىنفيًسًهٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ

كلكنهم  ككذلك كاف ا١تشركوف يعرفوف معٌت ال إلو إال ا، كصدؽ رسالة ٤تمد 
يستكربكف عن قبوؿ اٟتق كما قاؿ تعاىل عنهم: ]ًإنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم ال ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي 

هيٍم ال ييكىذّْبيونىكى كىلىًكنَّ الظَّاًلًمُتى كقاؿ تعاىل عنهم: ] ... فىًإنػَّ  .[ّٓالصافات:]يىٍستىٍكربيكفى[ 
 .[ّّاألنعاـ:]بًآيىاًت اللًَّو ٬تىٍحىديكفى[ 

أما االنقياد فهو  الفرؽ بُت االنقياد كالقبوؿ أف القبوؿ إظهار صحة معٌت ذلك بالقوؿ.ك 
 اإلتباع باألفعاؿ، كيلـز منهما اإلتباع.
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 َأرَْكاُن اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَّو

لًيلي قاؿ صاحب التيسَت:  " كىأىرٍكىافي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو : اٍلكيٍفري بًالطَّاغيوًت كىاإٍلًٯتىافي بًاللًَّو ، كىالدَّ
ـى ٢تىىا    :قػىٍوليوي  فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا
يعه عىًليمه كىا  [. ِٔٓ]اٍلبػىقىرىة:   للَّوي ٝتًى

قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاًء اٍلبػىيىاًف : " يػيٍفهىمي ًمٍنوي أىفَّ مىٍن ملٍى يىٍكفيري بًالطَّاغيوًت ملىٍ 
 مىعى ا٢ٍتىاًلًكُت".يىٍستىٍمًسٍك بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ، كيمىٍن ملٍى يىٍستىٍمًسٍك ًّٔىا فػىهيوى ميتػىرىدو 

: ىيوى كيلُّ مىا ٕتىىاكىزى بًًو اٍلعىٍبدي حىدَّهي ًمٍن مىٍعبيودو أىٍك  مىٍتبيوعو قىاؿى اٍبني اٍلقىيًّْم رىًٛتىوي اللَّوي : " الطَّاغيوتي
ديكًف اللًَّو ، أىٍك ميطىاعو ، فىطىاغيوتي كيلّْ قػىٍوـو مىٍن يػىتىحىاكىميوفى إًلىٍيًو غىيػٍرى اللًَّو كىرىسيولًًو ، أىٍك يػىٍعبيديكنىوي ًمٍن 

ًذًه أىٍك يػىتًَّبعيونىوي عىلىى غىٍَتً بىًصَتىةو ًمنى اللًَّو ، أىٍك ييًطيعيونىوي ًفيمىا الى يػىٍعلىميوفى أىنَّوي طىاعىةه للًَّو ، فػى  هى
ـي اٍلميوىقًّْعُتى ج  . َٓص ُطىوىاًغيتي اٍلعىاملى " . ًإٍعبلى

 -لىعىنىوي اللَّوي  -لطَّوىاًغيتي كىًثَتيكفى ، كىريؤكسيهيم ٜتىٍسىةه: ًإٍبًليسي كقىاؿى الشٍَّيخي ٤تيىمَّده اٍلتًَّميًميُّ : " ا
ٍيئان ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب، كى  مىٍن كىمىٍن عيًبدى كىىيوى رىاضو ، كىمىٍن دىعىا النَّاسى ًإىلى ًعبىادىًة نػىٍفًسًو، كىمىٍن ادَّعىى شى

 حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللَّو ".

فػىقىٍد حىكَّمى  سيٍبحىانىوي أىفَّ مىٍن ٖتىىاكىمى أىٍك حىاكىمى ًإىلى غىٍَتً مىا جىاءى بًًو الرَّسيوؿ  كىأىٍخبػىرى 
أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم تمىنيوا ٔتىا أيٍنزًؿى    :الطَّاغيوتى كىٖتىىاكىمى ًإلىٍيًو ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي 

زًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإىلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا بًًو كىييرًيدي ًإلىٍيكى كىمىا أينٍ 
ا الن بىًعيدن  [.َٔ]النّْسىاء:   الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلى

الرُّسيًل كىانيوا يىٍدعيوفى ًإىلى ذىلىكى ، كىالدَّلًيلي  كىلىقىٍد أىمىرىنىا اللَّوي بًاٍجًتنىاًب الطَّاغيوًت كىأىٍخبػىرى أىفَّ كىلَّ 
]النٍَّحل:  كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌلوى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى    :قػىٍوليوي 
ّٔ".] 
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ـي مً  ًمًو اٍلعىدىـ ، كىيػىٍلزى ـي ًمٍن عىدى ًة.أكالن: الرٍُّكني : فػىيػىٍلزى  ٍن كيجيوًدًه اٍلويجيودي ، كىالسُّجيوًد يف الصَّبلى

فلو فقد الركن لبطل العمل، فلو صلى اإلنساف كترؾ ركنان كالسجود أك الركوع سهوان أك 
 عمدان فإف صبلتو باطلة،

ككذلك يف أصل التوحيد فلو عدـ ركن من أركانو ٢تدـ اٯتاف الرجل كصار من ٚتلة 
 الكافرين.

لًيلي قػىٍوليوي كىأىرٍكىافي الى  فىمىٍن    : ًإلىوى ًإالَّ اللَّو : اٍلكيٍفري بًالطَّاغيوًت كىاإٍلًٯتىافي بًاللًَّو ، كىالدَّ
يعه  ـى ٢تىىا كىاللَّوي ٝتًى    عىًليمه يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا

 [. ِٔٓ]اٍلبػىقىرىة: 

قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاًء اٍلبػىيىاًف : " يػيٍفهىمي ًمٍنوي أىفَّ مىٍن ملٍى يىٍكفيري بًالطَّاغيوًت ملىٍ 
 يىٍستىٍمًسٍك بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ، كيمىٍن ملٍى يىٍستىٍمًسٍك ًّٔىا فػىهيوى ميتػىرىدو مىعى ا٢ٍتىاًلًكُت".

 

 اْلُكْفُر بِالطَّاُغوتِ  ن األولالرك

يف كلمة التوحيد، الى  كاإلثباتكىذا ىو معٌت النفي  ،با اإلٯتافالكفر بالطاغوت قبل ك 
 ًإلىوى، ًإالَّ اللَّو،

 ك١تا نقوؿ: الكفر بالطاغوت ىذا يستلـز مسألتُت:

 األكىل: بياف ما ىو الطاغوت، كالثاِ: كيف نكفر بالطاغوت.
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 انطاغٕثيا ْٕ املسأنت األٔىل: 
أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم تمىنيوا ٔتىا  قاؿ: فالطاغوت عرفو ا تعاىل يف سورة النساء 

يىٍكفيريكا بًًو  أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإىلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىفٍ 
ا الن بىًعيدن  [.َٔ]النّْسىاء:   كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلى

فعرؼ الشيء ببعض أجزاءه كأ٫تها فقد أىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي أىفَّ مىٍن ٖتىىاكىمى أىٍك حىاكىمى ًإىلى غىٍَتً مىا 
 اكىمى ًإلىٍيًو.فػىقىٍد حىكَّمى الطَّاغيوتى كىٖتىى  جىاءى بًًو الرَّسيوؿ 

فإٌف قولو عز كجل: )يػىٍزعيموف( تكذيب ٢تم فيما "قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم تؿ الشيخ: 
مع اإلٯتاف يف قلب عبدو  اٌدعوه من اإلٯتاف، فإنو ال ٬تتمع التحاكم إىل غَت ما جاء بو النِب 

، بل أحد٫تا ينايف اآلخر، كالطاغوت مشتق من الطغياف، كىو: ٣تاكزة  اٟتٌد. فكلُّ مىن أصبلن
، فقد حىكىمى ، أك حاكىمى إىل غَت ما جاء بو النِب حىكىمى بغَت ما جاء بو الرسوؿ 

، بالطاغوت كحاكم إليو. كذلك أنٌو ًمن حقّْ كل أحدو أف يكوف حاكمنا ٔتا جاء بو النِب 
اًكمى إىل ما جاء بو النِب  ن حىكىمى . فمى فقط ال ٓتبلفو، كما أٌف من حقّْ كل أحدو أف ٭تي

ٓتبلفو أك حاكم إىل خبلفو فقد طغى، كجاكز حٌده، حيٍكمنا أك ٖتكيما، فصار بذلك طاغوتا 
لتجاكزه حده. كتأمل قولو عز كجل: )كقٍد أيًمركا أٍف يكفيركا بو( تعرؼ منو معاندة القانونيُت، 

كا بو ىو: كإرادهتم خبلؼ مراد ا منهم حوؿ ىذا الصدد، فا١تراد منهم شرعنا كالذم تعٌبد
 الكفر بالطاغوت ال ٖتكيمو.. )فبدَّؿ الذينى ظىلموا قوالى غَتى الذم قيلى ٢تيم(.

، كىؤالء  مث تأمل قولو: )كييريدي الشيطافي أٍف ييضٌلهيم( كيف دؿَّ على أٌف ذلك ضبلؿه
القانونيوف يركنو من ا٢تدل، كما دٌلت اآلية على أنٌو من إرادة الشيطاف، عكس ما يتصور 

نيوف من بيعدىم من الشيطاف، كأٌف فيو مصلحة اإلنساف، فتكوف على زعمهم مرادات القانو 
الشيطاف ىي صبلح اإلنساف، كمراد الرٛتن كما بيعث بو سيدي كلد عدناف معزكال من ىذا 

 ]رسالة ٖتكيم القوانُت[. ".الوصف، كمينحِّى عن ىذا الشأف
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تشريع ا مث يدعي اإلسبلـ كما قاؿ  كالعجب ٦تن ٭تيّْكم غَت"و ا: الشنقيطي رٛتقاؿ ك 
 ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوي  أىنزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيم ملٍَّ  كىمىن: )ولوكق(  أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم تمىنيوا تعاىل: )
 [.ُْْ – ّْٗص  ّ]أضواء البياف ج  ". (اٍلكىاًفريكفى 

قد أٚتع العلماء على أٌف من دفع شيئا أنزلو ا ك ىو مع ذلك ك ": قاؿ إسحاؽ بن راىويو
 .[ِِٔ/ْالتمهيد البن عبد الرب ]. "كافرمقر ٔتا أنزؿ ا أنٌو  

َـّ ا عز كجل الًَّذينى أيكتيوا ًقٍسطنا ًمٍن اٍلًكتىاًب لىمَّا تمىنيوا "ات: يقوؿ ابن تيمية يف ىذه اآلي ذى
بػىٍعضي ٔتىا خىرىجى عىٍن الرّْسىالىًة كىفىضَّليوا ا٠تٍىارًًجُتى عىٍن الرّْسىالىًة عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًّٔىا كىمىا يػيفىضّْلي ذىًلكى 

ًسفىًة كى  يٍػلىًم كىاٍلعىرىًب كىاٍلفيٍرًس  -الدُّكىًؿ اٞتٍىاًىًليًَّة مىٍن يػيفىضّْلي الصَّابًئىةى ًمٍن اٍلفىبلى اًىًليًَّة التػٍُّرًؾ كىالدَّ جى
ٯتىافى بًاٍلكيتيًب كيلّْهىا كىىيٍم  -كىغىٍَتًًىٍم  َـّ اٍلميدًَّعُتى اإٍلً عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى بًاىللًَّو كىًكتىابًًو كىرىسيولًًو كىكىمىا ذى

ًة ًمٍن ديكًف اللًَّو  يػىتػٍريكيوفى التَّحىاكيمى إىلى   اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كىيػىتىحىاكىميوفى إىلى بػىٍعًض الطَّوىاًغيًت اٍلميعىظَّمى
ًت الصَّابًئىًة  ـى كىيػىٍنتىًحليوي يف ٖتىىاكيًمًهٍم إىلى مىقىاالى كىمىا ييًصيبي ذىًلكى كىًثَتنا ٦تٍَّن يىدًَّعي اإٍلًٍسبلى

ًسفىًة أىٍك غىٍَتًًىمٍ  ـً ًمٍن ميليوًؾ التػٍُّرًؾ  أىٍك إىلى ًسيىاسىًة بػىٍعًض اٍلميليوًؾ ا٠تٍىارًًجُتى عىٍن شىرًيعىةً  اٍلفىبلى اإٍلًٍسبلى
 ،[ّّٗ/ُِالفتاكل  ]مج .."كىغىٍَتًًىمٍ 

وًكم إليو من حاكمو بغَت كتاب ا: طاغوت"كقاؿ:  الفتاكل:  مج".]ك٢تذا ٝتيّْيى من ٖتي
 .[َُِص ِٖج

ا٠تامس: كىو أعظمها أك أمشلها، كأظهرىا ):  إبراىيم تؿ الشيخالشيخ ٤تمد بن  قاؿ
معاندة للشرع كمكابرة ألحكامو كمشاقٌة  كرسولو، كمضاىات بااكم الشرعية، إعدادان، 
كإمدادان، كإرصادان، كتأصيبلن، كتفريعان، كتشكيبلن، كتنويعان، كحكمان كإلزامان كمراجع كمستندات، 

، رعية مراجع كمستندات، مرجعها كلها إىل كتاب ا كسيٌنة رسولو فكما أفَّ للمحاكم الش
فلهذه ااكم مراجع ىي القانوف ا١تلفق من شرائع شىٌت كقوانُت كثَتة كالقانوف الفرنسي 
كالقانوف األمريكي كالقانوف الربيطاِ، كغَتىا من القوانُت كمن مذاىب بعض البدعيُت 



 
 

164 

ك فهذه ااكم اآلف يف كثَت من أمصار اإلسبلـ مهيأة مكٌملة ا١تنتسبُت إىل الشريعة. كغَت ذل
الف الكتاب  مفتوحة األبواب، كالٌناس إليها أسرابه ًإثر أسراب، ٭تكم حٌكامها بينهم ٔتا ٮتي
ٌتمو عليهم، فأٌم كفر فوؽ ىذا  كالسيٌنة، من أحكاـ ذلك القانوف كتيلزمهم بو، كتقٌرىم عليو كٖتي

 انتهى.( دة أٌف ٤تمدا رسوؿ ا بعد ىذه ا١تناقضةالكفر كأٌم مناقضة لشها

 

نػىزىلىٍت يف رىجيلو ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى يػيقىاؿي لىوي ": أنو قاؿعىًن اٍبًن عىبَّاسو أما يف سبب نزكؿ اآلية ركل 
نىوي كىبػىٍُتى يػىهيوًدمٍّ خيصيومىةه فػىقىاؿى اٍليػىهيوًدمُّ: نػىٍنطىًلقي ًإىلى ٤تيىمَّ  ، كىافى بػىيػٍ دو، كىقىاؿى اٍلمينىاًفقي: بىٍل ًإىلى  ًبٍشره

، فىأىبى اٍليػىهيوًدمُّ أىٍف ٮتيىاًصمىوي ًإالَّ ًإىلى رىسي  وًؿ كىٍعًب ٍبًن اأٍلىٍشرىًؼ، كىىيوى الًَّذم ٝتىَّاهي اللَّوي الطَّاغيوتى
لًٍليػىهيوًدمّْ،  ضىى رىسيوؿي اللًَّو فػىقى  ، فػىلىمَّا رىأىل اٍلمينىاًفقي ذىًلكى أىتىى مىعىوي ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو اللًَّو 

: اٍنطىلىقى بًنىا ًإىلى عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، فىأىتػىيىا  ، فػىقىاؿى فػىلىمَّا خىرىجىا ًمٍن ًعٍنًدًه لىزًمىوي اٍلمينىاًفقي، كىقىاؿى عيمىرى
ا ًإىلى ٤تيىمَّدو فػىقىضىى يل عىلىٍيوً  فػىلىٍم يػىٍرضى بًقىضىائًًو كىزىعىمى أىنَّوي ٮتيىاًصمي  اٍليػىهيوًدمُّ: اٍختىصىٍمتي أىنىا كىىىذى

، فػىقىاؿى عيمىري  : نػىعىٍم، قىاؿى ٢تىيمىا ريكىٍيدىكيمىا ًإلىٍيكى ؟ قىاؿى حىىتَّ أىٍخريجى ًإلىٍيكيمىا  لًٍلمينىاًفًق: أىكىذىًلكى
:  فىدىخىلى عيمىري اٍلبػىٍيتى كىأىخىذى السٍَّيفى كىاٍشتىمىلى عىلىٍيًو مثيَّ خىرىجى  فىضىرىبى بًًو اٍلمينىاًفقى حىىتَّ بػىريدى، كىقىاؿى

ا أىٍقًضي بػىٍُتى مىٍن ملٍى يػىٍرضى بًقىضىاًء اللًَّو كىقىضىاًء رىسيولًًو. فػىنػىزىلىٍت ىىًذًه اآٍليىةي  راجع تفسَت ."ىىكىذى
 البغوم.

 

عن   ؿى دً كا١تراد بالطاغوت يف اآلية} ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميوٍا ًإىلى الطَّاغيوًت   كل ما عي  
كقوانُت كضعية أك تقاليد كعادات متوارثة أك  مو ظي كتاب ا كسنة نبيو إىل التحاكم إليو من ني 

بُت أف النظم رؤساء قبائل ليفصل بينهم ذلك أك ٔتا يراه زعيم اٞتماعة أك الكاىن كمن ذلك يت
 اليت كضعت ليتحاكم إليها مضاىاة لتشريع ا داخلة يف معٌت الطاغوت،
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: كيلُّ مىا ٕتىىاكىزى بًًو اٍلعىٍبدي حىدَّهي ًمٍن مىٍعبيودو أىٍك  "قاؿ ابن القيم رٛتو ا تعاىل :  كىالطَّاغيوتي
؛ فىطىاغيوتي كيلّْ قػىٍوـو ًمٍن يػىتىحىاكىمي  وفى إلىٍيًو غىيػٍرى اللًَّو كىرىسيولًًو، أىٍك يػىٍعبيديكنىوي ًمٍن ديكًف مىٍتبيوعو أىٍك ميطىاعو

ًذًه اللًَّو، أىٍك يػىٍتبػىعيونىوي عىلىى غىٍَتً بىًصَتىةو ًمٍن اللًَّو، أىٍك ييًطيعيونىوي ًفيمىا الى يػىٍعلىميوفى أىنَّوي طىاعىةه لًلَّ  ًو؛ فػىهى
ليوا[ ًمٍن ًعبىادىًة اللًَّو طىوىاًغيتي اٍلعىاملًى إذىا تىأىمٍَّلتػىهىا كىتى  أىمٍَّلتى أىٍحوىاؿى النَّاًس مىعىهىا رىأىٍيت أىٍكثػىرىىيٍم ]عىدى

إىلى ًعبىادىًة الطَّاغيوًت، كىعىٍن التَّحىاكيًم إىلى اللًَّو كىًإىلى الرَّسيوًؿ إىلى التَّحىاكيًم إىلى الطَّاغيوًت، كىعىٍن 
ًء ملٍى يىٍسليكيوا طىرًيقى النَّاًجُتى اٍلفىائًزًينى  اعىًة الطَّاغيوًت كىميتىابػىعىًتًو،طىاعىًتًو كىميتىابػىعىًة رىسيولًًو إىلى طى  كىىىؤيالى

كىالى قىصىديكا قىٍصدىىيٍم، بىٍل خىالىفيوىيٍم يًف الطَّرًيًق  -كىىيٍم الصَّحىابىةي كىمىٍن تىًبعىهيٍم  -ًمٍن ىىًذًه اأٍليمًَّة 
ًء بًأىنػَّهيٍم إذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا إىلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإىلى الرَّسيوًؿ كىاٍلقىٍصًد مىعنا، مثيَّ أىٍخبػىرى  تػىعىاىلى عىٍن ىىؤيالى

، كىملٍى يىٍستىًجيبيوا لًلدَّاًعي، كىرىضيوا ًْتيٍكًم غىٍَتًًه، مثيَّ تػىوىعَّدىىيٍم بًأىنػَّهيٍم إذىا أىصى  ابػىتػٍهيٍم أىٍعرىضيوا عىٍن ذىًلكى
اهًنًٍم كىأىٍموىا٢تًًٍم ًبسىبىًب إٍعرىاًضًهٍم عىمَّا جىاءى بًًو الرَّسي ميًصيبىةه  وؿي يًف عيقيو٢تًًٍم كىأىٍديىاهًنًٍم كىبىصىائًرىٍم كىأىٍبدى

: }فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف  ًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض يي كىٖتىًٍكيًم غىٍَتًًه كىالتَّحىاكيًم إلىٍيًو كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى
، أىٍم بًًفٍعًل مىا يػيٍرًضي ْٗذينيؤًًٍّم  ]ا١تائدة:  ٍحسىافى كىالتػٍَّوًفيقى [ اٍعتىذىريكا بًأىنػَّهيٍم إ٪تَّىا قىصىديكا اإٍلً

نػىهيمىا كىمىا يػىٍفعىليوي مىٍن يػىريكـي التػٍَّوًفيقى بػىٍُتى مىا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي  كىبػىٍُتى مىا خىالىفىوي،  اٍلفىرًيقىٍُتً كىيػيوىفّْقي بػىيػٍ
ٯتىافي إ٪تَّىا يػىٍقتىًضي إٍلقىاءى اٟتٍىٍرًب  ، كىاإٍلً حى كىالتػٍَّوًفيقى بػىٍُتى مىا كىيػىٍزعيمي أىنَّوي ًبذىًلكى ٤تيًٍسنه قىاًصده اإٍلًٍصبلى

ٯتىافي جىاءى بًًو الرَّسيوؿي كىبػىٍُتى كيلّْ مىا خىالىفىوي ًمٍن طىرًيقىةو كىحىًقيقىةو كىعىًقيدىةو كىًسيى  ؛ فػىرىخَّصى اإٍلً اسىةو كىرىٍأمو
ا اٟتٍىٍرًب الى يف التػٍَّوًفيًق، كىبًاىللًَّو التػٍَّوًفيقي.  يف ىىذى

ٯتىاًف عىٍن اٍلًعبىاًد حىىتَّ ٭تيىكّْميوا رىسيولىوي يًف كيلّْ مىا شىجى  رى مثيَّ أىٍقسىمى سيٍبحىانىوي بًنػىٍفًسًو عىلىى نػىٍفًي اإٍلً
نػىهيٍم ًمٍن الدَّ  ا التٍَّحًكيًم ٔتيجىرًَّدًه حىىتَّ يػىٍنتىًفيى عىٍن بػىيػٍ ٍم ًّٔىذى

ًقيًق كىاٞتٍىًليًل، كىملٍى يىٍكتىًف يًف إٯتىاهًنً
صيديكرًًىٍم اٟتٍىرىجي كىالضّْيقي عىٍن قىضىائًًو كىحيٍكًمًو، كىملٍى يىٍكتىًف ًمنػٍهيٍم أىٍيضنا ًبذىًلكى حىىتَّ ييسىلّْميوا 

: }كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا  كا اٍنًقيىادنا.تىٍسًليمنا، كىيػىنػٍقىادي  كىقىاؿى تػىعىاىلى
[ فىأىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي أىنَّوي لىٍيسى ًلميٍؤًمنو أىٍف ٮتىٍتىارى ّٔأىٍف يىكيوفى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم  ]األحزاب: 

الن ميًبيننا. بػىٍعدى قىضىائًوً  إعبلـ ا١توقعُت . ]أىػ ."كىقىضىاًء رىسيولًًو، كىمىٍن ٗتىىيػَّرى بػىٍعدى ذىًلكى فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
 . [َٓص  ُج
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ًنيفنا ًفٍطرىتى اللًَّو الَّيًت فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا ال تػىٍبًديلى  يًن حى قاؿ ا تعاىل: )فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدّْ
: ٠ًتىٍلًق اللًَّو ذى   [، ًَّلكى الدّْيني اٍلقىيّْمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال يػىٍعلىميوفى( ]الرـك

قولو: )ال تبديل ٠تلق ا(، قاؿ ابن عباس، كإبراىيم النخعي ، ك قاؿ ابن كثَت يف التفسَت: 
كسعيد بن جبَت، ك٣تاىد، كعكرمة، كقتادة، كالضحاؾ، كابن زيد: أم لدين ا، كقاؿ 

قولو: )ال تبديل ٠تلق ا(: لدين ا، خلق األكلُت: دين األكلُت، الدين كالفطرة البخارم: 
 .[ِْْ/ّاإلسبلـ( ]تفسَت ابن كثَت: 

سبب ك  [ْْ( ]ا١تائدة:  اٍلكىاًفريكفى  ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوي  أىنزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيم ملٍَّ  كىمىنقاؿ تعاىل : )
عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، أىفَّ اليػىهيودى جىاءيكا ًإىلى "نزكؿ اآلية كما عنػد مسلػم: 

ديكفى يًف : »، فىذىكىريكا لىوي أىفَّ رىجيبلن ًمنػٍهيٍم كىاٍمرىأىةن زىنػىيىا، فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىسيوؿي اللًَّو رىسيوًؿ اللًَّو  مىا ٕتًى
بٍػتيٍم ًإفَّ ًفيهىا «. التػٍَّورىاًة يًف شىٍأًف الرٍَّجمً  : كىذى فػىقىاليوا: نػىٍفضىحيهيٍم كى٬تيٍلىديكفى، فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني سىبلىـو

لىهىا كىمىا بػىٍعدىىىا، الرٍَّجمى فىأىتػىٍوا بًالتػٍَّورىاًة فػىنىشىريكىىا، فػىوىضىعى أىحىديىيٍم يىدىهي عىلىى تيىًة الرٍَّجًم،  فػىقىرىأى مىا قػىبػٍ
، فػىرىفىعى يىدىهي فىًإذىا ًفيهىا تيىةي الرٍَّجًم، فػىقىاليوا: صىدىؽى يى  : اٍرفىٍع يىدىؾى ا ٤تيىمَّدي، فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي اللًَّو ٍبني سىبلىـو

ٍرأىًة فػىريًٚتىا، قىاؿى عى  ًفيهىا تيىةي الرٍَّجًم، فىأىمىرى ًًّٔمىا رىسيوؿي اللًَّو 
ى
ٍبدي اللًَّو: فػىرىأىٍيتي الرَّجيلى ٬تىٍنىأي عىلىى ا١ت

 .يىًقيهىا اًٟتجىارىةى "

}أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى  قاؿ تعاىل: 
يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل :" يػيٍنًكري تػىعىاىلى عىلىى مىٍن خىرى  قاؿ ابن كثَت [.َٓ]ا١تائدة:

جى عىٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت
حىاًت، ا لَّيًت عىلىى كيلّْ خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعىٍدؿو ًإىلى مىا ًسوىاهي ًمنى اآٍلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى

ًت كىضىعىهىا الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو ًمٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىىٍ  الى لي اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى
ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرىائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت اٍلمىلى  ًكيًَّة كىاٞتٍىهىاالى

اليىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن  اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهٍم ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي 
ًميًَّة، كى  ، ًمنى اٍليػىهيوًديًَّة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى شىىتَّ ًفيهىا كىًثَته ًمنى أىٍحكى

اـً أىخىذىىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي  ، فىصىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍيٍكًم اأٍلىٍحكى
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بي ًقتىاليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإىلى ًبًكتىاًب اللًَّو كىسينًَّة رىسيولًًو  . كىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى
 ، قىًليلو كىالى كىًثَت"فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف  حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو 

فىمىٍن تػىرىؾى الشَّرٍعى اٍلميٍحكىمى اٍلمينػىزَّؿى عىلىى ٤تيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو خىاَتًى  "كقاؿ يف البداية كالنهاية: 
، فىكىٍيفى ٔتىٍن ٖتىىاكىمى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًإىلى " اٍليىاسىاًؽ "  كىٖتىىاكىمى ًإىلى غىٍَتًًه ًمنى الشَّرىائًًع اٍلمىٍنسيوخىًة كىفىرى

 ( . ُِٔ/ُٕ) "كىقىدَّمىهىا عىلىٍيًو؟ مىٍن فػىعىلى ذىًلكى كىفىرى بًًإٍٚتىاًع اٍلميٍسًلًمُتى.

قاؿ ابن حـز : ) ال خبلؼ بُت اثنُت من ا١تسلمُت أف من حكم ْتكم اإل٧تيل ٦تا مل 
( اإلحكاـ يف يأت بالنص عليو كحي يف شريعة اإلسبلـ فانو كافر مشرؾ خارج عن اإلسبلـ 

 . ُّٕ/ٓأصوؿ األحكاـ 

يًع كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ) كىمىٍعليوـه بًااًلٍضًطرىاًر ًمٍن ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى كىبًاتػّْفىاًؽ ٚتًى
ـً أىٍك اتػّْبىاعى شىرًيعىةو غىٍَتً شىرًيعىًة ٤تيى  فػىهيوى كىاًفره  مَّدو اٍلميٍسًلًمُتى أىفَّ مىٍن سىوَّغى اتػّْبىاعى غىٍَتً ًديًن اإٍلًٍسبلى

كىىيوى كىكيٍفًر مىٍن تمىنى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىكىفىرى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى : ) إفَّ الًَّذينى 
ضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو يىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرّْقيوا بػىٍُتى اللًَّو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىعٍ 

بنا ميًهيننا كىييرًيديكفى أىٍف يػىتًَّخذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن ، أيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى حىقِّا كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًفرًينى عىذىا
 . ِْٓص ِٖ( مج الفتاكل ج

كما   كاعلم أخي أف الناس انقسموا إىل قسمُت يف شأف التحاكم للطاغوت ) الدستور (
أخرب ا تعاىل يف كتابو العزيز فقاؿ : ) ًإ٪تَّىا كىافى قػىٍوؿى اٍلميٍؤًمًنُتى ًإذىا ديعيوا ًإىلى اللًَّو كىرىسيولًًو 

ٍعنىا كىأىطىٍعنىا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  نػىهيٍم أىٍف يػىقيوليوا ٝتًى كقاؿ عن   [،ُٓ( ]النور:  لًيىٍحكيمى بػىيػٍ
ذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا ًإىلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإىلى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى يىصيدُّكفى عىٍنكى القسم الثاِ : )كىإً 

كاحذر  ،فكن من أنصار القسم األكؿ حىت تناؿ مغفرة العزيز ا١تتعاؿ .[ُٔ:النساء]صيديكدنا ( 
 أف تكوف من أصحاب القسم الثاِ فتبوء با٠تسراف كغضب الواحد الدياف .
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 رؤوس الطواغيت

: " الطَّوىاًغيتي كىًثَتيكفى، كىريؤكسيهيم ٜتىٍسىةه: بن عبدالوىاب رٛتو اقىاؿى الشٍَّيخي ٤تيىمَّده 
، كىمىٍن  -لىعىنىوي اللَّوي  -ًإٍبًليسي  ٍيئان كىمىٍن عيًبدى كىىيوى رىاضو دىعىا النَّاسى ًإىلى ًعبىادىًة نػىٍفًسًو، كىمىٍن ادَّعىى شى

 ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب، كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللَّو ".

فالطاغوت ليس كما يظنو البعض أنو الصنم أك الوثن فقط، فإف الطَّوىاًغيتي كىًثَتيكفى، 
كية ا نية طاغوت، كالقومية طاغوت، كاالشًت فالدستور طاغوت، كالدٯتقراطية طاغوت، كالوط

 طاغوت، كالبعثية طاغوت، كالكاىن طاغوت، كاٟتاكم ا١تبدؿ لشرع ا طاغوت، ....

  إذان فالطواغيت كىًثَتيكفى، كىريؤكسيهيم ٜتىٍسىةه:

 ،-لىعىنىوي اللَّوي  -ًإٍبًليسي -ُ

 ِ-  ،  كىمىٍن عيًبدى كىىيوى رىاضو

 ًإىلى ًعبىادىًة نػىٍفًسًو،كىمىٍن دىعىا النَّاسى  -ّ

ٍيئان ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب، -ْ   كىمىٍن ادَّعىى شى

  كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللَّو. -ٓ 

، كا١تسيح بن مرمي  ، كالصاٟتُت كٮترج من مسمى الطاغوت من عيًبدى كىىيوى غَت رىاضو
ككاألئمة األربعة رٛتهم ا الذين الذين عبدهتم الصوفية، فإهنم غَت راضوف بتلك العبادة، 

 .عبدىم بعض ا١تقلدة

 قاؿ الشافعي رٛتو ا: "من قٌلد معينان يف ٖترمي شيء أك ٖتليلو، كقد ثبت اٟتديث ٓتبلفو،
 .ٗٔكمنعو التقليد من اتباع السنة، فقد اٗتذ من قلده ربان يعبد من دكف ا.." ىدية السلطاف
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 :التي تعبد في زماننا من دون اهللومن ىذه األوثان والطواغيت 

 الديمقراطية

عت كاختصرت فسميت دٯتقراطية.  ىي كلمة يونانية أصلها )دٯتوس كراتوس(، ٚتي
كمعناىا: حكم الشعب للشعب أك سلطة الشعب، فالشعب ىو الذم ٭تكم نفسو حيث 

ينتىًخبوف يقـو بانتخاب األحزاب السياسية اليت ٘تثلو يف ٣تلس الرب١تاف، حيث يقـو األعض
اء ا١ت

بتشكيل ٞتنة كتابة الدستور الذم ٭تكم الشعب، كييقًسم اٞتميع على احًتامو كالعمل ٔتا فيو، 
فيجعلوف كتاب ا كراء ظهورىم، ك٭تكموف ٔتا أنزؿ الناس ٔتا ٘تليو عليهم شياطينهم كأىوائهم 

ف خالفت دين ا، كعقو٢تم، كيؤمنوف ْترية اختيار الدين كحرية الشخصية كحرية التعبَت كإ
ك٦تن ٛتل لواء ىذا الفرقة يف ىذا العصر   كغَت ذلك من القوانُت الكفرية ا١تعظمة دكليان.

كركَّجوا كشرعوا لو ما يسمى ّتماعة اإلخواف ا١تسلمُت، كغَتىم من نسبوا أنفسهم إىل السلف 
٭تدث فيها فيجب على ا١تسلم أف يعرؼ حقيقة ىذه الرب١تانات كما  كالسلف منهم براء. –

من الشرؾ كنبذ التوحيد حىت يىسلم لو دينو، كيىدخيل أيضان يف ىذا الشرؾ ما تسمى بااكم 
العسكرية حيث يتحاكم ٢تا العسكر جنود الطواغيت، كااكم اإلعبلمية، كااكم التجارية، 

 ملٍَّ  ىل: }كىمىنفجميعها ٖتكم بغَت ما أنزؿ ا، كىذه ااكم موجودة يف ببلد اٟترمُت، قاؿ تعا
 [.ْْ]ا١تائدة:   اٍلكىاًفريكفى  ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوي  أىنزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيم

 ومن ىذه الطواغيت العلمانية

كالًتٚتة الصحيحة للكلمة ىي البلردينية، كىي حركة اجتماعية هتدؼ إىل صرؼ الناس 
كلذلك فإف ا١تدلوؿ الصحيح كتوجيههم من االىتماـ باآلخرة إىل االىتماـ بالدنيا كحدىا، 

لكلمة "العلمانية" ىو: فصل الدين عن الدكلة"، أك ىو "إقامة اٟتياة على غَت الدين"، سواء 
بالنسبة لؤلمة أك للفرد، كاٟتكاـ الشرعية معطٌلة يف ظل العلمانية تعطيبلن  كامبلن،  كاٟتكم ّٔا 

 جرٯتة تستوجب البطبلف كا١تساءلة.
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 يةالبعثومن ىذه الطواغيت 

حزب علماِ،  قومي ال ديٍت، يدعو إىل االنقبلب الشامل يف ا١تفاىيم كالقيم كالبعث: 
العربية، لصهرىا كٖتويلها إىل التوجو االشًتاكي، ك٢تم شعار معلن كىو: أمة عربية كاحدة ذات 

 رسالة خالدة، كىي رسالة اٟتزب.

النصراِ، أٌسس حزب البعث العرّب االشًتاكي يف  كمؤسس ىذا اٟتزب ىو: ميشيل عفلق
 ـُْٕٗإبريل )نيساف(عاـ 

ككاف مقصوده من تأسيس ىذا اٟتزب ىو إعادة اٞتاىلية القومية، كالتنٌكر لئلسبلـ كدفع 
تعاليمو، كقلب مفاىيم األخوَّة اإلسبلمية كصهرىا يف القومية العربية، ْتيث تصبح القومية 

 كالرباء، كٖتتو تزكؿ الفوارؽ الدينية. العربية ىي معقد الوالء

 فمن األصوؿ اليت كضعها مؤسس ىذا اٟتزب:

ا١تادة ا٠تامسة: )٭تظر تأسيس األحزاب السياسية كاٞتمعيات اليت تقـو على أساس زٌج 
كىذا ىو عُت العلمانية، اليت هتدؼ إىل التحرر من تعاليم اإلسبلـ  الدين يف السياسة(.

 عن ا١تعامبلت، كحصره يف ا١تساجد فقط. كأحكامو، كإقصاء الدين

(من مبادئ اٟتزب: )الرابطة القومية ىي الرابطة الوحيدة القائمة يف ُٓكما يف ا١تادة)
كىذه كاضحة يف إلغاء األخوَّة . الدكؿ العربية اليت تكفل االنسجاـ بُت ا١تواطنُت...(

 اإلسبلمية، كجعل القومية ىي أساس األخوَّة كابة كالعداكة.

(: )ترمي سياسة اٟتزب إىل خلق جيل عرّب جديد يأخذ بالتفكَت العلمي ُْكيف ا١تادة )
كطليق من قيود ا٠ترافات كالتقاليد الرجعية( )انظر: نضاؿ حزب البعث ١تيشيل 

 كيقصد بالتقاليد الرجعية: تعاليم اإلسبلـ كشرائعو كأحكامو. (.َُٕ/ُعفلق

 كبالعركبة دينان ما ٢تا ثاف   ك لو تمنت بالبعث ربان ال شري كمن شعاراهتم:
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كاٟتاصل أف دعوة حزب البعث دعوة قومية كفرية جاىلية تنقض أصل الدين كٖتارب 
تعاليمو، كا١تقصود منها: ىو إبعاد ا١تسلمُت عن دينهم، كتفريق كلمتهم كإضعاؼ شوكتهم، 

 .ك٘تزيق رابطة الدين اليت ٚتعت بُت ا١تسلمُت على ٥تتلف ألسنتهم كبلداهنم

 

 القوميةومن ىذه الطواغيت 

دعوة جاىلية إٟتادية، هتدؼ إىل ٤تاربة اإلسبلـ، كالتخلص من أحكامو كالقومية: 
كتعاليمو، كاستبداؿ ذلك بالقومية، كجعلها ا١تظلَّة اليت ٕتتمع ٖتتها اٟتقوؽ كتتساكل، كعليها 

دعوة ناقصة عن ٖتقيق كالقوميوف يعتربكف الدعوة إىل دين اإلسبلـ  يعقد الوالء كالرباء.
 طموحات القوميُت، بل ييعترب الدين رجعية يف نظرىم، ك٬تب فصلو عن الدكلة أيضان.

بل يسعى دعاة القومية: أف تكوف القومية بديبلن عن النبٌوات، كأف نبوة القومية ٬تب أف 
فَّة ييبذؿ ٢تا كل غاؿ كرخيص، كأف يكوف اإلٯتاف ّٔا أقول من كل الركابط كجعلوىا يف الك

 األخرل مع اإلٯتاف با تعاىل، كأهنا ٬تب أف تكوف ىي الديانة لكل عرّب.

 كيتمثَّل دعاة الفكر القومي كثَتان من أقواؿ الشاعر:     

بيِو عيدان ٬تعل العرب أمةن   كسَتكا ّتثماِ على دين بػىٍرىىمً    ىى

 نًَّم!ّته  بعدهي  كسهبلن   كأىبلن    بيننا   يوٌحد سبلـه على كيفرو 

كيقوؿ بعض مفكرم القومية العربية: إذا كاف لكل عصر نبوتو ا١تقدسة فإف القومية العربية 
 ىي نبوة ىذا العصر!

 دين العركبة كاحد ال اثناف    يا مسلموف كيا نصارل دينكم  كقاؿ أحدىم:

إذا تبُت ىذا علمتى أف القومية من الطواغيت اليت أصبحت تقدـ على الدين، كيعتقد من 
 منهم كمعاداهتم. ةأجلها الوالء كالرباء، فيجب الكفر ّٔا، كالرباءة منها، كتكفَت أىلها كالرباء
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 الوطنيةومن ىذه الطواغيت 

لقد جبل ا تعاىل اإلنساف على حب بلده اليت نشأ كترعرع فيو، كحب الوطن قد يكوف 
 الفطرية أك الطبيعية.حبان جبليان ٣تردان ال تعلق لو بالدين، فهو يدخل ضمن ابة 

كلكن بعد ٘تزؽ الدكلة اإلسبلمية، قسم أعداء الدين ببلد اإلسبلـ إىل دكيبلت كرٝتوا 
حدكدان مصطنعة لكل جزء، ككضعوا علمان لو، مث حرص الكفار كككبلؤىم الطواغيت على 
غرس تعظيم العلم كالوطنية يف قلوب ا١تسلمُت، حىت يزيلوا من قلؤّم الوحدة كاألخوة 

إلسبلمية، كيصرفوىم عن دينهم كالوالء كالرباء فيو، على تقديس الوطن كعقد الوالء كالرباء، ا
كاألخوة، كالنصرة ألجلو، كالتفريق بُت الناس باعتبار الوطن ال باعتبار الدين، مع التحرر من 
ية مبادئ  اإلسبلـ كاألخبلؽ اإلسبلمية كالقيود الشرعية، بل كفتح آّاؿ للكفر كالردة كحر 
 الرأم كحرية التدين، مع اٟتفاظ على كحدة الوطن كعدـ ا١تساس بشخص اٟتاكم أك النظاـ.

كٖتت شعارات الوطنية يعترب حقُّ اٟتاكم، كالنظاـ، كالعىلىم، أعظم من حق ا تبارؾ 
ال ييعد ٣ترمان  ، فمن كفر با أك سب الدين أك سب رسوؿ ا كتعاىل كحق النِب 
يدخل يف دائرة اٟترية الوطنية، كما ىي مقولتهم الشهَتة: "الدين  كالوطن  عندىم بل ًفعلوي 

 للجميع"،

 أما من يسب اٟتكاـ أك يعارض النظاـ، أك ييهُت العىلىم، فإنو ييعترب ٣ترمان يستحق العقاب.

كعليو فإف الوطنية ّٔذا االعتبار قد جعلت طاغوتان ييعظَّم كييقدَّس، كيعقد عليها الوالء 
 لرباء، فيجب الكفر ّٔذه الوطنية الكفرية، كالرباءة منها، كمن أىلها كمعاداهتم.كا

 

 ىذه بعض الطواغيت الواجب على ا١تسلم الكفر ّٔا حىت يستمسك بالعركة الوثقى.
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 املسأنت انثاَيت: كيف َكفز بانطاغٕث؟
 من األمور التي أمرنا اهلل حيال الطاغوت:

اإلنساف ال يدخل يف اإلسبلـ إال أف يكفر بالطاغوت  اعلم كفقك ا لقبوؿ اٟتق أف-ُ
ـى ٢تىىا  قاؿ تعاىل : ) فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا
يعه عىًليمه  أىٍضوىاًء اٍلبػىيىاًف : " يػيٍفهىمي ًمٍنوي أىفَّ مىٍن  قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يف تػىٍفًسَتًهً  [ِٔٓالبقرة ](  كىاللَّوي ٝتًى

ملٍى يىٍكفيري بًالطَّاغيوًت ملٍى يىٍستىٍمًسٍك بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ، كيمىٍن ملٍى يىٍستىٍمًسٍك ًّٔىا فػىهيوى ميتػىرىدو مىعى 
 ا٢ٍتىاًلًكُت".

فى ًعبىادىًة غىٍَتً كىًصفىةي اٍلكيٍفًر بًالطَّاغيو قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب: "  ًت أىٍف تػىٍعتىًقدى بيٍطبلى
 ،[٣َِٔتىٍميوعىةي التػٍَّوًحيد ص ]اللًَّو ، كىتػىتػٍريكىهىا ، كىتػيٍبًغضىهىا ، كىتيكىفّْرى أىٍىلىهىا ، كىتػيعىاًديًهم " 

قاؿ ابن القيم رٛتو ا : " ال يكفي أف يعبد ا ك٭تبو كيتوكل عليو، كينيب إليو كٮتافو 
حىت يًتؾ عبادة غَته كالتوكل عليو كاإلنابة إليو كخوفو كرجاءه ، كيبغض ذلك " كيرجوه ، 

  [.َُٕ:شفاء العليل]

كىًة بًاٍلعيرٍ فػىقىًد اٍستىٍمسىكى فمن حقق ركٍت التوحيد ك٫تا الكفر بالطاغوت كاإلٯتاف با ) 
 .اٍلويثٍػقىى( كىي: التوحيد

 

قاؿ تعاىل: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ الٌلوى كىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى  ]النحل: -ِ
  لىقىٍد بٌُت سبحانو كتعاىل أىفَّ كىلَّ الرُّسيًل كىانيوا يىٍدعيوفى ًإىلى عبادتو كالكفر بالطاغوت،[. ّٔ

أم: ابتعدكا عنو بأف تكونوا يف جانب، كىو يف جانب. فبل  كقولو: }كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى 
 ،ن عنصرا يف ٥تابراتوكال تكلو، كال جابيا كال خازنا  عنده تكوف جنديا من جنوده كال عريفا

 من حراسو ...  حارسان  نتك كال
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شر ال يىقبىلي اي عىزَّ كىجىلَّ ًمٍن ميشرؾو بعدى مىا أسلىمى عىمبلن أك ييفارؽي : ) قاؿ 
ي
كُتى إىل ا١ت

يسلمُتى( ]ركاه أٛتد
   [،كغَته بسند صحيح ا١ت

يشركُتى ال يىقبىلي اي ًمنو عىمبلن بىعدى إسبلمو، كأفَّ الشَّرطى 
فىدىؿَّ على أفَّ مىٍن مٍل ييفارٍؽ ا١ت

يسلمُتى، كميظاىرةي الكيفَّاًر كميعاكنتػيهيم ك 
يشركُتى إىل ا١ت

ميناصرتػيهيم يفً صحَّة إٯتانًًو ىيوى ميفارقةي ا١ت
قّْقي ذلكى األصلى العظيم.  بالقوًؿ كالفعًل ال ٭تي

 

قاؿ تعاىل: )ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا  -ّ
نَّمي ميٍستىٍضعىًفُتى يف اأٍلىٍرًض قىاليوا أىملٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهى 

الوطن كالديار كتركهم للهجرة، أنفسهم بشحهم  ظلموا[، أم ٍٕٗت مىًصَتنا( ]النساء: كىسىاءى 
( مل كينَّا ميٍستىٍضعىًفُتى يًف اأٍلىٍرضً كتكثَتىم لسواد ا١تشركُت على ا١تسلمُت، ك١تا تعللوا بقو٢تم: )

بلئكة يقبل ا تعاىل منهم عذرىم لوجود األرض اليت يقدركف على ا٢تجرة فيها، فقالت ا١ت
 ٢تم: )أىملٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا( . 

: نػىزىلىٍت يًف نىاسو ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى، ٗتىىلَّفيوا عىٍن رىسيوًؿ "قاؿ ابن كثَت يف التفسَت:  قىاؿى الضَّحَّاؾي
ًذًه اآٍليىةي اٍلكىرٯتىةي  اللًَّو  ٔتكة، كىخىرىجيوا مىعى اٍلميٍشرًًكُتى يػىٍوـى بىٍدرو، فىأيًصيبيوا ًفيمىٍن أيًصيبى فػىنػىزىلىٍت ىى

ننا ًمنٍ  ًِى اٍلميٍشرًًكُتى كىىيوى قىاًدره عىلىى ا٢تًٍٍجرىًة، كىلىٍيسى ميتىمىكّْ ـى بػىٍُتى ظىهىرىا   ًإقىامىةً عىامَّةن يًف كيلّْ مىٍن أىقىا
: }إً  ًذًه اآٍليىًة حىٍيثي يػىقيوؿي تػىعىاىلى ٍٚتىاًع، كىبًنىصّْ ىى يًن، فػىهيوى ظىامًله لًنػىٍفًسًو ميٍرتىًكبه حىرىامنا بًاإٍلً فَّ الدّْ
ٍثتيٍم الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم  أىٍم: بًتػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة }قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم  أىٍم: مًلى مى  كى
لىًد، ىىاىينىا كىتػىرىٍكتيمي ا٢تًٍٍجرىةى؟ }قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفُتى يًف األٍرًض  أىٍم: الى نػىٍقًدري عىلىى ا٠ٍتيريكًج ًمنى اٍلبػى 

ٍأكىاىيٍم فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مى }كىالى الذَّىىاًب يف اأٍلىٍرًض }قىاليوا أىملٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن 
  ..جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصَتنا

 . مىعىوي فىًإنَّوي ًمثٍػليوي ": " مىٍن جىامىعى اٍلميٍشرًؾى كىسىكىنى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
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لًٍلعىبَّاًس: " اٍفًد نػىٍفسىكى  كىقىاؿى السُّدّْمُّ: لىمَّا أيًسرى اٍلعىبَّاسي كىعًقيل كنػىٍوفىل، قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
، ًإنَّكي كى  : " يىا عىبَّاسي ؟ قىاؿى ، كىنىٍشهىٍد شىهىادىتىكى لىتىكى : يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىملٍى نيصىلّْ ًقبػٍ ٍم اٍبنى أىًخيكى " قىاؿى

خىاصىٍمتيٍم فخيصمتم". مثيَّ تىبلى عىلىٍيًو ىىًذًه اآٍليىةى: }أىملٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن ]فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا 
.جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصَتنا[ ًئكى مىٍأكىاىيمٍ فىأيكلى    ، [  رىكىاهي اٍبني أىّب حىاَتًو

ًء يف تػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة، كىذىًلكى أىنػَّهيٍم الى يػىٍقًدريكفى عىلىى التَّخىلًُّص  ا عيٍذره ًمنى اللًَّو تػىعىاىلى ٢ًتىؤيالى ًمٍن ىىذى
: }الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال أىٍيًدم اٍلميٍشرًًكُتى، كىلىٍو قىدىريكا مىا  ا قىاؿى ، كى٢ًتىذى عىرىفيوا يىٍسليكيوفى الطَّرًيقى

 يػىٍهتىديكفى سىًبيبل  قىاؿى ٣تيىاًىده كىًعٍكرًمىةي، كىالسُّدّْمُّ: يػىٍعًٍت طىرًيقنا.

: }فىأيكلىًئكى عىسىى اللَّوي أىٍف يػىٍعفيوى عىنػٍهيٍم  أىٍم: يػىتىجىاكىزى  عىنػٍهيٍم بًتػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة،  كىقػىٍوليوي تػىعىاىلى
 "..كىافى اللَّوي عىفيوِّا غىفيورنا كىعىسىى ًمنى اللًَّو ميوًجبىةه }كى 

كىقػىٍوليوي: }كىأىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةه  قىاؿى ٣تيىاًىده: فػىهىاًجريكا ًفيهىا،  كقاؿ ابن كثَت رٛتو ا: "
، عىٍن مىٍنصيورو، عىٍن عىطىاءو يف قػىٍولًًو: }كىأىٍرضي اللًَّو  كىقىاؿى  .كىجىاًىديكا، كىاٍعتىزًليوا اأٍلىٍكثىافى. شىرًيكه

: ًإذىا ديًعيتيٍم ًإىلى اٍلمىٍعًصيىًة فىاٍىريبيوا، مثيَّ قػىرىأى: }أىملٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػي  هىاًجريكا كىاًسعىةه  قىاؿى
 ".ًفيهىا 

كأكرب ذنب كأضلو كأعظمو منافاة ألصل ": قاؿ الشيخ عبد اللطيف تؿ الشيخ يف الرسائل
اإلسبلـ نصرة أعداء ا كمعاكنتهم كالسعي فيما يظهر بو دينهم كما ىم عليو من التعطيل 
كالشرؾ كا١توبقات العظاـ، ككذلك انشراح الصدر ٢تم كطاعتهم كالثناء عليهم كمدح من دخل 

كعقد األخوة كالطاعة ٢تم،  ٖتت أمرىم كانتظم يف سلكهم، ككذلك ترؾ جهادىم كمسا١تتهم
ر كٟتق ّٔم ارتد، كحل مالو كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ يف اختياراتو: من جهز إىل معسكر التتا

  ".كدمو
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خاف مىًلًك اٍلميٍشرًًكُتى: مىا ىيوى ًمٍن أىٍعظىًم ز كجنك : "شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا قاؿ
ـً كىكيلُّ مى  ٍن قػىفىزى إلىٍيًهٍم ًمٍن أيمىرىاًء اٍلعىٍسكىًر كىغىيػٍري اأٍليمىرىاًء فىحيٍكميوي حيٍكميهيٍم اٍلميضىادًَّة ًلًديًن اإٍلًٍسبلى

. كىًإذىا كىافى  ـً ـً بًقىٍدًر مىا اٍرتىدَّ عىٍنوي ًمٍن شىرىاًئًع اإٍلًٍسبلى قىٍد  السَّلىفي  كىًفيًهٍم ًمٍن الرّْدًَّة عىٍن شىرىاًئًع اإٍلًٍسبلى
مىعى كىٍوهًنًٍم يىصيوميوفى. كىييصىلُّوفى كىملٍى يىكيونيوا يػيقىاتًليوفى ٚتىىاعىةى اٍلميٍسًلًمُتى  -اًة ميٍرتىدّْينى ٝتىٍَّوا مىانًًعي الزَّكى 

اًء اللًَّو كىرىسيولًًو قىاًتبلن لًٍلميٍسًلًمُتى مىعى أىنَّوي كىاٍلًعيىاذي بًاىللًَّو لىٍو ا - ٍستػىٍوىلى فىكىٍيفى ٔتىٍن صىارى مىعى أىٍعدى
ًء اٍلميحىارًبيوفى لًلًَّو كىرىسيولًًو اٍلميحىادُّكفى لًلًَّو كىرىسيولًًو اٍلميعىاديكفى لًلًَّو كىرىسيولًًو عىلىى أىٍرًض اىىؤي  لشَّاـً الى

ـً كىديريكًس شىرىائًًعًو. ىٍفضىى ذىًلكى إىلى زىكىاًؿ ًديًن اإٍلًٍسبلى ا اٍلوىٍقًت ألى  " ]مجكىًمٍصرى يف ًمٍثًل ىىذى
 [.َّٓ/ِٖ :الفتاكل

ككذلك نكفر من حسن الشرؾ للناس كأقاـ الشبهة "كقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب: 
الباطلة على إباحتو ككذلك من قاـ بسيفو دكف مشاىد الشرؾ، كقاتل بسيفو دكهنا كأنكر كقاتل 
من يسعى يف إزالتها(. فكل من قاتل دكف مشاىد كدكؿ القانوف الشركي الكفرم كأنكر كقاتل 
ا١توٌحدين الساعُت إىل إزالتها كٖتكيم شرع ا كٖتقيق التوحيد كامبلن.. فهو داخل يف ىذا 

 .َٔالرسائل الشخصية ص ."إذ اإلشراؾ با يف حكمو من اإلشراؾ بو يف عبادتو… أيضان 

 كثر سوادىم كأمن دخل يف معسكر األمريكاف كحالفهم، نكفّْر كذلك يف ىذه األياـ   
 ، حبلؿ الدـ كا١تاؿ.. مثلهمكافر   كىو، و حكمهمفإف حكمكنصرىم، 

: ـً إىلى دىاًر اٟتٍىٍرًب فػىقىٍد أىبىقى عىٍن اللًَّو  " قاؿ ابن حـز ٍسبلى كىقىٍد عىًلٍمنىا أىفَّ مىٍن خىرىجى عىٍن دىاًر اإٍلً
ا حىًديثيوي  ي ىىذى ، كىعىٍن إمىاـً اٍلميٍسًلًمُتى كىٚتىىاعىًتًهٍم، كىيػيبػىُتّْ أىنَّوي بىرًمءه ًمٍن كيلّْ ميٍسًلمو ييًقيمي »: تػىعىاىلى

الى يػىبػٍرىأي إالَّ ًمٍن كىاًفرو، قىاؿى اللَّوي تػىعىاىلى }كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىىيوى « بػىٍُتى أىٍظهيًر اٍلميٍشرًًكُتى 
قى ُٕبػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو  ]التوبة:  ا أىفَّ مىٍن ٟتًى اًر اٍلكيٍفًر كىاٟتٍىٍرًب ٥تيٍتىارنا  [ . فىصىحَّ ًّٔىذى ًبدى

ـي اٍلميٍرتىدّْ كيلُّهىا: ًمٍن  ا ا اٍلًفٍعًل ميٍرتىدّّ لىوي أىٍحكى كيجيوًب اٍلقىٍتًل ٤تيىارًبنا ًلمىٍن يىًليًو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى، فػىهيوى ًّٔىذى
، أًلىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ًنكىاًحًو، كىغىٍَتً ذى عىلىٍيًو، مىىتى قيًدرى عىلىٍيًو، كىًمٍن إبىاحىًة مىالًًو، كىاٍنًفسىاًخ  ملىٍ  ًلكى

.  .[ُِٓ/ُِ]الى:  "يػىبػٍرىٍأ ًمٍن ميٍسًلمو
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ٯتىاًف اٟتٍيبُّ يف اللًَّو كىاٍلبػيٍغضي يف اللَّوً ) :كقاؿ   ، ركاه أٛتد كغَته (أىٍكثىقي عيرىل اإٍلً
قريشان إىل التوحيد،  رٛتو ا، يف سياؽ دعوة النِب ٤تمد بن عبد الوىاب  الشيخقاؿ 

فإذا "كما جرل منهم عند ذكر ت٢تتهم، بأهنم ال ينفعوف كال يضركف، أهنم جعلوا ذلك شتمان. 
عرفت ىذا، عرفت أف اإلنساف ال يستقيم لو إسبلـ، كلو كحد ا كترؾ الشرؾ، إال بعداكة 

دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً ا١تشركُت، كالتصريح ٢تم بالعداكة كالبغض اء، كما قاؿ تعاىل: }ال ٕتًى
[. فإذا فهمت ىذا فهمان جيدان، ِِاآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي  اآلية ]آّادلة: 

 عرفت أف كثَتان ٦تن يدعي الدين ال يعرفها. كإال فما الذم ٛتل ا١تسلمُت على الصرب على
أرحم الناس، كلو كجد ٢تم  ذلك العذاب، كالضرب كاألسر، كا٢تجرة إىل اٟتبشة؟ مع أنو 

رخصة أرخص ٢تم، كيف كقد أنزؿ ا عليو: }كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىقيوؿي تمىنَّا بًاللًَّو فىًإذىا أيكًذمى يًف 
اًب اللًَّو  ]العنكبوت:  نىةى النَّاًس كىعىذى   [.ُِٗ/ ٖ]الدرر السنية:  ".[َُاللًَّو جىعىلى ًفتػٍ

، فبل إذا أردت أف تعرؼ اإلسبلـ من أىل الزماف: "قوؿ أبو الوفاء بن عقيل رٛتو كي
تنظر إىل ازدحامهم يف أبواب ا١تساجد، كال إىل ضجيجهم بػ"لبيك"، كلكن انظر إىل مواطأهتم 

تُت! كاال٨تياز إىل ألعداء الشريعة. فاللجا اللجا إىل حصن الدين! كاالعتصاـ ْتبل ا ا١ت
 أكليائو ا١تؤمنُت! كاٟتذر اٟتذر من أعدائو ا١تخالفُت!

فأفضل القرب إىل ا تعاىل: مقت من حاد ا كرسولو، كجهاده باليد كاللساف كاٞتناف 
بقدر اإلمكاف، كما ينجي العبد من النَتاف؛ كمن كاف ا كرسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا، فبل 

ألكامر القرتف كالسنة، كيتربأ من كل معتقد ٮتالف ما عليو السلف الصاحل من بد أف ينقاد 
سادات األمة. كىل زاؿ اإلسبلـ، كغَتت األحكاـ، كابتدع يف الدين ما مل يأذف بو ا١تلك 

 العبلـ، إال بدعاة أبواب جهنم، يصدكف الناس عن دينهم.
، فإهنا رأس كل خطيئة، كليست فاتقوا ا عباد ا! كال تذىب بكم الدنيا كل الذىاب

عن ذرة من ذرات اآلخرة. ككل ما صدر ٦تن يدعي  -كا  -من أك٢تا إىل تخرىا عوضا 
اإلسبلـ من اإلعراض عن ىذا األمر، كتوىل ا١تشركُت، كالطعن على ا١تسلمُت، كاستعجاؿ 

مركب الندـ الراحة، كالرضى عن النفس، كالتزيُت، ىو بعينو نفس العقوبة، كسبب ا٠تذالف، ك 
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نىةه يف اأٍلىٍرضً   كا٢تواف، قاؿ تعاىل: }كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ًإالَّ تػىٍفعىليوهي تىكيٍن ًفتػٍ
 .[ّٕ: كىفىسىاده كىًبَته  ]األنفاؿ

فكيف ٮتلد إىل الدنيا، كيصادؽ األعداء، كينسى عهود اٟتمى، من يؤمن با كاليـو 
سوء اٟتساب، قاؿ تعاىل: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل اآلخر، كٮتاؼ 

الظَّاًلًمُتى   أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى 
ذيفة رضي ا عنو: "ليتق أحدكم أف يكوف يهوديان أك نصرانيان كىو ال . قاؿ ح[ُٓ: ]ا١تائدة

 [.ِٗٗ/ ٖ: الدرر السنية.." ]يشعر"، كتبل ىذه اآلية.
قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا ) أصل دين اإلسبلـ كقاعدتو أمراف .. األكؿ 

  .فيو كتكفَت من تركو األمر بعبادة ا كحده ال شريك لو كالتحريض على ذلك كا١تواالة

 الثاِ اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة ا كالتغليظ يف ذلك كا١تعاداة فيو كتكفَت من فعلو(.ك 

 : ابن القيم إذ قاؿكرحم ا 

 على ٤تبةو ببل عصياف        شرط ابة أف توافق من ٖتب          

 ما ٭تب فأنت ذك ّٔتافً          فإذا اٌدعيت لو ابة مع خبلفك     

 حبان لو ما ذاؾ يف إمكافً    أٖتب أعداء اٟتبيب كتٌدعي               

 أين ابة يا أخا الشيطافً          ككذا تعادم جاىدان أحبابو            

 مع خضوع القلب كاألركافً         ليس العبادة غَت توحيد ابة            

 اإلسبلـ شركان ظاىر التبيافً       ريق يٌدعي                كلقد رأينا من ف

 كسٌوكىم بو يف اٟتب ال السلطافً            جعلوا لو شػركاء كالوىم             
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، فضرّٔم كفيهم  ككما يف األثر عن عمر بن عبد العزيز  أنو أخذ قومنا على شرابو
تعاىل: )فىبلى تػىٍقعيديكٍا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوٍا يًف صائم! فقالوا: إف ىذا صائم، فتبل عليهم قولو 

  .حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذان مّْثٍػليهيٍم(

قاؿ تعاىل: )ليًعنى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن بىًٍت ًإٍسرائيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى ذىًلكى ٔتىا 
، ٖٕانيوا ال يػىتػىنىاىىٍوفى عىٍن ميٍنكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كىانيوا يػىٍفعىليوفى( ]ا١تائدة: عىصىٍوا كىكىانيوا يػىٍعتىديكفى. كى 

ن ٬تالسهم من ٬تالسهم بعد أف ينهاىم فبل ينتهوا.. فكيف ٔت حاؿ منىذا فإذا كاف [، ٕٗ
 .غَت هني كال إنكار

 

النَّاري كمىا لكم ًمن ديكًف اً ًمن أكلياءى  قاؿ تعاىل: )كال تىركىنيوا إىل الذينى ظىلىموا فػىتىمىسَّكيمي -ْ
[، كالركوف ىو ا١تيل اليسَت. قاؿ ابن عباس )كال تركنوا: أم كال ُُّمثيَّ ال تينصىركف( ]ىود: 

 ٘تيلوا (، 

ًذًه اآٍليىًة ىىلٍ  : "قاؿ الشوكاِ رٛتو ا ًىيى  كىقىًد اٍختػىلىفى أىٍيضنا اأٍلىًئمَّةي ًمنى اٍلميفىسّْرًينى يًف ىى
ًكُتى، خىاصَّةه بًاٍلميٍشرًًكُتى أىٍك عىامَّةه؟ فىًقيلى خىاصَّةه، كىًإفَّ مىٍعٌتى اآٍليىًة النػٍَّهيي عىًن الرُّكيوًف ًإىلى اٍلميٍشًر 

ًة ًمٍن كىأىنػَّهيمي اٍلميرىاديكفى بًالًَّذيًن ظىلىميوا، كىقىٍد ريًكمى ذىًلكى عىًن اٍبًن عىبَّاسو كىًقيلى: ًإنػَّهىا عىامَّةه يف   الظَّلىمى
ا ىيوى الظَّاًىري ًمنى اآٍليىًة: كىلىٍو فػىرىٍضنىا أىفَّ سىبىبى النػُّزيكًؿ ىيمي  ، كىىىذى  غىٍَتً فػىٍرؽو بػىٍُتى كىاًفرو كىميٍسًلمو

  [.ٕٔٔ/ ِ :فتح القدير" ]اٍلميٍشرًكيوفى لىكىافى ااًلٍعًتبىاري بًعيميوـً اللٍَّفًظ الى ًٓتيصيوًص السَّبىًب.

رَّدي الريكوًف إىل الذينى ظىلموا قد جاءى فيًو ىذا الوعيًد الٌشديًد، مع أفَّ الريكوفى قد   فإذا كافى ٣تي
م كأحبَّهم  رضيى بأعما٢ًتم أك عاكهنى نًة، فكيفى ٔتىٍن اتػَّبىعهم على كيًفرًىم أك ى يداىى

يكوفي ًمن نوًع ا١ت
ـى رًاضينا بأعما٢تًًم، مٌث تأمَّل قولىو تعاىل: )كمىا كنىصىرىم، فواً إنَّو سىيكوفي ًمثلىهم يف الكيًفر م ادا

لكيم ًمن ديكًف اً ًمن أكلياءى مثيَّ ال تينصركف(، فإذا كافى مىٍن مىاؿى إىل الظَّا١تُتى كاستعافى ًّٔم قىطىعى 
م كأنصًار الطَّواغيًت   كأعواهًنم.اي كياليىتو عنو كمل يىكٍن ناصرنا لو، فكيفى ٔتىٍن تىواٌلىم كأعاهنى
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يؤمنُتى كمىٍن يفعٍل ذلكى فليسى -ٓ
يؤمنوفى الكافرينى أكلياءى ًمٍن ديكًف ا١ت

قاؿ تعاىل: )ال يػىتًَّخًذ ا١ت
ىصَتي( ]تؿ عمراف: 

ذّْريكيم اي نىفسىو كإىل اً ا١ت ًمنى اً يف شيءو إاٌل أٍف تػىتَّقوا ًمنهم تيقاةن ك٭تي
اغوًت كأعوانًًو ًمٍن قولًًو تعاىل: )فليسى ًمنى اً يف [، كىًذًه اآليةي تىدؿي على كيفًر أنصاًر الطَّ ِٖ

 شيءو(، 

كمعٌت ذلك: ال تتخذكا، أيها ا١تؤمنوف، الكفارى ظهرنا كأنصارنا ": قاؿ الطربم يف تفسَته
توالوهنم على دينهم، كتظاىركهنم على ا١تسلمُت من دكف ا١تؤمنُت،  كتدلُّوهنم على عوراهتم، 

س من ا يف شيء"، يعٍت بذلك: فقد برئ من ا كبرئ ا منو، فإنو مىٍن يفعل ذلك "فلي
بارتداده عن دينو كدخولو يف الكفر "إال أف تتقوا منهم تقاة"، إال أف تكونوا يف سلطاهنم 
فتخافوىم على أنفسكم، فتظهركا ٢تم الوالية بألسنتكم، كتضمركا ٢تم العداكة، كال تشايعوىم 

حدثٍت ا١تثٌت قاؿ، حدثنا  -ال تعينوىم على ميسلم بفعل، كما:على ما ىم عليو من الكفر، ك 
عبد ا بن صاحل قاؿ، حدثٍت معاكية بن صاحل، عن علي، عن ابن عباس قولو:"ال يتخذ 
ا١تؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ا١تؤمنُت"، قاؿ: هنى ا سبحانو ا١تؤمنُت أف ييبلطفوا الكفار 

منُت، إال أف يكوف الكفاري عليهم ظاىرين، فيظهركف ٢تم أك يتخذكىم كليجةن من دكف ا١تؤ 
عن ابن " :اللُّطف، كٮتالفوهنم يف الدين. كذلك قولو:"إال أف تتقوا منهم تقاةن". ... إىل أف قاؿ

  أىػ.."التقاة التكلم باللساف، كقلبيو مطمئن باإلٯتاف"عباس:"إال أف تتقوا منهم تقاة"، قاؿ: 

)كقد تقدـ أف مظاىرة ا١تشركُت كداللتهم على عورات كقاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق: 
ا١تسلمُت أك الذب عنهم بلساف، أك الرضى ٔتا ىم عليو، كل ىذه مكفرات ٦تن صدرت منو 
من غَت اإلكراه ا١تذكور فهو مرتد، كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار ك٭تب ا١تسلمُت( ]الدفاع 

 [،ِّعن أىل السنة كاالتباع: ص 

، كما يف األثر عن ابن مسعود رضي أك تكثَت سواده  صف الطاغوتإىل ال ٬توز االنتماءك 
 .  "من كثر سواد قوـو فهو منهم"ا عنو: 

 .[ِاإلمث كالعدكاف( ]ا١تائدة:  قاؿ تعاىل: )كتعاكنوا على الرب كالتقول كال تعاكنوا على
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قاؿ تعاىل: )يا أيُّها الذينى تمنوا ال تػىتًَّخذكا اليىهودى كالنَّصارل أكلياءى بعضيهيم أكلياءي بعضو -ٔ
[، كمىوضعي ُٓكمىٍن يىتو٢تَّم ًمنكم فإنَّو ًمنهم إفَّ اى ال يىهدم القوـى الظا١تُتى( ]ا١تائدة: 

ـى الطَّواغيتى قٍد  كىالوا اليىهود كالنَّصارل فػىهيم كيفَّار ًمثليهيم االستدالؿ ًمٍن ىًذًه اآليًة أفَّ اٟتيكَّا
لقولًًو تعاىل: )كمىٍن يىتو٢تَّم ًمنكم فإنَّو ًمنهم(، فييعلىمي ًمٍن ذلكى أفَّ أعوافى الطَّواغيًت كأنصارًًىم  

م ًمنكم فإنَّو كيفَّاره لكوهًنم تىولَّوا الطَّواغيتى فهيم دىاًخلوفى ٚتيعنا يف عيموـً قولًًو تعاىل: )كمىٍن يىتوى٢تَّ 
[: )كمىٍن يىتوؿَّ اليىهود كالنَّصارل ِٕٕ: صٔرًٛتو اي تعاىل يف تىفًسَته ] الطربمًمنهم(، كقاؿى 

يؤمنُتى فىهوى ًمٍن أىًل ديًنهم 
: فإفَّ مىٍن تىواٌلىيم كنصرىىيم على ا١ت يؤمنُتى فإنَّو منهم، يقوؿي

ديكًف ا١ت
، كإذا رىضيىو كرىضيى دينىو كًملًَّتهم، فإنَّو ال يىتوىلَّ ميتوؿٍّ أ ا إالٌ كىىوى بو كبديًنو كمىا ىيوى عليًو راضو حىدن

 فقد عادىل مىا خالفىو كسًخطو كصارى حيكميوي حيٍكمىو(.

صىحَّ أفَّ قولىوي تعاىل: )كىمىٍن يػىتىو٢تَّيم ًمٍنكيم فإنَّو ًمٍنهم(، إ٪تَّىا ىيوى على ": ابني حـز رًٛتو ا قاؿ
تًلفي فيو اثناًف ًمنٍ ظىاًىرًًه بأنَّو   لًة الكيفَّاًر، كىذا حقه ال ٮتى حلَّى ] ."ا١تسلمُتى  كافره ًمٍن ٚتي

ي
ا١ت

 .[ُّٖ: ُُ: باآلثار

كقاؿى الشَّيخي عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن تؿ الشَّيخ رًٛتو اي بعدى أٍف تىكلَّمى على 
م  ، أك أثٌتى كيجيوًب ميعاداًة الكافرينى: )... فكيفى ٔتىٍن أعىاهنى أك جىرَّىم على ببلًد أىًل اإلسبلـً

، كاختارى ًديىارىىم كىمىسىاًكنىهم كىًكاليػىتىهم كأحبَّ  عليهم، أك فىضَّلىهم بالعدًؿ على أىًل اإلسبلـً
ظيهورىىم، فإفَّ ىذاً ردَّةه صرى٭تةه باالتفاؽ، قاؿى اي تعاىل: )كىمىٍن يىكفير باإلٯتاًف فقٍد حىًبطى عىمىليو 

 [.ِّٔ: ٖوى يف اآلخرًة ًمنى ا٠تاسرين(( ]الدُّرري السينيَّة: كىىى 

كمن نواقض لئلسبلـ ٗترج ا١تسلم من ا١تلة كالعياذ با مظاىرة كمعاكنة ا١تشركُت كالكافرين 
الى  على ا١تؤمنُت ا١توحدين آّاىدين . كالدليل قولو } كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ الٌلوى 

" أم يعضدىم على قولو تعاىل "كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيمٍ : "   قاؿ القرطِبيػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى 
ثبات ا١تَتاث للمسلم من ،  كىو ٯتنع إ" بُت تعاىل أف حكمو كحكمهمفىًإنَّوي ًمنػٍهيمٍ  ا١تسلمُت "

 .[ُِٕ/ٔتفسَت القرطِب " ]ا١ترتد
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أىٍم فىًإنَّوي ًمٍن ٚتيٍلىًتًهٍم كىيًف   كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيمٍ : }قولو تعاىل: "كقاؿ الشوكاِ
اًدًىٍم، كىىيوى كىًعيده شىًديده فىًإفَّ اٍلمىٍعًصيىةى اٍلميوًجبىةى لًٍلكيٍفًر ًىيى الَّيًت قىٍد بػىلىغىٍت ًإىلى غىايىةو لى  ٍيسى ًعدى

قػىرىأى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيواٍ مىن يػىٍرتىدَّ ًمنكيٍم عىن ًديًنًو   _ } :و تعاىلقولك _ إىل أف قاؿ كىرىاءىىىا غىايىةه 
، كىقػىرىأى غىيػٍريىيٍم بًاإٍلً  ًيمو ، كىًىيى ليغىةي ٘تى ٍدغىاـً الىٍُتً بًفىكّْ اإٍلً . كىىىذىا أىٍىلي اٍلمىًدينىًة كىالشَّاـً يػىٍرتىًدٍد ًبدى ٍدغىاـً

، كىذىًلكى نػىٍوعه ًمٍن شيريكعه يًف بػىيىاًف أىٍحكى  ةى اٍلكىاًفرًينى ًمنى اٍلميٍسًلًم كيٍفره اـً اٍلميٍرتىدّْينى بػىٍعدى بػىيىاًف أىفَّ ميوىاالى
 [.ُٓ-َٓ/ِ :فتح القدير] "أىنٍػوىاًع الرّْدًَّة.

: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى  : "قاؿ ابن تيمية رٛتو ا كىقىٍد قىاؿى اللَّوي تػىعىاىلى
وي ًمنػٍهيٍم  . كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم  فػىيػيوىاًفقيهيٍم كىييًعينػيهيٍم }فىًإنَّ 

ـي أىٍٛتى  مىا : كىرىكىل اإٍلً اتًبنا نىٍصرىانًيِّا قىاؿى : قػيٍلت لًعيمىًر: إفَّ يل كى د بًًإٍسنىادو صىًحيحو عىٍن أىّب ميوسىى قىاؿى
: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى  ٍعت اللَّوى تػىعىاىلى يػىقيوؿي ما لىك قىاتػىلىك اللَّوي أىمىا ٝتًى

: قػيٍلت: يىا أىًمَتى اٍلميٍؤًمًنُتى يل كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضي  ًنيًفيِّا قىاؿى  هيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو  أىالى اٗتَّىٍذت حى
انػىهيٍم اللَّوي كىالى أيًعزُّىيٍم إٍذ أىذى٢تَّيٍم اللَّوي كىالى أي  : الى أيٍكرًميهيٍم إٍذ أىىى ٍدنًيًهٍم إٍذ أىٍقصىاىيٍم ًكتىابػىتيوي كىلىوي ًدينيوي قىاؿى

 [.ِّٔ/ِٓ :٣تموع الفتاكل" ].اللَّوي 

ؽى  : "كقاؿ رٛتو ا كىقىٍد قىاؿى غىيػٍري كىاًحدو ًمٍن السَّلىًف: أىٍعوىافي الظَّلىمىًة مىٍن أىعىانػىهيٍم كىلىٍو أىنَّوي الى
: بىٍل مىٍن يػىٍغًسلي ثًيىابػىهيٍم ًمٍن أىٍعوىاهًنًٍم. كى  أىٍعوىانػيهيٍم: ٢تىيٍم دىكىاةن أىٍك بػىرىل ٢تىيٍم قػىلىمنا كىًمنػٍهيٍم مىٍن كىافى يػىقيوؿي

، كىاٍلميًعُتى ىيٍم ًمٍن أى  ٍزكىاًجًهٍم اٍلمىٍذكيورًينى يًف اآٍليىًة. فىًإفَّ اٍلميًعُتى عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل ًمٍن أىٍىًل ذىًلكى
: }مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىًصيبه  . قىاؿى تػىعىاىلى مثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ًمٍن أىٍىًل ذىًلكى عىلىى اإٍلً

ٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيّْئىةن يىكيٍن لىوي ًكٍفله ًمنػٍهىا  كىالشَّاًفعي الًَّذم ييًعُتي غىيػٍرىهي فػىيىًصَتي مىعىوي شىٍفعنا ًمنػٍهىا كىمى 
ا فيسّْرىٍت " الشَّفىاعىةي اٟتٍىسىنىةي " بًًإعىانىًة اٍلميٍؤًمًنُتى عىلىى اٞتًٍهىاًد كى "  عىةي الشَّفىابػىٍعدى أىٍف كىافى ًكتٍػرنا؛ كى٢ًتىذى
" ]مج السَّيّْئىةي " بًًإعىانىًة اٍلكيفَّاًر عىلىى ًقتىاًؿ اٍلميٍؤًمًنُتى كىمىا ذىكىرى ذىًلكى اٍبني جىرًيرو كىأىبيو سيلىٍيمىافى.

 [.ُّٓ/ ِٖالفتاكل: 
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نىةه يًف ا :قاؿ تعاىل-ٕ ألىٍرًض كىفىسىاده  }كىالَّذينى كىفىريكاٍ بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو ًإالَّ تػىٍفعىليوهي تىكين ًفتػٍ
 [،ّٕاألنفاؿ ]كىًبَته   

أىٍم: ًإٍف ملٍى ٕتيىانًبيوا اٍلميٍشرًًكُتى كىتػيوىاليوا اٍلميٍؤًمًنُتى، كىًإالَّ كىقػىعىًت اٍلًفتػٍنىةي : "قاؿ ابن كثَت يف التفسَت
اًفًر، فػىيػىقى  طي اٍلميٍؤًمًن بًاٍلكى عي بػىٍُتى النَّاًس فىسىاده ميٍنتىًشره طىوًيله يف النَّاًس، كىىيوى اٍلًتبىاسي اأٍلىٍمًر، كىاٍخًتبلى

.  "عىرًيضه

يىةى بػىٍُتى اٍلكيفَّاًر كىاٍلميٍؤًمًنُتى فىجىعىلى اٍلميٍؤًمًنُتى  " :ابن العرّب رٛتو ا كقاؿ قىطىعى اللَّوي اٍلوالى
، كىجىعىلى اٍلكىاًفرًينى بػىٍعضىهيٍم أىٍكلًيىاءى بػىٍعضو  ، كىجىعىلى اٍلمينىاًفًقُتى بػىٍعضىهيٍم أىٍكلًيىاءى بػىٍعضىهيٍم أىٍكلًيىاءى بػىٍعضو

، يػىتػىنىاصىريكفى ًبًديًنًهٍم، كىيػىتػىعىامىليوفى بًاٍعًتقىاًدًىٍم.  .[ٕٖٔ/ ِ :أحكاـ القرتف] "بػىٍعضو

 

قاؿ تعاىل: )كلو كانوا ييؤمنوفى باً كالنَِّبّْ كما أينزًؿى إليًو مىا اٗتَّىذيكىيم أكلياءى كلكنَّ كثَتنا -ٖ
 [، ًُٖمنهم فاسقوفى( ]ا١تائدة: 

 : ىشريكطي ْترًؼ "قاؿى شيخي اإلسبلـً
لةن شىرطيَّةن تىقتىضي أنٌو إذا كيجدى الشَّرطي كيجدى ا١ت فىذىكىرى ٚتي

: )كلو كانوا ييؤمنوفى باً كالنَِّبّْ كمىا "لو" الَّيت تىق ىشركًط، فقاؿى
تىضي مىعى انتفاًء الشَّرًط انتفاًء ا١ت

اذىىم أكلياءى كييضادَّه، كال  ىذكيورى ينفي اٗتّْ
أينزؿى إليًو مىا اٗتَّىذيكىم أكلياءى( فىدؿَّ على أفَّ اإلٯتافى ا١ت

اذيىيم أكلياءى يف القلبً  تمعي اإلٯتافي كاٗتّْ  [.ُٕ/ٕ]٣تموع الفتاكل:  ".٬تى

 

قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الوىاب عند قولو تعاىل:) أىملٍى تىر ًإىلى -ٗ
ٍخوىاهًنًمي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىًئٍن أيٍخرًٍجتيٍم لىنىٍخريجىنَّ مى  عىكيٍم كىالى الًَّذينى نىافػىقيوا يػىقيوليوفى إلًً

 [،ُُ:اٟتشر]كىًإف قيوتًٍلتيٍم لىنىنصيرىنَّكيٍم كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى(  نيًطيعي ًفيكيٍم أىحىدان أىبىدان 
قاؿ رٛتو ا ) إف ىذه اآليات نزلت يف أناس كانوا يظهركف اإلسبلـ كيقبل منهم ذلك   

قدكا يف الدنيا فيعاملوف معاملة ا١تسلمُت ألف ا١تسلمُت مأموركف باألخذ بالظاىر ، لكنهم ١تا ع
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مع اليهود اتفاقية نصرة ضد ا١توحدين كا يعلم إهنم باتفاقياهتم ىذه كاذبوف كمع ذلك عقد 
بينهم كبُت أىل الكتاب عقد اإلخوة ، ككصفهم بأهنم إخواهنم كىذا تكفَت ٢تم فكيف ٔتن 
عقد اتفاقيات النصرة مع ا١تشركُت من عبيد القوانُت الشرقيُت كالغربيُت كحاربوا ا١توحدين 
كسٌلموىم إىل حكومات ببلدىم ؟؟! فعبلن ال شك أنو داخل يف ىذا اٟتكم من باب أكىل ( 

 )رسالة حكم مواالة أىل اإلشراؾ (.
 

اءى ًمنى األىٍرًض، ٮتيٍسىفي بًأىك٢ًَّتًٍم » :قاؿ رسوؿ ا  ٍعبىةى، فىًإذىا كىانيوا بًبػىٍيدى يػىٍغزيك جىٍيشه الكى
: يى « كىتًخرًًىمٍ  ا رىسيوؿى اللًَّو، كىٍيفى ٮتيٍسىفي بًأىك٢َّتًًٍم كىتًخرًًىٍم، كىًفيًهٍم أىٍسوىاقػيهيٍم، كىمىٍن قىالىٍت: قػيٍلتي

 :  .متفق عليو« ٮتيٍسىفي بًأىك٢َّتًًٍم كىتًخرًًىٍم، مثيَّ يػيبػٍعىثيوفى عىلىى نًيَّاهًتًمٍ »لىٍيسى ًمنػٍهيٍم؟ قىاؿى
: " ًإفَّ أينىاسنا كىانيوا يػيٍؤخىذيكفى بًالوىٍحًي يًف عىٍهًد  عيمىر ٍبنى ا٠تىطَّاًب كيف ىذا ا١تعٌت يقوؿ 

، كىًإفَّ الوىٍحيى قىًد انٍػقىطىعى، كىًإ٪تَّىا نىٍأخيذيكيمي اآلفى ٔتىا ظىهىرى لىنىا ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم، فىمىٍن رىسيوًؿ اللًَّو 
يػٍرنا، أىًمنَّاهي، كىقػىرَّبٍػنىاهي، كىلىٍيسى إًلىيػٍ  نىا ًمٍن سىرًيرىتًًو شىٍيءه اللَّوي ٭تيىاًسبيوي يًف سىرًيرىتًًو، كىمىٍن أىٍظهىرى أىٍظهىرى لىنىا خى

: ًإفَّ سىرًيرىتىوي حىسىنىةه " ٍقوي، كىًإٍف قىاؿى  .ركاه البخارم .لىنىا سيوءنا ملىٍ نىٍأمىٍنوي، كىملىٍ نيصىدّْ
 

ى ٢تيمي ا٢تيدل القاؿ تعاىل: )إفَّ الذينى ارتدُّكا على أدبارًًىم ًمٍن بىعًد مىا تى -َُ شَّيطافي سوَّؿى بُتَّ
م قالوا للذينى كرًىيوا مىا نزَّؿى اي سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر كاي يىعلمي  ،٢تم كأٍملىى ٢تم ذلكى بأهنَّ

يرتدَّينى قالوا للكافرينى ِٔ، ِٓإسرىارىىم( ]٤تمَّد: 
[، كمىوًضعي االستدالؿ يف ىًذًه اآليًة أفَّ ا١ت

ىيوا مىا نزَّؿى اي، )سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر(، فإذا كانوا قد أطاعيوىم يف بعًض األمًر الذينى كىرً 
م مل ييطيعيوىم يف كلّْ األمًر، فكيفى ٔتىٍن أطاعىهم يف كلّْ أمورًًىم بٍل  صاركا بو ميرتدَّينى مع أهنَّ

م كسانىدىىم ككطَّد ميلكىهم كٛتىىى دىكلتهم، فمىن   كافى ىذا حاليوي فًمن باًب أكىلى كناصرىىم كعاكهنى
ا ، قاؿ الشربيٍت الشافعي:  الردة ىي قطع اإلسبلـ بنية، أك قوؿ، أك فعل، "أٍف يكوفى ميرتدَّ

 [ .ُّّ/ْ]مغٍت اتاج:  ".سواء قالو استهزاءنا، أك عنادنا، أك اعتقادنا
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ٍعتيٍم تيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًّٔىا كىييٍستػىٍهزىأي -ُُ قاؿ تعاىل: )كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
اًفًقُتى ًّٔىا فىبل تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوا يًف حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذنا ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي اٍلمينى 

يعنا( ]النساء:كى  [، قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد َُْاٍلكىاًفرًينى يًف جىهىنَّمى ٚتًى
إف معٌت اآلية على ظاىرىا، كىو أف الرجل إذا ٝتع تيات ا يكفر ّٔا "الوىاب رٛتهم ا: 

عنهم حىت كيستهزأ ّٔا فجلس عند الكافرين ا١تستهزئُت من غَت إكراه كال إنكار كال قياـو 
ٮتوضوا يف حديثو غَته فهو كافر مثلهم، كإف مل يفعل فعلهم ألٌف ذلك يتضمن الرضى 
بالكفر، كالرضى بالكفر كفر، كّٔذه اآلية ك٨توىا استدؿ العلماء على أف الراضي بالذنب  
كفاعلو، فإف ادعى أنو يكره ذلك بقلبو مل ييقبل منو؛ ألف اٟتكم على الظاىر كىو قد أظهر 

 [، ْٖ]٣تموعة التوحيد: ص  ".يكوف كافرناالكفر ف

ا عىلىى كيجيوًب اٍجًتنىاًب " :)إنكم إذنا مثلهم(عند قولو تعاىل: قاؿ القرطِبك  فىدىؿَّ ًّٔىذى
، أًلىفَّ مىٍن ملٍى ٬تىٍتىًنبػٍهيٍم فػىقىٍد رىًضيى ًفٍعلىهيٍم، كىالرّْضىا أىٍصحىاًب اٍلمىعىاًصي ًإذىا  ظىهىرى ًمنػٍهيٍم ميٍنكىره

، قىاؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ: )ًإنَّكيٍم ًإذان ًمثٍػليهيٍم(. فىكيلُّ مىٍن جىلىسى يف ٣تىًٍلسً بًالٍ  مىٍعًصيىةو كىملىٍ  كيٍفًر كيٍفره
يىًة كىعىًمليوا يػيٍنًكٍر عىلىٍيًهٍم يىكيوفي مىعىهيٍم يف اٍلوًٍزًر سىوىاءن، كىيػىٍنبىًغي أىٍف يػيٍنًكرى عىلىٍيًهٍم ًإذىا تىكىلَّميوا بًاٍلمىٍعصً 

الى يىكيوفى ًمٍن أىٍىًل ىىًذًه اآٍليىًة.  ًّٔىا، فىًإٍف ملٍى يػىٍقًدٍر عىلىى النًَّكًَت عىلىٍيًهٍم فػىيػىٍنبىًغي أىٍف يػىقيوـى عىنػٍهيٍم حىىتَّ 
، فىًقيلى لىوي عىٍن أىحىًد اٟتٍى  اًضرًينى: كىقىٍد ريًكمى عىٍن عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز أىنَّوي أىخىذى قػىٍومنا يىٍشرىبيوفى ا٠تٍىٍمرى

ًذًه اآٍليىةى   [.ُْٖ/ٓ]اٞتامع: ًإنَّوي صىاًئمه، فىحىمىلى عىلىٍيًو اأٍلىدىبى كىقػىرىأى ىى

 

نػىهيمٍ  شىجىرى  ًفيمىا ٭تيىكّْميوؾى  حىىتَّى  يػيٍؤًمنيوفى  الى  كىرىبّْكى  فىبلى قاؿ تعاىل : ))-ُِ ديكاٍ  الى  مثيَّ  بػىيػٍ  يًف  ٬تًى
 [ ،ٓٔ(]النساء: (تىٍسًليمان  كىييسىلّْميواٍ  قىضىٍيتى  ٦تَّّْا حىرىجان  أىنفيًسًهمٍ 

: أخرج البخارم  : أىنَّوي "عىًن الزٍُّىرًمّْ، قىاؿى ، كىافى ٭تيىدّْثي أىٍخبػىرىًِ عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍَتً، أىفَّ الزُّبػىيػٍرى
يف ًشرىاجو ًمنى اٟتىرًَّة، كىانىا يىٍسًقيىاًف بًًو   خىاصىمى رىجيبلن ًمنى األىٍنصىاًر قىٍد شىًهدى بىٍدرنا ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو 

، مثيَّ أىٍرًسٍل ًإىلى جىارًؾى »بػىٍَتً: لًٍلزُّ  ًكبلى٫تيىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ، فػىغىًضبى األىٍنصىارًمُّ، «اٍسًق يىا زيبػىيػٍري
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؟ فػىتػىلىوَّفى كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو  : يىا رىسيوؿى اللًَّو، تٍف كىافى اٍبنى عىمًَّتكى : فػىقىاؿى اٍسًق، مثيَّ »، مثيَّ قىاؿى
 ًحينىًئذو حىقَّوي لًٍلزُّبػىٍَتً، كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو  رىسيوؿي اللًَّو ، فىاٍستػىٍوعىى «اٍحًبٍس حىىتَّ يػىبػٍليغى اٞتىٍدرى 

، ًو قػىٍبلى ذىًلكى أىشىارى عىلىى الزُّبػىٍَتً ًبرىٍأمو سىعىةو لىوي كىًلؤٍلىٍنصىارًمّْ، فػىلىمَّا أىٍحفىظى األىٍنصىارًمُّ رىسيوؿى اللَّ 
: اٍستػىٍوعىى لًٍلزُّبػىٍَتً حىقَّوي يًف صىرًيًح ا ًذًه اآليىةى »ٟتيٍكًم، قىاؿى عيٍركىةي: قىاؿى الزُّبػىيػٍري كىاللًَّو مىا أىٍحًسبي ىى

نػىهيٍم  اآليىةى «: نػىزىلىٍت ًإالَّ يًف ذىًلكى   ".}فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

قيقتها كظاىرىا، كال ييصرؼ كمن ا١تعلـو كا١تقرر عند أىل العلم أف األصل يف األلفاظ ح
اللفظ عن معناه اٟتقيقي الظاىر إىل آّاز إال بدليل كقد ذكر أىل العلم أف لفظة اإلٯتاف مع 
اإلسبلـ إذا اجتمعا افًتقا يف ا١تعٌت كإذا افًتقا اجتمعا، كمعٌت ىذا أنو إذا انفرد أحد٫تا مشل 

فيشمل اإلسبلـ معو فنفيو يف اآلية نفي  معٌت اآلخر كحكمو، كيف اآلية كرد لفظ اإلٯتاف منفردنا
 لئلسبلـ.

فىأىٍقسىمى: أىنػَّهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوا رىسيولىوي، كىحىىتَّ يػىٍرتىًفعى  "قاؿ ابن القيم عند ىذه اآلية: 
 ذىا حىًقيقىةي الرّْضىا ًْتيٍكًمًو.اٟتٍىرىجي ًمٍن نػيفيوًسًهٍم ًمٍن حيٍكًمًو، كىحىىتَّ ييسىلّْميوا ًٟتيٍكًمًو تىٍسًليمنا. كىىى 

ٯتىاًف. كىالتٍَّسًليمي: يف مىقىاـً اإٍلًحٍ  . كىانًٍتفىاءي اٟتٍىرىًج: يًف مىقىاـً اإٍلً ـً ٍسبلى ." سىاًف.فىالتٍَّحًكيمي: يف مىقىاـً اإٍلً
 [.ُِٗص ِج: مدارج السالكُت]

رجوي عىن  "كقاؿ ابن حـز رٛتو ا:  ا ىيوى النَّص الًَّذم الى ٭ٍتتىمل تىٍأًكيبل كىالى جىاءى نىص ٮتي فػىهىذى
ٯتىاف ظىاىره أصبل  [.ِّٗ/ّ]ا١تلل كالنحل: ".كىالى جىاءى برىىاف بتخصيصو يًف بعض كيجيوه اإٍلً

لي قىاؿى اٍلعيلىمىاءي كىلىٍو صىدىرى ًمثٍ  ": (َُٖ/ُٓ) مسلم و لصحيحشرحيف  النوكم رٛتو اقاؿ 
ـً الًَّذم تىكىلَّمى بًًو اأٍلىٍنصىارًمُّ اٍليػىٍوـى ًمٍن إًٍنسىافو ًمٍن ًنٍسبىًتًو  ا اٍلكىبلى ًإىلى ىىونل كىافى كيٍفرنا كىجىرىٍت  ىىذى

ليوي ًبشىٍرًطًو قىاليوا كىًإ٪تَّىا تػىرىكىوي النًَِّبُّ  ـي اٍلميٍرتىدّْينى فػىيىًجبي قػىتػٍ ا أًلىنَّوي كىافى يًف أىكًَّؿ  عىلىى قىائًًلًو أىٍحكى
ـً يػىتىأىلَّفي النَّاسى كىيىٍدفىعي بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني كىيىٍصربي عىلىى أىذىل اٍلمينىاًفًقُتى كىمىٍن يًف قػىٍلبً  ٍسبلى ًو مىرىضه اإٍلً

ا يػىٍقتيلي  كىيػىقيوؿي يىسّْريكا كىالى تػيعىسّْريكا كىبىشّْريكا كىالى تػينػىفّْريكا كىيػىقيوؿي الى يػىتىحىدَّثي  النَّاسي أىفَّ ٤تيىمَّدن
 ،"أىٍصحىابىوي..



 
 

187 

كىٯتيًٍكني أىٍف ييٍستىدىؿَّ بًًو عىلىى أىفَّ ًلئٍلًمىاـً أىٍف يػىٍعفيوى عىًن ": [ُّْ/ٓ:الفتح]قاؿ ابن حجر يف ك 
 لشَّرًٍع كىًإ٪تَّىا ملٍى يػيعىاًقًب النَِّبُّ التػٍَّعزًيًر اٍلميتػىعىلًّْق بًًو لىًكٍن ٤تىىلُّ ذىًلكى مىا ملٍى يػيؤىدّْ ًإىلى ىىٍتًك حيٍرمىًة ا

دَّثي صىاًحبى اٍلًقصًَّة ًلمىا كىافى عىلىٍيًو ًمٍن تىٍألًيًف النَّاًس كىمىا قىاؿى يًف حىقّْ كىًثَتو ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى الى يػىتىحى 
ا يػىٍقتيلي أىٍصحىابىوي قىاؿى اٍلقيٍرطيًِبُّ فػىلىٍو صى  ا ًمٍن أىحىدو يف حىقّْ النًَِّبّْ النَّاسي أىفَّ ٤تيىمَّدن أىٍك  دىرى ًمٍثلي ىىذى

لىةى زًٍنًديقو كىنػىقىلى النػَّوىًكمُّ ٨تىٍوىهي عىن اٍلعلمىاء كىا أعلم  . "يف حىقّْ شىرًيعىًتًو لىقيًتلى ًقتػٍ

كإف كانت القصة بعد بدر فإف القائل "( ما نصو: ُٗٗ/ّقاؿ ابن تيمية كما يف )الصاـر
 ،.."عن حقو  ٢تذه الكلمة يكوف قد تاب كاستغفر، كقد عفا لو النِب 

ى اللَّوي تػىعىاىلى أىنػَّهيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ  ": [ُِٗ: ُِ]كقاؿ ابن حـز يف ٤تبله  حىىتَّ إذىا بػىُتَّ
نػىهيمٍ   ٭تيىكّْميوا رىسيوؿى اللَّوً  ًديثنا، كىًإىلى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ ا قىًدٯتنا كىحى ، كىجىبى أىفَّ مىٍن كىقىفى عىلىى ىىذى

ًذًه اآٍل  ؟ كىلىٍيسى يف اآٍليىًة: أىفَّ أيكلىًئكى عىنىديكا بػىٍعدى نػيزيكًؿ ىى يىًة، فىًإٍذ يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىأىبى كىعىنىدى فػىهيوى كىاًفره
: إفَّ رىسيوؿى اللًَّو الى بػىيىافى ًفيهىا فىبلى حيجَّةى ًفيهىا ًلمىٍن   ."عىرىفػىهيٍم أىنػَّهيٍم مينىاًفقيوفى كىأىقػىرَّىيمٍ  يػىقيوؿي

فىدىؿَّ عىلىى أىفَّ مىٍن ملٍى يػىتىحىاكىٍم يف ٣تىىاًؿ النػّْزىاًع ًإىلى اٍلًكتىاًب  "كقاؿ ابن كثَت رٛتو ا:  
، فػىلىٍيسى ميٍؤًمننا بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً   ."كىالسُّنًَّة كىالى يػىٍرًجٍع ًإلىٍيًهمىا يف ذىًلكى

لو كلغَته كهني الصحابة عن ذلك. فاٞتواب عليو كما قاؿ ابن حـز  أما عدـ قتل النِب 
  يػىٍقتػيٍلوي رىسيوؿي اللًَّو أىفَّ اللَّوى تػىعىاىلى ملٍى يىكيٍن أىمىرى بػىٍعدي بًقىٍتًل مىٍن اٍرتىدَّ، فىًلذىًلكى ملىٍ  "رٛتو ا: 

بػىٍعدى ذىًلكى بًقىٍتًل مىٍن اٍرتىدَّ عىٍن ًديًنًو فػىنيًسخى ٖتىٍرميي كىًلذىًلكى نػىهىى عىٍن قػىٍتًلًو، مثيَّ أىمىرىهي اللَّوي تػىعىاىلى 
 [.ُِٔ/ ُِالى ]."قػىٍتًلًهمٍ 

كىكيلُّ ىىذىا الى حيجَّةى ٢تىيٍم ًفيًو: أىمَّا اٍلقىاًئلي يف ًقٍسمىًة رىسيوًؿ اللًَّو  "(: ّْٓ/ُِكقاؿ أيضنا فيو )
  ًذًه ًقٍسمىةه مىا عىٍدؿه ًفيهىا، كىالى ، ىى ٍيبػىرى ، فػىقىٍد قػيٍلنىا: إفَّ ىىذىا كىافى يػىٍوـى خى أيرًيدى ًّٔىا كىٍجوي اللًَّو تػىعىاىلى

ا كىافى قػىٍبلى  ا اٍلقىٍوًؿ  كىًإفَّ ىىذى ا ا٠تٍىربىً أىفَّ قىاًئلى ىىذى أىٍف يىٍأميرى اللَّوي تػىعىاىلى بًقىٍتًل اٍلميٍرتىدّْينى، كىلىٍيسى يف ىىذى
، فىًإٍذ لىٍيسى ذىًلكى يف ا٠تٍىربىً فىبلى ميتػىعىلّْقى ٢تىيٍم بًوً  لىٍيسى كىاًفرنا بًقىٍوؿً   ."ذىًلكى
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الى يػىٍقتيلي مىٍن كىجىبى عىلىٍيًو اٍلقىٍتلي ًمٍن أىٍصحىابًًو   كىمىٍن ظىنَّ أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً  "رٛتو ا:  كقاؿ
، كىحىلَّ دىميوي كىمىاليوي، لًًنٍسبىًتًو إىلى رىسيو  ، كىاىللًَّو: لىقىٍد   ًؿ اللَّوً فػىقىٍد كىفىرى اٍلبىاًطلى، كى٥تيىالىفىًة اللًَّو تػىعىاىلى

ٯتىاًف كىاٞتٍىنًَّة، إٍذ كىجىبى عىلىٍيًهٍم اٍلقىٍتلي،   أ  قػىتىلى رىسيوؿي اللَّوً  ءى اٍلمىٍقطيوعى ٢تىيٍم بًاإٍلً أىٍصحىابىوي اٍلفيضىبلى
ٍيًنيَّةً  ًؿ اٍلبىٍحًت، كىاٍلفيسيوًؽ اٍلميجىرًَّد:   كىمىاًعزو، كىاٍلغىاًمًديًَّة، كىاٞتٍيهى فىًمٍن اٍلبىاًطًل اٍلميتػىيػىقًَّن، كىالضَّبلى

يػىٍقتيلي    مىٍن ىيوى ميٍسًلمه: أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً  -بىٍل ًمٍن اٍلكيٍفًر الصَّرًيًح: أىٍف يػىٍعتىًقدى، أىٍك يىظينَّ 
لىةن بًاٟتًٍجىارىًة، كىيػىٍقتيلي اٟتٍىاًرثى ٍبنى سيوىٍيد ميٍسًلًمُتى فىاًضًلُتى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة  ابًًو أىٍشنىعى ًقتػٍ ًمٍن أىٍصحى

ـي  ديكفى أىٍف يػىٍعلىمى ذىًلكى أىحىده،  اأٍلىٍنصىارًمَّ ًقصىاصنا بًاٍلميجىدًَّر ٍبًن ًخيىارو اٍلبػىلىًومّْ بًًعٍلًموً  عىلىٍيًو السَّبلى
ٍرأىةى الَّيًت أىمىرى أينػىٍيسن  لىٍو كىانىٍت فىاًطمىةي »كىيػىقيوؿي  -ا ًبرىٚتًٍهىا، إٍف اٍعتػىرىفىٍت. كىبًقىٍطًع يىًد اٍلمىٍخزيكًميًَّة كىاٍلمى

ـي  -كىبًقىٍولًًو . «لىقىطىٍعتي يىدىىىا إ٪تَّىا ىىلىكىٍت بػىنيو إٍسرىائًيلى بًأىنػَّهيٍم كىانيوا إذىا أىصىابى » -عىلىٍيًو السَّبلى
ـي  -مثيَّ يػىٍفعىلي ىيوى  « .أىقىاميوهي عىلىٍيًو، كىًإذىا أىصىابىوي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي  الضًَّعيفي ًمنػٍهيٍم اٟتٍىدَّ   -عىلىٍيًو السَّبلى

، كىيػيعىطّْلي إقىامىةى اٟتٍىقّْ اٍلوىاًجًب يف قػىٍتًل اٍلميٍرتىدّْ عىلىى كىاًفرو يىٍدرًم أىنَّوي اٍرتىدَّ اآٍلفى، مثيَّ  الى يػىٍقنىعي  ذىًلكى
ا  . -حىىتَّ ييصىلّْيى عىلىٍيًو، كىيىٍستػىٍغًفرى لىوي ًّٔىذى ـى نػىٍهيي اللًَّو تػىعىاىلى لىوي عىٍن  كىىيوى يىٍدرًم أىنَّوي كىاًفره كىقىٍد تػىقىدَّ

هي فىًإنَّ  ااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلكيفَّاًر. ا كىاٍعتػىقىدى ، كى٨تىٍني نىٍشهىدي ًبشىهىادىًة اللًَّو تػىعىاىلى بًأىفَّ مىٍن دىافى ًّٔىذى وي كىاًفره
ؿي الدَّـً كىاٍلمىاًؿ  ، ميٍرتىدّّ، حىبلى يىًتًو  -ميٍشرًؾه مىٍن يىظينُّ بًًو النػّْفىاؽى  -نػىبػٍرىأي إىلى اللًَّو تػىعىاىلى ًمٍنوي كىًمٍن كالى

، فىاأٍلىٍمري ًفيمىٍن ديكنىوي ًببلى شىكٍّ أىٍخفىى ؼو  باختصار[. ُِٖص  ُُ]الى ج ًببلى ًخبلى

كىكىذىًلكى تػىٍرؾي قػىٍتًل مىٍن طىعىنى عىلىٍيًو يًف حيٍكًمًو بًقىٍولًًو يًف ًقصًَّة الزبَت  ": رٛتو ا قيمالابن  قاؿ
ًذًه لىًقٍسمىةه مىا أيرًيدى ًّٔىا كىٍجوي اللًَّو، كىقػىٍوؿي  كىخىٍصًمًو: أىٍف كىافى اٍبنى عىمًَّتكى  كىيف قىٍسًمًو بًقىٍولًًو: ًإفَّ ىى

ملٍى تػىٍعًدٍؿ، فىًإفَّ ىىذىا ٤تىٍضي حىقًّْو، لىوي أىٍف يىٍستػىٍوًفيىًو، كىلىوي أىٍف يػىتػٍريكىوي، كىلىٍيسى ًلؤٍليمًَّة  ًإنَّكى  اآٍلخىًر لىوي:
ي عىلىٍيًهمي اٍسًتيفىاؤيهي  هي تػىٍرؾي اٍسًتيفىاًء حىقًّْو، بىٍل يػىتػىعىُتَّ  [.ْٕٗ/ّ:زاد ا١تعاد.." ]بػىٍعدى

فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر، كفر بذلك، كإف مل  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )كباٞتملة
ا إال ما ش  .[ُٕٕ:اء ا( ]الصاـر ا١تسلوؿيقصد أف يكوف كافرنا، إذا ال يقصد الكفر أحدن
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ـي (قاؿ تعاىل: )  -ُّ ا اٍلقيٍرتفى يػىٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى ( . قاؿ الشنقيطي  ٗ) اإلسراء  ًإفَّ ىىذى
ـي بػىيىانيوي أىنَّوي كيلُّ مىًن اتػَّبىعى تىٍشرًيعنا غىيػٍرى كىمً  ": هعند تفسَت  رٛتو ا ٍن ىىٍدًم اٍلقيٍرتًف لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى

ميوي عىلىٍيًو، فى  ـى ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو صىلىوىاتي اللًَّو كىسىبلى اتػّْبىاعيوي التٍَّشرًيًع الًَّذم جىاءى بًًو سىيّْدي كىلىًد تدى
ًميَّةً ًلذىًلكى التٍَّشرً  ٍسبلى   ".يًع اٍلميخىاًلًف كيٍفره بػىوىاحه، ٥تيٍرًجه عىًن اٍلًملًَّة اإٍلً

يعي اأٍلىٍحكىاـً  "كقاؿ:  ٍونًيَّةن قىدىرًيَّةن  -كىلىمَّا كىافى التٍَّشرًيعي كىٚتًى ًمٍن  -شىٍرًعيَّةن كىانىٍت أىٍك كى
كىافى كيلُّ مىًن اتػَّبىعى تىٍشرًيعنا غىيػٍرى   -كىمىا دىلٍَّت عىلىٍيًو اآٍليىاتي اٍلمىٍذكيورىةي   -خىصىاًئًص الرُّبيوبًيًَّة 
 ."ٗتَّىذى ذىًلكى اٍلميشىرّْعى رىبِّا، كىأىٍشرىكىوي مىعى اللَّوً تىٍشرًيًع اللًَّو قىًد ا

اًلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض فػىتىٍحًكيميوي كيٍفره  "كقاؿ:  ـي الشٍَّرًعيُّ اٍلميخىاًلفي لًتىٍشرًيًع خى كىأىمَّا النّْظىا
ًٓتىاًلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كىدىٍعوىل أىفَّ تػىٍفًضيلى الذَّكىًر عىلىى اأٍلينٍػثىى يف اٍلًمَتىاًث لىٍيسى 

، كىأىنػَّهيمىا يػىلٍ  ـي اٍسًتوىاؤي٫تيىا يف اٍلًمَتىاًث. كىكىدىٍعوىل أىفَّ تػىعىدُّدى الزٍَّكجىاًت ظيٍلمه، كىأىفَّ بًًإٍنصىاؼو زى
ٍرأىًة، كىأىفَّ الرٍَّجمى كىاٍلقىٍطعى كى٨تىٍوى٫تيىا أىٍعمىاؿه كىٍحًشيَّةه الى يىسيوغي ًفٍعليهىا بًاإٍلً  ؽى ظيٍلمه لًٍلمى ٍنسىاًف، الطَّبلى

. ا النػٍَّوًع ًمنى النّْظىاـً يًف أىنٍػفيًس اٍلميٍجتىمىًع كىأىٍموىا٢تًًٍم كىأىٍعرىاًضًهٍم كىأىٍنسىأًًٍّم فػىتىٍحكً  كى٨تىٍوى ذىًلكى يمي ىىذى
وي مىٍن كىعيقيو٢تًًٍم كىأىٍديىاهًنًٍم كيٍفره ًٓتىاًلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كى٘تىىرُّده عىلىى ًنظىاـً السَّمىاًء الًَّذم كىضىعى 

ًئقى خىلىقى ا٠تٍى   ..".بلى
 

نىةي أىٍكبػىري مً  -ُْ قاؿ أبو "، قاؿ ابن كثَت:[ُِٕ :البقرة]و ( نى اٍلقىٍتلً قاؿ تعاىل : )كىاٍلًفتػٍ
بيع بن أنس: الشرؾ أشد العالية ك٣تاىد كسعيد بن جبَت كعكرمة كاٟتسن كقتادة كالضحاؾ كالر 

 ".من القتل

إىل الطاغوت كفر، فقد ذكر  إذا عرفت أف التحاكم"قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف : 
نىةي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل  كقاؿ: }كىاٍلًفتػٍنىةي  ا يف كتابو: أف الكفر أكرب من القتل، قاؿ تعاىل: }كىاٍلًفتػٍ

[كالفتنة ىي الكفر فلو اقتتلت البادية كاٟتاضرة، حىت يذىبوا ُُٗأىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتًل  ]البػىقىرىة: 
يف األرض طاغوتان ٭تكم ٓتبلؼ شريعة اإلسبلـ، اليت بعث ّٔا  لكاف أىوف من أف ينصبوا

 انتهى. "رسوؿ ا 
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قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى الى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى كىالى أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي كىالى )  قاؿ تعاىل  -ُٓ
 ،لىكيٍم ًدينيكيٍم كىيلى ًديًن (ا أىٍعبيدي أىنىا عىاًبده مىا عىبىٍدَتيٍ كىالى أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مى 

أٍف يقوؿ للكٌفار: دينكم الذم أنتم عليو  فأمر ا رسولو )قاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق : 
 ٌِ أنا برمء منو كديٍت الذم أنا عليو أنتم براء منو، كا١تراد التصريح ٢تم بأهٌنم على الكفر كأ

أٍف يقوؿ ذلك كال يكوف ميظهران لدينو  ان للنِب برمء منهم كمن دينهم، فعلى من كاف ميتبع
با٢تجرة إىل  إاٌل بذلك، ك٢تذا ١تا عمل الصحابة بذلك، كتذاىم ا١تشركوف أمرىم رسوؿ ا 

انتهى ( اٟتبشة كلو كجد ٢تم رخصة يف السكوت عن ا١تشركُت ١تا أمرىم با٢تجرة إىل بلد الغربة
 (.ٕٔن كأىل اإلشراؾ ص )سبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة ا١ترتدي

 

قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم  قاؿ تعاىل : ) -ُٔ
نىكيمي الٍ  نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدنا ًإنَّا بػيرىتءي ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى عىدى

 . [ْ:ا١تمتحنة](  حىىتَّ تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدىهي 

كىاىنا نكتة بديعة كىي أفَّ "الشيخ ٛتد بن عتيق يف كتابو )سبيل النجاة كالفكاؾ(: قاؿ 
ا تعاىل قٌدـ الرباءة من ا١تشركُت العابدين غَت ا؛ على الرباءة من األكثاف ا١تعبودة من دكف 
ا ألفَّ األكؿ أىٌم من الثاِ، فإنّْو إٍف تربٌأ من األكثاف كمل يتربٌأ ٦تٌن عبدىا، ال يكوف تتيان 

فقٌدـ  ،اآلية ..اللَّوً  ديكفً  ًمن تىٍدعيوفى  كىمىا ٍعتىزًليكيمٍ كىأى  }بالواجب عليو، كىذا كقولو تعاىل: 
  اآلية …فلٌما اعتز٢تم كما يعبدكف من دكف ا}اعتزا٢تم على اعتزاؿ معبوداهتم ككذا قولو: 

 ." اآلية ..اللَّوً  ديكفً  ًمن يػىٍعبيديكفى  كىمىا اٍعتػىزى٢تىيمٍ  فػىلىمَّا }كقولو: 

، كتأمل تقدمي العداكة على البغضاء، أم ظهر كباف  بدا} فقولو:قاؿ رٛتو ا تعاىل : ) ك 
ألف األكىل أىم من الثانية، فإف اإلنساف قد يبغض ا١تشركُت كال يعاديهم فبل يكوف تتيان 
بالواجب عليو حىت ٖتصل منو العداكة كالبغضاء، كال بد أيضان من أف تكوف العداكة كالبغضاء 
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باديتُت ظاىرتُت بيٌنتُت. كاعلم أنو كإف كانت البغضاء متعلقة بالقلب، فإهنا ال تنفعو حىت 
تظهر تثارىا كتتبُت عبلماهتا، كال تكوف كذلك حىت تقًتف بالعداكة كا١تقاطعة، فحينئذ تكوف 

 .[من مواالة ا١ترتدين كأىل اإلشراؾسبيل النجاة كالفكاؾ ]العداكة كالبغضاء ظاىرتُت (أىػ. 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّكيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى إًلىٍيًهٍم  قاؿ تعاىل : )-ُٕ
ٍف كيٍنتيٍم بّْكيٍم إً بًاٍلمىوىدًَّة كىقىٍد كىفىريكا ٔتىا جىاءىكيٍم ًمنى اٟتٍىقّْ ٮتيٍرًجيوفى الرَّسيوؿى كىإًيَّاكيٍم أىٍف تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو رى 
ًبيًلي كىابًٍتغىاءى مىٍرضىايت تيًسرُّكفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىدًَّة كىأىنىا أىٍعلىمي ٔتىا أىٍخفىيٍ  تيٍم كىمىا أىٍعلىٍنتيٍم خىرىٍجتيٍم ًجهىادنا يًف سى

اءن كىيػىٍبسيطيوا إًلىٍيكيٍم  ًإٍف يػىثٍػقىفيوكيٍم يىكيونيوا لىكيمٍ  ،كىمىٍن يػىٍفعىٍلوي ًمٍنكيٍم فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاءى السًَّبيلً  أىٍعدى
ديكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  ،أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍلًسنىتػىهيٍم بًالسُّوًء كىكىدُّكا لىٍو تىٍكفيريكفى  لىٍن تػىنػٍفىعىكيٍم أىٍرحىاميكيٍم كىالى أىٍكالى

 .[ّ- ُ:ا١تمتحنة](  يػىٍفًصلي بػىيػٍنىكيٍم كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته 

 ال بد في ىذه المسألة من التفريق بين ثالثة أمور:و  ىنا من بيان معنى عداوة الكفار والبد

فهذا ال بد منو للمسلم، فوجود عداكة الكفر كأىلو يف قلبو  األمر األول: وجود العداوة:
من مقتضيات اإلٯتاف، فإذا زاؿ كجود ىذه العداكة يف القلب فلم يبق ٢تا أثر مطلقنا فهذا من 

ا١تكفر( كىو ناقض من نواقض اإلٯتاف، كال ٯتكن انتفاء عداكة الكفر كأىلو يف القلب )التويل 
 بالكلية ككجود اإلٯتاف فيو.

فهذا من كاجبات التوحيد، كشركط استقامة اإلسبلـ، فإذا  األمر الثاني: إظهار العداوة:
، كقد تكوف من مل تظهر ىذه العداكة على اٞتوارح مع كجود أصلها يف القلب فقد تكوف كفران 

ا١تواالة الصغرل غَت ا١تكفرة )من ا١تعاصي(، كقد تكوف جائزة من باب )التقية( بشركطها، ككل 
 ىذا ْتسب حاؿ صاحبها، كمكانو، كعذره.

كا١تقصود ّٔذا: تشريع )مودة الكفار( كتسويغها، كإلغاء  األمر الثالث: إلغاء العداوة:
دة عن اإلسبلـ، بل ىو أعظم من انتفاء أصل )عداكهتم( ك )بغضهم( مطلقان، فهذا كفر كر 
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، كىذا كفر متعدم، مغَت لشرع ا، مناقض  العداء كالبغض يف القلب، ألف ذاؾ كفر الـز
 [ .يف )بياف ا١تثقفُت( من األباطيل ]التنكيل ٔتا للنصوص ا١تتواترة، ىادـ للكفر بالطاغوت.

ن اّب بلتعة كالقصة كما نقلها كقاؿ أىل التفسَت أف اآليات ا١تتقدمة نزلت يف حاطب ب
:  البخارم قاؿ علي رضيى اي عنو:)بعثٍت رسوؿي اً  أنىا كالزُّبَتي كا١تًقدادي بن األسوًد، قاؿى

انطلقوا حىتَّ تىأتيوا ركضة خاخو فإفَّ ّٔا ظيعينة، كمىعىها كتابه فىخيذيكه ًمنها. فانطىلقنا تعادل بنا 
، فقالٍت ما مىعيى ًمن  ا٠تيلي، حىتَّ انتىهينا إىل الر  ني بالظعينة فقلنا: أًخرجي الكتابى كضًة، فإذا ٨تى

، فأخرىجىتيو ًمن عقاصها، فأتىينا بو رسوؿي اً  ، فقيلنا لتيًخرًجنَّ الكتابى أك لنيلقينَّا الثيابى كتابو
  يشركُتى ًمٍن أىًل مكَّة، ٮتي

ربيىم ببعًض أمًر فإذا فيو: ًمٍن حاطًب بن أّب بىلتىعةى إىل أنياسو ًمن ا١ت
ِّْ  فقاؿى رسوؿي اً  رسوًؿ اً  : يا رسوؿى اً ال تىعجىل عىليَّ، إ : يا حاطبي مىا ىذا؟ قاؿى

يهاجرينى ٢تم قىرابات 
كينتي إمرنا ملصقنا يف قريش، كمل أكٍنً مٍن أنفسها، ككافى مىٍن معكى ًمٍن ا١ت

ميوفى ّٔا أىلًيًهم كأموا٢ًتم، فأح بىبتي إذ فاتىٍت ذلكى ًمنى النَّسًب فيهم أٍف أٌٗتذى عندىم ٔتكَّة، ٭تى
ادنا، كال ًرضنا بالكيفًر بعدى اإلسبلـ، فقاؿى رسوؿي  يىدنا ٭تموفى ّٔا قىرابيت، كمىا فعلتي كيفرنا كال ارتدى
: إنَّو قٍد شىهً  ينافق، قاؿى

دى اً: لقٍد صدىقكم. قاؿى عيمر: يا رسوؿ ا دىعٍت أضرٍب عينقى ىذا ا١ت
؛ اًعملوا ما ًشئتم فقٍد غىفرتي  بدرنا كما ييدريكى لىعلَّ اى أٍف يكوفى قٍد اطلع على أىًل بدرو فقاؿى

م  لكم( ، كًقصَّةى حاطًب بن أّب بىلتىعةى  تىدؿُّ على أفَّ ميناصرةى الكيفَّاًر كميعاكنتىهم كميظاىرهتى
يًن؛  يسلمُتى كيفره كرًدَّةه عىًن الدّْ

ي على ا١ت    ذلكى ًمٍن كجيوهو:كيىتبُتَّ

ادنا كالً رضنا بالكيفًر بعدى  األكَّؿ: قوؿي حاطبو رضيى اي عنو: )مىا فىعلتي كيفرنا كال ارًتدى
يقرَّر عند الصَّحابًة 

(، فهذا يديؿُّ على أفَّ ا١ت أفَّ ميعاكنةى الكيفَّاًر  كًمنهم حاطبي  اإلسبلـً
يسلمُتى أنَّوً ردَّةه عن كالتَّجسيسى ٢تم كإفشاءى أسراًر 

م على ا١ت م كميظاىرهتى يسلمُتى ٢تم، كميناصرهتى
ا١ت
 ديًن اإلسبلـً ككيفره باً كرسولًًو.

قوؿي عمر بن ا٠تطَّاب رضيى اي عنو: )يا رسوؿى اً، دىعٍت أضربي عينقى ىذا  الثَّاِ:
يقرَّر عندى عمر بن ا٠تطَّاب 

نافًق(، كىذا يدؿ أف ا١ت
ي
يسلمُتى  أفَّ  ا١ت

ميظاىرةى الكيفَّاًر على ا١ت
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كميعاكنتىهم كالتَّجسيسى ٢تم نفاؽه ككيفره ًكردَّةه عن ديًن اإلسبلـً كخيانةه ً كلرسولًو كللميؤمنُتى 
 فليسى فيًو خىفاء. كذلكى ظاىره ًمن قوًؿ عمر بن ا٠تطَّاب 

ـي إنكاًر رسوًؿ اً  الثَّالث:  على عمر قوليو ىذا . عد

ظاىرًة يف  ع:الراب
ي
يشركُتى مٍل يىكٍن ًمٍن ا١ت

إفَّ لفظى الكتاًب الذم بىعثىو حاطبي لنفرو ًمنى ا١ت
ي بن سبلـ" أفَّ لفظى الكتاًب: )أمَّا بعدي  ىغازم كىىىوى يف "تىفًسَت ٭تى

شيءو فقٍد ذىكىرى بعضي أىًل ا١ت
كالسَّيًل، فواً لو جىاىءكم كىحدىه   جىاءىكم ًّتيشو كاللَّيل، يىسَتي  يا مىعشرى قريشو فإفَّ رسوؿى اً 

لنىصىرىهي اي كأ٧تىزى لىو كٍعدىه، فانظيركا ألنفيًسكم كالسَّبلـ(، كىذا حىكاهي السيهيليّْ ]فتح البارم: 
ٕ/ُِٓ. ] 

ا٠تامس : أف حاطب كاف متؤال كما قاؿ ابن حجر: )كعيذري حاطبى مىا ذىكىره، فإنَّو صىنعى 
 [.ّْٔ: ص ٖضىرىرى فيًو( ]فتح البارم:  ى ذلكى ميتأكّْالن أٍف ال

 عن حاطب بوحي من ا، السادس: كقد يكوف من الوحي أم عفا رسوؿ ا 

، : " ًإفَّ أينىاسنا كىانيوا يػيٍؤخىذيكفى بًالوىٍحًي يف عىٍهًد رىسيوًؿ اللًَّو  عيمىر ٍبنى ا٠تىطَّاًب قاؿ 
يػٍرنا، كىًإفَّ الوىٍحيى قىًد انٍػقىطىعى،  كىًإ٪تَّىا نىٍأخيذيكيمي اآلفى ٔتىا ظىهىرى لىنىا ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم، فىمىٍن أىٍظهىرى لىنىا خى

نىا ًمٍن سىرًيرىتًًو شىٍيءه اللَّوي ٭تيىاًسبيوي يًف سىرًيرىتًًو، كىمىٍن أىٍظهىرى لى  نىا سيوءنا ملىٍ أىًمنَّاهي، كىقػىرَّبٍػنىاهي، كىلىٍيسى إًلىيػٍ
: ًإفَّ سىرًيرىتىوي حىسىنىةه "نىٍأمىٍنوي، كى  ٍقوي، كىًإٍف قىاؿى  .ركاه البخارم .ملٍى نيصىدّْ
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 باهلل: اإلمياٌانزكٍ انثاَي يٍ أركاٌ َل إنّ إَل اهلل: 
 اإلٯتاف لغة: التصديق.

يزيد بطاعة الرٛتن كينقص  باألركاف: قوؿ باللساف كتصديق باٞتناف كعمل اإلٯتافكشرعان 
 بالعصياف.

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  بػٍعيوفى شيٍعبىة فأفضلها: قىوؿ الى  :كىعىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ٯتىافي بضع كىسى " اإٍلً
 "ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. اإلٯتافًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىٍدنىاىىا: ًإمىاطىةي اأٍلىذىل عىن الطَّرًيق كىاٟتٍىيىاءي شيٍعبىة من 

 لىوى ًإالَّ اللَّوي.قوؿ اللساف: قىوؿ الى إً 

 : ًإمىاطىةي اأٍلىذىل عىن الطَّرًيق.-األركاف-كعمل اٞتوارح

اٟتٍىيىاءي.-اٞتناف-تصديق القلب  :ى

ال ٬تزء كاحد عن اآلخر فلو أف رجبل ادعى انو مؤمن بقلبو مث عمل أك قاؿ كفرا أك شركا 
 فإنو يوصف ٔتا عمل كقاؿ من الكفر أك اإلشراؾ.

الرٛتن كينقص بالعصياف كىذا ٦تا ال شك فيو كبو صرح ا يف كتابو  يزيد بطاعة كاإلٯتاف
الصحابة كالسلف كمل ينكر ذلك إال أصحاب العقوؿ الفارغة  كأخباركعليو تواترت السنة 

 كالقلوب الزائغة من الكرامٌية كا١ترجئة كا٠توارج،

اللعُت على ىذا  بليسإفعند الكرامٌية كا١ترجئة اإلٯتاف ال ينقص، كىذا بٌُت البطبلف، فإف 
مرتفعان كلذا لـز على  إٯتانويكوف يف نظرىم من ا١تؤمنُت فإنو ١تا كاف يف اٞتنة قبل السجود كاف 

 قو٢تم أال ينقص،
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ذىب بعضو ذىب كلو، فمن عمل معصية يف  إذاأما ا٠توارج أىلكهم ا فعندىم اإلٯتاف 
 نظرىم يكوف كافران،

ـً اٍبني  تػىٍيًميىةى يف كىٍصًفًهم: "كىا٠تٍىوىارًًج  ىيٍم أىكَّؿي مىٍن كىفَّرى اٍلميٍسًلًمُتى ييكىفّْريكفى قىاؿى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى
ًذًه حىاؿي أىٍىًل اٍلبً  دىًع بًالذُّنيوًب، كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم يف ًبٍدعىًتًهٍم كىيىٍستىًحلُّوفى دىمىوي كىمىالىوي. كىىى

 .ِٕٗص ّفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم ًفيهىا". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل جيػىٍبتىًدعيوفى ًبٍدعىةن كىييكى 

ا قػىٍوؿي ٚتيٍهيوًر اٍلميٍعتىزًلىًة كىا٠تٍىوىاًر  : "فػىييوًجبيوفى ٗتىًٍليدى فيسَّاًؽ أىٍىًل اٍلًملًَّة يف النَّاًر كىىىذى ًج  كىقىاؿى
ًبًَت أى  ٍنًب اٍلكى  ٍُٗك الصًَّغًَت ًعٍندى بػىٍعًضًهٍم ". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل جكىلىًكٍن ا٠تٍىوىارًًج  ييكىفّْريكفى بًالذَّ

 .ُُٓص

 

 عند أىل السنة والجماعة يزيد وينقص اإليمان

لكن أىل السنة كاٞتماعة فإهنا على الطريق ا١تستقيم فبل ىي تساىلت يف التكفَت كال 
 عطٌلت حكم رب العا١تُت قاؿ تعاىل فيهم:

اء عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكيٍم شىًهيدان }كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم  أيمَّةن كىسىطان لّْتىكيونيوٍا شيهىدى
 [.ُّْ:البقرة] ..  

يزيد كينقص قولو تعاىل: }ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي  اإلٯتافكمن األدلة على أف 
ٍم يػىتػىوىكَّليوفى  كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت   [.ِ:األنفاؿ] عىلىٍيًهٍم تيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٯتىانان كىعىلىى رىًّّْٔ

كقاؿ: }الًَّذينى قىاؿى ٢تىيمي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد ٚتىىعيوٍا لىكيٍم فىاٍخشىٍوىيٍم فػىزىادىىيٍم ًإٯتىانان كىقىاليواٍ 
 [.ُّٕ:عمرافتؿ ] حىٍسبػينىا الٌلوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي  



 
 

196 

ػًذًه ًإٯتىانان فىأىمَّا الًَّذينى تمىنيواٍ   كقاؿ: }كىًإذىا مىا أينزًلىٍت سيورىةه فىًمنػٍهيم مَّن يػىقيوؿي أىيُّكيٍم زىادىٍتوي ىى
 ٍجًسًهٍم  فػىزىادىتٍػهيٍم ًإٯتىانان كىىيٍم يىٍستىٍبًشريكفى، كىأىمَّا الًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىزىادىتٍػهيٍم رًٍجسنا إىلى رً 

 .[ُِٓ -ُِْ:التوبة]

ودي كقاؿ: }ىيوى الًَّذم أىنزىؿى السًَّكينىةى يف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنُتى لًيػىٍزدىاديكا ًإٯتىانان مَّعى ًإٯتىاهًنًٍم كىلًلًَّو جيني 
 [.ْ:الفتح] السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىكىافى اللَّوي عىًليمان حىًكيمان  

نىةن لّْلًَّذينى كىفىريكا كقاؿ: }كىمىا جىعىٍلنىا  تػىهيٍم ًإالَّ ًفتػٍ ًئكىةن كىمىا جىعىٍلنىا ًعدَّ أىٍصحىابى النَّاًر ًإالَّ مىبلى
 [.ُّ:ا١تدثر] لًيىٍستػىٍيًقنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىيػىٍزدىادى الًَّذينى تمىنيوا ًإٯتىانان ..  

: لىًقيىًٍت  :  كىعىن حىٍنظىلىة بن الرٌبيع األسيدم قىاؿى : كىٍيفى أىٍنتى يىا حىٍنظىلىةي؟ قػيٍلتي أىبيو بكر فػىقىاؿى
: نىكيوفي ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو  ؟ قػيٍلتي : سيٍبحىافى اللًَّو مىا تػىقيوؿي ييذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنًَّة   نىافىقى حىٍنظىلىةي قىاؿى

أىنَّا رىٍأمي عىٍُتو فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍندى رىسيوًؿ ال دى كىالضَّيػٍعىاًت نىًسينىا   لًَّو كى عىافىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى
ٍلنىا عىلىى رىسيوؿً  ا فىاٍنطىلىٍقتي أىنىا كىأىبيو بىٍكرو حىىتَّ دىخى  كثَتا قىاؿى أىبيو بكر: فو ا إًنَّا لىنػىٍلقىى ًمٍثلى ىىذى

: نىافىقى حىٍنظىلىةي يىا رىسيوؿى اللَّوي  اللًَّو  ؟: »قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  فػىقيٍلتي : يىا رىسيوؿى « كىمىا ذىاؾى قػيٍلتي
ا اأٍلىٍزكىاجى اللًَّو نىكيوفي ًعٍندىؾى تيذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنًَّة كىأىنَّا رىٍأمى عىٍُتو فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًدؾى عىافىٍسنى 

دى كىالضَّيػٍعىاًت نىًسينىا كىًثَتنا فػىقىاؿى  الًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو تىديكميوفى عىلىى مىا : »رىسيوؿي اللًَّو  كىاأٍلىٍكالى
ًئكىةي عىلىى فػيريًشكيٍم كىيف طيريًقكيٍم كىلىًكٍن يىا حىٍنظىلىةي  تىكيونيوفى ًعٍنًدم كىيًف الذٍّْكًر لىصىافىحىٍتكيمي اٍلمىبلى

ث مىرَّات. رىكىاهي ميسلم« سىاعىةه كىسىاعىةه   ثىبلى

".كركم عن اّب ٯتىافي يىزًيدي كىيػىنػٍقيصي   ىريرة أنو قاؿ: " اإٍلً

 : " ىىليمُّوا نػىٍزدىٍد إٯتىاننا ".ألصحابويقوؿ  ككاف عمر 

كغَت ذلك الكثَت من اآليات كاألحاديث كاآلثار اليت ال ٖتصى إال بكلفو، فكن مع أىل 
 السنة كاٞتماعة كاحذر من سلوؾ طريق ا٠توارج كا١ترجئة فتهلك.
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 ستة: اإليمانوأركان 

ًو قاؿ تعاىل: }لٍَّيسى اٍلربَّ أىف تػيوىلُّوٍا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىػًكنَّ اٍلربَّ مىٍن تمىنى بًاللٌ 
ٍيءو تعاىل: }ًإنَّا كيلَّ شى  [، كقاؿُٕٕ:البقرة] كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىآلًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيُّْتى 

لىٍقنىاهي بًقىدىرو  ]القمر:   .[ْٗخى

: فىأىٍخربًٍِ للنِب  ١تا قاؿ جربيل  ،كقد جاء ذكرىا يف حديث عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب 
 : ٯتىاًف. قىاؿى ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقى »عىًن اإٍلً ًئكى دىًر خىٍَتًًه أىٍف تػيٍؤًمنى بًاللًَّو كىمىبلى

 .متفق عليو« كىشىرّْهً 

 فأول تلك األركان: اإليمان باهلل:

وىية( كأنو ىو الرب ا٠تالق )توحيد الربوبية( كأف لكيتضمن اإلٯتاف بأنو ىو اإللو )توحيد األ
 لو األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى، كيتضمن اإلٯتاف بوجوده سبحانو كتعاىل.

 

 :والحس على وجوده سبحانو تعالىولقد دل النقل والعقل والفطرة 

 أما داللة الفطرة: 

كل شيء يف الكوف دليل ناطق بوجود ا تعاىل كصفاتو العظمى كأٝتائو اٟتسٌت ككل 
مىا  : "٥تلوؽ قد فطر على اإلٯتاف با ا٠تالق من غَت سبق تفكَت أك تعلم، قاؿ رسوؿ ا 

 .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً " ًمٍن مىٍوليودو ًإالَّ ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبػىوىاهي يػيهىوّْدىانًًو أىٍك يػينىصّْرىانًًو أىٍك ٯتيىجّْسىانًوً 
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 أما داللة العقل: 

فؤلف ىذا الكوف كتلك ا١تخلوقات البد ٢تا من خالق أكجدىا، إذ ال ٯتكن أف توجد 
 شؤكهنا بنفسها من غَت مدبر،نفسها بنفسها كتدير 

كرحم ا ابا حنيفة إذ كاف سيفا على الدىرية، ككانوا ينتهزكف الفرصة ليقتلوه، فبينما 
ىويوما يف مسجده قاعد إذ ىجم عليو ٚتاعة بسيوؼ مسلولة، ك٫توا بقتلو، فقاؿ ٢تم: 

يف رجل يقوؿ "أجيبِو عن مسألة مث افعلوا ما شئتم" فقالوا لو: ىات، فقاؿ: "ما تقولوف 
لكم: إِ رأيت سفينة مشحونة باألٛتاؿ ٦تلوءة من األثقاؿ كقد احتوشها يف ٞتة البحر أمواج 
متبلطمة، كرياح ٥تتلفة، كىي من بينها ٕترم مستوية ليس ٢تا مبلح ٬تريها، كال متعهد 
يدفعها. ىل ٬توز ذلك يف العقل؟ قالوا: ىذا شيء ال يقبلو العقل، فقاؿ أبوحنيفة: "يا 
سبحاف ا"! إذا مل ٬تز يف العقل سفينة ٕترم يف البحر مستوية من غَت متعهد كال ٣تر 
فكيف ٬توز قياـ ىذه الدنيا على اختبلؼ أحوا٢تا، كسعة أطرافها، كتباين أكنافها من غَت 

 صانع كحافظ؟ فبكوا ٚتيعا كقالوا: "صدقت" كأغمدكا سيوفهم كتابوا.

يدة اإلٟتاد بُت طبلبو فقاؿ ٢تم يومان ككاف ٯتسك ملحد يريد أف ينشر عق أستاذكىذا 
 تفاحة بيده: ىل تركف ىذه التفاحة؟ قالوا: نعم. قاؿ: إذف التفاحة موجودة.

 القلم؟ قالوا: نعم. قاؿ: إذف القلم موجود. امث قاؿ: ىل تركف ىذ

 مث قاؿ: ىل تركف ا؟ قالوا: ال. قاؿ: إذف ا غَت موجود.

: ال. فقاؿ األستاذليمة قاؿ: يا أستاذ ىل ترل عقلك؟ قاؿ فرد عليو طفل فطرتو س
 الطالب النبيو: إذان أنت يا أستاذ ٣تنوف.
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كاألمثلة يف ذلك تطوؿ لكن العربة أف نؤمن بأف ا موجود متصرؼ بأمور عباده قادر أف 
 يقوؿ للشيء كن فيكوف.

 أما داللة الحس:

ا؟ فقاؿ: "كرقة الفرصاد )التوت( طعمها سيًئل الشافعي رٛتو ا: ما الدليل على كجود 
كلوهنا كر٭تها كطبعها كاحد عندكم، قالوا نعم، قاؿ: فتأكلها دكدة القز فيخرج منها العسل، 
كالشاة فيخرج منها البعر، كتأكلها الظباء، فينعقد يف نوافحها ا١تسك، فمن الذم جعل ىذه 

لك كأسلموا على يده كىم سبعة األشياء كذلك مع أف الطبع كاحد؟ " فاستحسنوا منو ذ
 عشر. 

كسئل اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو ا عن ذلك فقاؿ: "ىا ىنا حصن حصُت أملس، ليس 
كذلك إذ انصدع جداره  لو باب كال منفذ ظاىره كالفضة البيضاء، كباطنو كاإلبريز، فبينما ىو

خرج منها  شكل حسن كصوت مليح )يعٍت البيضة إذا فخرج منو حيواف ٝتيع بصَت ذك
 . ٗٓص  ُالفرخ( تفسَت ابن كثَت جػ

عن الدليل على كجود ا تعاىل فقاؿ: البعرة تدؿ على البعَت، كالركثة  إعراّبكسئل  -
تدؿ على اٟتمَت، كتثار األقداـ تدؿ على ا١تسَت، فسماء ذات أبراج، كأرض ذات فجاج، 

 .!كْتار ذات أمواج، تدؿ على الصانع اٟتليم العليم القدير؟

 قاؿ الشاعر:

 أـ كيف ٬تحده اٞتاحد  فوا عجبان كيف يعصى اإللو 

 كتسكينة  أبدان   شاىد  ك   يف   كل   ٖتريػػػػػػػػػكػػػة

 تدؿ   على  أنو  كاحد  كيف  كل  شيء  لو    تيػػػػػػػة
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 أما داللة الشرع:

فجميع الكتب السماكية كيف مقدمتها القرتف الكرمي أثبتت ذلك كأخربت بو، كبو جاء 
كاخربكا بأف ا موجود مستوو عىلىى عىٍرًشًو اٍسًتوىاءىان يىًليقي  ٚتيع الرسل كاألنبياء كخا٘تهم ٤تمد 

ًٍثيلو كىالى تػىٍعًطي لًًو ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى ٘تى ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي لو " ًّتىبلى  لىٍيسى كى
 " متصرؼ بأمور عباده ال يعجزه أحد، ملىٍ يىًلٍد كىملٍى ييولىٍد، كىملٍى يىكين لَّوي كيفيوان أىحىد.

ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخًتبلىًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّ  هىاًر قاؿ تعاىل يف القراف الكرمي: }ًإفَّ يف خى
األٍرضى  كىاٍلفيٍلًك الَّيًت ٕتىٍرًم يف اٍلبىٍحًر ٔتىا يىنفىعي النَّاسى كىمىا أىنزىؿى اي ًمنى السَّمىاًء ًمن مَّاء فىأىٍحيىا بًوً 
كىاألىٍرًض  بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمن كيلّْ دىتبَّةو كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًّْر بػىٍُتى السَّمىاء

. فالسماء قائمة بغَت عمد نراىا، كالنجـو دائرة يف [ُْٔالبقرة:]آليىاتو لّْقىٍوـو يػىٍعًقليوفى  
أفبلكها، كالكواكب منتظمة حوؿ مشوسها، ككل ٧تم يف فلك يسَت ال يعدكه، كالسحاب 

 ا١تسخر بُت السماء كاألرض، كل ذلك أليس لو من يديره كيدبر أمره؟!

نسىافي ًممَّ خيًلقى كقاؿ تعاىل: }فػى  ٮتىٍريجي ًمن بػىٍُتً الصٍُّلًب  ،خيًلقى ًمن مَّاء دىاًفقو  ،ٍليىنظيًر اإٍلً
 [.ٕ- ٓ:الطارؽ]كىالتػَّرىاًئًب  

لىةو مّْن ًطُتو  كقاؿ: نسىافى ًمن سيبلى لىٍقنىا اإٍلً مثيَّ  ،مثيَّ جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن يف قػىرىارو مًَّكُتو  ،}كىلىقىٍد خى
لىٍقنىا النُّ  مان مثيَّ خى ـى ٟتٍى ٍطفىةى عىلىقىةن فىخىلىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخىلىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامان فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا

ٍلقان تخىرى فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ا٠تٍىالًًقُتى    ٍأنىاهي خى  .[ُْ- ُِ:ا١تؤمنوف]أىنشى

نسىافي مىا غىرَّؾى  يف أىمّْ  ،الًَّذم خىلىقىكى فىسىوَّاؾى فػىعىدىلىكى  ،ًبرىبّْكى اٍلكىًرميً كقاؿ: }يىا أىيػُّهىا اإٍلً
 .[ٖ-ٔ:اإلنفطار]صيورىةو مَّا شىاء رىكَّبىكى  
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كلقد جعلت داللة الشرع بعد الفطرة كاٟتس كالعقل لينظر القارئ فضل رٛتة ا بنا فمع 
كيوضح لنا أمور ديننا فيعلم أف داللة الفطرة كاٟتس كالعقل على كجوده أرسل لنا من ينبهنا 

 ا كاف بعباده لطيفان خبَتان.

 :الكونية التي ذكرىا علماء الفلك وىنا يتسنى لي أن أنقل لك بعض الحقائق العلمية
كانت قشرة األرض أٝتك ٦تا ىي عليو ٔتقدار بضعة أقداـ المتص ثاِ أكسيد الكربوف  لو – ُ

 كاألككسجُت ك١تا أمكن كجود اٟتياة.

عليو فإف بعض الشهب اليت ٖتًتؽ با١تبليُت كل يـو يف  كاف ا٢تواء أقل ارتفاعا ٦تا ىو كلو – ِ
قابل  ء، ككاف يف إمكاهنا أف تشعل كل شيا٢تواء ا٠تارجي كانت تضرب يف ٚتيع أجزاء الكرة األرضية

 .لبلحًتاؽ

ٔتقدار النصف لكنا أهنا زادت  أف مشسنا أعطت نصف إشعاعها اٟتايل لكنا ٕتمدنا، كلو كلو – ّ
 رمادا منذ زمن بعيد.

( عشرين ألف ميل بدال من بعده اٟتايل لكاف ا١تد يبلغ ََََِكاف قمرنا يبعد عنا ) كلو – ْ
 من القوة ْتيث أف ٚتيع األرض تغمر مرتُت يف اليـو ٔتاء متدفق يويح اٞتباؿ نفسها.

ٚتيع ا١تواد القابلة لبلحًتاؽ  % فإفُِ% من ا٢تواء بدال من ٓكاف األككسجُت بنسبة  كلو – ٓ
 يف العامل تصبح عرضة لبلشتعاؿ لدرجة أف شرارة يف الربؽ تصيب شجرة ال بد أف تلتهب الغابة كلها.

. % لتعذر أف يكوف التمدف اإلنساِ على ما ىوَُكانت نسبة األككسجُت  كلو – ٔ  عليو اليـو

ا. كلوال الرياح كالبحار كايطات ١تا  كلوال ا١تطر لكانت األرض صحراء ال تقـو حياة عليه - ٕ
كانت حياة. كلوال أف ا١تاء يتبخر بشكل ٮتالف تبخر ا١تلح ١تا كانت حياة. كلوال أف البخار أخف من 

 ا٢تواء ١تا كنت حياة.

كانت االلكًتكنات ملتصقة بالربكتونات داخل الذرة، كالذرات ملتصقة ببعضها ْتيث  كلو – ٖ
 كغَته؟ اإلنسافجم البيضة، فأين ٯتكن أف يكوف لكرة األرضية ْتتنعدـ الفراغات لكانت ا
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 .كانت العناصر ال تتحد مع بعضها ١تا أمكن كجود تراب كال ماء كال شجر كال حيواف كلو – ٗ
 كلوال اٞتباؿ لتناثرت األرض، ك١تا كاف ٢تا مثل ىذه القشرة الصاٟتة للحياة، - َُ

كمة كتقدير كعلم شامل أـ حدث بالصدفة كتطور فقل يل بربك ىل حدث ذلك كلو ٔتيزاف كح
 بالصدفة كبقي بالصدفة؟؟؟ تعاىل ا عما يقوؿ ا١تفًتكف علوا كبَتا.

 ثانياً: اإليمان بالمالئكة:

ا خلقهم من نور، كأهنم ال  فنعتقد اعتقادان جازمان بأهنم موجودكف، كبأهنم مكرموف،أف
يعصوف ا ما أمرىم، كيفعلوف ما يؤمركف، كبأهنم قادركف على التشكل باألشكاؿ اٟتسنة 
ا١تختلفة. كال يوصفوف باألنوثة: فمن قاؿ إهنم إناث كفر، كنؤمن أف عددىم كبَت ال ٭تصيهم 

 إال ا،

 ويتضمن اإليمان بهم أربعة أمور:

 اإلٯتاف بوجودىم. -ُ
 اإلٯتاف ٔتا علمنا من أٝتائهم كجربيل كميكاؿ كرضواف كمالك.. -ِ
أيًذفى يل أىٍف أيحىدّْثى عىٍن مىلىكو ًمٍن : »اإلٯتاف ٔتا علمنا من صفاهتم قاؿ رىسيوًؿ اللًَّو  -ّ

ًة اللًَّو ًمٍن ٛتىىلىًة اٍلعىٍرًش أىفَّ مىا بػىٍُتى شحمة أيذينػىٍيًو ًإىلى عىاتًقىٍيًو مىًسَتىةي  ًئكى ٍبًعًمائىًة عىاـو  مىبلى رىكىاهي « . سى
 أىبيو دىاكيد.

. ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. ًجرٍبًيلى  كرأل النِب   لىوي ًستًُّمائىًة جىنىاحو

عى رىسيوؿى اللًَّو  اًبرو أىنَّوي ٝتًى ٍعتي  كىعىٍن جى نىا أىنىا أىٍمًشي ٝتًى : " فػىبػىيػٍ ٭تيىدّْثي عىٍن فػىتػٍرىًة اٍلوىٍحًي قىاؿى
السَّمىاًء فػىرىفػىٍعتي بىصىرًم فىًإذىا اٍلمىلىكي الًَّذم جىاءىًِ ًْتًرىاءو قىاًعده عىلىى كيٍرًسيٍّ بػىٍُتى السَّمىاًء صىٍوتنا ًمنى 

: زىمّْليوًِ زىمّْليوًِ فىأٍنزؿ  كىاأٍلىٍرًض فىجيًئٍثتي ًمٍنوي ريٍعبنا حىىتَّ ىىوىٍيتي ًإىلى األرًض فجئتي أىىًلي فقلتي
: ]يى  بػٍّْر. كىثًيىابىكى فىطىهٍّْر. كىالرجز فاىجر[ مثَّ ٛتي اللَّوي تػىعىاىلى . قيٍم فىأىٍنًذٍر كىرىبَّكى فىكى ثػّْري ا أيُّها اٍلميدَّ

 اٍلوىٍحي كتتابع ". ميتَّفق عىلىٍيوً 
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اإلٯتاف ٔتا علمنا من أفعا٢تم: فمنهم ٛتلة العرش كمنهم رسل الوحي، كمنهم الكتبة،  -ْ
كا١توكلوف باألرزاؽ، كا١توكلوف باٞتنة كا١توكلوف بالنار، كمنهم كاٟتفظة، كا١توكلوف بقبض األركاح، 

 القائماف بالسؤاؿ يف القرب.
 

 ثالثاً: اإليمان بالكتب:

 ويتضمن اإليمان بالكتب:

 اإلٯتاف بأف ا أنزؿ تلك الكتب من عنده. -ُ
، ، كالتوراة على موسى اإلٯتاف ٔتا علمنا منها: فالقراف أنزؿ على ٤تمد  -ِ

، كالصحف على ابراىيم كموسى عليهما ، كالزبور على داكد كاإل٧تيل على عيسى 
 السبلـ.
نصدؽ كنؤمن ٔتا جاء يف القرتف الكرمي كنؤمن ٔتا مل ٭ترؼ ٦تا جاء بالكتب السابقة  -ّ

 كأخربنا ّٔا القرتف أك السنة.
أف نعمل  نؤمن بأف القرتف نسخ ٚتيع الكتب السماكية السابقة ٢تا كلها، كأف علينا -ْ

 ٔتا جاء بو كنرضى بو كنسلم سواء فهمنا اٟتكمة من ذلك اٟتكم أـ مل نفهمها.
 

 رابعاً: اإليمان بالرسل:

فنؤمن أف ا سبحانو كتعاىل، أرسل رسبل مبشرين بثوابو، كمنذرين بعقابو، قاموا بتبليغ ما 
من غضب الو كعذابو،  أمركا بو على خَت كجو، كأف االقتداء ّٔم كاجب، كأنو ىو طريق النجاة 

 كما يؤمن بأهنم مؤيدكف من عند ا تعاىل با١تعجزات الدالة على صدقهم.

 ك٬تب اإلٯتاف إٚتاال ّتميع أنبياء ا كرسولو قاؿ تعاىل:
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 كقاؿ تعاىل: }كىريسيبلن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمن قػىٍبلي كىريسيبلن ملٍَّ نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىلَّمى اي 
( رُّسيبلن مُّبىشّْرًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اً حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل ُْٔميوسىى تىٍكًليمان )

 .ُٓٔ - ُْٔكىكىافى اي عىزًيزان حىًكيمان  النساء: 

 

ك٬تب اإلٯتاف تفصيبل با١ترسلُت الذين كرد ذكرىم يف القرتف الكرمي، كعددىم ٜتسة 
 كعشركف، كىم حسب ترتيب كجودىم:

- يوسف-يعقوب-إسحاؽ-إٝتاعيل-لوط-يمإبراى-صاحل-ىود-نوح-إدريس-تدـ)
( ٤تمد.-عيسى-٭تِت-زكريا-اليسع-إلياس-سليماف-داكد-يونس-ىاركف-موسى- شعيب

 عليهم الصبلة كالسبلـ كعد أكثر ا١تفسرين منهم )ذا الكفل(،

 ،كتخرىم ٤تمد  كأف أكؿ الرسل نوح 

ٗتلو أمة من رسوؿ، قاؿ تعاىل: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ الٌلوى كىاٍجتىًنبيواٍ كال 
 [.ّٔ:النحل] الطَّاغيوتى  

ٍلنىاؾى بًاٟتٍىقّْ بىًشَتان كىنىًذيران كىًإف مٍّْن أيمَّةو ًإالَّ خبلى ًفيهىا نىًذيره    .[ِْ:فاطر] كقاؿ: }ًإنَّا أىٍرسى

كنؤمن أهنم بشر مثلنا يأكلوف الطعاـ كيشربوف ا١تاء كيناموف كٯتوتوف كإف الفرؽ بيننا 
 كبينهم أف ا اصطفاىم كأكحى إليهم بوحي من عنده،

أف يقوؿ : }قيٍل ًإ٪تَّىا أىنىا بىشىره مّْثٍػليكيٍم ييوحىى ًإيلىَّ أى٪تَّىا ًإ٢تىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده  قاؿ تعاىل مد 
 ،[َُُ:الكهف] ن كىافى يػىٍرجيو لًقىاء رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًٟتان كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبًّْو أىحىدان  فىمى 

 كنؤمن ٔتا جاء عنهم من أخبار يف الكتاب أك السنة.

ك٨تبهم كنثٍت عليهم كال نفرؽ بينهم فهم أفضل ا٠تلق عند ا اختصهم من بُت البشر 
 رسالتو،  كا٘تنهم على



 
 

215 

نىا كىمىا أينزًؿى ًإىلى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍٝتىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى  }قيوليوٍا تمىنَّا بًالٌلًو كىمىا أينزًؿى ًإلىيػٍ
ٍم الى نػيفىرّْؽي بػىٍُتى أىحىدو مّْنػٍهيمٍ  كى٨تىٍني لىوي  كىاألٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكيتى النًَّبيُّوفى ًمن رًَّّّْٔ

ًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَّاًس ًإفَّ اللَّوى  ،[ُّٔ:البقرة] ميٍسًلميوفى   كقاؿ تعاىل: }اللَّوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلى
يعه بىًصَته    . [ٕٓاٟتج: ]ٝتًى

 خامساً: اإليمان باليوم اآلخر:

 كىو يـو القيامة: كأكلو من ا١توت ٟتديث ىانئ موىل عثماف بن عفاف قاؿ: كاف عثماف 
  إذا كقف على قرب بكى حىت يبل ٟتيتو فقيل لو: أتذكر اٞتنة كالنار فبل تبكي، كتذكر

يقوؿ: "القرب أكؿ منزؿ من منازؿ اآلخرة فإف ٧تا منو  القرب كتبكي؟ قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا 
 منو كإف مل ينج منو فما بعده أشد منو" أخرجو الًتمذم   فما بعده أيسر

قاؿ تعاىل: }يسألك الناس عن الساعة، قل إ٪تا علمها عند ا، كما يدريك لعل الساعة  
 [.ّٔتكوف قريبان  ]األحزاب: 

 يقوؿ: "ٜتس ال يعلمهن إال ا عز كجل". كعن بريدة قاؿ: ٝتعت النِب 

كينزؿ الغيث كيعلم ما يف األرحاـ، كما تدرم نفسه ماذا }إف ا عنده علم الساعة، 
 [.ّْتكسب غدان كما تدرم نفس بأم أرض ٘توت  ]لقماف: 

 أخرجو أٛتد بسند صحيح.

 باليوم اآلخر أمور منها: نويتضمن اإليما

 اإلٯتاف بالبعث كالنشور كأف ا يبعث من يف القبور. -ُ
ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خىٍَتان يػىرىهي، كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو اإلٯتاف باٟتساب كاٞتزاء، }فىمىن يػىٍعمىٍل  -ِ

 .[ٖ – ٕالزلزلة] شىرٌان يػىرىهي  
 اإلٯتاف باٞتنة كالنار كأهنما ا١تصَت األبدم للخلق. -ّ
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 اإلٯتاف بعبلمات الساعة صغرل كالعبلمات كربل. -ْ
 كيلحق باالٯتاف باليـو اآلخر اإلٯتاف بفتنة القرب كعذابو كنعيمو. -ٓ

 كسيأيت تفصيل ذلك إف شاء ا بعد االنتهاء من أركاف االٯتاف إف شاء ا.

 

 سادساً: اإليمان بالقدر خيره وشره:

كىو تقدير ا للمخلوقات حسبما سبق بو علمو كاقتضت حكمتو، كأف ا كتب مقادير 
 العباد يف اللوح افوظ قبل خلق السموات كاألرض كاألنفس بزمن.

م ا تعاىل أحاط بكل شيء، كحسب علمو كتب كل شيء، فهو يعلم ما  كنؤمن أف عل
 كاف كما يكوف كما سيكوف كما مل يكن لو كاف كيف يكوف، 

قاؿ تعاىل: } كىمىا يػىٍعزيبي عىن رَّبّْكى ًمن مّْثٍػقىاًؿ ذىرَّةو يف األىٍرًض كىالى يًف السَّمىاء كىالى أىٍصغىرى ًمن 
 .[ُٔ:يونس]يف ًكتىابو مًُّبُتو   ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى ًإالَّ 

 

 كنؤمن أف ٚتيع العباد ٖتت مشيئة ا،

كنؤمن أننا مسَتكف يف بعض أمورنا ك٥تَتين يف بعضها اآلخر، قاؿ تعاىل: }كىقيًل اٟتٍىقُّ ًمن 
 [.ِٗ:الكهف] رَّبّْكيٍم فىمىن شىاء فػىٍليػيٍؤًمن كىمىن شىاء فػىٍليىٍكفيٍر .. 

باب بل ٨تن مأموركف باألخذ باالسباب، فنأخذ باالسباب كىذا ال يقتضي ترؾ األس
 ككأهنا كل شيء مث نتوكل على رب األسباب ككأهنا ال شيء،

: ))عجبا كأف كل ما ٭تصل لنا ىو من ا٠تَت الذم قٌدره ا علينا كما قاؿ ا١تصطفى 
يػٍره كىلىٍيسى ذىًلكى أًلىحىدو ًإالَّ لًٍلميٍؤًمًن  يػٍرنا لىوي كىًإٍف ألمر اٍلميؤمن كيلو خى ًإٍف أىصىابػىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى فىكىافى خى

يػٍرنا لىوي(( رىكىاهي ميسلم.  أىصىابػىٍتوي ضىرَّاءي صىبػىرى فىكىافى خى



 
 

217 

كلرٔتا أصابك ا بشيء تكرىو كىو خَت لك كما قاؿ: }كىعىسىى أىف تىٍكرىىيوٍا شىٍيئان كىىيوى 
بُّواٍ شى  يػٍره لَّكيٍم كىعىسىى أىف ٖتًي  ،[ُِٔ:البقرة] ٍيئان كىىيوى شىرّّ لَّكيٍم كىالٌلوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى  خى

 كأف ا كتب ا١تصائب قبل خلق األرض كالسموات كاألنفس بزمن،

 مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو يًف اأٍلىٍرًض كىالى يًف أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ يًف ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىفٍ ﴿قاؿ تعاىل: 
للَّوي الى نػىبػٍرىأىىىا ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسَته، ًلكىٍي الى تىٍأسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىالى تػىٍفرىحيوا ٔتىا تىتىاكيٍم كىا

بُّ كيلَّ ٥تيٍتىاؿو فىخيورو   [.ِِ،ِّ]اٟتديد:﴾٭تًي

ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ﴿كأف ما أصاب اإلنساف ٦تا كسبت يداه قاؿ تعاىل: 
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره  ]تؿ ﴾ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىَّنَّ ىىذى

 [.ُٓٔعمراف:

 ،َّكقاؿ: }كىمىا أىصىابىكيم مّْن مًُّصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كىًثَتو  الشورل

كلكن تلك ا١تصائب ال تصيب اإلنساف إال بإذف ا تعاؿ، قاؿ تعاىل: }مىا أىصىابى ًمن 
 ،[ُُ:التغابن] مًُّصيبىةو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كىمىن يػيٍؤًمن بًاللًَّو يػىٍهًد قػىٍلبىوي كىاللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه  

كىبىشًّْر الصَّاًبرًينى، ﴿ٌنك قولو تعاىل: فإياؾ كاٞتزع فإ٪تا الصرب عند الصدمة األكىل فبل يفوت
ٍم كىرىٍٛتىةه الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإنَّا لًلًَّو كىًإنَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيوفى، أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته مً  ٍن رىًّّْٔ

 [.ُٓٓ]البقرة:﴾كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍهتىديكفى 

 للهم أجِر يف مصيبيت كأخلف يل خَتان منها، فليكن لساف حالك: ا

كال ىم  -أم تعب–كيف اٟتديث ا١تتفق عليو: )) ما يصيب ا١تؤمن من نصب كال كصب 
 كال حزف كال غم حىت الشوكة يشاكها إال كٌفر ا ّٔا من خطاياه((.
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ٍنسىافي قىٍد يػىقيوؿي كىًلمىةن ٮتىٍريجي ًّٔىا ]: صاحب التيسَتقاؿ  ثػىيػٍرىةه ، فىاإٍلً كىنػىوىاًقضي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كى
ـً كىيىًصَتي ًّٔىا ًمنى اٍلميٍرتىدّْينى ، كىقىٍد يػىقيو٢تيىا كىىيوى جىاًىله فىبلى يػيٍعذىري ًّتىٍهًلوً  ٍسبلى أىٍك يػىقيو٢تيىا  ًمٍن دىائًرىًة اإٍلً

لًيلي قػىٍوليوي  كىىيوى يىظينُّ  ٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمىةى    :أىنػَّهىا تػىٍقريبىةه ًمنى اللًَّو ، كىالدَّ
ًمًهٍم    [.ْٕ]التػٍَّوبىة:  اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى

٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًو كىتيىاتًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا    :كىقػىٍولًًو 
[. فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى ٔٔ –ٓٔ]التػٍَّوبىة:   تىٍستػىٍهزًئيوفى الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرَتي بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ 

كىفىريكا ًبسىبىًب كىًلمىةو قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح   الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوًؿ  الصَّحىابىًة 
ٍك كىاللًَّعًب ؛ تػىبػىٍُتى لىكى أىفَّ الًَّذم يػىتىكىلَّمي بًاٍلكيٍفًر أىٍك يػىٍعمىلي بًًو خىٍوفىان ًمٍن نػىٍقًص مىاؿو أىٍك جىاهو أى 

ٍزىحي  ارىاةن أًلىحىدو أىٍعظىمي ٦تٍَّن يػىتىكىلَّمي ًبكىًلمىةو ٯتى  ًّٔىا.  ميدى

ـً أىٍف ..  ـً ًمٍن بىابو الى بيدَّ لىوي ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى يف اإٍلًٍسبلى ٍسبلى كىلًتػىٍعلىم أىفَّ مىٍن خىرىجى ًمنى اإٍلً
 يىٍدخيلى ًمنى اٍلبىاًب الًَّذم خىرىجى ًمٍنوي .

ميعىةى كىاٞتٍىمىاعىاًت كىيىصيوميوفى كى٭تىيجُّوفى كى ... فىمىانًًعي الزَّكىاة يػىقيوليوفى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كىييصىلُّوفى اٞتٍي 
ًليفىةي رىسيوًؿ اللًَّو  ـً ًمٍن بىاًب الزَّكىاًة فىكىفَّرىىيٍم خى أىبيوبىٍكرو الصًّْديق - لىًكنػَّهيٍم خىرىجيوا ًمنى اإٍلًٍسبلى

-  ـى ًإالَّ بػىٍعدى أىٍف أىقػىرُّكا بًالزَّكىاًة كىشىًهديكا كىقىاتػىلىهيٍم كىملٍى يىكيٍن يػىٍقبىلي ًمٍن أىٍسرىاىيٍم التػٍَّوبىةى كى اإٍلًٍسبلى
ىيٍم يف النَّاًر كىقػىتػٍلىى جىٍيشي الصًّْديًق يف اٞتٍىنًَّة ، ريٍغمى أىنػَّهيٍم كى  انيوا يػىقيوليوفى أىنػَّهيٍم كىانيوا كيفَّاران كىأىفَّ قػىٍتبلى

صىوَّري أىبىدان رىجيله يىٍأكيلي يف نػىهىاًر رىمىضىافى كىىيوى يػىقيوؿي أىنىا صىاًئمه فىبلى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو فػىتػىنىبَّو ! فىبلى يػيتى 
 ييصىًدقيوي يف دىٍعوىاهي ًإالَّ أىٍعمىى اٍلبىصىًر كىاٍلبىًصَتىًة.
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 ًميًَّة.فىالنَّاًقضي : كيلُّ قػىٍوؿو أىٍك ًفٍعلو أىٍك اٍعًتقىادو ٮتيٍرًجي صىاًحبىوي ًمنى اٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى 

ان ، كىلىًكنَّ اٍلعيلىًماءى رىًٛتىهيمي اللَّوي تػىعىاىلى جىعىليوىىا يف عىشىرىةو يػىتػى  ثػىيػٍرىةه ًجدَّ ـً كى فىرَّعي كىنػىوىاًقضي اإٍلًٍسبلى
ًر ًمنػٍهىا،  .[ًمنػٍهىا بىاًقي النػَّوىاًقض حىىتَّ يىٍسهيلى عىلىى اٍلميٍسًلًم ًحٍفظيهىا كىاٟتٍىذى

 ادـ.الناقض يف اللغة: ا٢ت

ًميًَّة.  كشرعان: كيلُّ قػىٍوؿو أىٍك ًفٍعلو أىٍك اٍعًتقىادو ٮتيٍرًجي صىاًحبىوي ًمنى اٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى

 فقد يعتقد اإلنساف اعتقادان ٮترجو من دائرة اإلسبلـ،

 كقد يقوؿ قوالن ٮترجو من دائرة اإلسبلـ،

 كقد يفعل فعبلن ٮترجو من دائرة اإلسبلـ،

ٯتاف كيصبح حبلؿ الدـ كا١تاؿ، كىو الذم يسميو العلماء "ا١ترتد" فينتفي عنو مسمى اإل
 بعد اسبلمو كافران. -أم رجع -كىو الذم ارتد

ـً كىيىًصَتي ًّٔىا ًمنى اٍلميٍرتىدّْينى، قاؿ تعاىل:  ٍسبلى  كقىٍد يػىقيوؿي ا١ترء كىًلمىةن ٮتىٍريجي ًّٔىا ًمٍن دىائًرىًة اإٍلً
ًمًهٍم   ًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى  [.ْٕ]التػٍَّوبىة:  ٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كى

ًس ٍبًن سيوىٍيًد ٍبًن الصَّاًمًت، كىكىافى عىلىى أيْـّ عيمىَت ٍبًن سىٍعدو، كىكىافى  ًذًه اآٍليىة نػىزىلىٍت يف اٞتٍيبلى "كىى
يػٍره يًف  :عيمى سي  ًحٍجرًًه، فػىلىمَّا نػىزىؿى اٍلقيٍرتفي كىذىكىرىىيمي اللَّوي ٔتىا ذىكىرى ٦تَّا أىنٍػزىؿى يًف اٍلمينىاًفًقُتى، قىاؿى اٞتٍيبلى

يػٍري ٍبني سىعٍ  ا الرَّجيلي صىاًدقنا ًفيمىا يػىقيوؿي لىنىٍحني شىرّّ ًمنى اٟتٍىًمًَت ، فىسىًمعىهىا عيمى دو كىاللًَّو لىًئٍن كىافى ىىذى
: كا ك  ءن، كىأىعىزُّىيٍم -يا جبلس -كاف صغَتان فػىقىاؿى إنك ألحب النَّاًس ًإيلىَّ، كىأىٍحسىنػيهيٍم ًعٍنًدم بىبلى

ٍرتػيهىا لىتػىٍفضىحىنَّكى كىلىًئٍن كىتىٍمتػيهىا لى  ، عىلىيَّ أىٍف يىًصلىوي شىٍيءه يىٍكرىىيوي، كىلىقىٍد قػيٍلتى مىقىالىةن لىًئٍن ذىكى تػيٍهًلكىٍتّْ
حٍ  . فػىلىمَّا دىا٫تيىا أىٍىوىفي عىلىيَّ ًمنى اأٍليٍخرىل. فىمىشىى ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو كىإلًى سي ، فىذىكىرى لىوي مىا قىاؿى اٞتٍيبلى

سى خىرىجى حىىتَّ يىٍأيتى النَِّبَّ  يػٍري ٍبني سىٍعدو، كىلىقىٍد  بػىلىغى ذىًلكى اٞتٍيبلى ، فىحىلىفى بًاللًَّو مىا قىاؿى مىا قىاؿى عيمى
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. فىأىنٍػزىؿى اللَّوي، عىزَّ كىجىلَّ، ًفيًو: }٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىذى  كىكىفىريكا بى عىلىيَّ
 بػىٍعدى ًإٍسبلًمًهٍم  ًإىلى تًخًر اآٍليىًة." ]أنظر تفسَت ابن كثَت[.

  

ٍهًلًو أىٍك يػىقيو٢تيىا كىىيوى يىظينُّ أىنػَّهىا تػىٍقريبىةه ًمنى اللًَّو ، قاؿ كىقىٍد يػىقيو٢تيىا كىىيوى جىاًىله فىبلى يػيٍعذىري ًّتى 
ئيوفى كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًو كىتيىاتًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم تىٍستػىٍهزً  تعاىل: 

 [. فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى الصَّحىابىًة ٔٔ –ٓٔ]التػٍَّوبىة:   دى ًإٯتىاًنكيمٍ الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرَتي بػىعٍ 
 الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوًؿ   ًلمىةو قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح كىاللًَّعًب ؛ تػىبػىٍُتى كىفىريكا ًبسىبىًب كى

ارىاةن أًلىحىدو أىٍعظىمي لىكى أىفَّ الًَّذم يػىتىكىلَّمي بًاٍلكي  ٍوفىان ًمٍن نػىٍقًص مىاؿو أىٍك جىاهو أىٍك ميدى ٍفًر أىٍك يػىٍعمىلي بًًو خى
ٍزىحي ًّٔىا.   ٦تٍَّن يػىتىكىلَّمي ًبكىًلمىةو ٯتى

عىلىٍيًو ًعٍندىمىا قػىتىلى اٍلكىاًفرى الًَّذم قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو ،  كىًإٍنكىاًر النَِّب  أىمَّا حىًدٍيثي أيسىامىةى 
ا اٟتٍىًديًث عىلىى عىدىـً تىٍكًفًَت مىٍن كىقىعى يًف اٍلكيٍفًر كىتػىلىطَّ  خى بًًو فىًمٍن ًقمًَّة اٞتٍىٍهًل أىٍف ييٍستىدىؿي ٔتًٍثًل ىىذى

ًقًو فىًإذىا جىاءى ًبشىعىائًًر فىاٍلكىاًفري ًإذىا قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ ا ى ًمٍن ًصدى اءان حىىتَّ نػىتىبػىُتَّ للَّو كىجىبى اٍلكىفُّ عىٍنوي ابًٍتدى
ـً كىجىبى اٍلكىفُّ عىٍنوي كىًإذىا ملىٍ يىٍأيت ًّٔىا فػىهيوى مىا زىاؿى كىاًفران ، كىاٟتٍىًديثي نػىزىؿى يًف اٍلكىاًفرً  ٍسبلى اأٍلىٍصلّْي  اإٍلً

اًفًر اٍلميٍرتىدّْ الًَّذم يػىقيو٢تيىا ؟!  الًَّذم الى يػىقيوؿي   الى إًلىوى ًإالَّ اللَّو كىلىٍيسى يًف اٍلكى

ـً أىٍف  ـً ًمٍن بىابو الى بيدَّ لىوي ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى يًف اإٍلًٍسبلى كىلًتػىٍعلىم أىفَّ مىٍن خىرىجى ًمنى اإٍلًٍسبلى
 .يىٍدخيلى ًمنى اٍلبىاًب الًَّذم خىرىجى ًمٍنوي 

: بػىعىثػىنىا رىسيوؿي اللًَّو  نىةى  ففي الصحيحُت من حديث أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو قىاؿى يػٍ ًإىلى أينىاسو ًمٍن جيهى
: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي فىطىعىٍنتيوي فػىقىتػىٍلتيوي فىًجٍئتي   ًإىلى النَِّبّْ فىأىتػىٍيتي عىلىى رىجيلو ًمنػٍهيٍم فىذىىىٍبتي أىٍطعىنيوي فػىقىاؿى

: فى  : يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإ٪تَّىا فػىعىلى ذىًلكى تػىعىوُّذنا « أقىتلتىو كقٍد شىًهدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي؟»أىٍخبػىٍرتيوي فػىقىاؿى قػيٍلتي
 :  «فهىبلَّ شقىقتى عىن قلبو؟»قىاؿى
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نعم فإف ا مل يأمرنا أف ننقب عن قلوب الناس كال أف نشق بطوهنم، فنحن علينا أف 
 كالنِب ، اعلم أف الذم قتلو أسامة ىو رجل من جهينة يعٍت كىاًفًر اأٍلىٍصلّْيك  بالظاىر،نأخذ 
: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي عىصى قاؿ مى ًمٍتّْ : " أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يػىقيوليوا: الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي فىمىٍن قىاؿى

 .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  ًو كىًحسىابيوي على ا ".مىالىوي كىنػىٍفسىوي ًإالَّ ًْتىقّْ 

 فكاف األكىل بأسامة أف يكف عن ذلك الرجل كال يقتلو،

 أمرنا بقتلو فقاؿ: ))مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي(( رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ. أما الكافر ا١ترتد فإف النِب 

بكر الصديق ١تا قاتل ا١ترتدين الذم منعوا الزكاة فهم أّب كلقد ناظر عمر بن ا٠تطاب 
ٍن يػىقيوليوفى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كىييصىلُّوفى اٞتٍيميعىةى كىاٞتٍىمىاعىاًت كىيىصيوميوفى كى٭تىيجُّوفى فلم يىكيٍن يػىٍقبىلي مً 

ـى ًإالَّ بػىٍعدى أىٍف أىقػىرُّكا بًالزَّكى  ىيٍم يف النَّاًر أىٍسرىاىيٍم التػٍَّوبىةى كىاإٍلًٍسبلى اًة كىشىًهديكا أىنػَّهيٍم كىانيوا كيفَّاران كىأىفَّ قػىٍتبلى
 ! ًإلىوى ًإالَّ اللَّو فػىتػىنىبَّوكىقػىتػٍلىى جىٍيشي الصًّْديًق يًف اٞتٍىنًَّة، ريٍغمى أىنػَّهيٍم كىانيوا يػىقيوليوفى الى 

: لىمَّا تػيوييفّْى النَِّبُّ  اٍستيٍخًلفى أىبيو بىٍكرو كىكىفىرى مىٍن كىفىرى ًمنى اٍلعىرىًب قىاؿى كى  فعىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
: يىا أىبىا بىٍكرو كىٍيفى تػيقىاًتلي النَّاسى كىقىٍد قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : " أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ عيمىري

: الى ًإلىوى إً  الَّ اللَّوي عىصىمى ًمٍتّْ مىالىوي كىنػىٍفسىوي ًإالَّ ًْتىقًّْو كىًحسىابيوي على يػىقيوليوا: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي فىمىٍن قىاؿى
ًة كىالزَّكىاًة فىًإفَّ الزَّكىاةى حىقُّ الٍ  يقىاتًلىنَّ مىٍن فػىرَّؽى بػىٍُتى الصَّبلى مىاًؿ كىاللًَّو لىٍو ا ". قىاؿى أىبيو بىٍكرو: كىاللًَّو ألى

: فػىوىاللًَّو مىا ىيوى  دُّكنػىهىا ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو مىنػىعيوًِ عىنىاقنا كىانيوا يػيؤى  لىقىاتػىٍلتػيهيٍم عىلىى مىٍنًعهىا. قىاؿى عيمىري
 "  .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ًإالَّ أىف رىأىٍيت أىف قد شرح ا صىٍدرى أىّب بىٍكرو لًٍلًقتىاًؿ فػىعىرىٍفتي أىنَّوي اٟتٍىقُّ

أف يأخذ مالك جاز لك أف تقتلو، كما يف  كتأمل يرٛتك ا إذا كاف مسلمان فأراد
: يىا رىسيوؿى اللًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاءى رىجيله ييرًيدي أىٍخذى  : جىاءى رىجيله فػىقىاؿى اٟتديث عىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

 : : « فىبلى تػيٍعًطًو مىالىكى »مىايل؟ قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتػىلىًٍت؟ قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىلىًٍت؟ قى « قىاتًٍلوي »قىاؿى اؿى
 : : « . فىأىٍنتى شىًهيده »قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي؟ قىاؿى  .رىكىاهي ميسلم« . ىيوى يًف النَّارً »قىاؿى



 
 

212 

فكيف ٔتن بدؿ دينو، كحارب شرع ا، كظاىر األمريكاف عباد الصلباف على أىل 
 اإلسبلـ؟!

 

 

ـً ًمٍن بىابو الى بيدَّ لىوي ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى يًف  كىي أىفَّ مىٍن خىرىجى  وىنا مسألة: ًمنى اإٍلًٍسبلى
ـً أىٍف يىٍدخيلى ًمنى  ٍسبلى  .اٍلبىاًب الًَّذم خىرىجى ًمٍنوي  اإٍلً

فمن منع الزكاة كامتنع بشوكة فقد كفر بذلك كخرج من دائرة اإلسبلـ، فإف أراد التوبة 
نطق بالشهادتُت، بل البد أف يقر أنو كاف على الكفر كالدخوؿ يف اإلسبلـ ال يكفيو ٣ترد ال

بفعلو السابق، كأنو تاب منو، كإال مل تقبل توبتو، إذ أف من شركط التوبة كما قاؿ العلماء 
 اإلقبلع عن الذنب كاالستغفار منو كالعـز على عدـ العودة إليو،

كىبػىيػَّنيوٍا فىأيٍكلىػًئكى أىتيوبي عىلىٍيًهٍم كىأىنىا التػَّوَّابي الرًَّحيمي قاؿ تعاىل: }ًإالَّ الًَّذينى تىابيوٍا كىأىٍصلىحيوٍا 
 ،َُٔ البقرة

أم: "إال الذين رجعوا مستغفرين ا من خطاياىم، كأصلحوا ما أفسدكه، كبػىيَّنوا ما  
كتموه، فأكلئك أقبل توبتهم كأجازيهم با١تغفرة، كأنا التواب على من تاب من عبادم، الرحيم 

 ؛ إذ كفقتيهم للتوبة كقبلتها منهم"] التفسَت ا١تيسر[.ّٔم

يف شأف ااربُت: }ًإالَّ الًَّذينى تىابيوٍا ًمن قػىٍبًل أىف تػىٍقًدريكٍا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوٍا أىفَّ الٌلوى  تعاىل كقاؿ
 ،ّْغىفيوره رًَّحيمه  ا١تائدة

ائعنا نادمنا فإنو يسقط عنو ما  أم: "مىن أتى من ااربُت من قبل أف تقدركا عليهم كجاء ط
 أف ا غفور لعباده، رحيم ّٔم"] التفسَت ا١تيسر[. -أيها ا١تؤمنوف-كاف ، فاعلموا 
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ان فبعض العلماء جعلوىا قرابة األربعمائة ناقض كاٟتنفية كذكركا  ثػىيػٍرىةه ًجدَّ ـً كى كىنػىوىاًقضي اإٍلًٍسبلى
أقواالن كاعتقادات كأفعاالن من كقع فيها فقد كقع يف الكفر عياذان با، كىلىًكنَّ اٍلعيلىًماءى رىًٛتىهيمي اللَّوي 

عي ًمنػٍهىا بىاًقي النػَّوىاًقض حىىتَّ يىٍسهيلى عىلىى اٍلميٍسًلًم ًحٍفظيهىا كىاٟتٍىذىًر تػىعىاىلى جىعىليوىىا يًف عىشىرىةو يػىتػىفىرَّ 
 ًمنػٍهىا،

فأم ناقض ٕتده يف الشركحات كا١تصنفات مل يذكر يف ىذه النواقض فهو داخل يف 
 احدىا ىذه العشرة.

كِ انُاقض األٔل: 
ْ
ز
ِّ
ّبانش

ا
 انه

ًذًه النػَّوىاًقضي ًىي :  ]كىىى

لًيلي قػىٍوليوي  الشٍّْرؾً  -ُ ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو   : يًف ًعبىادىًة اللًَّو تػىعىاىلى ، كىالدَّ
ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد   :[ ، كىقػىٍولًًو ْٖ]النّْسىاء:   كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 

[. كىًمٍنوي الذٍَّبحي لًغىٍَتً ِٕ]اٍلمىاًئدىة:  نَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍى 
 اللًَّو كىمىٍن يىٍذبىحي لًٍلًجنّْ أىٍك لًٍلقىرٍبً.[.

 فبدأ بأ٫تها كأعظمها كما ٭تبط ا بو العمل، 

الشريكُت. كاشًتكنا ٔتعٌت تشاركنا، ك ]ٚتع[  : ظلم عظيم. كالشّْرٍكةي: ٥تالطةلغة ]الشٍّْرؾ
. قاؿ لبيد:  شريك: شيرىكاءي كأشراؾي

 [ معجم العُت للفراىيدم. .تطَت عدائد األشراؾ شفعا ... ككترا كالزعامة للغبلـ

ىيوى دىٍعوىًة غىٍَتً اللًَّو مىعىوي، كجاء يف تعريفو أيضا: ىو أف ٕتعل  ندان كىو  كالشرؾ شرعان:
 خلقك.

ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف   قد أخرب سبحانو كتعاىل لعظم شأف الشرؾ أنو ال يغفره فقاؿ:كل
 [، ْٖ]النّْسىاء:   ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 
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ًمٍن كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كىًإىلى الًَّذينى  كبٌُت أف من أتى بالشرؾ فقد حبط عملو فقاؿ: 
 [.ٓٔ]الزمر قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى 

ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو  كتوعد من جاء بالشرؾ بأف مأكاه النار كأف اٞتنة عليو حراـ فقاؿ: 
 [.ِٕ]اٍلمىاًئدىة:  اري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو فػىقىٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّ 

 

 والشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر.

بط ٞتميع األعماؿ، ٥ترج من ا١تلة، كصاحبو إف مات كمل يتب منو ٭ت أما الشرك األكبر:
 فهو بنص الكتاب ٥تلد يف النار.

من ا١تلة، ، كصاحبو إف مات  بط للعمل نفسو، كال ٮترج صاحبو٭ت: أما الشرك األصغر
 كمل يتب منو فهو ٖتت ا١تشيئة، فإف شاء ا غفر لو كإف شاء عذبو.

قالوؿ: يىا رىسيوؿى اللًَّو « ًإفَّ أىٍخوىؼى مىا أىخىاؼي عىلىٍيكيمي الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري : »كيف اٟتديث قاؿ 
 : ؟ قىاؿى  أىٍٛتىد كغَته.رىكىاهي « . الرّْيىاءي »كىمىا الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري

 كأفضل ما عرؼ بو الشرؾ األصغر ىو: جعل نصيب لغَت ا ما مل يبلغ حد األلوىية.

كقد يفهم بعض الناس من قولو الشرؾ األصغر قلة أ٫تيتو، كليس كذلك، كلكنو ١تا كاف 
ي أصغر، كإال فهو أعظم من الكبائر، يدؿ عليو حديث ابن مسعود )ألف  ٔتقابل األكرب ٝتي

  كاذبنا أحب إيل من أف أحلف بغَته صادقنا(.أحلف با

كمن لقيو يشرؾ » فبل ٬توز التهاكف فيو فإف أمره عظيم.  ففي اٟتديث الذم يركيو مسلم: 
 كاٟتديث يفيد العمـو فتنبو!« بو شيئا دخل النار
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قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف"القواعد األربع": إذا دخل الشرؾ يف العبادة؛ فسدت  
إذا دخل يف الطهارة، فإذا عرفت أف الشرؾ إذا خالط العبادة أفسدىا، كأحبط  كاٟتدث

العمل، كصار صاحبو من ا٠تالدين يف النار؛ عرفت أف أىم ما عليك معرفة ذلك؛ لعل ا أف 
 ٮتلصك من ىذه الشبكة، كىي الشرؾ با".

 

 

 

 أنواع الشرك األكبر:

 كىالشٍّْرؾي أىنٍػوىاعه كىًثَتىةه، الى ٭تيًٍصيهىا ًإالَّ اللَّوي. قاؿ ابن القيم رٛتو ا: "

.."]مدارج السالكُت[، ـي أىٍعظىمى اتّْسىاعو تَّسىعى اٍلكىبلى نىا نىٍذكيري أىنٍػوىاعىوي الى بػٍ  كىلىٍو ذىىى

 لكن كما مر معنا سابقان فهذه األربعة تضم يف حواياىا معظم األقساـ فاحفظها:

 
 : -الدعاء–لدعوة النوع األول: شرك ا
ا كالدليل قولو تعاىل:  [،ُٖ]اٞتًٍن:   كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

أم: ]كأف ا١تساجد لعبادة ا كحده، فبل تعبدكا فيها غَته، كأخلصوا لو الدعاء كالعبادة 
فيها؛ فإف ا١تساجد مل تػيٍْبى إال لييعبىدى اي كحده فيها، دكف من سواه، كيف ىذا كجوب تنزيو 

 .[ التفسَت ا١تيسر.ا١تساجد من كل ما يشوب اإلخبلص ، كمتابعة رسولو ٤تمد 

 اء يكون بمعنى العبادة؟وىل الدع
 نعم، بل كما جاء يف اٟتديث: ))الدُّعىاءي ىيوى اٍلًعبىادىةي(( رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته.
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لقومو ١تا اعتز٢تم: ))كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمن ديكًف  كتأمل يف سورة مرمي قوؿ ابراىيم 
[، فهذا ىو الذم كاف يراه ابراىيم ْٖاء رىّبّْ شىًقٌيان((]مرمي:اللًَّو كىأىٍدعيو رىّبّْ عىسىى أىالَّ أىكيوفى ًبديعى 

 من قومو يف عبادهتم األصناـ الدعاء فقاؿ: ))كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى((،

: ))فػىلىمَّا اٍعتػىزى٢تىيٍم لكن ا بٌُت لنا أف ذلك الدعاء ىو العبادة فقاؿ بعد قوؿ ابراىيم 
 ًف اللًَّو((.كىمىا يػىٍعبيديكفى ًمن ديك 

ذىا كقاؿ جل كعبل: )فىًإذىا رىًكبيوا يف اٍلفيٍلًك دىعىويا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى فػىلىمَّا ٧تىَّاىيٍم ًإىلى اٍلبػىرّْ إً 
 .[ٓٔالعنكبوت:]ىيٍم ييٍشرًكيوفى(( 

قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف "القواعد األربع": "القاعدة الرابعة: أف مشركي زماننا 
أغلظ شركان من األكلُت؛ ألف األكلُت يشركوف يف الرخاء كٮتلصوف يف الشدة، كمشركو زماننا 

 شركهم دائمان يف الرخاء كالشدة". 
ًو مىن الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإىلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم قاؿ تعاىل: }كىمىٍن أىضىلُّ ٦تَّن يىٍدعيو ًمن ديكًف اللَّ 

 ،ٓعىن ديعىائًًهٍم غىاًفليوفى  األحقاؼ

ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمَتو، ًإٍف تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم   كقاؿ: ))كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًًو مىا ٯتى
عيوا مىا اٍستىجىابيوا لىكيمٍ   [.ُّكىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينىبّْئيكى ًمٍثلي خىًبَتو ((]فاطر كىلىٍو ٝتًى
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 النوع الثاني: شرك اإلرادة والنية: 
نٍػيىا كىزًينىتػىهىا نػيوىؼّْ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىا٢تىيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفي هىا كالدليل قولو تعاىل: )مىٍن كىافى ييرًيدي اٟتٍىيىاةى الدُّ
وا ال يػيٍبخىسيوفى، أيكلىًئكى الًَّذينى لىٍيسى ٢تىيٍم يف اآلًخرىًة إال النَّاري كىحىًبطى مىا صىنػىعيوا ًفيهىا كىبىاًطله مىا كىاني 

 [.ُٔ- ُٓيػىٍعمىليوفى((]ىود: 
رىادىاًت كىالنػّْيَّاًت، فىذىًلكى اٍلبىٍحري  الًَّذم الى سىاًحلى  قاؿ ابن القيم رٛتو ا: "كىأىمَّا الشَّرىؾي يًف اإٍلً

ٍيئنا غىيػٍرى التػَّقىرًُّب ًإلىٍيوً  ًلًو غىيػٍرى كىٍجًو اللًَّو، كىنػىوىل شى ، كىطىلىبى لىوي، كىقىلَّ مىٍن يػىٍنجيو ًمٍنوي، مىٍن أىرىادى بًعىمى
 اٞتٍىزىاءى ًمٍنوي، فػىقىٍد أىٍشرىؾى يًف نًيًَّتًو كىًإرىادىتًًو".]الداء كالدكاء[.

 

 شرك الطاعة: النوع الثالث: 
كىي الطاعة كالتقليد يف معصية ا، قاؿ تعاىل: )اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان ًمٍن ديكًف 

(( ٍشرًكيوفى اللًَّو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرميىى كىمىا أيًمريكا إال لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىان كىاًحدان ال ًإلىوى إال ىيوى سيٍبحىانىوي عىمَّا يي 
 [.ُّ]التوبة: 

فػىلىمَّا كىافى اٍليػىهيود كىالنَّصىارىل ٭ترميوفى مىا حـر أىٍحبىارىم كىريٍىبىاهنٍم ": رٛتو ا قاؿ ابن حـز
كى٭تلوفى مىا أحلُّوا كىانىت ىىًذه ربوبية صىًحيحىة كىعبادىة صىًحيحىة قد دانوا ّٔىا كٝتى ا تػىعىاىلى ىىذىا 

ا ىيوى الٌشر   ،[ِٔٔ/ّالفصل ". ]ؾ ًببلى خبلؼ اٍلعىمىل اٗتّْىاذ أىٍربىابنا من دكف ا كىعبادىة كىىىذى

}اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: )كقولو 
، عىٍن عىًدمّْ ٍبًن حى  ـي أىٍٛتىدي، كىالتػٍّْرًمًذمُّ، كىاٍبني جىرًيرو ًمٍن طيريؽو مىا ، رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، مىٍرميىى  رىكىل اإٍلً اَتًو

، كىكىافى قىٍد تػىنىصَّرى يف اٞتٍىاًىًليًَّة، فىأيًسرىٍت أيٍختيوي  أىنَّوي لىمَّا بػىلىغىٍتوي دىٍعوىةي رىسيوًؿ اللًَّو  فرَّ ًإىلى الشَّاـً
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جىعىٍت ًإىلى أىًخيهىا، كرىغَّبتو يًف عىلىى أيٍخًتًو كىأىٍعطىاىىا، فػىرى  كىٚتىىاعىةه ًمٍن قػىٍوًمًو، مثَّ منَّ رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً كىيًف اٍلقيديكـً عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ٍسبلى ، اإٍلً ـى عىًدٌم اٍلمىًدينىةى، كىكىافى رىئًيسنا يًف قػىٍوًمًو طىيّْئو ، فػىقىًد

، فتحدَّث النَّاسي بًقيديكًمًو، فىدىخىلى  كىيًف  عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  كىأىبيوهي حىاًَته الطَّاًئيُّ اٍلمىٍشهيوري بًاٍلكىرىـً
ىىًذًه اآٍليىةى: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا  عينيًق عىًدٌم صىًليبه ًمٍن ًفضَّةو، فػىقىرىأى رىسيوؿي اللًَّو 

: "بػىلىى، ًإنػَّهيمٍ  : ًإنػَّهيٍم ملٍى يػىٍعبيديكىيٍم. فػىقىاؿى : فػىقيٍلتي ،  ًمٍن ديكًف اللًَّو  قىاؿى ؿى حىرَّميوا عىلىٍيًهمي اٟتٍىبلى
ـى، فىاتػَّبػىعيوىيٍم، فىذىًلكى ًعبىادىتػيهيٍم ًإيَّاىيٍم".   -اٟتديث، إىل أف قاؿ ابن كثَت  -كىأىحىلُّوا  ٢تىيمي اٟتٍىرىا

، كىغىيػٍري٫تيىا يًف تػىٍفًسًَت: يٍػفىةي ٍبني اٍليىمىاًف، كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني عىبَّاسو ا قىاؿى حيذى }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم  كىىىكىذى
 كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو  ًإنػَّهيمي اتػَّبػىعيوىيٍم ًفيمىا حىلَّليوا كىحىرَّميوا.

، كىتػىرىكيوا ًكتىابى اللًَّو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم.  كىقىاؿى السُّدّْمُّ: اٍستػىٍنصىحيوا الرّْجىاؿى

: }كىمىا  ا قىاؿى تػىعىاىلى أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىنا كىاًحدنا  أىٍم: الًَّذم ًإذىا حىرَّـى الشٍَّيءى فػىهيوى كى٢ًتىذى
ـي، كىمىا حىلَّلىوي حىلَّ، كىمىا شىرىعىوي اتًُّبعى، كىمىا حىكىمى بًًو نػيفّْذى.  اٟتٍىرىا

كىتػىنػىزَّهى عىًن الشُّرىكىاًء كىالنُّظىرىاًء  }الى ًإلىوى ًإال ىيوى سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى  أىٍم: تػىعىاىلى كىتػىقىدَّسى 
، كىالى رىبَّ ًسوىاهي  ًد، الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اًد كىاأٍلىٍكالى ، ّْٖ/ِ]تفسَت ابن كثَت: . "كىاأٍلىٍعوىاًف كىاأٍلىٍضدى

ّْٗ]. 

كحديث عدم بن حاَت حٌسنو الًتمذم، كحٌسنو أيضا ابن تيمية ]٣تموع الفتاكل: 
اللة من ىذه اآلية كاٟتديث الوارد يف تفسَتىا يف ا١تناط الذم نتحدث [، كموضع الدٕٔ/ٕ

أف مىٍن فعل ىذا فأحٌل اٟتراـ كحىرَـّ اٟتبلؿ كشرع مامل يأذف بو "ا(:  مععنو كىو )التشريع 
 ."دكف ا ككفى بو كفرنا مبيننا ا فقد جعل نفسو رىبِّا للناس من

ًء الًَّذينى اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا   -قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا: " كىىىؤيالى
 حىٍيثي أىطىاعيوىيٍم يف ٖتىًٍليًل مىا حىرَّـى اللَّوي كىٖتىًٍرمًي مىا أىحىلَّ اللَّوي يىكيونيوفى عىلىى كىٍجهىٍُتً: 
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لىميوا أىنػَّهيٍم بىدَّليوا ًدينى اللًَّو فػىيىٍتبػىعيونػىهيٍم عىلىى التٍَّبًديًل فػىيػىٍعتىًقديكفى ٖتىًٍليلى مىا )أىحىدي٫تيىا( : أىٍف يػىعٍ 
 فػىهىذىا كيٍفره حىرَّـى اللَّوي كىٖتىًٍرميى مىا أىحىلَّ اللَّوي اتػّْبىاعنا لًريؤىسىائًًهٍم مىعى ًعٍلًمًهٍم أىنػَّهيٍم خىالىفيوا ًدينى الرُّسيلً 

فىكىافى مىٍن اتػَّبىعى  -كىًإٍف ملٍى يىكيونيوا ييصىلُّوفى ٢تىيٍم كىيىٍسجيديكفى ٢تىيٍم  -جىعىلىوي اللَّوي كىرىسيوليوي ًشرٍكنا  كىقىدٍ 
يًن كىاٍعتػىقىدى مىا قىالىوي ذىًلكى ديكفى مىا قىالىوي اللَّوي  ؼي الدّْ ًؼ الدّْيًن مىعى ًعٍلًمًو أىنَّوي ًخبلى  غىيػٍرىهي يف ًخبلى

ًء.كىرىسي   وليوي؛ ميٍشرًكنا ًمٍثلى ىىؤيالى

ًؿ كىٖتىًٍليًل اٟتٍىرىاـً  ( : أىٍف يىكيوفى اٍعًتقىاديىيٍم كىًإٯتىانػيهيٍم بًتىٍحرمًًي اٟتٍىبلى )الثَّاًِ الصواب: بًتىٍحرمًًي –كى
ًؿ  مىا يػىٍفعىلي اٍلميٍسًلمي مىا يػىٍفعىليوي ًمٍن ثىابًتنا لىًكنػَّهيٍم أىطىاعيوىيٍم يًف مىٍعًصيىًة اللًَّو كى  -اٟتٍىرىاـً كىٖتىًٍليًل اٟتٍىبلى

ًء ٢تىيٍم حيٍكمي أىٍمثىا٢تًًٍم ًمٍن أىٍىًل الذُّنيوًب". مج الفتاكل: ؛ فػىهىؤيالى  اٍلمىعىاًصي الَّيًت يػىٍعتىًقدي أىنػَّهىا مىعىاصو
 .َٕص ٕج

 
 

نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ الٌلوى  نػىنىا كىبػىيػٍ كىالى  قاؿ تعاىل: )قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوٍا ًإىلى كىلىمىةو سىوىاء بػىيػٍ
ٍيئان كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فػىقيوليوٍا اٍشهىديكاٍ  بًأىنَّا  نيٍشرًؾى بًًو شى

قولو تعاىل )كىالى يػىتًَّخذى "[، قاؿ القرطِب رٛتو ا يف تفسَتىا: ْٔميٍسًلميوفى( ]تؿ عمراف: 
.  أم ال نتبعو يف ٖتليل شيبػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو(  أىٍك ٖتىٍرٯتًًو ًإالَّ ًفيمىا حىلَّلىوي اللَّوي تػىعىاىلى

مىٍعنىاهي أىنػَّهيٍم أىنٍػزىليوىيٍم مىٍنزًلىةى : )اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو( كىىيوى نىًظَتي قػىٍولًًو تػىعىاىلى 
ٍم يًف قػىبيوًؿ ٖتىٍرٯتًًهٍم كىٖتىٍلً  ًف اٍلقىٍوًؿ رىًّّْٔ لَّوي اللَّوي. كىىىذىا يىديؿُّ عىلىى بيٍطبلى يًلًهٍم ًلمىا ملٍى ٭تيىرٍّْموي اللَّوي كىملٍى ٭تًي

  ".بًااًلٍسًتٍحسىاًف اٍلميجىرًَّد الًَّذم الى يىٍستىًندي ًإىلى دىلًيلو شىٍرًعيٍّ 
 فاآلية نٌص يف أف من شرع للناس من دكف ا فقد جعل نفسو ربنا ٢تم.
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[، ُِاؿ تعاىل: )أىـٍ ٢تىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ٢تىيم مّْنى الدّْيًن مىا ملٍى يىٍأذىف بًًو اللَّوي(]الشورل: كق
فثبػت ّٔػذا النػص أف مػن شػرع للنػاس ما لػم يأذف بو ا فقد جعل نفسو شريكنا  يف ربوبيتو، 

 كمن أطاعو يف ذلك كاتبع التشريع ا١تخالف فقد أشرؾ با.
 

لّْونىوي عىامان كى٭تيىرّْميونىوي ك  عىامان  قاؿ تعاىل: )ًإ٪تَّىا النًَّسيءي زًيىادىةه يًف اٍلكيٍفًر ييضىلُّ بًًو الًَّذينى كىفىريكٍا ٭تًي
يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى لّْيػيوىاًطؤيكٍا ًعدَّةى مىا حىرَّـى الٌلوي فػىييًحلُّوٍا مىا حىرَّـى الٌلوي زييّْنى ٢تىيٍم سيوءي أىٍعمىا٢تًًٍم كىالٌلوي الى 

[، كالنسيء تشريع ٥تالف لشريعة ا فبٌُت ا تعاىل أف ىذا التشريع ّٕاٍلكىاًفرًينى( ]التوبة: 
ا١تخالف لشرعو ىو زيادة يف الكفر، كالزيادة يف الكفر كفر، كّٔذا يكوف من شرع ما ٮتالف 

ا ٦تَّ  "شرع ا كافرنا، قاؿ ابن كثَت يف تفسَت ىذه اآلية:  َـّ اللَّوي تػىعىاىلى بًًو اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن ىىذى ا ذى
ـى اللًَّو بًأىٍىوىائًًهمي اٍلبىارًدىًة، كى  ا ًة، كىتػىٍغًيَتًًىٍم أىٍحكى ٖتىًٍليًلًهٍم مىا تىصىرًُّفًهٍم يف شىرًٍع اللًَّو بًآرىائًًهمي اٍلفىاًسدى

ٍم كىافى ًفيًهٍم ًمنى اٍلقيوًَّة الغضىًبية كىالشَّهىامىًة كىاٟتٍىًميًَّة مىا حىرَّـى اللَّوي كىٖتىٍرٯتًًهٍم مىا أىحىلَّ اللَّوي، فىًإنػَّهي 
اًنًع ٢تىيٍم ًمٍن قىضىاًء أىٍكطىارًًىٍم ًمٍن ًقتىاؿً  ثىًة يًف التٍَّحرمًًي اٍلمى ائًًهٍم،  اٍستىطىاليوا بًًو ميدَّةى اأٍلىٍشهيًر الثَّبلى أىٍعدى

ـى، فىكىانيوا قىٍد أىٍحدىثيوا قػىٍبلى اإٍلً   كىتىٍأًخَتىهي ًإىلى صىفىرو، فػىييًحلُّوفى الشٍَّهرى اٟتٍىرىا
ـً ٔتيدَّةو ٖتىًٍليلى اٍلميحىرَّـً ٍسبلى

، لًيػيوىاًطئيوا ًعدَّةى اأٍلىٍشهيًر اأٍلىٍربػىعىًة  ؿى  [.ّٔٓ/ِ]تفسَت ابن كثَت: ".كى٭تيىرّْميوفى الشٍَّهرى اٟتٍىبلى

 النوع الرابع: شرك المحبة: 
بُّونػىهيٍم كىحيبّْ الٌلًو  كالدليل قولو ادان ٭تًي تعاىل: ))كىًمنى النَّاًس مىن يػىتًَّخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى

يعان كىأىفَّ الٌلوى  كىالًَّذينى تمىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٌّْلًو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوٍا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًٌلوً  ٚتًى
اًب، ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى اتًُّبعيوٍا ًمنى الًَّذينى اتػَّبػىعيوٍا كىرىأىكيٍا اٍلعىذىابى كىتػىقىطَّعىٍت ًًّٔمي األىٍسبى شىًديدي ا ، ٍلعىذى ابي

ٌلوي أىٍعمىا٢تىيٍم حىسىرىاتو كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيواٍ لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍهيٍم كىمىا تػىبػىرَّؤيكاٍ ًمنَّا كىذىًلكى ييرًيًهمي ال
 [.ُٕٔ – ُٓٔعىلىٍيًهٍم كىمىا ىيم ًٓتىارًًجُتى ًمنى النَّاًر(( ]البقرة: 

بي التػٍَّفرًيقي  بًَّة ٬تًى بًَّة: "كىىىاىينىا أىٍربػىعىةي أىنٍػوىاعو ًمنى اٍلمىحى قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف أىنٍػوىاعي اٍلمىحى
نػىهىا، كىًإ٪تَّىا ضىلَّ مىٍن  نػىهىا.بػىيػٍ  ضىلَّ بًعىدىـً التٍَّمًييًز بػىيػٍ



 
 

221 

اًب اللًَّو كىاٍلفىٍوًز بًثػىوىابًًو، فىًإفَّ  اًة ًمٍن عىذى أىحىديىىا: ٤تىىبَّةي اللًَّو، كىالى تىٍكًفي كىٍحدىىىا يًف النَّجى
بُّوفى اللَّوى.  اٍلميٍشرًًكُتى كىعيبَّادى الصًَّليًب كىاٍليػىهيودى كىغىيػٍرىىيٍم ٭تًي

 : ، كىٗتيٍرًجيوي ًمنى اٍلكيٍفًر، كىأىحىبُّ الثَّاًِ ـً ًذًه ًىيى الَّيًت تيٍدًخليوي يف اإٍلًٍسبلى بُّ اللَّوي، كىىى ٤تىىبَّةي مىا ٭تًي
بًَّة كىأىشىدُّىيٍم ًفيهىا.  النَّاًس ًإىلى اللًَّو أىقٍػوىميهيٍم ًّٔىًذًه اٍلمىحى

: اٟتٍيبُّ لًلًَّو كىًفيًو، كىًىيى ًمٍن لىوىا بُّ ًإالَّ ًفيًو الثَّاًلثي ، كىالى تىٍستىًقيمي ٤تىىبَّةي مىا ٭تًي بُّ زًـً ٤تىىبًَّة مىا ٭تًي
 كىلىوي.

ًو، كىالى ًمٍن الرَّاًبعي: اٍلمىحىبَّةي مىعى اللًَّو، كىًىيى اٍلمىحىبَّةي الشّْرًًكيَّةي، كىكيلُّ مىٍن أىحىبَّ شىٍيئنا مىعى اللًَّو الى لًلَّ 
 ًد اٗتَّىذىهي ًندِّا ًمٍن ديكًف اللًَّو، كىىىًذًه ٤تىىبَّةي اٍلميٍشرًًكُتى.أىٍجًلًو، كىالى ًفيًو، فػىقى 

ٍنسىاًف ًإىلى مىا  كىبىًقيى ًقٍسمه خىاًمسه لىٍيسى ٦تَّا ٨تىٍني ًفيًو: كىًىيى اٍلمىحىبَّةي الطًَّبيًعيَّةي، كىًىيى مىٍيلي اإٍلً
ًئمي طىبػٍعىوي، كىمىحىبًَّة اٍلعىٍطشىاًف لًٍلمىاءً  ُـّ ييبلى ، كى٤تىىبًَّة النػٍَّوـً كىالزٍَّكجىًة كىاٍلوىلىًد، فىتًٍلكى الى تيذى ، كىاٞتٍىاًئًع لًلطَّعىاـً

: }يىاأىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا  الى تػيٍلًهكيٍم ًإالَّ ًإذىا أى٢ٍتىٍت عىٍن ذًٍكًر اللًَّو، كىشىغىلىٍت عىٍن ٤تىىبًَّتًو، كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى
ديكيٍم عىٍن ذًٍكًر اللَّوً أىٍموىاليكيٍم كىالى   [.ُُُ" ]الداء كالدكاء: ص..[ٗ  ]سيورىةي اٍلمينىاًفقيوفى:  أىٍكالى

 

 ويلحق في الشرك األكبر:

 الذبح لغير اهلل:
يت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كالدليل قولو تعاىل:  الى شىرًيكى  ،قيٍل ًإفَّ صىبلى

 فىصىلّْ لًرىبّْكى كىا٨ٍتىرٍ كقولو:   نسكي: أم: ذْتي،ك  [ اآلية،ُّٔ، ُِٔ]األنعاـ:  لىوي 
 [.ِ]الكوثر: 

لىعىنى اي مىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اً، كىلىعىنى »بأربع كلمات:  قاؿ: حدثٍت رسوؿ ا  عن علي 
 ]ركاه مسلم[.« كىاًلدىهي، كىلىعىنى اي مىٍن تكىل ٤تيًٍدثنااي مىٍن سىرىؽى مىنىارى اأٍلىٍرًض، كىلىعىنى اي مىٍن لىعىنى 
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 كأما الذبح تقربنا لغَت ا فهذا من الشرؾ األكرب. 

كمثل ذلك: ما يفعلو بعض الناس إذا أراد أف يقيم بيتنا يذبح عند عتبات البيت دفعنا 
تقربنا إليو أك تعظيمنا عند ألضرار اٞتن كأذاىم، ككذلك من ٭تفر بئرنا، ككذلك الذبح للسلطاف 

 طلعتو.

كمن الشرؾ الذبح ألصحاب القبور كاألضرحة. كيدخل فيو أيضان ما لو قاؿ عند الذبح: 
باسم الشعب أك باسم ا١تليك أك باسم ا١تسيح، فهو مل يذكر اسم ا كذكر اسم غَته، 

 ككذلك إذا ذكر اسم ا كمعو اسم غَته فهذا من الشرؾ األكرب.

 بح فيها شرؾ أصغر، ألف الذبح عبادة كتألو كالعبادة تأ٢تنا ليس فيها شرؾ أصغر.كليس الذ

 

من أمثلة الذبح لغَت ا أيضنا: مثل لو أمره الساحر أف يذبح كال يسمي. مثبلن. أك يذبح ك 
للجن. أك كبشنا صفتو كذا. كمثل ذبح االسًتضاء كىو ذبح القاتل لويل ا١تقتوؿ أمامو لكي 

ح الصلح كىو أف يذبح أمامو لكي يصاٟتو. كمثل الذبح لدفع العُت. أك ذبح يرضى. كمثل ذب
 .الذبح لغَت ا شرؾ أصغر كبُت أنو أكربك  لكي يسلم البيت اٞتديد.

: فهو شرؾ أصغر، كالذبيحة صحيحة إف ذكيت ذكاة وإذا ذبح هلل في أماكن الشرك
 ال يشرؾ بو شيئا دخل من لقي ا»شرعية. كىو معرض نفسو للوعيد كما يف اٟتديث: 

 ركاه مسلم،« اٞتنة، كمن لقيو يشرؾ بو شيئا دخل النار

، قاؿ: نذر رجل أف ينحر إببلن ببوانة، فسأؿ كدليل النهي: عن ثابت بن الضحاؾ 
فهل كاف فيها »قالوا: ال. قاؿ: « ىل كاف فيها كثن من أكثاف اٞتاىلية يعبد؟»فقاؿ:  النِب 

أكؼ بنذرؾ، فإنو ال كفاء لنذر يف معصية : »ال. فقاؿ رسوؿ ا  قالوا:« عيد من أعيادىم
 ]ركاه أبو داكد، كإسناده على شرطهما[.« ا، كال فيما ال ٯتلك ابن تدـ
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 النذر لغير اهلل

ألف النذر عبادة؛ كما قاؿ تعاىل: )ييوفيوفى  ومن صور الشرك األكبر: النذر لغير اهلل:
 [، ٕبًالنٍَّذًر(]اإلنساف:

 كالنذر: ىو إلزاـ ا١تكلف نفسو طاعة غَت الزمة تعظيمنا للمنذكر لو.

فمن نذر لويل أك أك لقرب أك ميت ك٨توه؛ فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو؛ ألنو ال ٬توز 
فما يفعلو عباد القبور  النذر إال ، كصرفو لغَت ا مناقض ١تا بعث ا بو ٤تمدان 

 كا١تتصوفة.
 فيو كفارة، كإ٪تا كفارتو التوبة إىل ا.كنذر الشرؾ ليس 

كما يف صحيح البيخىارًٌم: )) مىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اللَّوى فػىٍلييًطٍعوي كىمىٍن نىذىرى أىٍف   أما قولو 
 نذر ، منفهذا في يػىٍعًصيىوي فىبلى يػىٍعًصًو((،

أنو ٭تـر " :ابن تيميةففيو خبلؼ، كا١تشهور أنو يكره ابتداؤه، كاختار  اء النذركأما ابتد
ٍيئنا كىًإ٪تَّىا االبتداء بو مستدالن باٟتديث ا١تتفق عليو: )) الى تػىٍنذيريكا فىًإفَّ النٍَّذرى الى يػيٍغًٍت ًمنى اٍلقىدىًر شى

 ".فهذا هني يقتضي التحرمي ييٍستىٍخرىجي بًًو من اٍلبىًخيل((

 

 ومن صور النذر: 

  ثبلثة أياـ" كبعضهم يعلقو بقولو: "إف نذر طاعة مثل أف يقوؿ " علي أف أصـو
 ٧تحت" كالوفاء بو كاجب،
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كفارة –أما لو نذر طاعة فيها كلفة كمشقة فالراجح أنو ال يلزمو الوفاء كعليو الكفارة 
ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك   اليمُت: قاؿ تعاىل: ))فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا

ـي ثىبلىثىًة أىيَّاـو ذىًلكى كىفَّارىةي أىٯٍتىاًنكيٍم ًإذىا حىلىفٍ ًكسٍ  ٍد فىًصيىا تيٍم كىاٍحفىظيواٍ وىتػيهيٍم أىٍك ٖتىٍرًيري رىقػىبىةو فىمىن ملٍَّ ٬تًى
 .-ٖٗأىٯٍتىانىكيٍم((ا١تائدة 

  .نذر معصية: ك٭تـر فيو الوفاء، كفيو كفارة ٯتُت 
  ىذا الثوب أك أف تكل ىذا الطعاـ، فهذا فيو نذر ا١تباح، مثالو:  علي أف ألبس

 ٗتيَت، فهو ٥تَت بُت الوفاء كالكفارة.
    النذر ا١تطلق أف يقوؿ: ) علي( كيسكت، أك )علي نذر( كيسكت، فهذا فيو

 كفارة ٯتُت.
 

 

 

 

 االستعاذة واالستغاثة بغير اهلل

 .كمن صور الشرؾ االستعاذة كاالستغاثة بغَت ا

 اللجوء كاالعتصاـ، تكوف قبل كقوع الشيء أك الشر.االستعاذة: ىي 

 أما االستغاثة: فهي طلب رفع شيء مضى أك كقع.

 

 االستعاذة كاالستغاثة با١تخلوؽ فيما ال يقدر عليو إال ا، كىذا حكمو: شرؾ أكرب.
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أما االستعاذة كاالستغاثة با١تخلوؽ فيما يقدر عليو مع االعتماد على ا بصيغة جائزة، 
 اعتمد على ا١تخلوؽ، صار شركنا أصغر.فإف  ا حكمو جائز،كىذ

شرؾ أكرب؛ حىت كلو كانوا يقدركف على ىذا فهو  أما حكم االستعاذة كاالستغاثة باٞتن
ٍنًس يػىعيوذيكفى ًبرًجىاؿو ًمنى اٞتًٍنّْ فػىزىاديكىيٍم  الشيء كما يف قولو تعاىل: كىأىنَّوي كىافى رًجىاؿه ًمنى اإٍلً

 [. ٔ]اٞتن:  رىىىقنا

كقولو: }كىمىٍن أىضىلُّ ٦تَّن يىٍدعيو ًمن ديكًف اللًَّو مىن الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإىلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم عىن 
 .ٓعىاًئًهٍم غىاًفليوفى  األحقاؼدي 

 

 

 

 

 

 الحلف بغير اهلل

 " اٟتلف بغَت ا:-أم من صور الشرؾ -كمنو

ف ٭تلف با١تخلوقات كأف يقوؿ "كالنِب" أك"كالكعبة" أك كاٟتلف: تأكيد الشيء ٔتعظم. كأ
"بشريف" أك بعرضي أك يقوؿ بصبليت أك بصيامي أك "بأمي كأّب" أك براس فبلف، أك كحياة 

 فبلف أك باألمانة 
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اًد : »قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى « . الى ٖتىًٍلفيوا بًآبىاًئكيٍم كىالى بًأيمَّهىاًتكيٍم كىالى بًاأٍلىٍندى
 كىالنَّسىاًئيُّ،

 ،«ال ٖتلفوا بآبائكم، من كاف حالفان فليحلف با أك ليصمت»كعند البخارم: 

 رىكىاهي التػٍّْرًمًذٌم كغَته،« . مىٍن حىلىفى بًغىٍَتً اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى : »كقاؿ 

 «.من حلف بغَت ا فقد كفر: »للًتمذم كيف ركاية

 «.ألف أحلف با كاذبنا أحب إيل من أف أحلف بغَته صادقنا»مسعود قاؿ ابن 

كىذا األثر يدؿ على أف الشرؾ األصغر أكرب من الكبائر، فهو أعظم من الزَّن كالكذب 
كشرب ا٠تمر، علمنا بأف بعض الناس يظن أف الشرؾ األصغر أخف من الكبائر، كىذا غَت 

 صحيح.

الذنوب لكنو ١تا كاف اٟتلف بغَت ا شركان اختار  مع أف اٟتلف با كاذبان من كبائر
 أيسر٫تا كمل يفعلو.

كانظر ١تا يفعلو كثَت من الناس فإنو يتحرز من أف ٭تلف با كاذبان كىذا ىو األصل كعليو 
 العمل، 

 لكنو يف ا١تقابل ٭تلف بكل يسر كسهولو بغَت ا كىذا من الشرؾ عياذا با.

  شركان أكرب أـ أصغر؟كىل يعد اٟتلف بغَت ا

ىذا ْتاؿ اٟتالف فإف عظم الوؼ بو بغَت ا أكثر من ا فقد أشرؾ شركان أكرب كإال 
 فهو يف دائرة الكفر كالشرؾ األصغر كاتى بفعل أعظم من الزنا كالسرقة،
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فلو أف اثنُت حلف لو األكؿ با، فلم يصدقو الثاِ، مث حلف األكؿ بغَت ا بالعرض أك 
لكعبة أك األمانة أك ما شابو، فإف األكؿ خرج من اإلسبلـ كصار مشركان شركان أكرب، فإف ا

 صدقو الثاِ فحكمو حكمو.

 رىكىاهي البيخىارًٌم،« من كاف حالفان فليحلف با أك ليصمت: » فا ا بوصية نبيكم 

 

يػىٍيًو كىمىا: »كتأمل يف قولو  رىكىاهي « . بػىٍُتى رًٍجلىٍيًو أضمٍن لىوي اٞتنَّةى  مىٍن يىٍضمىٍن يل مىا بػىٍُتى ٟتٍى
 البيخىارًمٌ 

: ))كىىىٍل يىكيبُّ النَّاسى يًف النَّاًر عىلىى كيجيوًىًهٍم أىٍك عىلىى مىنىاًخرًًىٍم ًإالَّ حىصىائًدي  كقولو
 أىٍلًسنىًتًهٍم. رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته،

ًة ًمٍن سىخىًط اللًَّو الى يػيٍلًقي ٢تىىا بىاالن يػىٍهًوم ًّٔىا يًف : ))كىًإفَّ اٍلعىٍبدى لًيىتىكىلَّمي بًا كقولو ًلمى ٍلكى
 «يػىٍهًوم ًّٔىا يف النَّاًر أىبٍػعىدى مىا بػىٍُتى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًربً »رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ. كىيف رًكىايىةو ٢تىيمىا: « . جىهىنَّمى 

 ا عىلىٍيًو سىخىطىوي ًإىلى يػىٍوـً يػىٍلقىاهي((.: ))يىٍكتيبي اللَّوي ًّٔى قاؿ  كعند الًتمذم كغَته

 فا ا عباد ا كلنتقي ا فيما ٮترج من أفواىنا.

 

 

 الطيرة

 الطَتة: الشرؾ كمن

ػًذًه كىًإف تيًصبػٍهيٍم سىيّْئىةه يىطَّيػَّريكٍا ٔتيوسىى كىمىن مَّعىوي قاؿ تعاىل:  فىًإذىا جىاءتٍػهيمي اٟتٍىسىنىةي قىاليوٍا لىنىا ىى
 [. ُُّ]األعراؼ:  أىال ًإ٪تَّىا طىائًريىيٍم ًعندى الٌلوي كىلىػًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 
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متفق  «عىٍدكىل كىالى ًطيػىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى صىفىرى الى »قاؿ:  ، أف الرسوؿ كعن أّب ىريرة 
، كىالى ييورًدي ٦تيًٍرضه عىلىى ميًصحٍّ  »زاد مسلم: ك  عليو،  «.كىالى نػىٍوءى، كىالى غيوؿى

، كىمىا ًمنَّا ًإالَّ كىلىًكنَّ اللَّوى ييٍذًىبيوي بًالتػَّوىكًُّل »مرفوعنا:  كعن ابن مسعود  اه رك « الطّْيػىرىةي ًشٍرؾه
 أبو داكد، كالًتمذم كصححو، كجعل تخره من قوؿ ابن مسعود.

 

، يقاؿ: تطَتت من الشيء كبالشيء إذا تشاءمت بو؛ كما يف  كالطَتة: التشاـؤ
 "الصحاح".

، كىذا تعريف ابن القيم.ك   شرعنا: التشاـؤ بكل مسموع أك مرئي أك معلـو

الكائن يف القلب، كالطَتة: الفعل  قاؿ القرايف يف " فركقو ": " التطَت: ىو الظن السئ
 (.ِّٖ/ ْا١ترتب على ىذا الظن من فرار أك غَته " )

كىأىٍصلي التَّطىَتًُّ أىنػَّهيٍم كىانيوا يًف اٞتٍىاًىًليًَّة يػىٍعتىًمديكفى عىلىى الطٍََّتً فىًإذىا خىرىجى : " كقاؿ اٟتافظ
ٍنى  ـى بًًو كىرىجىعى كىرئتَّىا  أىحىديىيٍم أًلىٍمرو فىًإٍف رىأىل الطَّيػٍرى طىارى ٯتى ةن تػىيىمَّنى بًًو كىاٍستىمىرَّ كىًإٍف رىتهي طىارى يىٍسرىةن تىشىاءى

]فتح البارم: "...كىافى أىحىديىيٍم يػيهىيّْجي الطَّيػٍرى لًيىًطَتى فػىيػىٍعتىًمديىىا فىجىاءى الشَّرٍعي بًالنػٍَّهًي عىٍن ذىًلكى 
َُ /ُِِ.] 

 ا فيلحق ّٔا.كالفأؿ عكس الطَتة، كقد يلتبس ّٔ

فأصل الفأؿ ا١تستحسن شرعان: أف تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده كتبعثك على ا١تضي 
 فيو.

 كأما الفأؿ اٟتراـ، إف أخذه من ا١تصحف كضرب الرمل كالقرعة كغَته فهذا حراـ

يػٍريىىا اٍلفٍأؿي »قاؿ:  كعن أّب ىريرة رضي ا عنو؛ أنو  ؟ قىاليوا: كىمى « الى ًطيػىرىةى، كىخى ا اٍلفٍأؿي
 : ًلمىةي الصَّاٟتًىًة يىٍسمىعيهىا أىحىديكيمٍ »قىاؿى  .متفق عليو«. اٍلكى
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قاؿ: " ليس منا من تطَت أك تطَت لو، أك تكهن لو،  ، أنو كعن عمراف بن حصُت 
 أك سحر أك سحر لو " ركاه الطرباِ.

 

سامل، فيعتقد أك ا١تسموع أك ا١ترئي: أم كأف يسمع كلمة يا –فإذا اعتيًقد أف للطائر 
 أك يسمع كلمة شر السبلمة يف سفره

تأثَتنا يف جلب النفع كدفع الضر، كأهنا تفعل بذاهتا،  -فيتشاءـ كيًتؾ السفر. ككذا ا١ترئي
 كىذا شرؾ أكرب 

أما إذا اعتقد أهنا سبب للخَت أك الشر، كا الفاعل فهذا من الشرؾ األصغر، ألنو جعل 
 ما ليس سببنا سببنا.

 استدؿ ْتركات الطيور على علم الغيب فهذا من الشرؾ األكرب.أما إذا 

 كالسبب ينقسم إىل قدرم كسبب شرعي،

فالشرعي كالتداكم بالعسل قاؿ تعاىل: ))ٮتىٍريجي ًمن بيطيوهًنىا شىرىابه ٥تٍُّتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاء 
 [.ٗٔ:النحل] لًلنَّاًس ًإفَّ يًف ذىًلكى آليىةن لّْقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى((

 كالسبب القدرم: ىو ما ٭تصل بالتجربة، كالتداكم باألعشاب ك٨توه.

 التطير في ىذا الزمان: مسائلومن 

 طنت أذنو أك رفٌة عينو،أك إذا شعر ْتكة يف يده 

 بيت، كأف يسكنو كٯتوت لو ميت فيو،من  أك يتشاءـ

تية، فإذا فتحوا ، فيفتحوف ا١تصحف كيتفاءلوف يف أكؿ كمن ذلك ما يسمى بفتح اآلمٌ 
 فإهنم يتشاءموف. ككجدكا تية رٛتة أك جنة تفاءلوا كسافركا، كإذا رأكا تية نار أك عذاب
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أم: ال عدكل مؤثرة بذاهتا، كإال . «الى عىٍدكىل كىالى ًطيػىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى صىفىرى »: كقولو 
كىالى ييورًدي كقولو: )) «.فر من آّذـك فرارؾ من األسد: »قولو ل فالعدكل اٟتقيقية موجودة

 ((.٦تيًٍرضه عىلىى ميًصحٍّ 

كا٢تامة: نوع من الطَت، إذا قتل الشخص مظلومنا كقفت على قربه كصاحت حىت يؤخذ 
 بثأره، كىذا ىو اعتقاد اٞتاىلية، 

الشركر، فيتشاءموف شهر صفر ا١تعركؼ، ككانوا يعتقدكف أنو شهر اآلفات ك  أم كال صفر:
 بو.

، فيقولوف: ىذا ٧تم ك  النوء: يقصد بو النجم، كبعض العرب يتشاءموف يف بعض النجـو
 ٨تس، 

 كبعض النجـو يتفاءلوف ّٔا كيقولوف: ٧تم خَت.

قاؿ ٚتهور العلماء كانت العرب تزعم أف الغيبلف يف الفلوات كىي جنس من  الغوؿ:
 .الشياطُت فتًتاءل للناس كتتغوؿ تغوال أم تتلوف تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم

 

 التنجيم:

، اقٍػتىبىسى شيٍعبىةن »قاؿ:  عن ابن عباس رضي ا عنهما؛ أنو 
مىًن اقٍػتىبىسى ًعٍلمنا ًمنى النُّجيوـً

 ركاه أٛتد كأبو داكد كابن ماجو.«. نى السٍّْحًر، زىادى مىا زىادى مً 

 وينقسم التنجيم إلى قسمين:
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كىو: االستدالؿ بسَت النجـو على ا١تصاحل ا١تباحة. كاالستدالؿ بالنجم  :علم التسيير -
االستدالؿ بالنجـو على ا١تصاحل الدنيوية  أك على القبلة، كعلى دخوؿ أكقات الصبلة، 

كاالستدالؿ بالنجـو على اٞتهات األربع، كعلى فصوؿ السنة كغَته كىذا جائز لقولو تعاىل: 
 مىاتو كىبًالنٍَّجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى  .[ُٔ]النحل:  كىعىبلى

 .ىو تأثَت النجـو على اٟتوادث علم التأثير:-

 م: أنو ٮتلق األحداث، فهذا:كفر أكرب باإلٚتاع.اعتقد أف النجم فاعل كمؤثر أفإذا 

أما إذا استدؿ ْتركات النجـو على الغيب، أم على ما سوؼ ٭تدث، فهذا شرؾ أكرب، 
 [،ٓٔ]النمل:  قيٍل الى يػىٍعلىمي مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي قاؿ تعاىل: ))

 .الشرؾ األصغرفهذا من أما إف اعتقد أهنا سبب كا الفاعل: فيجعلها سببنا للحوادث، 

: "إف ىذا الزرع اشتد كقوم لنزؿ ا١تطر " فهذا فهذا جائز كأف يقوؿ أما إف كاف إخبارنا
 جائز ألف ا١تطر سبب قدرم لنمو النبات.

( أىٍم رٛتو ا: "الشوكاِ قاؿ  : قػىبىٍست اٍلًعٍلمى كىاقٍػتىبىٍستو: إذىا قػىٍوليوي: )مىٍن اقٍػتىبىسى تػىعىلَّمى يػيقىاؿي
: الشٍُّعلىةي ًمٍن النَّاًر، كىاٍقًتبىاسيهىا: اأٍلىٍخذي ًمنػٍهىا. قػىٍوليوي: )اقٍػتىبىسى شيٍعبىةن ًمٍن ا لسٍّْحًر( تػىعىلٍَّمتو. كىاٍلقىبىسي

ـي ًفيًو  أىٍم ًقٍطعىةن، فىكىمىا أىفَّ تػىعىلُّمى السٍّْحًر كىاٍلعىمىلى بًوً  ا تػىعىلُّمي ًعٍلًم النُّجيوـً كىاٍلكىبلى ـه، فىكىذى حىرىا
ًعيًو أىٍىلي التػٍَّنًجيًم ًمٍن ًعٍلًم اٟتٍى  ٍنًهيُّ عىٍنوي مىا يىدَّ فى يف شىرًٍح السُّنىًن: كىاٍلمى ـه. قىاؿى اٍبني رىٍسبلى وىاًدًث حىرىا

ٍقًبًل الزَّمىاًف كىيػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم ييٍدرًكيوفى مىٍعرًفػىتػىهىا ًبسىٍَتً كىاٍلكىوىاًئًن الَّيًت ملٍى تػىقىٍع كىسىتػىقىعي يف ميٍستػى 
: ا تػىعىاطو لًًعٍلمو اٍستىٍأثػىرى اللَّوي بًًعٍلًمًو، قىاؿى كىأىمَّا ًعٍلمي  اٍلكىوىاًكًب يف ٣تىىارًيهىا كىاٍجًتمىاًعهىا كىاٍفًتىاًقهىا، كىىىذى

يى عىٍنوي، النُّجيوـً الًَّذم يػيٍعرىؼي بًًو الزَّ  لىًة كىكىٍم مىضىى كىكىٍم بىًقيى فػىغىيػٍري دىاًخلو ًفيمىا هنًي كىاؿي كىًجهىةي اٍلًقبػٍ
ٍنًهيّْ عىٍنوي التَّحىدُّثي ٔتىًجيًء اٍلمىطىًر كىكيقيوًع الثػٍَّلًج كىىيبيوًب الرّْيىاًح كىتػىغىَتًُّ اأٍلىٍسعىارً   .كىًمٍن اٍلمى
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ًمٍثًل مىا زىادى ًمٍن السٍّْحًر، كىاٍلميرىادي أىنَّوي إذىا اٍزدىادى قػىٍوليوي: )زىادى مىا زىادى( أىٍم زى  ادى ًمٍن ًعٍلًم النُّجيوـً كى
ـه كىااًل  أىنَّوي اٍزدىادى ًمٍن ًعٍلًم السٍّْحًر. كىقىٍد عيًلمى أىفَّ أىٍصلى ًعٍلًم السٍّْحًر حىرىا ٍزًديىادي ًمٍن ًعٍلًم النُّجيوـً فىكى

ا ااًلٍزًديىادي ًمٍن ًعٍلًم التػٍَّنًجيًم.ًمٍنوي أىشىدُّ ٖتىٍرٯتن   .[ُِٔ/ ٕ:نيل األكطار] "ا فىكىذى
 

يستدؿ بعض ا١تنجمُت ببعض اآليات على جواز علم التأثَت كأف لو أثرنا،  استدالل باطل:
ِّْ سىًقيمه  ،نىظىرى نىٍظرىةن يف النُّجيوـً فػى مثل استدال٢تم بقولو تعاىل يف إبراىيم:  ]الصافات:  فػىقىاؿى ًإ

 ".إف إبراىيم يتعاطى علم التنجيم.."فقاؿ ا١تنجموف:  [.ٖٗ، ٖٖ

قاؿ ابن القيم يف رده علي ىؤالء األفاكُت:" إف السقم كا١ترض ال ٭تتاج إىل استدالؿ من 
، فإف ا١ترض ييعرؼ حسنا كفطرة، ككل إنساف يعرؼ حالو من الصحة كا١ترض بدكف نظر  النجـو

.  يف النجـو

ثانيا: أف إبراىيم نظر إىل النجـو من باب التورية الفعلية، فإبراىيم استخدـ ا١تعاريض 
[ كقالو َٗ]الصافات:  فػىتػىوىلٍَّوا عىٍنوي ميٍدًبرًينى كالتورية ليدفع قومو عن نفسو، كلذا قاؿ تعاىل: 

 ليدفعهم ١تا عـز على ٖتطيم األصناـ ال لكي يعرؼ من النجـو ىل ىو صحيح أـ سقيم،
ككما أنو استخدـ ا١تعاريض الفعلية استخدـ ا١تعاريض القولية أيضنا؛ ١تا قاؿ لزكجتو سارة "ىذه 

اأخيت" لتخليصها من يد الفاجر. ككما قاؿ:  [". ّٔ]األنبياء:  بىٍل فػىعىلىوي كىًبَتيىيٍم ىىذى
 «.مفتاح دار السعادة»

ؼ فهذا جائز ألنو مبٍت كالتوقعات بنزكؿ ا١تطر كالكسوؼ كا٠تسو  أما األرصاد الجوية
 على دراسات كٕتارب كىو من السبب القدرم كال يدخل يف باب الكهانة.

 التمائم

 .كالتميمة: خرزة رقطاء تنظم يف العنق
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كتعليق التمائم يف عنق الصِب أك اليد أك البيت أك الراحلة كالدابة ك٨تو ذلك ىو من فعل 
 اآلفات، كىو من الشرؾ،اٞتاىلية، كانوا يعتقدكف أنو يدفع عنهم 

، فػىبىايىعى ًتٍسعىةن، كىأىٍمسىكى عىٍن أف رىطان أقبلوا إىل رسوؿ ا  عن عقبة بن عامر 
 : ا؟ قىاؿى ًيمىةن »كىاًحدو، فىًقيلى: يىا رىسيوؿى اللًَّو! بىايػىٍعتى ًتٍسعىةن كىأىٍمسىٍكتى عىٍن ىىذى فىأىٍدخىلى «. ًإفَّ عىلىٍيًو ٘تى

: يىدىهي، فػىقىطىعىهى  ًيمىةن؛ فػىقىٍد أىٍشرىؾى »ا، فػىبىايػىعىوي، كىقىاؿى  ركاه أٛتد كغَته بسند حسن.« مىٍن عىلَّقى ٘تى

كعن عيسى؛ قاؿ: دخلنا على أّب معبد نعوده، فقلنا: أال تعلق شيئان؛ فقاؿ: ا١توت أقرب 
 د كغَته.ركاه أٛت« مىٍن عىلَّقى شىٍيئنا؛ كيًكلى ًإلىٍيوً »يقوؿ:  من ذلك، إِ ٝتعت رسوؿ ا 

 

(، أخرجو ابن حباف كاٟتاكم.قاؿ رىسيوؿى اللًَّو   : )ًإفَّ الرُّقى كالتَّماًئمى كالتػّْوىلىةى ًشٍرؾه

 : شرؾ باإلٚتاع.كالتػّْوىلىة: شيء تصنعو النساء يتحبَّْب إىل أزكاجهن. كىي

 

القرتف   أما التمائم اليت فيها تعوذ بغَت ا فهذه شرؾ ببل إشكاؿ، أما التمائم اليت من
كمن يعلق شيئان من القراف كاألدعية، فقد كقع ا٠تبلؼ فيها: كالراجح أهنا ال ٕتوز لعمـو 

ا للذريعة.  حديث ابن عباس، كسدن

قاؿ القاضي أبو بكر يف " شرح الًتمذم ": تعليق القرتف ليس من طريق السنة، كإ٪تا 
 (ُُِ/ ٕالسنة فيو الذكر دكف التعليق " )

 

اعتقادا أهنا ترفع بذاهتا كتدفع بذاهتا، كىذا يعترب شركنا  لقة ونحوىالبس الح ومن الشرك:
 أهنا سبب كا ىو الرافع كىو الدافع، فهذا يعترب من الشرؾ األصغر. أما إف اعتقدأكرب. 

 كشرط ىذا القسم أف يثبت أهنا ليست بسبب ال من جهة الشرع كال من جهة القدر.
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 .كمنو لبس األسورة ا١تغناطيسية

 

كضع ا١تصحف يف البيت أك يف السيارة لدفع الببلء أك العُت. أك  ومن صور الشرك:
 تعليق حذكة الفرس كنعلو، لدفع الببلء عن السيارة أك البيت،

 

تكرار تيات يعتقد فيها أهنا ٕتلب الزبوف،  ككذلك خاَت الزكجية، حيث يعتقدكف  :ومنو
 .أنو ٬تلب ٢تم النفع كابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقى:

 ٚتع رقية، كىي شرعنا: تيات كأذكار كأدعية تقرأ على ا١تريض مع النفث.
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كالرقى شرعية، كىي ما كاف من القرتف كاألذكار كاألدعية، فهذه جائزة، دليلها: حديث 
 .«اٍعًرضيوا عىلىيَّ ريقىاكيٍم، الى بىٍأسى بًالرُّقىى مىا ملٍى يىكيٍن ًفيًو ًشٍرؾه » مسلم

 القرتف أك األدعية الشرعية فهذه ال ٕتوز كتعترب من الشرؾ،أما الرقى اليت ليست من 

كيشًتط يف الرقى الشرعية: أف يعتقد أهنا سبب كا ىو ا١تؤثر. أف ال يعتمد عليها، بل 
 يعتمد على ا. 

 التمائم ٤ترمة مطلقنا، كىي شرؾ إال ٘تائم القرتف، فهي ٤تل خبلؼ كالراجح أهنا ٤ترمة.ك 

 متفق عليو.« أىحىقُّ مىا أىخىٍذَتيٍ عىلىٍيًو أىٍجرنا ًكتىابي اللَّوً » الرقية الشرعية:ك٬توز أخذ أجرة على 

 "القراءة على ا١تريض ما ىي طريقتها؟ أم: كيفية الرقية.

 

 كيفية الرقية الشرعية:

، كىذه الكيفيات ليست من التنوع؛ بل ٢تا عدة كيفيات كلها جاءت عن الرسوؿ 
 -شياء ٢تا:يستخدـ كل حالة بأقرب األ

أف تقرأ على ا١تريض مباشرة كتنفث يف كجهو أك صدره أك يف أذنو، كىذه الطريقة  -ُ
 ا١تنتشرة.

ليس فيها نفث؛ بل فيها ا١تسك على موضع األمل مع القراءة أك ا١تسح، كىذه  -ِ
 الكيفية تكوف مع الرجاؿ، أما النساء غَت ااـر فبل؛ ٟترمة مس ا١ترأة.

 اليدين كٯتسح ا١ترم بيديو على جسده أك موضع األمل.أف يقرأ يف  -ّ

أخذ شيء من الريق ككضعو على األرض، مث يؤخذ الريق كما التصق بو من الًتاب  -ْ
 كيوضع على موضع األمل مع الدعاء كالقراءة.
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 أف يقرأ يف ا١تاء مث يشربو ا١تريض أك يدىن بو أك يغتسل فيو. -ٓ

 

 الوسائل الشرعية لدفع العين:

رأل يف كجو جارية سفع فقاؿ: اسًتقوا ٢تا فإف فيها  أحسنها القراءة، فإف الرسوؿ  -ُ
 نظرة.

 عامر بن ربيعة. االغتساؿ من ماء العائن؛ كما أمر الرسوؿ  -ِ

 يعوذ اٟتسن كاٟتسُت ]البخارم[. التعوذ عليو، كما كاف الرسوؿ  -ّ

رؾ الزينة التشويو كسيأيت. كمثلو ترؾ الزينة، قاؿ بو بعض أىل العلم، كليس معٌت ت -ْ
 كىاٍدخيليوا ًمٍن أىبٍػوىابو ميتػىفىرّْقىةو بنيو  تفريقهم حىت ال يدخلوا ٚتيعنا كما أكصى يعقوب 

 على قوؿ." ]ا١تعتصر: للشيخ علي بن خضَت[.

 

 

 

 

 

 

 ".ما شاء اهلل وشئتقول: "

 كمن الشرؾ قوؿ الرجل: "ما شاء ا كشئت".
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اآلية: األنداد: ىو الشرؾ أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف قاؿ ابن عباس يف 
ظلمة الليل؛ كىو أف تقوؿ: كا، كحياتك يا فبلف كحيايت، كتقوؿ: لوال كليبة ىذا ألتانا 
اللصوص، كلوال البط يف الدار ألتانا اللصوص، كقوؿ الرجل لصاحبو: ما شاء ا كشئت، 

  ٕتعل فيها فبلننا ىذا كلو بو شرؾ. ركاه ابن أّب حاَت.كقوؿ الرجل: لوال ا كفبلف. ال

: ما شاء ا كشئت، فقاؿ: عن ابن عباس رضي ا عنهما: أف رجبلن قاؿ للنِب 
ا؟ ما شاء ا كحده»  «.أجعلتٍت  ندن

ال تقولوا ما شاء ا كشاء فبلف، »قاؿ:  عن النِب  جاء يف اٟتديث عن حذيفة  
 ]ركاه أبو داكد بسند صحيح[.« شاء ا مث شاء فبلفكلكن قولوا ما 

 كا١تشيئة: كصف قائم يف ذات ا كىي صفة  تعاىل.

 كمشيئة ا١تخلوؽ ٥تلوقة، كا ىو ا٠تالق ٢تا.

 

 ككجو الشرؾ يف ىذا اللفظ: ألنو نسب السبلمة من اللصوص إىل انتباه الكليبة. 

 ككذا لوال البط..كإ٪تا الواجب أف يقوؿ: لوال ا مث كليبة ىذا، 

 «.لوال ا كفبلف»

 كىذا من الشرؾ، ألنو جعل ا١تخلوؽ مساكينا للخالق يف السببية،

 ككذا ال ٬توز قوؿ: "أعوذ با كبك"، فإف ىذا من الشرؾ األصغر.

 

 باب ما جاء في الرياء



 
 

238 

ةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى :﴿كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبي  ديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاء كىييًقيميوا الصَّبلى
يف اٟتديث القدسي:﴿أنا أغٌت الشركاء عن الشرؾ، فمن  [.  كقاؿ ًٓديني اٍلقىيّْمىة﴾]البينة: 

ارم . كقاؿ عمل يل عمبل أشرؾ فيو غَتم، فأنا منو برم، كىو للذم أشرؾ﴾. ركاه البخ
صائم ليس لو من صيامو اٞتوع كالعطش كرٌب قائم ليس لو من قيامو  :))ربٌ رسوؿ ا 

 السهر((. ركاه اٛتد كالطرباِ كصححو األلباِ.

« أال أخربكم ٔتا ىو أخوؼ عليكم عندم من ا١تسيح الدجاؿ؟»كعن أّب سعيد مرفوعنا: 
يقـو الرجل فيصلي، فيزين صبلتو، ١تا يرل من الشرؾ ا٠تفي، »قالوا: بلى يا رسوؿ ا! قاؿ: 

 ]ركاه أٛتد[.« نظر رجل

فالرياء: كىو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس ليحمدكا صاحبها .  كالسمعة: ىي العمل 
ألجل إٝتاع الناس . كالعيجيب: كىو قرين الرياء كىو أف يعجب اإلنساف بعبادتو كيرل نفسو 

: ))مىٍن ٝتىَّعى  األعماؿ كمن الكبائر قاؿ رسوؿ ا  بعُت اإلعجاب . ككلها من مهلكات
 ٝتىَّعى اي بًًو، كىمىٍن رىاءىل رىاءىل اي بًًو(( متفق عليو . 

كمن مسالك الرياء كاليت غالبا ما يقع فيها الصاٟتوف ما ذكره ابو حامد الغزايل حيث قاؿ 
امل بطاعتو ْتيث ال يريد اإلظهار، أثناء ذكره للرياء ا٠تفي :" كأخفى من ذلك أف ٮتتفي الع

كلكنو مع ذلك إذا رأل الناس أحب أف يبدؤه بالسبلـ، كأف يقابلوه بالبشاشة كالتقدير، كأف 
يثنوا عليو، كأف ينشطوا يف قضاء حوائجو، كأف يسا٤توه يف البيع كالشراء، كأف يوٌسعوا لو يف 

ك استبعادا يف نفسو، ككأنو ا١تكاف، فإف قٌصر فيو مقصر ثقل ذلك على قلبو، ككجد لذل
 يتقاضى االحًتاـ على الطاعة اليت يعملها.".

كثانيها: أف ٬تعل اإلخبلص كسيلة ال طاعة كال قصدا ، فيجعل اإلخبلص كسيلة ألحد 
 ا١تطالب الدنيوية. 
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كمنو: إكثار بعض الناس من العبادات أياـ االمتحانات، كصياـ النوافل ، كقياـ الليل، 
ا٠تضوع، فإ٪تا أخلص ىذا لبلمتحانات كمل ٮتلص . كمنو أف يذىب بعض ككثرة ا٠تشوع ك 

الناس للمسجد ماشيا، ك٭تج، كيكثر من العبادات اليت فيها رياضة، إ٪تا يريد أف ينشط جسده 
 كما أراد كجو ا تعاىل. 

قاؿ اٟتافظ بن رجب: " فإف خالط نية اٞتهاد نية غَت الرياء كأخذ أجرة للخدمة أك أخذ 
 يء من الغنيمة أك التجارة نقص ذلك من أجره". كمل يفصل بالكلية. ش

أما ثالث تلك ا١تسالك ا٠تفية: فقد أشار إليو اٟتافظ بن رجب بقولو: "ىا ىنا نكتة 
دقيقة كىي أف اإلنساف قد يذـ نفسو بُت الناس يريد من ذلك أف يرم الناس انو متواضع عند 

كيسقط من عُت ا، فيمدحونو كىو ساقط من عُت  نفسو، فَتتفع عند ذلك يف أعُت الناس
 ا ". 

نٍػيىا  قاؿ تعاىل : ﴿ قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يًف اٟتٍىيىاًة الدُّ
 [. َُّ،َُْكىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صيٍنعان ﴾ ]الكهف: 

ما يكوف شركنا أكرب كأف يرائي باألعماؿ الكفرية اليت تركها فهذا من فمنو أما حكم الرياء 
 الشرؾ األكرب.

كقد مثل ابن القيم للشرؾ األصغر؛ فقاؿ: "مثل يسَت الرياء"، كىذا يدؿ على أف الرياء 
و فهذا كإف قاـ ليصلي ابتداءن لرجل أك لقرب أك كيل أك ما شاب الكثَت قد يصل إىل األكرب.

شرؾ،فإف قاـ يصلي ،فطرأ عليو الرياء فزين صبلتو، ١تا يرل من نظر الناس إليو، فإف جاىده 
 ركن إليو كاسًتسل معو، فقد حبط عملو، كىذا من الشرؾ األصغر،، فإف بل يضرهكدرأه ف

فإنو ال يؤثر عليها شيئا، إال أف يكوف فيو عدكاف؛ كا١تن كلو طرأ عليو الرياء بعد العمل 
كاألذل بالصدقة، فإف ىذا العدكاف يكوف إٙتو مقاببل ألجر الصدقة فيبطلها؛ لقولو تعاىل: }يىا 

قىاًتكيٍم بًاٍلمىنّْ كىاأٍلىذىل  ، ]البقرة: من اآلية  [ .ِْٔأىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا ال تػيٍبًطليوا صىدى
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 انُاقض انثاَي يٍ َٕاقض َل إنّ إَل اهلل
نىوي كىبػىٍُتى اللًَّو كىسىاًئطى يىٍدعيوىيٍم كىيىٍسأى٢تييم الشَّفىاعىةى كىيػىتػىوىكَّلي عىلىٍيًهٍم كىفىرى  –ِ]  مىٍن جىعىلى بػىيػٍ

لًيلي قػىٍوليوي  ىيٍم أىالى لًلًَّو الدّْيني ا٠تٍىاًلصي كىالًَّذينى اٗتَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيدي   :ًإٍٚتىاعان ، كىالدَّ
كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يىضيرُّىيٍم كىالى  :[. كىقػىٍولًًو ّ]الزُّمىٍر:ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىا ًإىلى اللًَّو زيٍلفىى

ًء شيفىعىاؤينىا ًعٍندى اللًَّو   [.[ُٖ]ييوًنس:يػىنػٍفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى ىىؤيالى

 

ـ، كىو يندرج ٖتت الناقض األكؿ لكن أل٫تيتو كىذا ىو الناقض الثاِ من نواقض اإلسبل
 ككثرة كقوع الناس بو أفرده العلماء ليحذره الناس،

كتبع ا١تشركُت على ىذا كثَت ٦تن يتسمى باإلسبلـ فعٌظموا األضرحة كا١تزارات كتقربوا إليها 
كىو بالذبح كالنذر كسألوىا قضاء اٟتوائج، كجعلوىا كسائط من دكف ا كما فعل كفار قريش 

 إشراؾ با تعاىل.
  .تشبيههم للخالق با١تخلوؽسبب ذلك ككاف 

ٍلًقًو  " :رٛتو ا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -كىًإٍف أىثٍػبىتػىهيٍم كىسىاًئطى بػىٍُتى اللًَّو كىبػىٍُتى خى
ًلًك كىرىًعيًَّتًو  ٍلًقًو؛  -كىاٟتٍيجَّاًب الًَّذينى بػىٍُتى اٍلمى ًْتىٍيثي يىكيونيوفى ىيٍم يػىٍرفػىعيوفى إىلى اللًَّو حىوىاًئجى خى

ًهٍم؛ فىا٠تٍىٍلقي يىٍسأىليونػىهيٍم كىىيٍم يىٍسأىليوفى اللَّوى؛ كىمىا أىفَّ فىاىللَّوي إ٪تَّىا يػىٍهًدم ًعبىادىهي كىيػىٍرزيقػيهيٍم بًتػىوىسُّطً 
ٍم؛ أىدىبنا اٍلوىسىاًئطى ًعٍندى اٍلميليوًؾ: يىٍسأىليوفى اٍلميليوؾى اٟتٍىوىاًئجى لًلنَّاًس؛ لًقيٍرًًٍّٔم ًمنػٍهيٍم كىالنَّاسي يىٍسأىليونػىهي 

ًلًك؛  ًلًك؛ ًمنػٍهيٍم أىٍف يػيبىاًشريكا سيؤىاؿى اٍلمى أىٍك أًلىفَّ طىلىبػىهيٍم ًمٍن اٍلوىسىاًئًط أىنٍػفىعي ٢تىيٍم ًمٍن طىلىًبًهٍم ًمٍن اٍلمى
ا اٍلوىٍجًو: فػىهي  ٍوهًنًٍم أىقٍػرىبى إىلى اٍلمىًلًك ًمٍن الطَّاًلًب لًٍلحىوىاًئًج. فىمىٍن أىثٍػبىتػىهيٍم كىسىاًئطى عىلىى ىىذى وى  ًلكى

بي أىٍف ييٍستىتىا ًء ميشىبػّْهيوفى لًلًَّو شىبػَّهيوا اٍلمىٍخليوؽى كىاًفره ميٍشرًؾه ٬تًى بى فىًإٍف تىابى كىًإالَّ قيًتلى. كىىىؤيالى
ًذًه الٍ  ًء: مىا ملٍى تػىتًَّسٍع لىوي ىى ادنا. كىيف اٍلقيٍرتًف ًمٍن الرَّدّْ عىلىى ىىؤيالى فىتػٍوىل. فىًإفَّ بًا٠تٍىاًلًق كىجىعىليوا لًلًَّو أىٍندى

ثىةو: اٍلوىسىاًئطى الَّيًت بػىٍُتى  ٍخبىارًًىٍم ًمٍن  - اٍلميليوًؾ كىبػىٍُتى النَّاًس: يىكيونيوفى عىلىى أىحىًد كيجيوهو ثىبلى إمَّا إلًً
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كىمىٍن قىاؿى إفَّ اللَّوى الى يػىٍعلىمي أىٍحوىاؿى ًعبىاًدًه حىىتَّ ٮتيٍربىهي بًًتٍلكى بػىٍعضي  أىٍحوىاًؿ النَّاًس ٔتىا الى يػىٍعرًفيونىوي.
ًئكىةً  يػىٍعلىمي السّْرَّ كىأىٍخفىى الى ٗتىٍفىى  -سيٍبحىانىوي  -أىٍك اأٍلىنًٍبيىاءي أىٍك غىيػٍريىيٍم: فػىهيوى كىاًفره بىٍل ىيوى  اٍلمىبلى

اًفيىةه يف اأٍلىٍرًض كىالى يف السَّمىاًء }كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي  . يىٍسمىعي ضىًجيجى اأٍلىٍصوىاًت  عىلىٍيًو خى
ًؼ اللُّغى  ـي بًاٍخًتبلى اًت عىلىى تػىفىنًُّن اٟتٍىاجىاًت الى يىٍشغىليوي ٝتىٍعه عىٍن ٝتىٍعو كىالى تػيغىلّْطيوي اٍلمىسىاًئلي. كىالى يػىتىبػىرَّ

ائً  : أىٍف يىكيوفى اٍلمىًلكي عىاًجزنا عىٍن تىٍدًبًَت رىًعيًَّتًو كىدىٍفًع أىٍعدى إالَّ  -ًو بًًإٟتٍىاًح اٍلميًلحُّْتى. اٍلوىٍجوي الثَّاًِ
لىٍيسى لىوي ظىًهَته  -سيٍبحىانىوي  -فىبلى بيدَّ لىوي ًمٍن أىٍنصىارو كىأىٍعوىافو ًلذيلًّْو كىعىٍجزًًه. كىاىللَّوي  -ٍعوىاًف ييًعينيونىوي بًأى 

ًٍلكيوفى ًمثػٍ  : }قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٯتى . قىاؿى تػىعىاىلى قىاؿى ذىرَّةو يًف كىالى كىيلّّ ًمٍن الذُّؿّْ
 : السَّمىاكىاًت كىالى يف اأٍلىٍرًض كىمىا ٢تىيٍم ًفيًهمىا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهَتو  كىقىاؿى تػىعىاىلى

ا كىملٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىملٍى يىكيٍن لىوي كى  يلّّ ًمنى الذُّؿّْ }كىقيًل اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ملٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
بػٍّْرهي تىٍكًبَتنا  . كىكيلُّ مىا يف اٍلويجيوًد ًمٍن اأٍلىٍسبىاًب: فػىهيوى خىالًقيوي كىرىبُّوي كىمىًليكيوي فػىهيوى اٍلغىًٍتُّ   عىٍن كيلّْ كىكى

ًؼ اٍلميليوًؾ اٍلميٍحتىاًجُتى إىلى ظهرا يًف اٟتٍىًقيقىًة  -ئهم كىىيٍم مىا ًسوىاهي كىكيلُّ مىا ًسوىاهي فىًقَته إلىٍيًو؛ ًٓتًبلى
: لىٍيسى لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك بىٍل الى إلىوى إالَّ اللَّوي كىٍحدىهي الى  -  شيرىكىاؤيىيٍم يف اٍلميٍلًك. كىاىللَّوي تػىعىاىلى

. كىاٍلوىٍجوي الثَّا : أىٍف يىكيوفى اٍلمىًلكي شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره ًلثي
ٍحسىاًف إلىٍيًهٍم كىرىٍٛتىًتًهٍم: إالَّ ٔتيحى  ا لًنػىٍفًع رىًعيًَّتًو كىاإٍلً .لىٍيسى ميرًيدن ."]مج رًّْؾ ٭تيىرّْكيوي ًمٍن خىارًجو

 [.ُِٔ/ُالفتاكل:
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

242 

 
 الشفاعة

لكن لتعلم أكالن أف الشفاعة كلها  كأف من طلب  ىذا كال ينكر مسلم الشفاعة للنِب 
الشفاعة من أحد سول ا كطلبها من ا١تبلئكة أك األنبياء أك الصاٟتُت فقد أشرؾ شركان أكرب 

يعناقاؿ تعاىل:   [،ْْ]الزمر:  قيٍل لًلًَّو الشَّفىاعىةي ٚتًى

 كالشفاعة ىي طلب ا٠تَت للغَت أك طلب لدفع الشر عنو.

 تنقسم إلى قسمين :والشفاعة 

 كىي اليت تطلب من غَت ا فيما ال يقدر عليو إال ا. األولى : شفاعة منفية :
ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو يف السَّمىاكىاًت كىالى  قاؿ تعاىل : }قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٯتى

هي ًإالَّ ًلمىٍن يف األىٍرًض كىمىا ٢تىيٍم ًفيًهمىا  ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهَتو، كىالى تػىنػٍفىعي الشَّفىاعىةي ًعٍندى
 ]سػىػبىإ: أىًذفى لىوي حىىتَّ ًإذىا فػيزّْعى عىٍن قػيليؤًًٍّم قىاليوا مىاذىا قىاؿى رىبُّكيٍم قىاليوا اٟتٍىقَّ كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلكىًبَتي 

ِِ-ِّ.] 
ًء شيفىعىاؤينىا  :كىقػىٍولًًو  كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يىضيرُّىيٍم كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى ىىؤيالى
 [ُٖ]ييوًنس:ًعٍندى اللًَّو 

 
كىي اليت أذف ا فيها كىي اليت تطلب من ا كحده، كىي ألىل  الثانية: شفاعة مثبتو:
 بشرطين اثنين:وأثبتها اهلل اإلٯتاف كالتوحيد خاصة، 

قاؿ تعاىل: }مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندىهي ًإالَّ  ،األول: إذن اهلل تعالى للشافع أن يشفع
 [ِٓٓبًًإٍذنًًو ]البىقػىػرىة: 

قاؿ تعاىل: }كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ًلمىًن اٍرتىضىى ]األنبيػىػاء:  الثاني: رضا اهلل عن المشفوع لو،
ِٖ] 
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[}كىكىٍم ًمٍن مىلىكو يًف السَّمىاكىاًت الى تػيٍغًٍت ِٔىذين الشرطُت: ]الٌنٍجػم:  كقاؿ تعاىل مبينان 
ٍيئنا ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد أىٍف يىٍأذىفى اللَّوي ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍرضىى .  شىفىاعىتػيهيٍم شى

 
أك غَته أف يشفع إال بعد أف يأذف ا لو، كال يشفع الشافع إال يف أىل  فليس للنِب 

يد }كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ًلمىًن اٍرتىضىى  أما أىل الشرؾ فقد حرـٌ ا عليهم اٞتنة كتوعدىم التوح
 بالنار.

فبل تقل: "يا رسوؿ ا اشفع يل" فإف ىذا ٦تا ال أؿ لو يف  فإف أردت شفاعة النِب 
 أك ا١تتأخرين دين ا، بل كمل يرد كال قوؿ عن الصحابة أك التابعُت أك علماء األمة ا١تتقدمُت

 أهنم قالوا مثل ذلك، فإف ىذا من دعاء ا١توتى قاؿ تعاىل: }إًنَّكى مىيّْته كىًإنػَّهيم مَّيّْتيوفى  
 ،[َّ:الزمر]

"، شفعنا ا كإياكم فقل: " اللهم ال ٖترمٍت شفاعة النِب  فإف أردت شفاعتو 
 .بشفاعتو 
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 يٍ َٕاقض َل إنّ إَل اهلل انُاقض انثانث
بػىهيٍم كىفىر ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  مىٍن ملٍى ييكىفًّْر اٍلميٍشرًًكُتى أىكٍ  -ّ]  شىكَّ يًف كيٍفرًًىٍم أىٍك صىحَّحى مىٍذىى
  :  قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى   :[، فىاللَّوي كىصىفىهيٍم بًاٍلكيٍفًر ، كىالًَّذم ملٍى ييكىفّْريىيٍم ُ]اٍلكىاًفريكف

ًذًه ًىي ًملَّةي ًإبٍػرىاًىيمى ا٠تٍىًليل : أىٍف تػىٍعبيدى اللَّوى ٥تيًٍلصان لىوي  ـى اللًَّو تػىعىاىلى ، كىىى الدّْينى فػىقىٍد كىذَّبى كىبلى
لًيلي قػىٍوليوي كىتػىتىبػىرَّأى ًمٍن ًعبىادىًة غىٍَتً ال  لًَّو تػىعىاىلى كىتػيٍنًكرىىىا كىتػيٍبًغضىهىا كىتػيٍبًغضى أىٍىلىهىا كىتػيعىاًديًهم ، كىالدَّ

 : فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى   :[. قىاؿى ِٔٓ]اٍلبػىقىرىة
فى ًعبىادىًة غىٍَتً اللًَّو ، كىتػىتػٍريكىهىا ، الشٍَّيخي ٤تيىمَّده اٍلتَّ  ًميًميُّ :" كىًصفىةي اٍلكيٍفًر بًالطَّاغيوًت أىٍف تػىٍعتىًقدى بيٍطبلى

 .[.[.َِٔكىتػيٍبًغضىهىا ، كىتيكىفّْرى أىٍىلىهىا ، كىتػيعىاًديًهم " ٣تىٍميوعىةي التػٍَّوًحيد ص 

اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرميىى ( كقاؿ : )لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى  لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ  قاؿ تعاىل : )
ثىةو ( . كغَتىا من النصوص اليت تدؿ على كفر غَت ا١تسلمُت فا تعاىل  قىاليوا ًإفَّ اللَّوى ثىاًلثي ثىبلى

ـي ( مث قاؿ : )كىمىٍن يػىٍبتىًغ غى  ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى قاؿ : )ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلًٍسبلى يػٍرى اإٍلًٍسبلى
: " كىلىن تػىٍرضىى يف اآٍلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى ( . مث بُت سبحانو كتعاىل أهنم لن يرضوف عنا فقاؿ

مىا كىفىريكٍا فػىتىكيونيوفى كقاؿ :" كىدُّكٍا لىٍو تىٍكفيريكفى كى  عىنكى اٍليػىهيودي كىالى النَّصىارىل حىىتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم "
ًبيًل الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فىخيذيكىيٍم كىاقٍػتػيلي  وىيٍم حىٍيثي سىوىاء فىبلى تػىتًَّخذيكٍا ًمنػٍهيٍم أىٍكلًيىاء حىىتَّى يػيهىاًجريكٍا يًف سى

 . كىجىد٘تَّيوىيٍم كىالى تػىتًَّخذيكاٍ ًمنػٍهيٍم كىلًٌيان كىالى نىًصَتان "

فمن مل يكفّْر ا١تشركُت أك أىل الكتاب أك توقف يف كفرىم أك صحح مذىبهم أك شك 
، مرتكب ناقضان من يف كفرىم أك قاؿ ما علٌي منهم فهو كافر با كبكتابو كبرسولو ٤تمد 

نواقض اإلسبلـ بإٚتاع ا١تسلمُت، فبل بد للمسلم من اٞتـز كاعتقاد  كيتيقن أهنم كفار كأف من 
  يتب إىل ا كيسلم فإف ٥تلد يف النار.مات منهم كمل
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ـى لًلًَّو بًالتػٍَّوًحيًد ، كىااًلٍنًقيىادى لىوي  فإف من مل يعرؼ اإلسبلـ على حقيقتو كىو: " ااًلٍسًتٍسبلى
 ".بًالطَّاعىًة ، كىاٍلبػىرىاءىًة ًمٍن الشٍّْرًؾ كىأىٍىًلوً 

ا نكفر من مل يكفر مىٍن دىافى  عياض: "قاؿ القاضي  بًغىٍَتً ًملًَّة اٍلميٍسًلًمُتى ًمنى اٍلًملىًل..  كى٢ًتىذى
ـى كىاٍعتػىقىدىهي  بػىهيٍم.. كىًإٍف أىٍظهىرى مىعى ذىًلكى اإٍلًٍسبلى ، أىٍك صىحَّحى مىٍذىى أىٍك كىقىفى ًفيًهٍم، أىٍك شىكَّ

.كىاٍعتػىقىدى ًإٍبطىاؿى كيلّْ مىٍذىىبو ًسوىاهي.. فػىهيوى كىاًفره بًًإٍظهىارًًه مىا أىٍظهىرى مً  ًؼ ذىًلكى الشفا:  ."ٍن ًخبلى
(ِ/َُُٕ.) 

: الى ًإلىوى ًإالَّ اي، كىكىفىرى ٔتىا يػيٍعبىدي مىٍن ديكًف اً، حىريـى مىاليوي،  " :قاؿ رسوؿ ا  مىٍن قىاؿى
 ركاه مسلم، ".كىدىميوي، كىًحسىابيوي عىلىى اً 

قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب :) كىذا من أعظم ما يبُت معٌت ال إلو إال ا فإنو مل 
٬تعل التلفظ ّٔا عاصمان للدـ كا١تاؿ ، بل كال معرفة معناىا مع لفظها بل كال اإلقرار بذلك ، 
بل كال كونو ال يدعو إىل ا كحده ال شريك لو ، بل ال ٭تـر مالو كدمو حىت يضيف إىل ذلك 

لكفر ٔتا يعبد من دكف ا فإف شك أك توقف مل ٭تـر مالو كدمو . فيا ٢تا من مسألةو ما ا
أعظمها كأجلَّها كيا لو من بياف ما أكضحو! كحجة ما أقطعها للمنازع ()٣تموعة التوحيد 

 النجدية(. 

م كمن فالوالء معناه ٤تبة ا١تؤمنُت كمواالهتم، كالرباء بغض الكافرين كمعاداهتم كالرباءة منه
ا دينهم، قاؿ تعاىل :" قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم إًنَّ 

اكىةي كىاٍلبػىغٍ  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ضىاء أىبىدان حىىتَّ بػيرىاء ًمنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى اللًَّو مً  هي ًإالَّ قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ألى ن شىٍيءو رَّبػَّنىا تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدى

نىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي "  ٍلنىا كىًإلىٍيكى أىنػىبػٍ  عىلىٍيكى تػىوىكَّ

كىالًَّذم نػىٍفسي ٤تيىمَّدو بًيىًدًه، الى يىٍسمىعي ّب صحيح مسلم : "  كما ثبت يف  كقاؿ النِب 
ّّ، مثيَّ ٯتىيوتي كىملٍى يػيٍؤًمٍن بًالًَّذم أيٍرًسٍلتي بًًو، ًإالَّ  ًذًه اأٍليمًَّة يػىهيوًدمّّ، كىالى نىٍصرىاًِ كىافى ًمٍن   أىحىده ًمٍن ىى

 أك يعتقد أك ... كإ٪تا يسمع . " . كتأمل قولو " يسمع " ليس يفهمأىٍصحىاًب النَّارً 



 
 

246 

قاؿ العلماء: "إف الدعوة إىل كحدة األدياف إف صدرت عن مسلم فهي تعترب ردة صر٭تة 
عن اإلسبلـ، ألهنا تصطدـ مع أصوؿ االعتقاد فًتضى الكفر با، كتبطل صدؽ القرتف 

كاألدياف،  كنسخو ٞتميع ما قبلو من الكتب، كتبطل نسخ اإلسبلـ ٞتميع ما قبلو من الشرائع
كبناءا على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا ٤ترمة قطعا ّتميع أدلة التشريع يف اإلسبلـ من قرتف 

 ".  كسنة كإٚتاع

:" من اعتقد أف الكنائس بيوت  كأف ا يعبد  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا
فيها، أك أف ما يفعلو اليهود كالنصارل عبادة  كطاعة لرسولو، أك أنو ٭تب ذلك كيرضاه، أك 

 أعاهنم على فتحها كإقامة دينهم كأف ذلك قربو أك طاعة: فهو كافر"  

 فهو مرتد كإف جهل أف كقاؿ :" من اعتقد أف زيارة أىل الذمة يف كنائسهم قربة إىل ا
 .ْٖٕص  ُذلك ٤تـر عٌرؼ ذلك فإف أصر صار مرتدا "٥تتصر الفتاكل ا١تصرية ج

كقد نبو القرايف يف الفركؽ على أ٫تية استحضار ما يف أىل الذمة من خصاؿ ذميمة فقاؿ: 
كىأىنػَّهيٍم لىٍو   كىيػىٍنبىًغي لىنىا أىٍف نىٍستىٍحًضرى يًف قػيليوبًنىا مىا جيًبليوا عىلىٍيًو ًمٍن بػيٍغًضنىا كىتىٍكًذيًب نىًبيػّْنىا "

ٍأفػىتػىنىا كىاٍستػىٍولىٍوا عىلىى ًدمىائًنىا كىأىٍموىالًنىا كىأىنػَّهيٍم ًمٍن أىشىدّْ اٍلعيصى  ٍستىٍأصىليوا شى نىا الى اًة لًرىبػّْنىا قىدىريكا عىلىيػٍ
ـى ذًٍكريهي اٍمًتثىاالن أًلىٍمًر رىبػّْنىا عىزَّ كىجى    لَّ كىأىٍمًر نىًبيػّْنىاكىمىاًلًكنىا عىزَّ كىجىلَّ مثيَّ نػيعىاًمليهيٍم بػىٍعدى ذىًلكى ٔتىا تػىقىدَّ

نىٍستىٍحًضريىىا يف قػيليوبًنىا ًمٍن ًصفىاهًتًٍم  يًت الى ٤تىىبَّةن ًفيًهٍم كىالى تػىٍعًظيمنا ٢تىيٍم كىالى نيٍظًهري تثىارى تًٍلكى اأٍليميوًر الَّ 
ٍنػىعىنىا ًمٍن اٍلويدّْ اٍلبىاًطًن ٢تىي  ٍنػىعينىا ًمٍن ذىًلكى فػىنىٍستىٍحًضريىىا حىىتَّ ٯتى ٍم كىاٍلميحىرَّـً الذًَّميمىًة أًلىفَّ عىٍقدى اٍلعىٍهًد ٯتى

نىا خىاصَّةن    ..عىلىيػٍ

أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي يف أىٍىًل الذّْمًَّة أىًىينيوىيٍم كىالى تىٍظًلميوىيٍم    كىيػيٍركىل عىٍن عيمىرى إىل أف قاؿ: "
أىفَّ رىجيبلن نىٍصرىانًيِّا بًاٍلبىٍصرىًة الى ٭تيًٍسني ضىٍبطى خىرىاًجهىا إالَّ ىيوى   كىكىتىبى إلىٍيًو أىبيو ميوسىى اأٍلىٍشعىرًمُّ 

يػىتىوي عىلىى ًجبىايىًة  يػىنػٍهىاهي عىٍن   ا٠تٍىرىاًج ًلضىريكرىًة تػىعىذًُّر غىٍَتًًه فىكىتىبى إلىٍيًو عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّابً كىقىصىدى ًكالى
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ـي أىٍم اٍفًرٍضوي مىاتى مىاذىا كيٍنت تىٍصنىعي ًحينىًئذو  ُّ كىالسَّبلى ذىًلكى كىقىاؿى لىوي يًف اٍلًكتىاًب مىاتى النٍَّصرىاًِ
 [.ُٓ/ ّ:كؽ يف أنواع الفركؽ]أنوار الرب .." فىاٍصنػىٍعوي اآٍلفى 

ككاف أىل العلم يفتوف بانتقاض عهد الذمي كإباحة دمو مىت توىل ا١تناصب كظهر منو 
لىةه عىلىى أىفَّ عدـ التزاـ بالصغار، كيف ذلك يقوؿ ابن القيم:  ا دىالى قىاؿى اٍلقىاًضي أىبيو يػىٍعلىى: كىيف ىىذى

ًء النَّصىارىل الًَّذينى يػىتػىوىلَّوٍ  ءي عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى ىىؤيالى فى أىٍعمىاؿى السٍُّلطىاًف كىيىٍظهىري ًمنػٍهيمي الظٍُّلمي كىااًلٍسًتٍعبلى
بًًإٍعطىاًء اٍٞتًٍزيىًة عىلىى  كىأىٍخذي الضَّرىاًئًب الى ًذمَّةى ٢تىيٍم كىأىفَّ ًدمىاءىىيٍم ميبىاحىةه ؛ أًلىفَّ اللَّوى تػىعىاىلى كىصىفىهيمٍ 

.كىٍجًو الصَّغىاًر كىال  ذُّؿّْ

ا الًَّذم اٍستػىٍنبىطىوي اٍلقىاًضي ًمٍن أىصىحّْ ااًلٍسًتٍنبىاًط؛ فىًإفَّ اللَّوى سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىلى مىدَّ اٍلًقتىاؿى  ًإىلى  كىىىذى
ّْ كىغىٍَتًًه ًمٍن أىٍىلً  اٍٞتًٍزيىًة مينىاًفيىةن  غىايىةو كىًىيى ًإٍعطىاءي اٍٞتًٍزيىًة مىعى الصَّغىاًر، فىًإذىا كىانىٍت حىالىةي النٍَّصرىاًِ

ًمًو كىالى مىالًًو كىلىٍيسىٍت لىوي ًذمَّةه، كىًمٍن ىىاىينىا اٍشتػىرىطى عىلىٍيًهٍم أى  ًمَتي لًلذُّؿّْ كىالصَّغىاًر فىبلى ًعٍصمىةى ًلدى
٢تيي    اٍلميٍؤًمًنُتى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّابً  ٍم، كىأىنػَّهيٍم مىىتى خىرىجيوا تًٍلكى الشُّريكطى الَّيًت ًفيهىا صىغىاريىيٍم كىًإٍذالى

لُّ ًمٍن أىٍىًل الشّْقىا ًؽ عىٍن شىٍيءو ًمنػٍهىا فىبلى عىٍهدى ٢تىيٍم كىالى ًذمَّةى، كىقىٍد حىلَّ لًٍلميٍسًلًمُتى ًمنػٍهيٍم مىا ٭تًى
ًة.  ([.ُُِ/  ُ) -]أحكاـ أىل الذمة  "كىاٍلميعىانىدى

ـى حيٍكًمنىا كىًإذىا أىبى الذّْ  "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:  مّْيُّ بىٍذؿى اٍٞتًٍزيىًة أىٍك الصَّغىارى أىٍك اٍلًتزىا
يػينػٍقىضي عىٍهديهي. كىسىابُّ الرَّسيوًؿ يػيٍقتىلي كىلىٍو أىٍسلىمى كىىيوى مىٍذىىبي أىٍٛتىدى كىمىٍن قىطىعى الطَّرًيقى عىلىى 

ًب عىلىى سىٍِبً اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك أىٍسرًًىٍم كىذىىىبى ًًٍّٔم اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك ٕتىىسَّسى عىلىٍيًهٍم أىٍك أىعىافى أىٍىلى اٟتٍىرٍ 
ا يػيٍقتىلي كىلىٍو أىٍسلىمى كىلىٍو قىاؿى الذّْمّْيُّ:  مىضىرَّةه  إىلى دىاًر اٟتٍىٍرًب كى٨تىًٍو ذىًلكى ٦تَّا ًفيوً  عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى فػىهىذى

بي أىبٍػنىاءي اٍلًكبلى  ًء اٍلميٍسًلميوفى اٍلًكبلى نىا إٍف أىرىادى طىائًفىةن ميعىيًَّنُتى عيوًقبى عيقيوبىةن ىىؤيالى ًب يػينػىغّْصيوفى عىلىيػٍ
/  ٓ:]الفتاكل الكربل "تػىٍزجيريهي كىأىٍمثىاليوي كىًإٍف ظىهىرى ًمٍنوي قىٍصدي اٍلعيميوـً يػينػٍقىضي عىٍهديهي كىكىجىبى قػىتػٍليوي.

ْٓٓ.] 
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فى كىصً " قاؿ اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا:  فىةي اٍلكيٍفًر بًالطَّاغيوًت أىٍف تػىٍعتىًقدى بيٍطبلى
٣تىٍميوعىةي التػٍَّوًحيد ص ]ًعبىادىًة غىٍَتً اللًَّو ، كىتػىتػٍريكىهىا ، كىتػيٍبًغضىهىا ، كىتيكىفّْرى أىٍىلىهىا ، كىتػيعىاًديًهم " 

َِٔ]، 

كأيٌسو كرأسو، شهادة أف فا ا يا إخواِ ٘تسكوا بأصل دينكم، كأٌكلو )كقاؿ رٛتو ا : 
ال إلو إال ا، كاعرفوا معناىا كأحبوىا، كأحبوا أىلها، كاجعلوىم إخوانكم، كلو كانوا بعيدين 
منكم نسبان كاكفركا بالطواغيت كعادكىم كأبغضوىم، كأبغضوا من أحبهم. أك جادؿ عنهم أك 

كذب ىذا على ا كافًتل مل يكفرىم، أك قاؿ ما علٌي منهم، أك قاؿ ما كلفٍت ا ّٔم، فقد  
إٙتان مبينان، فقد كٌلف ا كل مسلم ببغض الكفار، كافًتض عليو عداكهتم، كتكفَتىم كالرباءة 
منهم، كلو كانوا تبائهم أك أبنائهم أك إخواهنم، فا ا ٘تسكوا بذلك لعلكم تلقوف ربكم ال 

 أىػ. ٣تموعة التوحيد.  (تشركوف بو شيئان 

أك صحح مذىبهم": يدخل فيو ما يدعو إليو كثَت من أىل ىذا الزماف، كيدخل يف قولو: "
٦تن يدعوف إىل الدٯتقراطية، أكاالشًتاكية، أك يدعو إىل العلمانية، أك إىل البعثية أك القومية أك 

 الوطنية كما شأّها من الفرؽ الكافرة كإف تسًتت باسم اإلسبلـ.

 
 وال يخلو الكافر من حالين :

فهذا كفرىم ظاىر  أصليًا كاليهود والنصارى والمجوس وغيرىم، أن يكون كافراً  -ُ
 جلي، كمن مل يكفّْرىم أك شك يف كفرىم أك صحح مذىبهم فقد كفر باإلٚتاع.

مع زعمو ببقاءه على  أن يكون مسلمًا فارتكب ناقضًا يخرجو من اإلسالم،  -ِ
اإلسبلـ كمن استهزأ  إسبلمو، فإف كاف ما ارتكبو من النواقض صر٭تان ك٤تل إٚتاع عند أئمة

أك سبَّو أك جحد شيئان معلومان من دين اإلسبلـ بالضركرة أك شرع مع ا كحكم بغَت  بالنِب 
ما أنزؿ ا، فإف أنكر ا١تمتنع من تكفَته أف ما كقع فيو ناقضان من نواقض اإلسبلـ، فهذا 

 حكمو حكمو، بعد قياـ اٟتجة عليو. 



 
 

249 

فأف أقرَّ بكوف ما كقع فيها ناقضان من نواقض اإلسبلـ، لكنو توقف يف تكفَته لشبهو،  
كاحتماؿ كركد العيذر عليو، فقد يرل أف بعض ا١توانع مل تنتفي عن ىذا ا١ترتد فَتاه مسلما 

 كا أعلم. فمثل ىذا ال يكفر كالواجب عليو أف يسلم لكبلـ ا تعاىل كرسولو 
 َٕاقض َل إنّ إَل اهلليٍ  انُاقض انزابع

أىٍكمىلي ًمٍن ىىٍديًو ، أىٍك أىفَّ حيٍكمى غىٍَتًًه أىٍحسىني  مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ غىيػٍرى ىىٍدم النَِّب  -ْ]
لًيلي قػىٍوليوي  حيٍكًمًو كىالًَّذم يػيفىضّْلي حيٍكمى الطَّوىاًغيًت عىلىى ًمنٍ    : حيٍكًمًو فػىهيو كىاًفره ، كىالدَّ

 [.ْْ]اٍلمىاًئدىة:  ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى  كىمىٍن ملىٍ 

ا النَّاًقًض مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ اأٍلىٍنًظمىةى كىاٍلقىوىاًنُتى الَّيًت  يىسينػُّهىا ا لنَّاسي قىاؿى اٍلعيلىمىاءي : كىيىٍدخيلي يف ىىذى
ـً . ـً الى يىٍصليحي تىٍطًبيقيوي يًف اٍلقىٍرًف اٍلًعٍشرًين. أىٍك أىفَّ  أىٍفضىلي ًمٍن شىرًيعىًة اإٍلًٍسبلى ـى اإٍلًٍسبلى أىٍك أىفَّ ًنظىا

ٍرًء ًبرىبًّْو ديكفى أىٍف يػى  قىًة اٍلمى ـى كىافى سىبىبان يف ٗتىىلًُّف اٍلميٍسًلًمُتى. أىٍك أىنَّوي ٭تيٍصىري يف عىبلى ٍسبلى تىدىخىلي يًف اإٍلً
ٍخرىل. كىيىٍدخيلي ًفيًو أىٍيضان اٍلقىٍوؿي بًأىفَّ إًنٍػفىاذى حيٍكًم اللًَّو يًف قىٍطًع يىًد السَّارًًؽ أىٍك شيؤكًف اٟتٍىيىاًة اأٍلي 

بًغىٍَتً  رىٍجًم الزَّاًِ اٍلميٍحصىًن الى يػينىاًسبي اٍلعىٍصرى اٟتٍىاًضر. كىيىٍدخيلي ًفيًو أىٍيضان اٍعًتقىادي أىنَّوي ٬تىيوزي اٟتٍيٍكمي 
ًت الشٍَّرًعيًَّة أىٍك اٟتٍيديكًد أىٍك غىٍَت٫تىىا كىًإٍف ملٍى يػىٍعتىًقدى أىفَّ ذىًلكى أىٍفضىلي ًمنٍ  مىا أىنٍػزىؿى   اللَّوي يف اٍلميعىامىبلى

ـى اللَّوي رَّ حيٍكًم الشَّرًيعىًة ؛ أًلىنَّوي ًبذىًلكى يىكيوفي قىًد اٍستىبىاحى مىا حىرَّـى اللَّوي ًإٍٚتىاعان كىكيلُّ مىٍن اٍستىبىاحى مىا حى 
يًن بًالضَّريكرىًة كىالزّْنىا كىا٠تٍىٍمًر كىالرّْبىا كىاٟتٍيٍكًم بًغىٍَتً شىرًيعىًة اللًَّو فػى  هيوى كىاًفره بًًإٍٚتىاًع ٦تَّا ىيوى مىٍعليوـه ًمنى الدّْ

 اٍلميٍسًلًمُتى.

لىًة يىظينُّ أىفَّ تىٍطًبيقى الشَّرًيعىًة مىٍقصيوره عىلى  ثػىيػٍره ًمنى اٞتٍىهى ى قىٍطًع يىدو لًلسَّارًًؽ كىرىٍجمو لًلزَّاًِ كىقػىٍتلو كىكى
ًت ، نىًسيى أى  ٍيًن كيلُّهىا يف اٍلميعىامىبلى فَّ حىدَّ لًٍلقىاًتًل ، كىنىًسيى أىفَّ أىٍطوىؿى تيىةو يًف ًكتىاًب اللًَّو ًىيى تيىةي الدَّ

أىقىلَّ ًمٍن أىصىاًبًع  كىيف عىٍهًد ا٠ٍتيلىفىاًء الرَّاًشًدينى  السَّرًقىًة كىالرًَّجًم كىاٍلقىٍتًل طيبّْقى يًف عىٍهًد النَِّب 
يىاةو كىضىعىوي رىبُّ اٍلعىالىًمُتى لًتػىٍنًظًيًم شيؤكًف حى  ـي حى يىاتًنىا اٍليىًد . فىاٍلمىٍسأىلىةي ًىيى أىٍعظىمي ًمٍن ذىًلكى فىًهيى ًنظىا

نٍػيىا كىاآٍل  نىا كيلّْيان عىلىى اٍلًبطىالىًة كىاٍلفىٍقًر ًمٍن ًفًإٍف ًسٍرنىا عىلىٍيًو سىعيٍدنىا يف الدُّ ًخرىًة ، كىًإذىا طىبػٍَّقنىاهي قىضىيػٍ
نىا كيلّْيان عىلىى تىٍشرًيًد اٍلعىشىائًًر أىٍك مىا ييسىمَّى بً  ـً ، كىقىضىيػٍ ًؿ تىٍطًبيًق ًنظىاـً الزَّكىاًة يًف اإٍلًٍسبلى اٞتٍىٍلوىًة ًخبلى
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ًؿ تىٍطًبيًق قػىٍولًًو تػى  :ًمٍن ًخبلى نىا عىلىى مىشىاًكًل الشَّبىاًب ًمٍن كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلعىاىلى ، كىقىضىيػٍ
ًؿ تػىٍوًفًَت اٍلميهيوًر كىاٍلبػيييوًت لًتػىٍيًسًَت أىٍمًر الزَّكىاًج ٢تىيٍم كىٗتىًٍفيًف ًنٍسبىًة اٍلعينيوسىًة ، كىغىٍَتًىى  ا ًمنى اأٍليميوًر ًخبلى

يىاتىوي كىٖتيىاًفظى عىلىى أىٍمًنًو كىمىالًًو كىحيقيوًقًو . كىلًتػىٍعلىم أىًخي اٟتٍىًبيب أىنَّوي الى الَّيًت ٗتىيصي اٍلمي  ٍسًلمى كىتػينىًظمي حى
 ٮتىىاؼي ًمٍن تىٍطًبيًق حيٍكًم اللًَّو تػىعىاىلى يف اأٍلىٍرًض ًإالَّ السَّارًؽ أىٍك الزَّاًِ أىٍك اٍلقىاًتل ..[.

 
َر َىْدي النَِّبي َمِن ا" المسألة األولى:  َأْكَمُل ِمْن َىْديِو،"، ْعتَ َقَد َأنَّ َغي ْ

) أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو وىذا كفره بّين فقد قال اهلل: 
 ،[َٓ:ا١تائدة]ييوًقنيوفى ( 

ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى (  تؿ ]كقاؿ : ) كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلًٍسبلى
ـى  .[ٖٓ:عمراف كقاؿ :) اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسبلى
ـي (  [.ّ:ائدةا١ت]ًديننا (  ٍسبلى  [.ُٗ:تؿ عمراف]كقاؿ : ) ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً

ٍديًو فػىهيو كىاًفره با مشرؾ بو. فىمىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ غىيػٍرى ىىٍدم النًَِّب   أىٍكمىلي ًمٍن ىى

 

َكالَِّذي يُ َفضُِّل ُحْكَم ُحْكِمِو   المسألة الثانية: " َمِن اْعتَ َقَد َأنَّ ُحْكَم َغْيرِِه َأْحَسُن ِمنْ 
 فَ ُهو َكاِفٌر باإلجماع  ُحْكِمِو". الطََّواِغيِت َعَلى

ديكا يًف  قاؿ تعاىل: } نػىهيٍم مثيَّ ال ٬تًى فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيما شىجىرى بػىيػٍ
 [   ٓٔ:النساء  ] أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان 

ٍيئنا  "قاؿ أبو بكر اٞتصاص يف )أحكاـ القرتف(:  لىةه عىلىى أىفَّ مىٍن رىدَّ شى كىيف ىىًذًه اآٍليىًة دىالى
ـً سىوىاءه رىدَّهي ًمٍن ًجهىًة الشَّكّْ ًفيًو  ًمٍن أىكىاًمًر اللًَّو تػىعىاىلى أىٍك أىكىاًمًر رىسيولًًو  ٍسبلى فػىهيوى خىارًجه ًمٍن اإٍلً

ًة تػىٍرًؾ اٍلقىبيوًؿ كىااًلٍمًتنىاًع ًمٍن التٍَّسًليًم كىذىًلكى ييوًجبي ًصحَّةى مىا ذىىىبى إلىٍيًو الصَّحىابىةي  يًف  أىٍك ًمٍن ًجهى
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اًد مىٍن اٍمتػىنىعى ًمٍن أىدىا ًء الزَّكىاًة كىقػىٍتًلًهٍم كىسىٍِبً ذىرىارًيًّْهٍم أًلىفَّ اللَّوى تػىعىاىلى حىكىمى بًأىفَّ مىٍن حيٍكًمًهٍم بًاٍرًتدى
ٯتىافً  ملٍى ييسىلٍّْم لًلنَِّبّْ   ..".قىضىاءىهي كىحيٍكمىوي فػىلىٍيسى ًمٍن أىٍىًل اإٍلً

وىاًنُتى الَّيًت  يىسينػُّهىا النَّاسي أىٍفضىلي ًمٍن مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ اأٍلىٍنًظمىةى كىاٍلقى َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض 
. ـً كحكاـ ا١تسلمُت اليـو ٍسبلى   شىرًيعىًة اإٍلً

ـً الى يىٍصليحي تىٍطًبيقيوي يف اٍلقىٍرًف اٍلًعٍشرًين. َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض  ٍسبلى ـى اإٍلً  مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ ًنظىا

ـى كىافى سىبىبان يف ٗتىىلًُّف اٍلميٍسًلًمُتى.َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض    مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ اإٍلًٍسبلى

ٍرًء ًبرىبًّْو ديكفى أىٍف يػىتىدىخىلي يًف َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض  قىًة اٍلمى مىًن اٍعتػىقىدى أىنَّوي ٭تيٍصىري يف عىبلى
 ٍخرىل. شيؤكًف اٟتٍىيىاًة اأٍلي 

اٍلقىٍوؿي بًأىفَّ ًإنٍػفىاذى حيٍكًم اللًَّو يًف قىٍطًع يىًد السَّارًًؽ أىٍك رىٍجًم الزَّاًِ اٍلميٍحصىًن َوَيْدُخُل ِفيِو أَْيضًا 
 الى يػينىاًسبي اٍلعىٍصرى اٟتٍىاًضر. 

ًت الشٍَّرًعيًَّة أىٍك اٍعًتقىادي أىنَّوي ٬تىيوزي اٟتٍيٍكمي بًغىٍَتً مىا أىنٍػزى َوَيْدُخُل ِفيِو أَْيضًا  ؿى اللَّوي يًف اٍلميعىامىبلى
 اٟتٍيديكًد أىٍك غىٍَت٫تىىا، 

رِيَعِة ؛ أِلَنَُّو ِبَذِلَك َيُكوُن َقِد اْسَتَباَح َما  َوِإْن َلْم يَ ْعَتِقَد َأنَّ َذِلَك َأْفَضُل ِمْن ُحْكِم الشَّ
 َحرََّم اللَُّو ِإْجَماعاً، 

يِن بِالضَُّرورَِة َكالزِّنَا َواْلَخْمِر َوالرِّبَا  وَُكلُّ َمْن اْسَتَباَح َما ا ُىَو َمْعُلوٌم ِمَن الدِّ َحرََّم اللَُّو ِممَّ
 َواْلُحْكِم بِغَْيِر َشرِيَعِة اللَِّو فَ ُهَو َكاِفٌر بِِإْجَماِع اْلُمْسِلِميَن.

ر قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف : )إذا عرفت أف التحاكم إىل الطاغوت كفر، فقد ذك
نىةي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل  ُِٕا يف كتابو: أف الكفر أكرب من القتل، قاؿ تعاىل: ]البػىقىرىة:  [}كىاٍلًفتػٍ

نىةي أىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتًل  ]البػىقىرىة:  [كالفتنة ىي الكفر فلو اقتتلت البادية ُُٗكقاؿ: }كىاٍلًفتػٍ
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ض طاغوتان ٭تكم ٓتبلؼ شريعة كاٟتاضرة، حىت يذىبوا لكاف أىوف من أف ينصبوا يف األر 
 ( فتنبو!اإلسبلـ، اليت بعث ّٔا رسوؿ ا 
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ا َجاَء بِِو الرَُّسوُل  -5] لِيُل قَ ْولُُو  َمْن أَبْ َغَض َشْيئًا ِممَّ  َوَلْو َعِمَل بِِو َكَفر ، َوالدَّ
: ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم  :٤تيىمَّد[ٗ.].] 

حاكمان بكفر من كره ما أنزؿ على رسولو: )كىالًَّذينى كىفىريكا فػىتػىٍعسان ٢تىيٍم  -تعاىل-قاؿ ا 
 [.ٗ- ٖاللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم((]٤تمد: كىأىضىلَّ أىٍعمىا٢تىيٍم، ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنٍػزىؿى 

 ]}ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنزؿى اللَّوي  أىٍم: الى ييرًيديكنىوي كىالى ٭تبونو[ تفسَت ابن كثَت.

كما يصنعو كثَت من ا١تنافقُت كمن تغذل بألباف الغرب، فكرىوا اٟتكم ٔتا أنزؿ ا كحد 
كقتل القاتل العمد كدية ا١ترأة نصف دية الرجل بزعم أهنا ال تتوافق السرقة كجلد شارب ا٠تمر 
بزعم أهنا تعارض العقل  أك يرد بعض األحاديث الثابتة عن النِب   مع العقل أك مع الواقع.

:  بزعمو كاٟتديث الذم رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ عىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  الذُّبىابي  ًإذىا كىقىعى »قىاؿى
ٍيًو ًشفىاءن كىيف اآٍلخىًر دىاءن   « . يف ًإناًء أحدًكم فػىٍليػىٍغًمٍسوي كيلَّوي مثيَّ لًيىٍطرىٍحوي فىًإفَّ يف أىحىًد جىنىاحى

يتػَّفىق عىلىٍيًو: عىٍن أىّب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ قىاؿى خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو 
يًف أىٍضحنى أىٍك  أك اٟتديث ا١ت

اًر ىلى اٍلميصىلَّى فىمىرَّ عىلىى النّْسىاًء فػىقىاؿى يىا مىٍعشىرى النّْسىاًء تىصىدٍَّقنى فىًإًِ أيرًيتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّ ًفٍطرو إً 
ًدينو فػىقيٍلنى كىًِبى يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًشَتى مىا رىأىٍيتي ًمٍن نىاًقصىاًت عىٍقلو كى 

أىٍذىىبى لًليبّْ الرجل اٟتاـز من إحداكن" قػيٍلنى كىمىا نػيٍقصىافي ًديًننىا كىعىٍقًلنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى أىلىٍيسى 
ٍرأىًة ًمٍثلى ًنٍصًف شىهىادىًة الرَّجيًل قػيٍلنى بػىلىى قىاؿى فىذىًلكى ًمٍن نػيٍقصىاف عقلهىا أىلىٍيسى ًإذىا  شىهىادىةي اٍلمى

  تىًصلّْ كىملٍى تىصيٍم قػيٍلنى بػىلىى قىاؿى فىذىًلكى ًمٍن نػيٍقصىاًف ًديًنهىاحىاضىٍت ملىٍ 
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كغَتىا من األحاديث الثابتة اليت ردكىا لًتضى عنهم اليهود كالنصارل، فهؤالء مبغضوف 
 من عند ا كفار خارجوف من ملة اإلسبلـ. ١تا جاء بو رسوؿ ا 

  مل ينفعو ذلك، كلو عمل أحدىم ٔتا أبغضو من شريعة ا
 

 الناقض: ىذاويخرج من 

كره الزكجة أف ييعدّْد عليها زكجها، فإف ىذا الكره ليس يف ذات التشريع كإ٪تا ىو كره   -ُ
 فطرم أما إف كرىت ذات التشريع فهي كالكفار سواء،

اٍلًقتىاؿي كىىيوى  كككره ا١تؤمنُت للقتاؿ ١تا فيو من فقد النفس كا١تاؿ قاؿ تعاىل: }كيًتبى عىلىٍيكيمي 
 [ فهؤالء مل يكرىوا ذات التشريع كإ٪تا كرىوا مشقة القتاؿ،ُِٔكيٍرهه لىكيٍم ]البىقػىػرىة: 

 ككذا كره البعض إطالة اإلماـ يف الصبلة، ككره الغسل يف اليـو البارد، ك٨تو ذلك فتنبو!
 
َتىم ببغض إلزاـ صاحب ا١تعصية كحالق اللحية كمسبل اإلزار كشارب ا٠تمر مثبلن كغ-ِ

من األمر بإعفاء اللحية كعدـ اإلسباؿ كالنهي عن شرب ا٠تمر، فيقاؿ  ما جاء بو الرسوؿ 
، ١تا فعلتم ىذه ا١تنكرات، كال يلـز من ارتكاب ٢تم: لوال أنكم تبغضوف ما جاء بو ٤تمد 

اٟتراـ بغض ٖترٯتو، كال من ترؾ الواجب بغض إ٬تابو، كمن ألـز بذلك فقد سلك مسلك 
 اج يف تكفَت مرتكب الكبَتة كٗتليده يف النار.ا٠تور 
من رفض قبوؿ اٟتق الذم جئتو بو لسوء نصيحتك أك غلظتك أك انعداـ الدليل -ّ

 عندؾ، أك ١تا بينك كبينو.
 إذ أف ىؤالء مل ينكركا أصل التوحيد كمل يكرىوا قبوؿ شرع رب العا١تُت، كلو كرىوه لكفركا.
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ْساَلِم َأْو ثَ َوابِِو َأْو ِعِقابِِو ، -6] لِيُل قَ ْولُُو  َمن اْستَ ْهَزَأ ِبَشيٍء ِمْن ِديِن اإْلِ    :َوالدَّ
تىٍستػىٍهزًئيوفى ، الى  كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًاللًَّو كىتيىاتًًو كىرىسيولًًو كيٍنتيمٍ 

 [. [.ٔٔ – ٓٔ]التػٍَّوبىة:   تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ 

  الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوًؿ  فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى الصَّحىابىًة 

غزكة تبوؾ؟ غزكة العسرة قاؿ أتدرم ما  –فجاء يف التفسَت أهنم كانوا يف غىٍزكىًة تػىبيوؾى 
ٍم يًف تعاىل: }فىرًحى اٍلميخىلَّفيوفى ٔتىٍقعىًدًىٍم ًخبلؼى رىسيوًؿ اللًَّو كىكىرًىيوا أىٍف ٬تيىاًىديكا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسهً 

ًبيًل اللًَّو كىقىاليوا الى تػىٍنًفريكا يف اٟتٍىرّْ قيٍل نىاري جىهىنَّمى أىشىدُّ حىرِّا لىٍو كى  انيوا يػىٍفقىهيوفى، فػىٍليىٍضحىكيوا قىًليبل سى
 [.ِٖ- ُٖكىٍليىٍبكيوا كىًثَتنا جىزىاءن ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى ]التوبة: 

يقوؿ ابن كثَت يف التفسَت: )يػىقيوؿي تػىعىاىلى ذىاٌما لًٍلمينىاًفًقُتى اٍلميتىخىلًّْفُتى عىٍن صىحىابىًة رسوؿ ا 
  ًكىفىر ، حيوا ٔتىٍقعىًدًىٍم بػىٍعدى خيريكًجًو، }كىكىرًىيوا أىٍف ٬تيىاًىديكا  مىعىوي }بًأىٍموىا٢ًتًٍم يف غىٍزكىًة تػىبيوؾى

: }الى تػىٍنًفريكا يف اٟتٍىرّْ  ؛ كىذىًلكى أىفَّ ا٠ٍتي  ريكجى كىأىنٍػفيًسًهٍم يف سىًبيًل اللًَّو كىقىاليوا  أىٍم: بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو
ا قىاليوا: }الى تػىٍنًفريكا يًف اٟتٍىرّْ  يف غىٍزكىًة تػىبيوؾى كىافى يًف شً  ًؿ كىالثّْمىاًر، فىًلهىذى ، ًعٍندى ًطيًب الظّْبلى ًة اٟتٍىرّْ دَّ

شىدُّ قىاؿى اللَّوي تػىعىاىلى لًرىسيولًًو: }قيٍل  ٢تىيٍم: }نىاري جىهىنَّمى  الَّيًت تىًصَتيكفى ًإلىيػٍهىا ًبسىبىًب ٥تيىالىفىًتكيٍم }أى 
، بىٍل أىشىدُّ حىرِّا ًمنى النَّاًر..(،حىرِّا  ٦تَّا فػىرىرٍ   َتيٍ ًمٍنوي ًمنى اٟتٍىرّْ

 فتأمل ىؤالء مل يكونوا من القاعدين، بل خرجوا يف اٟتر كشدة السفر كا١تشقة كالقتاؿ!
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ًلمىةو قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح كىاللًَّعًب؛  فإذا ٖتقق أهنم كىفىريكا ًبسىبىًب كى

بػىنىا أىٍلًسنىةن، كجاء يف التفسر أهنم قال ًء ًإالَّ أىٍرغىبػىنىا بيطيوننا، كىأىٍكذى وا: " مىا رأينا مثل قػيرٌاءنا ىىؤيالى
 كىأىٍجبػىنػىنىا ًعٍندى اللّْقىاًء.

ا  أىٍف يػىٍفتىحى قيصيورى الرُّكـً كىحيصيونػىهىا.  -أم رسوؿ ا –كيف ركاية أهنم قىاليوا: يىظينُّ ىىذى
 . يػٍهىاتى يػٍهىاتى ىى  ىى

ا  عى اللَّوي نىًبيَّوي فىأىٍطلى  : "قػيٍلتيٍم كىذى ًء النػَّفىًر". فىدىعىاىيٍم، فػىقىاؿى : "عىليَّ ًّٔىؤيالى عىلىى مىا قىاليوا، فػىقىاؿى
ا".   كىكىذى

.  فىحىلىفيوا مىا كينَّا ًإالَّ ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي

ال يزيد عن قوؿ: }أىبًاللًَّو كىتيىاتًًو كىرىسيولًًو كيٍنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد   كىرىسيوؿي اللًَّو 
 كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم ..

ا اٍلمىقىاًؿ الًَّذم اٍستػىٍهزىٍأَتيٍ بًًو }ًإٍف نػىٍعفي عىٍن طىائًفىةو ًمٍنكيٍم نػيعىذٍّْب طىائًفىةن  أىٍم: الى  أىٍم: ًّٔىذى
اًب بػىٍعًضكيٍم، }بًأىنػَّهيٍم كىانيوا ٣تيٍرًًمُتى  أىٍم: ٣تيٍرًًمُتى ًّٔىًذًه  يًعكيٍم، كىالى بيدَّ ًمٍن عىذى يػيٍعفى عىٍن ٚتًى

 اٍلمىقىالىًة اٍلفىاًجرىًة ا٠تٍىاًطئىًة."

 

كىفىريكا ًبسىبىًب كىًلمىةو    الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوؿً  فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى الصَّحىابىًة 
ٍوفىان   ًمٍن قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح كىاللًَّعًب ؛ تػىبػىٍُتى لىكى أىفَّ الًَّذم يػىتىكىلَّمي بًاٍلكيٍفًر أىٍك يػىٍعمىلي بًًو خى

ٍزى  ارىاةن أًلىحىدو أىٍعظىمي ٦تٍَّن يػىتىكىلَّمي ًبكىًلمىةو ٯتى  حي ًّٔىا. نػىٍقًص مىاؿو أىٍك جىاهو أىٍك ميدى

 

 – ٓٔ]التػٍَّوبىة:   قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف قولو تعاىل: 
 ( :ِّٕ/ٕ«: )آّموع»[ يف ٔٔ
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ى "فىدىؿَّ عىلىى أىنػَّهيٍم ملٍى يىكيونيوا ًعٍندى أىنٍػفيًسًهٍم قىٍد أىتػىٍوا كيٍفرنا بىٍل ظىنُّوا أىفَّ ذىًلكى لىٍيسى ًبكيٍفًر فػى  بػىُتَّ
وي كىافى ًعٍندىىيٍم أىفَّ ااًلٍسًتٍهزىاءى بًاىللًَّو كىتيىاتًًو كىرىسيولًًو كيٍفره يىٍكفيري بًًو صىاًحبيوي بػىٍعدى إٯتىانًًو فىدىؿَّ عىلىى أىنَّ 

رنا كىفىريكا بًًو إٯتىافه ضىًعيفه فػىفىعىليوا ىىذىا اٍلميحىرَّـى الًَّذم عىرىفيوا أىنَّوي ٤تيىرَّـه كىلىًكٍن ملٍى يىظينُّوهي كيٍفرنا كىكىافى كيفٍ 
 فىًإنػَّهيٍم ملىٍ يػىٍعتىًقديكا جىوىازىهي.." انتهى.

 
 واالستهزاء على نوعين :

كمن نزلت فيهم اآلية من ا١تنافقُت، كسبق ذكرىم كقو٢تم:   الصريح أحدىما : االستهزاء
) ما رأينا مثل قرائنا ىؤالء أرغب بطونان كال أكذب ألسنان كال أجْب عند اللقاء( ككقوؿ بعضهم 

 عن الدين: ىذا دين خامس أك دين أخرؽ، كاألمثلة يف ىذا النوع ال ٖتصى.
غمز باليد كإخراج اللساف عند تبلكة كتاب ا كال  النوع الثاني : االستهزاء غير الصريح

، أك عند شعائر ا، ككرفع الصوت بالكبلـ عند قراءة القرتف أك عند ٝتاع أك سنة رسولو 
استخفافان ّٔما، فاالستخفاؼ كاالستهزاء شيء كاحد، كغَت ذلك، كىذا النوع  قوؿ النِب 

 ْتر ال ساحل لو.
ا من اٞتلوس مع ا١تستهزئُت فقاؿ تعاىل :  كلعظيم خطر االستهزاء بالدين حذر

ٍعتيٍم تيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًّٔىا كىييٍستػىٍهزىلءي َُْ]النٌػًسػىػاء:  [}كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
ا ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقُتى ًّٔىا فىبلى تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوا يًف حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذن 

يعنا *   كىاٍلكىاًفرًينى يف جىهىنَّمى ٚتًى
ٍبتيًم النػٍَّهيى بػىٍعدى كيصيولًًو ًإلىٍيكيٍم،  "( : ٕٔٓ/ُ«: )تفسَته»قاؿ ابن كثَت يف  أىٍم: ًإذىا اٍرتىكى

فىري ًفيًو بًآيىاًت اللًَّو كىييٍستػىٍهزىأي كىيػيٍنتػىقىصي ًّٔىا، كىرىًضيتيٍم بًاٞتٍيليوًس مىعىهيٍم يًف اٍلمىكىاًف الًَّذم ييكٍ 
، فػىقىٍد شىارىٍكتيميوىيٍم يف الًَّذم ىيٍم ًفيًو.  انتهى. "كىأىقٍػرىٍر٘تييوىيٍم عىلىى ذىًلكى

فقد كفر بإٚتاع ا١تسلمُت نقل اإلٚتاع على ذلك ٚتاعة من  كمن سبَّ رسوؿ ا 
ك٤تمد بن سحنوف كابن عبد الرب كأبو بكر الفارسي كالقاضي  األعبلـ كإسحاؽ بن راىوية

 عياض كالسبكي كابن تيمية كغَتىم.
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 وأما االستهزاء بأىل العلم والصالح فعلى نوعين:
، كاالستهزاء بصفتهم ا٠تىلقية أك ا٠تيلقية، النوع األول: السخرية واالستهزاء بأشخاصهم

ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو ُُات: فهذا النوع ٤ترَـّ لقولو تعاىل : ]اٟتػيجرى  [}يىاأىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا الى يىٍسخى
يػٍرنا ًمنػٍهينَّ كىالى تػىٍلًمزيكا أىنٍػفي  يػٍرنا ًمنػٍهيٍم كىالى ًنسىاءه ًمٍن ًنسىاءو عىسىى أىٍف يىكينَّ خى سىكيٍم عىسىى أىٍف يىكيونيوا خى

 كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلٍلقىاًب 
كبأىل العلم ألجل  ية واالستهزاء بأىل الصالح ألجل صالحهم،النوع الثاني : السخر 

علمهم، فهذا النوع كفر كردَّة عن ا١تلَّة، ألف ا١تقصود منو استهزاء بدين ا الذم ٭تملونو، فلم 
 يقع االستهزاء على أشخاصهم، كإ٪تا كقع على استقامتهم كعلمهم.

[}قىاؿى َُُ-َُٖفقاؿ: ]ا١تؤمنوف: كعٌد ا السخرية با١تؤمنُت سببان يف دخوؿ النار 
نىا كىأىٍنتى اٍخسىأيكا ًفيهىا كىالى تيكىلّْميوًف *ًإنَّوي كىافى فىرًيقه ًمٍن ًعبىاًدم يػىقيوليوفى رىبػَّنىا تمىنَّا فىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٛتىٍ 

يػٍري الرَّاًٛتًُتى *فىاٗتَّىٍذ٘تييوىيٍم ًسٍخرًيِّا حىىتَّ أىٍنسىوٍكيٍم ذًٍكرًم كىكي   ٍنتيٍم ًمنػٍهيٍم تىٍضحىكيوفى * . خى
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 يٍ َٕاقض َل إنّ إَل اهلل انُاقض انسابع

   :بًًو كىفىر ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  السٍّْحري كىًمٍنوي الصٍَّرؼي كىاٍلعىٍطفي مىٍن فػىعىلىوي أىٍك رىًضيى  -ٕ]
 [.[.َُِ]اٍلبػىقىرىة:    كىمىا يػيعىلّْمىاًف ًمٍن أىحىدو حىىتَّ يػىقيوالى ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ًفتػٍنىةه فىبلى تىٍكفيٍر 

قاؿ تعاىل: }كىاتػَّبػىعيوٍا مىا تػىتػٍليوٍا الشَّيىاًطُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىػًكنَّ 
لّْميوفى النَّاسى السٍّْحرى كىمىا أينزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى ىىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا الشٍَّياًطُتى كىفىريكٍا يػيعى 

نىةه فىبلى تىٍكفيٍر فػىيىتػىعىلَّميوفى ًمنػٍهيمىا مىا يػيفىرّْقيوفى  بًًو بػىٍُتى اٍلمىٍرًء يػيعىلّْمىاًف ًمٍن أىحىدو حىىتَّ يػىقيوالى ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ًفتػٍ
ميواٍ كىمىا ىيم ًبضىآرّْينى بًًو ًمٍن أىحىدو ًإالَّ بًًإٍذًف الٌلًو كىيػىتػىعىلَّميوفى مىا يىضيرُّىيٍم كىالى يىنفىعيهيٍم كىلىقىٍد عىلً كىزىٍكًجًو 

لىمىًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي يًف اآلًخرىًة ًمٍن خىبلىؽو كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكٍا بًًو أىنفيسىهيٍم لىٍو كىانيوٍا يػىٍعلىميوفى 
 َُِبقرة ال

 [.ُٓ]النساء:  يػيٍؤًمنيوفى بًاٍٞتًٍبًت كىالطَّاغيوتً كقاؿ: 

قاؿ عمر: )اٞتبت(: السحر، )كالطاغوت(: الشيطاف. كقاؿ جابر: الطواغيت: كهاف كاف 
 ينزؿ عليهم الشيطاف يف كل حي كاحد.

:  عىًن النَِّبّْ  كىعىٍن أىّب ىيرىيٍػرىةى  اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوبًقىاًت قىاليوا يىا رىسيوؿى اللًَّو كىمىا »قىاؿى
أىٍكلي مىاًؿ اٍليىًتيًم ىينَّ قىاؿى الشٍّْرؾي بًاللًَّو كىالسٍّْحري كىقػىٍتلي النػٍَّفًس الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ كىأىٍكلي الرّْبىا كى 

تً كىالتػَّوىيلّْ يػىٍوـى الزَّحٍ   ميتػَّفىقه عىلىٍيًو.« ًف كىقىٍذؼي اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت اٍلغىاًفبلى

 كالسحر لغة: ما خفي كلطف سببو، 

كشرعا: كىو عزائم كرقى، قراءات كطبلسم يتوصل ّٔا إىل استخداـ الشياطُت إلٟتاؽ 
 الضرر با١تسحور، كلو حقيقة، فمنو ما يؤثر يف قلب ا١تسحور كعقلو كإرادتو، 

 نصرؼ عن شيءو كٯتيل آلخر، في
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ًح الى ا "(: ْْْ/ْ«: )أضواء البياف»قاؿ الشنقيطي يف  ٍعلىٍم أىفَّ السٍّْحرى يف ااًلٍصًطبلى
اًخلىًة ٖتىٍتىوي، كىالى يػىتىحىقَّقي قى  ثٍػرىًة اأٍلىنٍػوىاًع اٍلميٍختىًلفىًة الدَّ . ًلكى ٍدره ميٍشتػىرىؾه ٯتيًٍكني حىدُّهي ًْتىدٍّ جىاًمعو مىاًنعو

فن  ًه اٍخًتبلى نػىهىا يىكيوفي جىاًمعنا ٢تىىا مىانًعنا لًغىٍَتًىىا. كىًمٍن ىينىا اٍختػىلىفىٍت ًعبىارىاتي اٍلعيلىمىاًء يف حىدّْ ا بػىيػٍ
 انتهى. "ميتىبىايًننا.
 

 والسحر قسمان:
كىو الذم يكوف بواسطة الشياطُت، فييتقرب إليهم  األول: شرك وكفر مخرج من الملة،

 العبادة ٢تم من دكف ا.ببذؿ القرابُت ك 
ألذية ا٠تلق كصدىم عما يريدكف دكف  والثاني: وىو ما يكون بواسطة العقاقير واألدوية

االستعانة بالشياطُت، كىذا على خبلؼ بُت العلماء فمنهم من يقوؿ ىو كفر ٥ترج من ا١تلة 
 كبعضهم يقوؿ ىو كفر دكف كفر.

 

 ىل يقتل الساحر أم ال؟

قاؿ: كتب عمر بن ا٠تطاب: أف اقتلوا كل ساحر كساحرة، قاؿ:  صح عن ّتالة بن عبدة
 فقتلنا ثبلث سواحر.

كصح أف حفصة بنت عمر رضي ا عنهما أف جارية ٢تا سحرهتا فأقرت بالسحر، 
 كأخرجتو، فقتلتها.

يف قتل الساحر(  كقاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل: )صح عن ثبلثة من أصحاب النِب 
 انتهى.
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 بة الساحر أما في قبول تو 
 قاؿ ابن ىبَتة : )كىل إذا تاب الساحر تقبل توبتو؟ :

 فقاؿ مالك كأبو حنيفة كأٛتد يف ا١تشهور عنهم ال تقبل. -
 كقاؿ الشافعي كأٛتد يف الركاية األخرل تقبل.

 كأما ساحر أىل الكتاب فعند أّب حنيفة أنو يقتل كما يقتل الساحر ا١تسلم.
 قتل يعٍت لقصة لبيد بن األعصم.كقاؿ مالك كأٛتد كالشافعي ال ي

 كاختلفوا يف ا١تسلمة الساحرة فعند أّب حنيفة أهنا ال تقتل كلكن ٖتبس. -
 كقاؿ الثبلثة حكمها حكم الرجل كا أعلم( انتهى. -

 .فهو خرب ال يصح رفعو للنِب « حد الساحر ضربة بالسيف»أما حديث 
بل ييقتل ٔتجرد سحره، كا  كظاىر حديث جندب كفعل عمر أف الساحر ال يستتاب؛

 أعلم.
 

 في حكم من أتى الساحر

 ا١تسألة السابعة: حكم إتياف السحر:]

 ىذا فيو تفصيل ألنو على أحواؿ، ككل حالة ٢تا حكم:

األكىل: أف يأيت إليو كىو يعتقد أنو يعلم الغيب، أك يسألو عن ا١تغيبات، فهذا كفر أكرب 
[. كلقولو ٓٔ]النمل:  مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي قيٍل الى يػىٍعلىمي لقوه تعاىل: 

« :  مىٍن أىتىى كىاًىننا فىصىدَّقىوي ٔتىا يػىقيوؿي أىٍك أىتىى اٍمرىأىتىوي حىاًئضنا أىك أىتىى اٍمرىأىتو من ديبيرًىىا فػىقىٍد
. كالساحر حكمو حكم بسند صحيح ٍٛتد كىأىبيو دىاكيدرىكىاهي أى « . بىرًئى ٦تَّا أيٍنزًؿى عىلىى ٤تيىمَّدو 
 الكاىن كحكم العراؼ.

الثانية: أف يذىب كينفذ ما قاؿ كما طيلب منو من الذبح لغَت ا أك االستغاثة باٞتن، 
افهذا كفر أكرب أيضنا قاؿ تعاىل:  [، ُٖ]اٞتن:  كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن
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كىمىٍن يىدٍعي مىعى اللًَّو ًإ٢تىنا تىخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي بًًو فىًإ٪تَّىا ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًّْو ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي كقاؿ: 
 [.ُُٕ]ا١تؤمنوف:  اٍلكىاًفريكفى 

ل سحر الثالثة: أف يأيت إليو كال يعتقد علمو بالغيب كال طاعتو يف الشرؾ، كإ٪تا يأيت إليو ٟت
 أال يصدقو بغيب. -ُفيو. كىذا بشرط:  

 كال يذبح أك يستغيث بغَت ا أك أم شرؾ. -ِ

 كأف يعتقد بطبلف السحر كالسحرة كيكفر ّٔم. -ّ

 كإ٪تا أتى إليو ضركرة ٟتل السحر.

كىذا كقع فيو خبلؼ: فا١تذىب يركف أنو ٬توز ضركرة، كلكن ىذا القوؿ يف غاية الضعف؛ 
ل مثل ىذا؟ كالصحيح أف ىذا ال ٬توز؛ بلبل إنو ال ٬توز،   كأم ضركرة ٖتي

 ىو حراـ كمن ا١تهلكات، كلكن ال نقوؿ بأنو يكفر كفرنا ٮترجو من الدين لوجود ا٠تبلؼ. 

الرابعة: أف يأيت ّٓرد الفرجة كالًتفو كىو ال يصدقهم بالغيب كال يذبح أك يفعل شركنا، 
لًتفو كالفرجة، فهذا يعترب حرامنا كمن كبائر كيعتقد بطبلف السحر كالسحرة، كلكن من باب ا

مىٍن أىتىى عىرَّافنا »: الذنوب، كيدؿ عليو حديث حفصة عند مسلم أهنا قالت: قاؿ رسوؿ ا 
لىة ة أىٍربىًعُتى لىيػٍ  « . فىسىأىلىوي عىٍن شىٍيءو مل تقبل صىبلى

كذكر منها "السحر" كمثل « اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوبًقىاتً  »كٟتديث أّب ىريرة حديث الباب  
ذلك حضور ما يسمى باأللعاب البهلوانية، كاٟتضور عند السحرة للفرجة كل ىذا من ىذا 

 الباب.[ ا١تعتصر للشيخ علي بن خضَت. 
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 باب ما جاء في النشرة

كىي: حل السحر عن ا١تسحور، كىي ثبلثة أنواع: األكؿ: حل السحر ٔتثلو، أم 
١تا سئل عن النشرة  بالسحر، كىذا ال شك أنو شرؾ أكرب كىو الذم أجاب عنو النِب 

 ركاه أٛتد. « ىي من عمل الشيطاف»فقاؿ: 

 كالثاِ: حل السحر عن طريق الساحر: بدفع ماؿ لو أك ٨توه بشرط عدـ التقرب إىل
الشيطاف، كأف ال يشرؾ ا١تسحور بفعل، كىذا على قولُت: األكؿ اٞتواز مع الضركرة كىو قوؿ 

 ضعيف، كالثاِ كالصحيح أنو حراـ.

أما النوع الثالث من النشرة: كىو عن طريق القرتف كالرقى الشرعية كاألدكية كالدعاء فهذا 
 جائز.
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 يٍ َٕاقض َل إنّ إَل اهلل انُاقض انثايٍ

لًيلي قػىٍوليوي  -ٖ] كىمىٍن  يػىتػىوى٢تَّيٍم      :ميظىاىىرىةي اٍلميٍشرًًكُتى كىميعىاكىنىًتًهم عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى ، كىالدَّ
 [.[.ُٓ]اٍلمىاًئدىة:  ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم  ًإفَّ اللَّوى  الى  يػىٍهًدم  اٍلقىٍوـى  الظَّاًلًمُتى 

كمن ظاىر ا١تشركُت كناصرىم على ا١تسلمُت كاٗتذ الكافرين أكلياء من دكف ا١تؤمنُت فإف 
ا حكم أنو صار من ٚتلة الكافرين، ااربُت  كلرسولو كللمؤمنُت، حىت كإف كاف من 

 ا١تصلُت الصائمُت، كلو ادعى ٤تبة ا كالدين، 

يف دنيا، أك ماؿ أك رياسة كغَتىا، فبل ٭تل مظاىرة الكافرين على ا١تؤمنُت ألجل طمع 
كقد أٚتع أىل العلم اٚتاعان ال اختبلؼ فيو: "أف من ظاىر الكفار على ا١تسلمُت فحكمو 

 حكمهم، كىو حبلؿ الدـ كا١تاؿ". 

فبل بد لكل مسلم يدين دين اإلسبلـ أف ييكىفّْرى ا١تشركُت، كأف يعاديهم، كأف يبغضهم، 
كيبغض من أحبهم، أك جادؿ عنهم، أك ذىب إىل ديارىم من غَت عذر شرعي يرضاه ا 

 كرسولو.  

 

يىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو قاؿ تعاىل : )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلً 
كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى (
   

: ) صح أف قولو تعاىل "كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيم" إ٪تا ىو على  قاؿ ابن حـز رٛتو ا
افر من ٚتلة الكفار ، كىذا حق ال ٮتتلف فيو اثناف من ا١تسلمُت ( ) الى ظاىره بأنو ك

كالتويل كما قاؿ العبلمة عبد ا بن عبد اللطيف ىو: "كفر ٮترج عن ا١تلة ،  (.ُّٖ/ ُُ)
 كىو كالذَّبّْ عنهم كإعانتهم با١تاؿ كالبدف كالرأم". 
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: أىنَّوي سي  قاؿ ابن القيم رٛتو ا  :)  -كىالى أىٍحسىنى ًمٍن حيٍكًمًو  -ٍبحىانىوي قىٍد حىكىمى ا٠تٍىاًمسي
افى أىٍكلًيىاؤيىيٍم أىنَّوي مىٍن تػىوىىلَّ اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل فػىهيوى ًمنػٍهيٍم: }كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ، فىًإذىا كى 

ىيٍم كىدىخىلى يف ًديًنًهٍم بػىٍعدى ًمنػٍهيٍم بًنىصّْ اٍلقيٍرتًف كىافى ٢تىيٍم حيٍكميهيٍم، كى  ا عىاّّ خيصَّ ًمٍنوي مىٍن يػىتػىوىالَّ ىىذى
، فىإً  ـي أىًك السٍَّيفي ٍسبلى ، فىًإنَّوي الى يػيقىرُّ كىالى تػيٍقبىلي ًمٍنوي اٍٞتًٍزيىةي بىٍل ًإمَّا اإٍلً ـً نَّوي ميٍرتىدّّ بًالنَّصّْ اٍلًتزىاـً اإٍلًٍسبلى

ٍٚتىاًع كىالى يىًصحُّ  ـً ٔتىٍن دىخىلى ًفيًو ًمنى  كىاإٍلً ًإٟتٍىاؽي مىٍن دىخىلى يف ًديًنًهٍم ًمنى اٍلكيفَّاًر قػىٍبلى اٍلًتزىاـً اإٍلًٍسبلى
 (. ُٓٗ/ُ( )أحكاـ أىل الذمة : اٍلميٍسًلًمُتى 

يؤمنُتى كمىٍن يفعٍل ذلكى فليسى مً 
يؤمنوفى الكافرينى أكلياءى ًمٍن ديكًف ا١ت

نى قاؿ تعاىل: )ال يػىتًَّخًذ ا١ت
ىصَتي( ]تؿ عمراف: 

ذّْريكيم اي نىفسىو كإىل اً ا١ت  [، ِٖاً يف شيءو إالٌ أٍف تػىتَّقوا ًمنهم تيقاةن ك٭تي

كمعٌت ذلك: ال تتخذكا، أيها ا١تؤمنوف، الكفارى ظهرنا كأنصارنا "قاؿ الطربم يف تفسَته: 
توالوهنم على دينهم، كتظاىركهنم على ا١تسلمُت من دكف ا١تؤمنُت،  كتدلُّوهنم على عوراهتم، 
فإنو مىٍن يفعل ذلك "فليس من ا يف شيء"، يعٍت بذلك: فقد برئ من ا كبرئ ا منو، 

الكفر "إال أف تتقوا منهم تقاة"، إال أف تكونوا يف سلطاهنم  بارتداده عن دينو كدخولو يف
فتخافوىم على أنفسكم، فتظهركا ٢تم الوالية بألسنتكم، كتضمركا ٢تم العداكة، كال تشايعوىم 

حدثٍت ا١تثٌت قاؿ، حدثنا  -على ما ىم عليو من الكفر، كال تعينوىم على ميسلم بفعل، كما:
اكية بن صاحل، عن علي، عن ابن عباس قولو:"ال يتخذ عبد ا بن صاحل قاؿ، حدثٍت مع

ا١تؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ا١تؤمنُت"، قاؿ: هنى ا سبحانو ا١تؤمنُت أف ييبلطفوا الكفار 
أك يتخذكىم كليجةن من دكف ا١تؤمنُت، إال أف يكوف الكفاري عليهم ظاىرين، فيظهركف ٢تم 

عن ابن " :قولو:"إال أف تتقوا منهم تقاةن". ... إىل أف قاؿاللُّطف، كٮتالفوهنم يف الدين. كذلك 
  أىػ.."التقاة التكلم باللساف، كقلبيو مطمئن باإلٯتاف"عباس:"إال أف تتقوا منهم تقاة"، قاؿ: 
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الدالئل: » قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا تؿ الشيخ رٛتو ا كما يف مقدمة كتاب 
 « :رسالة حكم مواالة أىل اإلشراؾ

"اعلم رٛتك ا أف اإلنساف إذا أظهر للمشركُت ا١توافقة على دينهم خوفان منهم، كمداراة 
٢تم، كمداىنة لدفع شرىم، فإنو كافر مثلهم، كإف كاف يكره دينهم كيبغضهم ك٭تب اإلسبلـ 
كا١تسلمُت، ىذا إذا مل يقع منو إال ذلك، فكيف إذا كاف يف دار منعة كاستدعى ّٔم كدخل يف 

كأظهر ا١توافقة على دينهم الباطل كأعاهنم عليو بالنصرة كا١تاؿ ككاالىم كقطع ا١تواالة طاعتهم 
بينو كبُت ا١تسلمُت، كصار من جنود القباب كالشرؾ كأىلها بعد ما كاف من جنود اإلخبلص 

، كالتوحيد كأىلو فإف ىذا ال يشك مسلم أنو كافر من أشد الناس عداكة  تعاىل كرسولو 
من ذلك إال ا١تكره كىو: الذم يستويل عليو ا١تشركوف فيقولوف لو: اكفر أك افعل   كال يستثٌت

كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأخذكنو فيعذبونو حىت يوافقهم فيجوز لو ا١توافقة باللساف مع 
طمأنينة القلب باإلٯتاف. كقد أٚتع العلماء على أف من تكلم بالكفر ىازالن أنو يكفر، فكيف 

 الكفر خوفان كطمعان يف الدنيا .. " ٔتن أظهر
كذكر يف الدالئل عشركف دليبلن من كتاب ا على كفر من توىل ا١تشركُت كصار يف صفهم 

 ٤تاربان للمسلمُت بالنفس أك ا١تاؿ أك الرأم كا١تشورة أذكر شيئان منها،
يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىالى يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىىتَّ ]الدليل الثاِ: قولو تعاىل: )

نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً   كىأيكلىًئكى كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم يف الدُّ
عاىل: أف الكفار ال يزالوف . فأخرب تُِٕ( سورة البقرة تية أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 

يقاتلوف ا١تسلمُت حىت يردكىم عن دينهم إف استطاعوا. كمل يرخص يف موافقتهم خوفان على 
كاٟترمة، بل أخرب عمن كافقهم بعد أف قاتلوه ليدفع شرىم أنو مرتد. فإف مات  كا١تاؿ النفس

فكيف ٔتن كافقهم من غَت على ردتو بعد أف قاتلو ا١تشركوف، فإنو من أىل النار ا٠تالدين فيها. 
قتاؿ ؟ ! فإذا كاف من كافقهم بعد أف قاتلوه، ال عذر لو، عرفت أف الذين يأتوف إليهم 

 كأهنم كفار مرتدكف.  كيسارعوف يف ا١توافقة ٢تم من غَت خوؼ كال قتاؿ، أهنم أكىل بعدـ العذر،
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يػىتػىوىلٍَّوفى الًَّذينى كىفىريكا لىًبٍئسى مىا قىدَّمىٍت ٢تىيٍم تػىرىل كىًثَتنا ًمنػٍهيٍم الدليل التاسع: قولو تعاىل: )
فذكر تعاىل: أف  .[َٖ:ا١تائدة] (أىنٍػفيسيهيٍم أىٍف سىًخطى اللَّوي عىلىٍيًهٍم كىيف اٍلعىذىاًب ىيٍم خىاًلديكفى 

 مواالة الكفار موجبة لسخط ا، كا٠تلود يف العذاب ٔتجردىا، كإف كاف اإلنساف خائفان . إال
من أكره بشرطو. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح، كىو : معاداة التوحيد كأىلو، 

 كا١تعاكنة على زكاؿ دعوة ا باإلخبلص، كعلى تثبيت دعوة غَته. 
 

كىيٍم أىٍكلًيىاءى كىلىٍو كىانيوا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالنًَِّبّْ كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًو مىا اٗتَّىذي الدليل العاشر: قولو تعاىل: )
. فذكر تعاىل: أف مواالة الكفار منافية لئلٯتاف با، [ُٖ:ا١تائدة]( كىلىًكنَّ كىًثَتنا ًمنػٍهيٍم فىاًسقيوفى 

كالنِب كما أنزؿ إليو. مث أخرب: أف سبب ذلك، كوف كثَت منهم فاسقوف . كمل يفرؽ بُت من 
ء ا١ترتدين، قبل ردهتم كثَت منهم خاؼ الدائرة كبُت من مل ٮتف. كىكذا حاؿ كثَت من ىؤال

 فاسقوف. فجرىم ذلك إىل مواالة الكفار،كالردة عن اإلسبلـ. نعوذ با من ذلك.

 
كىًإفَّ الشَّيىاًطُتى لىييوحيوفى ًإىلى أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجىاًدليوكيٍم كىًإٍف الدليل اٟتادم عشر: قولو تعاىل: )

. كىذه اآلية نزلت، ١تا قاؿ ا١تشركوف: تأكلوف ما [ُُِ:األنعاـ] (أىطىٍعتيميوىيٍم إًنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى 
أخرجو أبودأك كد كالنسائي كالًتمذم قتلتم، كال تأكلوف ما قتل ا. فأنزؿ ا ىذه اآلية. 

فإذا كاف من أطاع ا١تشركُت يف ٖتليل ا١تيتة مشركان ػ من غَت فرؽ بُت ا٠تائف كغَته، كغَتىم .
ن أطاعهم يف ٖتليل مواالهتم، كالكوف معهم كنصرىم، كالشهادة أهنم على إال ا١تكره فكيف ٔت

حق، كاستحبلؿ دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم، كا٠تركج عن ٚتاعة ا١تسلمُت إىل ٚتاعة ا١تشركُت ؟؟. 
 فهؤالء أكىل بالكفر كالشرؾ، ٦تن كافقهم على أف ا١تيتة حبلؿ. 

 

ٍخوىاهًنًمي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن  الدليل الثامن عشر: قولو تعاىل:) أىملٍى تىر ًإىلى الًَّذينى نىافػىقيوا يػىقيوليوفى إلًً
نَّكيٍم أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىًئٍن أيٍخرًٍجتيٍم لىنىٍخريجىنَّ مىعىكيٍم كىالى نيًطيعي ًفيكيٍم أىحىدان أىبىدان كىًإف قيوتًٍلتيٍم لىنىنصيرى 

   [،ُُ:اٟتشر]اللَّوي يىٍشهىدي ًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى( كى 
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قاؿ رٛتو ا ) إف ىذه اآليات نزلت يف أناس كانوا يظهركف اإلسبلـ كيقبل منهم ذلك يف 
الدنيا فيعاملوف معاملة ا١تسلمُت ألف ا١تسلمُت مأموركف باألخذ بالظاىر ، لكنهم ١تا عقدكا مع 

ن كا يعلم إهنم باتفاقياهتم ىذه كاذبوف كمع ذلك عقد بينهم اليهود اتفاقية نصرة ضد ا١توحدي
كبُت أىل الكتاب عقد اإلخوة ، ككصفهم بأهنم إخواهنم كىذا تكفَت ٢تم فكيف ٔتن عقد 
اتفاقيات النصرة مع ا١تشركُت من عبيد القوانُت الشرقيُت كالغربيُت كحاربوا ا١توحدين كسٌلموىم 

  شك أنو داخل يف ىذا اٟتكم من باب أكىل.إىل حكومات ببلدىم ؟؟! فعبلن ال
دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ  الدليل التاسع عشر: قولو تعاىل: )الى ٕتًى

 ِِسورة آّادلة تية  ٍم(اللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا تبىاءىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهي 
.فأخرب تعاىل: أنك ال ٕتد من يؤمن با كاليـو اآلخر، يوادكف من حاد ا كرسولو، كلو كاف 
أقرب قريب. كأف ىذا مناؼ لئلٯتاف مضاد لو، ال ٬تتمع ىو كاإلٯتاف إال كما ٬تتمع ا١تاء 

نيوٍا الى تػىتًَّخذيكٍا تبىاءكيٍم كىًإٍخوىانىكيٍم أىٍكلًيىاء كالنار؛ كقد قاؿ تعاىل يف موضع تخر: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى تمى 
ففي  .[ِّ:التوبة] إىًف اٍستىحىبُّوٍا اٍلكيٍفرى عىلىى اإًلٯتىاًف كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيٍم فىأيٍكلىػًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى(

وفان على األمواؿ ىاتُت اآليتُت، البياف الواضح: أنو ال عذر ألحد يف ا١توافقة على الكفر، خ
كاآلباء، كاألبناء كاألزكاج كالعشائر، ك٨تو ذلك ٦تا يتعذر بو كثَت من الناس. إذا  كاف مل 
يرخص ألحد يف موادهتم، كاٗتاذىم أكلياء بأنفسهم: خوفان منهم كإيثاران ١ترضاهتم. فكيف ٔتن 

خوفان على بعض ىذه اٗتذ الكفار األباعد أكلياء كأصحابان، كأظهر ٢تم ا١توافقة على دينهم، 
األمور ك٤تبة ٢تا ؟! كمن العجب استحساهنم لذلك، كاستحبل٢تم لو، فجمعوا مع الردة 

] .  .استحبلؿ اـر

ى ٢تيمي ا٢تيدل الشَّيطافي سوَّؿى ٢تم  قاؿ تعاىل: )إفَّ الذينى ارتدُّكا على أدبارًًىم ًمٍن بىعًد مىا تىبُتَّ
م قالوا للذي ،كأٍملىى ٢تم نى كرًىيوا مىا نزَّؿى اي سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر كاي يىعلمي ذلكى بأهنَّ

يرتدَّينى قالوا للكافرينى ِٔ، ِٓإسرىارىىم( ]٤تمَّد: 
[، كمىوًضعي االستدالؿ يف ىًذًه اآليًة أفَّ ا١ت

بعًض األمًر  الذينى كىرًىيوا مىا نزَّؿى اي، )سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر(، فإذا كانوا قد أطاعيوىم يف
م مل ييطيعيوىم يف كلّْ األمًر، فكيفى ٔتىٍن أطاعىهم يف كلّْ أمورًًىم بٍل  صاركا بو ميرتدَّينى مع أهنَّ
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م كسانىدىىم ككطَّد ميلكىهم كٛتىىى دىكلتهم، فمىن كافى ىذا حاليوي فًمن باًب أكىلى  كناصرىىم كعاكهنى
ا ، قاؿ الشربيٍت الشافعي: )الر  دة ىي قطع اإلسبلـ بنية، أك قوؿ، أك فعل، أٍف يكوفى ميرتدَّ

 [ .ُّّ/ْسواء قالو استهزاءنا، أك عنادنا، أك اعتقادنا( ]مغٍت اتاج: 

ـً رىًٛتىوي اللَّو اكىةً  : "قىاؿى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى يىًة كىاٍلعىدى فىًإفَّ اٍلميٍؤًمًنُتى أىٍكلًيىاءي اللًَّو .. فىٍصله: يف اٍلوالى
ةى بػىٍُتى اٍلميٍؤمً كىبػىٍعضيهيٍم  اءي اٍلميٍؤًمًنُتى. كىقىٍد أىٍكجىبى اٍلميوىاالى اءي اللًَّو كىأىٍعدى ؛ كىاٍلكيفَّاري أىٍعدى ًنُتى أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو

ى أىفَّ ذىًلكى ميٍنتىفو يف حىقّْ  ًة اٍلكيفَّاًر كىبػىُتَّ ٯتىاًف كىنػىهىى عىٍن ميوىاالى  اإٍلً
 اٍلميٍؤًمًنُتى كىبػىٍُتى أىفَّ ذىًلكى ًمٍن لىوىازًـً

ةي اٍلميٍؤًمًنُتى " فىكىًثَتىةه كىقىٍولًًو:  ًة اٍلكىاًفرًينى. فىأىمَّا " ميوىاالى ى حىاؿى اٍلمينىاًفًقُتى يف ميوىاالى }إ٪تَّىا كىلًيُّكيمي كىبػىُتَّ
كىالًَّذينى تمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى اللًَّو ىيمي  اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى تمىنيوا  إىلى قػىٍولًًو: }كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اللَّوى كىرىسيولىوي 

لىنىا كذكر بعض اآليات.. إىل أف قاؿ: " اٍلغىالًبيوفى  َـّ مىٍن يػىتػىوىىلَّ اٍلكيفَّارى ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب قػىبػٍ فىذى
ابن  ٯتىافى }بىشًّْر اٍلمينىاًفًقُتى بًأىفَّ ٢تىيٍم عىذى ى أىفَّ ذىًلكى يػينىايف اإٍلً ا أىلًيمنا  }الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى اٍلكىاًفرًينى كىبػىُتَّ

يعنا  إىلى قػىٍولًًو:  ...}سىًبيبلن  أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُتى أىيػىٍبتػىغيوفى ًعٍندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى لًلًَّو ٚتًى

ى ٢تىيمي ا٢ٍتيدىل }إفَّ الًَّذينى اٍرتىدُّكا عىلىى إىل أف قاؿ بعد قولو تعاىل:  أىٍدبىارًًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
ٍم يًف الشٍَّيطىافي سىوَّؿى ٢تىيٍم كىأىٍملىى ٢تىيٍم  }ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا لًلًَّذينى كىرًىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي سىنيًطيعيكي 

ى أىفَّ " ،بػىٍعًض اأٍلىٍمًر كىاللَّوي يػىٍعلىمي إٍسرىارىىيٍم  اًدًىٍم عىلىى  كىتػىبػىُتَّ ةى اٍلكيفَّاًر كىانىٍت سىبىبى اٍرًتدى ميوىاالى
ًة اٍلكي  ًة " أىًئمَّةى اٍلميٍرتىدّْينى عىًقبى النػٍَّهًي عىٍن ميوىاالى ا ذىكىرى يًف " سيورىًة اٍلمىاًئدى فَّاًر قػىٍوليوي: أىٍدبىارًًىٍم؛ كى٢ًتىذى

 [.ُِٗ/ِٖمج الفتاكل  ].."}كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم 

كقاؿ رٛتو ا: )من ٚتٌز إىل معسكر التًت، كٟتق ّٔم ارتد ، كحل مالو كدمو(. )الدرر 
 . ( ّّٖ/ٖالسنية 

كاعلموا أف األدلة على تكفَت ا١تسلم الصاحل إذا )كقاؿ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا : 
يشرؾ، أكثر من أف ٖتصر، من كبلـ أشرؾ با، أك صار مع ا١تشركُت على ا١توحدين، كلو مل 

 .ِِٕ(. الرسائل الشخصية ص ا ككبلـ رسولو، ككبلـ أىل العلم كلهم
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:"كأما إف خرج معهم لقتاؿ  كقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد اللطيف تؿ الشيخ رٛتو ا
ا١تسلمُت طوعان كاختياران ، أك أعاهنم ببدنو كمالو ، فبل شك أف حكمو حكمهم يف الكفر". 

 (. ْٕٓ/ٖرر )الد

كقاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن رٛتو ا : " فكيف ٔتن أعاهنم ؟ ، 
ببلد أىل اإلسبلـ ؟ ، أك أثٌت عليهم ؟ أك فضلهم بالعدؿ على أىل اإلسبلـ ؟  إىلأك جرىم 

كاختار ديارىم كمساكنتهم ككاليتهم ؟ كأحب ظهورىم ؟ فإف ىذا ردة صر٭تة باالتفاؽ ، قاؿ 
 .[ِّٔ/ٖالدرر ]اىل :" كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاأٍلًٯتىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى يًف اآٍلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى" تع

:" إف مظاىرة ا١تشركُت ، كداللتهم على عورات  كقاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق رٛتو ا
رات ، فمن صدرت ا١تسلمُت ، أك الذب عنهم بلساف ، أك رضي ٔتا ىم عليو ، كل ىذه مكف

فهو مرتد ، كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار ك٭تب ا١تسلمُت  -من غَت اإلكراه ا١تذكور  -منو 
 (.  ُّص ". )الدفاع عن أىل السنة كاإلتباع

كقاؿ الشيخ أٛتد شاكر:)أما التعاكف مع اإل٧تليز ، بأم نوع من أنواع التعاكف قل أك كثر 
الصراح ،ال يقبل فيو اعتذار ، كال ينفع معو تأكؿ ،كال ينجي من ، فهو الردة اٞتا٤تة ، كالكفر 

حكمو عصبية ٛتقاء ، كال سياسة خرقاء ، كال ٣تاملة .ىي النفاؽ ، سواء أكاف ذلك من 
 ُّٕ-ُِٔأفراد أك حكومات أك زعماء كلهم يف الكفر كالردة سواء ( .  )كلمة اٟتق ص

 .  األمة العربية كاإلسبلمية عامة(ٖتت )عنواف بياف إىل األمة ا١تصرية خاصة كإىل
)أما مسالة مظاىرة الكفار فأعظم من ْتثها ىم  :أسره ا فككقاؿ الشيخ علي ا٠تضَت 

أئمة الدعوة النجدية رٛتهم ا كاعتربكا ذلك من الكفر كالنفاؽ كالردة كا٠تركج عن ا١تلة كىذا 
 …(.ىو اٟتق كيدؿ عليو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع
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 يٍ َٕاقض َل إنّ إَل اهلل انتاسع انُاقض

كىمىا كىًسعى   مىٍن اٍعتػىقىدى أىفَّ بػىٍعضى النَّاًس يىسىعيوي ا٠ٍتيريكجي عىٍن شىرًيعىًة سىيًّْدنىا ٤تيىمَّدو  -ٗ]
فػىهيوى كىاًفره ، أًلىنَّوي ملٍى يىٍشهىٍد بًأىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اللًَّو  ا٠تًٍٍضرى ا٠ٍتيريكجى عىٍن شىرًيعىًة سىيًّْدنىا ميوسىى 

ا نػىهىى . كىمىٍعٌتى شىهىادىةي ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو : تىٍصًديقيوي ًفٍيمىا أىٍخبػىرى ، كىطىاعىتيوي ًفٍيمىا أىمىرى ، كىاٍجًتنىاًب مى 
لًيلي قػىٍوليوي عىٍنوي كىزىجىرى ، كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اللَّوي  كىمىا تتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا  :ًإالَّ ٔتىا شىرىعى . كىالدَّ

فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا  :[، كىقػىٍولًًو ٕ]اٟتٍىٍشر:  نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا 
ديكا يف أىنٍػفي  نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى  [. [.ٓٔ]النّْسىاء:   ًسًهٍم حىرىجنا ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمناشىجىرى بػىيػٍ

 

كىذا الناقض يتضمن إنكاران لنصوص الكتاب كالسنة اليت تبُت عمـو الرسالة اليت أرسل ّٔا 
ٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن نِب األمة  لًلنَّاًس بىًشَتنا ، فقد أرسلو ا للناس كافة، قاؿ تعاىل : }كىمىا أىٍرسى

 [ِٖكىنىًذيرنا ]سػىػبىإ: 
: )).. كىكىافى النًَِّبُّ يػيبػٍعىثي ًإىلى قػىٍوًمًو خىاصَّةن كىبيًعٍثتي ًإىلى النَّاًس عىامَّةن(( ركاه كقاؿ النِب 

 البخارم.
: "كا لو كاف موسى حيا بُت أظهركم ما حل لو إال أف يتبعٍت" أخرجو أٛتد كقاؿ 

 كغَته.

األحاديث الصحيحة: أف ا١تسيح عيسى ابن مرمي: إذا نزؿ من السماء، فإنو يكوف كثبت ب
 .متبعان لشريعة النِب 
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 ىل الخضر ولي أم نبي؟

[ ، أم: ِٖكقد استدؿ العلماء على أنو نِب بقولو: }كىمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم  ]الكهف:
تبارؾ كتعاىل قاؿ: }كىعىلٍَّمنىاهي ًمٍن لىدينَّا ليس يل دخل يف الذم فعلت، كيؤكد أنو نِب أف ا 

 [ ، كا تبارؾ كتعاىل ال يؤيت ىذا العلم إال لنِب.ًٓٔعٍلمنا  ]الكهف:

أما كونو مل يرسل إىل قـو فهذا ىو الغالب على األنبياء، كلذلك فإف من الفركؽ اليت 
ذاتو كلكن ال تناط بو رسالة، يذكرىا العلماء بُت الرسوؿ كالنِب: أف النِب قد يشرؼ بالنبوة ل

فكثَت من األنبياء مل يبلغوا رسالة تذكر، لكنهم شرفوا ّٔذا ا١تنصب بأف صاركا أنبياء، ٓتبلؼ 
.  الرسوؿ؛ فإنو ال بد أف يرسل إىل قـو

مل ٯتت إىل اآلف كىذا من جهلو يف دين ا كىو من  كبعض اٞتهلة يظن أف ا٠تضر 
، كلو كاف كاف ا٠تضر موجودان ١تا كسعو إال أف يتبع النِب   خرافات الصوفية كا١تبتدعة، فلو

موجودان لسعى يف قتاؿ طواغيت العرب كالعجم الذين بٌدلوا شرع رب العا١تُت قاؿ ابن كثَت يف 
: "كىكىافى كيلَّمىا مىرَّ بًأيمَّةو قػىهىرىىيٍم كىغىلىبػىهيٍم تفسَت سورة الكهف اليت جاء فيها ذكر ا٠تضر 

ًتعىتػىهيٍم ًإىلى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، فىًإٍف أىطىاعيوهي كىًإالَّ أىذى٢تَّيٍم كىأىٍرغىمى تنىافػىهيٍم، كىاٍستىبىاحى أىٍموىا٢تىيٍم، كىأىمٍ  كىدىعىاىيمٍ 
ٍقًليًم اٍلميتىاًخًم ٢تىيٍم. كىذي  ـى ًمٍن كيلّْ أيمَّةو مىا يىٍستىًعُتي بًًو مىعى جيييوًشًو عىلىى أىٍىًل اإٍلً ًكرى يًف كىاٍستىٍخدى
اٍلمىشىارًؽى  أىٍخبىاًر بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي عىاشى أىٍلفنا كىًستًَّمائىًة سىنىةو ٬تىيوبي اأٍلىٍرضى طيو٢تىىا كىاٍلعىٍرضى حىىتَّ بػىلىغى 

."..  كىاٍلمىغىاًربى

 :األدلة من الكتاب والسنة على أن الخضر قد مات اأم

 [. ّْقػىٍبًلكى ا٠ٍتيٍلدى أىفىًإيٍن ًمتَّ فػىهيمي ا٠تٍىاًلديكفى  ]األنبياء: قاؿ تعاىل:}كىمىا جىعىٍلنىا لًبىشىرو ًمنٍ 

 .ا٠تلد كىذه اآلية صر٭تة بأف ا مل ٬تعل لبشر قبل النِب 

ًذًه؟ فىًإفَّ عىلىى رىٍأًس مئة  كقد جاء أيضان عن اٍبنى عيمىرى أف النِب  لىتىكيٍم ىى : )رىأىيٍػتيٍم لىيػٍ قىاؿى
 سىنىةو الى يػىبػٍقىى ًمنػٍهىا ٦تٍَّن ىيوى عىلىى ظهر األرض أحده( ركاه ابن حباف كغَته بسند صحيح.
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" حىت ما يبقى ألحد من ا١تتكلمُت إطبلؽ رأيو  مث أكد كما ثبت عند مسلم بلفظة "اليـو
: قىاؿى رىسيوؿي اً كتكلمو بغَت علم عل الى تىٍأيت ًمائىةي : »ى ا كرسولو، فعىٍن أىّب سىًعيدو، قىاؿى

 «.سىنىةو، كىعىلىى اأٍلىٍرًض نػىٍفسه مىنػٍفيوسىةه اٍليػىٍوـى 

ٍعتي النَِّبَّ  يػىقيوؿي قػىٍبلى أىٍف ٯتىيوتى ًبشىٍهرو:  كأقسم بأّب ىو كأمي كما يف ركاية جىابر قاؿ: ٝتًى
وًِ عىًن السَّاعىًة؟ كىًإ٪تَّىا ًعٍلميهىا ًعٍندى اللًَّو كىأيٍقًسمي بًاللًَّو مىا عىلىى اأٍلىٍرًض ًمٍن نػىٍفسو مىنػٍفيوسىةو تىٍسأىلي »

 رىكىاهي ميٍسًلمه « . يىٍأيت عىلىيػٍهىا ًمائىةي سىنىةو كىًىيى حىيَّةه يػىٍومىًئذو 

ا عىٍبدان يف سورة الكهف فقاؿ مع ا٠تضر  كقد ذكر تعاىل قصة موسى  : ))فػىوىجىدى
نىاهي رىٍٛتىةن ًمٍن ًعنًدنىا كىعىلٍَّمنىاهي ًمن لَّدينَّا ًعٍلمان  قىاؿى لىوي ميوسىى ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىف  ،مٍّْن ًعبىاًدنىا تتػىيػٍ

ٍط بًًو  كىكىٍيفى تىٍصربي  ،قىاؿى ًإنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىرٍبان  ،تػيعىلّْمىًن ٦تَّا عيلٍّْمتى ريٍشدان  عىلىى مىا ملٍى ٖتًي
قىاؿى فىًإًف اتػَّبػىٍعتىًٍت فىبلى تىٍسأىٍلًٍت عىن ، قىاؿى سىتىًجديًِ ًإف شىاء اللَّوي صىاًبران كىالى أىٍعًصي لىكى أىٍمران ، خيرٍبان 

قػىهىا قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغرًؽى فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا رىًكبىا يف السًَّفينىًة خىرى ، شىٍيءو حىىتَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكران 
قىاؿى الى تػيؤىاًخٍذًِ ٔتىا ، قىاؿى أىملٍى أىقيٍل إًنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىرٍبان  ،أىٍىلىهىا لىقىٍد ًجٍئتى شىٍيئان ًإٍمران 

مان  ،نىًسيتي كىالى تػيٍرًىٍقًٍت ًمٍن أىٍمرًم عيٍسران  فػىقىتػىلىوي قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسان زىًكيَّةن  فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا لىًقيىا غيبلى
قىاؿى ًإف سىأىٍلتيكى  ،قىاؿى أىملٍى أىقيل لَّكى ًإنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعي صىرٍبان  ،بًغىٍَتً نػىٍفسو لَّقىٍد ًجٍئتى شىٍيئان نٍُّكران 

ِّْ عيٍذران  فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو  ،عىن شىٍيءو بػىٍعدىىىا فىبلى تيصىاًحٍبًٍت قىٍد بػىلىٍغتى ًمن لَّدي
اران ييرًيدي أىٍف يىنقىضَّ فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍو شً  ا ًفيهىا ًجدى ٍئتى اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا فىأىبػىٍوا أىف ييضىيػّْفيو٫تيىا فػىوىجىدى

ٗتَّىٍذتى عىلىٍيًو أىٍجران  ا ًفرىاؽي بػىٍيًٍت كىبػىٍيًنكى سىأينػىبّْئيكى بًتىٍأًكيًل مىا ملٍى تىٍستىًطع عَّلىٍيًو صىرٍبان  ،الى أىمَّا ، قىاؿى ىىذى
لَّ السًَّفينىةي فىكىانىٍت ًلمىسىاًكُتى يػىٍعمىليوفى يًف اٍلبىٍحًر فىأىرىدتُّ أىٍف أىًعيبػىهىا كىكىافى كىرىاءىيم مًَّلكه يىٍأخيذي كي 

ـي فىكىافى أىبػىوىاهي ميٍؤًمنػىٍُتً فىخىًشينىا أىف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍغيىانان كىكيٍفران  ،ان سىًفينىةو غىٍصب فىأىرىٍدنىا أىف  ،كىأىمَّا اٍلغيبلى
مىٍُتً يىًتيمىٍُتً يًف اٍلمىدً  ،يػيٍبًد٢تىيمىا رىبػُّهيمىا خىٍَتان مٍّْنوي زىكىاةن كىأىقٍػرىبى ريٍٛتان  اري فىكىافى لًغيبلى ينىًة كىكىافى كىأىمَّا اٞتًٍدى

ليغىا أىشيد٫َّتيىا كىيىٍستىٍخرًجىا كىنزى٫تيىا  رىٍٛتىةن مّْن رَّبّْكى ٖتىٍتىوي كىنزه ٢تَّيمىا كىكىافى أىبيو٫تيىا صىاًٟتان فىأىرىادى رىبُّكى أىٍف يػىبػٍ
 [.ِٖ – ٓٔكىمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم ذىًلكى تىٍأًكيلي مىا ملىٍ تىٍسًطع عَّلىٍيًو صىرٍبان(( ]الكهف:
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ٌد َرُسوُل اللَّوِ   َمْعَنى َشَهاَدُة ُمَحمَّ

ٍد بًأىفَّ ٤تيىمَّدان  كمىٍن اٍعتػىقىدى أىفَّ بػىٍعضى النَّاًس يىسىعيوي ا٠ٍتيريكجي عىٍن شىرًيعىًة سىيًّْدنىا ٤تيىمَّدو  ملٍى يىٍشهى
 كّتوارحي عامبلن،رىسيوؿي اللًَّو. كالشهادة: أم اإلقرار، أم: أقر بقلِب معًتفان كبلساِ ناطقان 

، كىاٍجًتنىاًب مىا نػىهى  ، كىطىاعىتيوي ًفٍيمىا أىمىرى ى كىمىٍعٌتى شىهىادىةي ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو: تىٍصًديقيوي ًفٍيمىا أىٍخبػىرى
لًيلي قػىٍوليوي  ، كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اللَّوي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى. كىالدَّ كىمىا تتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا  :عىٍنوي كىزىجىرى

فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا  :[، كىقػىٍولًًو ٕ]اٟتٍىٍشر:  نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا 
ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا  نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى  [.ٓٔ]النّْسىاء:   تىٍسًليمناشىجىرى بػىيػٍ

أىمَّا بػىٍعدي: فىًإنَّوي الى سىعىادىةى لًٍلًعبىاًد، كىالى ٧تىىاةى يف اٍلمىعىاًد إالَّ بًاتػّْبىاًع  : "قاؿ ابن تيمية رٛتو ا
اًلًدينى ًفيهىا كىذىًلكى  رىسيولًًو. }كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري  خى

ا ًفيهىا كىلىوي عىذىا به اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي  }كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي نىارنا خىاًلدن
، كىميٍستػىقىرُّ  النَّجىاًة الًَّذم عىٍنوي الى ٖتىيوري. ميًهُته  فىطىاعىةي اللًَّو كىرىسيولًًو قيٍطبي السَّعىادىًة الَّيًت عىلىٍيًو تىديكري
: }كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىا كىًإ٪تَّىا  إٍلًٍنسى إالَّ لًيػىٍعبيديكًف .فىًإفَّ اللَّوى خىلىقى ا٠تٍىٍلقى لًًعبىادىتًًو كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى

اًجبه أىٍك ميٍستىحىبّّ يف ًديًن اللًَّو؛ كىمىا ًسوىل تػىعىبَّدىىيٍم ًبطىاعىًتًو كىطىاعىًة رىسيولًًو فىبلى ًعبىادىةى إالَّ مىا ىيوى كى 
ا قىاؿى  ًبيًلًو. كى٢ًتىذى ؿه عىٍن سى }مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ  " أىٍخرىجىاهي  ذىًلكى فىضىبلى

 ..يف الصًَّحيحىٍُتً 

ًؿ، كىالنَّجىاةي ًمٍن  فىًبميحىمًَّد  ٯتىاًف، كىالرٍّْبحي ًمٍن ا٠ٍتيٍسرىاًف كىا٢ٍتيدىل ًمٍن الضَّبلى ى اٍلكىٍفري ًمٍن اإٍلً تػىبػىُتَّ
اًد، كىأىٍىلي اٞتٍىنًَّة ًمٍن أىٍىًل النَّاًر، كىاٍلميتػَّقيوفى  ًر  ًمٍن اٍلفيجَّااٍلوىبىاًؿ، كىاٍلغىيُّ ًمٍن الرَّشىاًد، كىالزٍَّيغي ًمٍن السَّدى

اًء كىالصَّاًٟتًُتى ًمٍن سى  يًقُتى كىالشُّهىدى ًبيًل مىٍن أىنٍػعىمى اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن النًَّبيُّْتى كىالصّْدّْ ًبيًل كىًإيثىاري سى
لطَّعىاـً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالضَّالُّْتى. فىالنػُّفيوسي أىٍحوىجي إىلى مىٍعرًفىًة مىا جىاءى بًًو كىاتػّْبىاًعًو ًمنػٍهىا إىلى ا

. فىحىقَّ  نٍػيىا. كىذىاؾى إذىا فىاتى حىصىلى اٍلعىذىابي ا إذىا فىاتى حىصىلى اٍلمىٍوتي يًف الدُّ كىالشَّرىاًب فىًإفَّ ىىذى
اًة ًمٍن  عىلىى كيلّْ أىحىدو بىٍذؿي جيٍهًدًه كىاٍسًتطىاعىًتًو يًف مىٍعرًفىًة مىا جىاءى بًًو كىطىاعىًتًو إذٍ  ا طىرًيقي النَّجى ىىذى

اًب اأٍلىلًيًم كىالسَّعىادىًة يف دىاًر النًَّعيًم. كىالطَّرًيقي إىلى ذىًلكى الرّْكىايىةي كىالنػٍَّقلي. إٍذ الى يىٍكًفي ا ًمٍن ذىًلكى ٍلعىذى
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امىوي فىكىذىًلكى نيوري الٍ  عىٍقًل الى ٣تيىرَّدي اٍلعىٍقًل. بىٍل كىمىا أىفَّ نيورى اٍلعىٍُتً الى يػيرىل إالَّ مىعى ظيهيوًر نيورو قيدَّ
يًن ًمٍن أىٍعظىًم فػىرىاًئًض اإٍلًسٍ  . يػىٍهتىًدم إالَّ إذىا طىلىعىٍت عىلىٍيًو مشىٍسي الرّْسىالىًة. فىًلهىذىا كىافى تػىٍبًليغي الدّْ ـً بلى

. كىاىللَّوي سيٍبحىانىوي  يًع اأٍلىنىاـً ا بًاٍلًكتىاًب كىكىافى مىٍعرًفىةي مىا أىمىرى اللَّوي بًًو رىسيولىوي كىاًجبنا عىلىى ٚتًى بػىعىثى ٤تيىمَّدن
  [.ْص ُ. " ]مج الفتاكل: جكىالسُّنًَّة، كىًًّٔمىا أىَتىَّ عىلىى أيمًَّتًو اٍلًمنَّةى.

( ألنو ىو ىذا اٟتكمة من إرساؿ الرسل أف يطاع قاؿ ا عز   )طىاعىتيوي ًفيمىا أىمىرى
 [، ٕ]اٟتٍىٍشر:  ٍنوي فىانٍػتػىهيوا كىمىا تتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عى كجل:

( أم: طىاعىتيوي بكل ما أمر بو،    )طىاعىتيوي ًفيمىا أىمىرى

 كأقسم جل كعبل بنفسو أهنم ال يؤمنوف حىت ٭تققوا ثبلثة شركط: 
 بعد ٦تاتو. و، كيتحاكموا إىل سنتفيما كقع بينهم من نزاع يف حياتو أف ٭تكموا الرسوؿ  -ُ 
 أف ال ٬تدكا يف أنفسهم حرجان أم: ضيقا أك شكا ٦تا قضى بو.  -ِ
 أف يسلموا تسليمان، أم: ينقادكا ٟتكمو انقيادان تامان من غَت معارضة. -ّ

ديكا يًف فقاؿ تعاىل : نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
اأىنٍػفيًسًهٍم   [.ٓٔ]النّْسىاء:   حىرىجنا ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمن

( بو من الغيب،   )كىتىٍصًديقيوي( أم نسبتو إىل الصدؽ )ًفيمىا أىٍخبػىرى

، هني ٖترٯتو أك هني   (، أم: كٌل مىا عىٍنوي نػىهىى كىزىجىرى ( يعٍت ترؾ )مىا عىٍنوي نػىهىى كىزىجىرى )كىاٍجًتنىابي
ٍيتيكيٍم عىٍن شىٍيء فدىعيوه ".  ": كراىة. قاؿ  فىًإذىا أىمىٍرتيكيٍم ًبشىٍيءو فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىًإذىا نػىهى
 رىكىاهي ميسلم

)كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى( ىذه قاعدة عامة كىي الشرط الثاِ من شرطي صحة  
تابعة )كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى( ال بالبدع كال العبادة، فالعبادة ال تصح إال باإلخبلص كا١ت

 «.من عىًملى عىمىبلن ليس عليو أمرنا فهو رده : »باألىواء، كلذلك قاؿ 
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 يٍ َٕاقض َل إنّ إَل اهلل انُاقض انعاشز

ـً ، الى يػىتػىعىلَّميوي كىالى يػىٍعمىلي بًوً  -َُ] ٍعرىاضي عىٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى لًيلي قػىٍوليوي  اإٍلً كىمىٍن    :، كىالدَّ
 [.[.ِِ]السٍَّجدىة:   أىٍظلىمي ٦تٍَّن ذيكّْرى بًآيىاًت رىبًّْو مثيَّ أىٍعرىضى عىنػٍهىا ًإنَّا ًمنى اٍلميٍجرًًمُتى ميٍنتىًقميوفى 

كىذا ما يسميو العلماء "كفر اإلعراض" كىو كما عٌرفو ابن القيم يف "مدارج السالكُت": 
قيوي كىالى ييكىذّْبيوي، كىالى  ٍعرىاًض: فىأىٍف يػيٍعًرضى ًبسىٍمًعًو كىقػىٍلًبًو عىًن الرَّسيوًؿ، الى ييصىدّْ  يػيوىالًيًو " كىأىمَّا كيٍفري اإٍلً

: كىاللًَّو أىقيوؿي  مىا جىاءى بًًو اٍلبىتَّةى، كىمىا قىاؿى أىحىدي بىًٍت عىٍبًد يىالًيلى لًلنًَِّبّْ كىالى يػيعىاًديًو، كىالى ييٍصًغي ًإىلى 
، كىًإٍف كيٍنتى كىاًذبنا، فىأىٍنتى  ًلمىةن، ًإٍف كيٍنتى صىاًدقنا، فىأىٍنتى أىجىلُّ يًف عىٍيًٍت ًمٍن أىٍف أىريدَّ عىلىٍيكى  لىكى كى

".أىٍحقىري ًمٍن أىٍف أيكىلّْ   مىكى

فيعرض عن تعلم أصل ىذا الدين، الذم يدخل بو اإلنساف يف اإلسبلـ، ال بًتؾ 
الواجبات كا١تستحبات، فبل يبايل ٔتا ترؾ من ا١تأمورات، أك ما اقًتؼ من ارمات، ك ال ٔتا 

 [.٬ّتهل من أحكاـ، قاؿ تعاىل: }كىالًَّذينى كىفىريكا عىمَّا أيٍنًذريكا ميٍعًرضيوفى  ]األحقاؼ: 

 
قاؿ ابن القيم رٛتو ا: " كىقىاؿى سيٍبحىانىوي: ))كىمىٍن يػىٍعشي عىٍن ذًٍكًر الرٍَّٛتىًن نػيقىيٍّْض لىوي شىٍيطىاننا 

[ ّٕ- ّٔفػىهيوى لىوي قىرًينه، كىًإنػَّهيٍم لىيىصيدُّكنػىهيٍم عىًن السًَّبيًل كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى((]الزخرؼ:
ف من ابتبله بقرينو من الشَّيىاًطُت كضبللو بًًو ًإ٪تَّىا كىافى ًبسىبىب إعراضو كعشوه فىأٍخرب سيٍبحىانىوي أ

ا اإلعراض أف قيض لىوي شىٍيطىانا يقارنو فيصده  عىن ذكره الًَّذم انزلو على رىسيولو فىكىافى عيقيوبىة ىىذى
يػىٍوـ اٍلًقيىامىة مىعى قرينو كعاين  عىن سىًبيل ربو كىطىرًيق فبلحو كىىيوى ٭ٍتسب انو مهتد حىىتَّ ًإذا كاىف ربو

كو كإفبلسو قىاؿى يىا لىٍيت بيٍت كىبػىٍينك بعد ا١تشرقُت فبئس القرين ككل من اٍعًرض عىن  ىىبلى
ا يػىٍوـ اٍلًقيىامىة فىًإف قيل فػىهىل ٢تىذىا عذر  االىتداء بًاٍلوىٍحي الًَّذم ىيوى ذكر ا فىبلى بيد أف يػىقيوؿ ىىذى

لىة ًإذا   : ))كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى(( قيل الى يف ضىبلى كىافى ٭ٍتسب انو على ىدل كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى
عذر ٢تىذىا كأمثالو من الضبلؿ الَّذين منشأ ضبل٢تم اإلعراض عىن اٍلوىٍحي الًَّذم جىاءى بًًو الرَّسيوؿ 
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دل فىًإذا ضل فىًإ٪تَّىا أتى من تفريطو كىلىو ظن انو مهتد فىًإنَّوي مفرط بإعراضو عىن اتػّْبىاع دىاًعي ا٢تٍ 
ؼ من كىافى ضبللو لعدـ بػيليوغ الرسىالىة كعجزه عىن اٍلويصيوؿ اليها فىذىاؾ لىوي  ا ًٓتًبلى كإعراضو كىىىذى
حكم تخر كالوعيد يًف اٍلقيٍرتف ًإ٪تَّىا يتػىنىاكىؿ األكؿ كأما الثَّاًِ فىًإف ا الى يعذب أحدا ًإالَّ بعد 

: ))كىمىا كينَّا معذبُت حىىتَّ نبعث رىسيوال((]اإلسراء:ًإقىامىة ا [." ٍُٟٓتجَّة عىلىٍيًو كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى
 [.ْْص ُ]مفتاح دار السعادة: ج

 

 ام الكفر األكبر ليتضح لك فهم كفر اإلعراض:سوىنا يتسنى أن نذكر لك أخي أق

 ":ّْٔص ُقاؿ ابن القيم رٛتو ا يف "مدارج السالكُت: ج

 " َوَأمَّا اْلُكْفُر اأْلَْكبَ ُر، َفَخْمَسُة أَنْ َواٍع: 

 ُكْفُر َتْكِذيٍب،  -1
 وَُكْفُر اْسِتْكَباٍر َوِإبَاٍء َمَع التَّْصِديِق،  -2
 وَُكْفُر ِإْعَراٍض،  -3
4-  ،  وَُكْفُر َشكٍّ
 وَُكْفُر نَِفاٍق. -5

ا اٍلًقٍسمي قىًليله يف اٍلكيفَّاًر، .. قىاؿى اللَّوي فََأمَّا ُكْفُر التَّْكِذيِب:  فػىهيوى اٍعًتقىادي كىًذًب الرُّسيًل، كىىىذى
-[ ..ُْتػىعىاىلى عىٍن ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمًو }كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كىعيليوِّا  ]النمل: 

هتم أمنا عائشة رضي ا عنها بالزنا كالفاحشة، كيدخل فيو الناقض الثالث، كيدخل فيو:من ا
أك يقوؿ بفسقهم كلهم كالرافضة ا١تبلعُت، كيدخل فيو أيضان: من ينكر  أك يكفر الصحابة 

كجود اٞتن، أك أمران معلـو من الدين بالضركرة أك أصبلن من أصوؿ اإلسبلـ أك ركنان من 
 -أركانو.
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بَاِء َوااِلْستِ  ، فىًإنَّوي ملٍى ٬تىٍحىٍد أىٍمرى اللًَّو كىالى قىابػىلىوي  ْكَباِر:َوَأمَّا ُكْفُر اإْلِ فػىنىٍحوي كيٍفًر إًٍبًليسى
ا كيٍفري مىٍن عىرىؼى ًصٍدؽى الرَّسيوًؿ، كىأى  بىاًء كىااًلٍسًتٍكبىاًر، كىًمٍن ىىذى ٍنكىاًر، كىًإ٪تَّىا تػىلىقَّاهي بًاإٍلً نَّوي جىاءى بًاإٍلً

اًء الرُّسيًل، كىمىا بًاٟتٍىقّْ ًمٍن ًعٍنًد اللَّ  ًو، كىملٍى يػىنػٍقىٍد لىوي ًإبىاءن كىاٍسًتٍكبىارنا، كىىيوى اٍلغىاًلبي عىلىى كيٍفًر أىٍعدى
ف: حىكىى اللَّوي تػىعىاىلى عىٍن ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمًو }أىنػيٍؤًمني لًبىشىرىٍيًن ًمٍثًلنىا كىقػىٍوميهيمىا لىنىا عىاًبديكفى  ]ا١تؤمنو 

ْٕ..] 

ْعَراضِ  َوَأمَّا ُكْفرُ   ..]ذكر سابقان[.. اإْلِ

: كِّ بيوي، بىٍل يىشيكُّ يف أىٍمرًًه، كىىىذىا الى يىٍستىًمرُّ  َوَأمَّا ُكْفُر الشَّ فىًإنَّوي الى ٬تىًٍزـي ًبًصٍدًقًو كىالى ييكىذّْ
ٍعرىاضى عىًن النَّظىًر يف تيىاًت ًصٍدًؽ الرَّسيوؿً  ٚتيٍلىةن، فىبلى يىٍسمىعيهىا كىالى   شىكُّوي ًإالَّ ًإذىا أىٍلزىـى نػىٍفسىوي اإٍلً

، أًلىنػَّهىا  ميٍستػىٍلزًمىةه يػىٍلتىًفتي ًإلىيػٍهىا، كىأىمَّا مىعى اٍلًتفىاتًًو ًإلىيػٍهىا، كىنىظىرًًه ًفيهىا فىًإنَّوي الى يػىبػٍقىى مىعىوي شىكّّ
لىتػىهىا عىلىى الصٍّْدؽً  لىًة الشٍَّمًس عىلىى النػَّهىاًر.  لًلصٍّْدًؽ، كىالى ًسيَّمىا ٔتىٍجميوًعهىا، فىًإفَّ دىالى  كىدىالى

من يشك يف البعث كالنشور، أك يشك يف كفر اليهود كالنصارل، أك  ويدخل فيو: -
يشك بوجود ا تعاىل، أك يشك بوجود اٞتنة كالنار، كما شابو ذلك من ا١تعلـو من الدين 

 -بالضركرة
َفاِق: ٯتىافى، كىيػىٍنطىًومى بًقىٍلًبًو عىلىى التٍَّكًذيًب،..فػىهيوى أىٍف ييٍظًهرى بًلً  َوَأمَّا ُكْفُر الن ِّ  سىانًًو اإٍلً

كىلىٍو عىًملى بًًو،  الناقض ا٠تامس مىٍن أىبٍػغىضى شىٍيئان ٦تَّا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي  ويدخل فيو: -
ـً أىٍك ثػىوىابًًو أىٍك ًعًقابًًو، كمن  كيدخل فيو أيضان: الناقض السادس االٍستػىٍهزىاء ًبشىيءو ًمٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى

أك الدين أك يستهزئ با١تبلئكة كأف يسب ملك ا١توت، أك يستهزئ  يسب ا أك الرسوؿ 
رتف أك السنة، كمن يستهزئ بالصبلة أك بأحد األنبياء، أك يستهزئ بشيء ٦تا ثبت يف الق

اللحية كالثوب كالسواؾ، ك٨توىا، كال فرؽ يف تكفَت من فعل ذلك سواء كاف جادا أك مازحان 
يكرىه إكراىان حقيقيان 

 []بتصرؼ[.-العبان أك كاف غاضبان إال ا١ت
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ِ
َ
كز

ُ
 عدو انعذر يف ْذِ انُٕاقض انعشزة إَل امل

ًذًه النػَّوىاًقًض بػىٍُتى ا٢ٍتىازًًؿ كىاٞتٍىادّْ كىا٠تٍىاًئًف ًإالَّ بعد ذكر النواقض مث قاؿ يًع ىى : ]كىالى فػىٍرؽى يًف ٚتًى
لًيلي قػىٍوليوي  مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ    :اٍلميٍكرىه . كىالدَّ

ٯتىاًف كىلىًكٍن مىٍن  شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه ، ذىًلكى بًأىنػَّهيمي بًاإٍلً
نٍػيىا عىلىى اآٍلىًخرىًة كىأىفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى   – َُٔ]النٍَّحل:   اٍستىحىبُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ

َُٕ.].] 

يًع ىىًذًه النػَّوىاًقًض: أم من جاء بأم من ىذه النواقض  العشرة كلو بناقض كىالى فػىٍرؽى يف ٚتىً 
 كاحد،

فإنو ٭تكم لو بالكفر دكف توقف أك شك سواء كاف من كقع يف ىذا الناقض ىىازاًًلن مازحان 
اٌدان بذلك، ،بفعلو أك اعتقاده أك قولو ائًًفان أك تمنان مطمئ أكى كاف جى ٍوفىان ًمٍن أك  ان،نأك كاف خى خى

، ٍوفىان ًمٍن نػىٍقًص جىاهو، نػىٍقًص مىاؿو ارىاةن أًلىحىد، أىٍك خى أك جهبلن منو بأف ذلك من نواقض  أىٍك ميدى
 التوحيد أك ما شابو، كسيأيت التفصيل الحقان إف شاء ا.

فبل عذر ألحدو مطلقان جاء بواحد من تلك النواقض ًإالَّ اٍلميٍكرىه، مع كوف قلبو مطمئنان 
 باإلٯتاف.

)التكفَت لو شركط كموانع قد تنتفي يف حق  ( :ْٕٖ/ ُِقاؿ ابن تيمية يف الفتاكل )
 ا١تعُت، كأف تكفَت ا١تطلق ال يستلـز تكفَت ا١تعُت، إال إذا كجدت الشركط، كانتفت ا١توانع..(

 (:ُْْ«: )طريق ا٢تجرتُت»كقاؿ ابن القيَّم يف 
نة كاألمكنة كاألشخاص، فقد تقـو حجة ا على )إف قػيػاـ اٟتػجػة ٮتتلف باختبلؼ األزم

الكفار يف زماف دكف زماف، كيف بقعة كناحية دكف أخرل،كما أهنا تقـو على شخص دكف 
تخػر، إما لعدـ عقلو ك٘تييزه كالصغَت كآّنوف، كإما لعدـ فهمو كالذم ال يفهم ا٠تطاب، كمل 

 .٭تضر ترٚتاف يًتجم لو(
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 اإلكزاِ:
صطبلح: ٛتل الغًَت على أف يفعل االكيف  .اإلكراه لغة: ٛتل الغَت على ما ال يرضاه قهرنا
 كىو ما يسمى اليـو "الغصب". .ما ال يرضاه، كال ٮتتار مباشرتو، لو ترؾ كنفسو

 :إىل قسمُت اإلكراه كيقسم

لًجئ  (ُ
ي
أك الكامل: كىو الذم ال يبقى للشخص معو قدرة كال اختيار؛ كذلك  اإلكراه ا١ت

 .بأف يهدّْده ٔتا يضر بالنفس أك بعضوو من البدف
اإلكراه غَت ا١تلجئ أك الناقص: كىو التهديد ٔتا ال يضر النفس أك العضو؛ كالتخويف   (ِ

 .باٟتبس أك القيد أك الضرب الذم ال يتلف

 :شروط اإلكراهو 

كرً   -ُ
ي
 .ه قادرنا على تنفيذ ما ىدَّد بوأف يكوف ا١ت

يكرًه سينفّْذ هتديدىه لو مل ٭تقّْق ما أكره عليو، كأنو    -ِ
أف يغلب على ظن ا١تستكرىه أف ا١ت

  .عاجز عن التخلص من التهديد با٢ترب أك االستغاثة أك ا١تقاكمة
 .الشارع من إتبلؼ نفس أك عضو أك ماؿ أف يكوف األمر ا١تكره عليو متضمننا ١تا ال يرضاه  -ّ
 .أف يكوف ا١تستكرىه ٦تتنعنا عن الفعل الذم أيكرًه عليو قبل اإلكراه  -ْ
 .أف يكوف ا١تهدد بو أشدَّ خطرنا على ا١تستكرىه ٦تا أكره عليو  -ٓ
 .أف يًتتب على فعل ا١تكره بو ا٠تبلص من ا١تهدد بو -ٔ
 .أف يكوف ا١تهدد بو عاجبلن   -ٕ
 .ا١تكره بفعل غَت ما أكرىو عليو، أك بالزيادة عليو، كإال اعترب ٥تتارنا أال ٮتالف ا١تستكره  -ٖ
أال يكوف ا١تهدد بو حقِّا للمكره يتوصل بو إىل ما ليس حقِّا لو كال كاجبنا، كىذا شرط   -ٗ

 .عند اٟتنفية كا١تتأخرين من الشافعية، كليس بشرط عند غَتىم
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النِب  ا تعاىل سبكالقلب باإلٯتاف،  اطمئناف  عدـ الكفر مع فمن أيكره على قوؿ أك فعل
 ،ان تامان إكراىككاف مكرىان ، ك٨تو ذلك من الكفر أك الصبلة إىل الصليب أك الدين ٤تمد 

مىٍن كىفىرى بًاللًَّو  ﴿ :قولو تعاىلل ،٭تكم بالردة ففي ىذه اٟتالة ال يىكفر من كاف ىذا حالو، كال
ٯتىاًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن  أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ بًاإٍلً

 [،َُٔالنحل: ]﴾  ًمنى اللًَّو كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه 

كرًه   حىت قتلو  الكفر أك قولو لكن إف امتنع ا١تستكرىه عن فعل 
ي
 .كاف مثابنا ثواب اٞتهادا١ت

الشافعية كاٟتنابلة كالظاىرية اإلكراه الناقص بالتاـ يف ىذا الباب، كاقتصر اٟتنفية كأٟتق 
كا١تالكية على اإلكراه التاـ، كقالوا: إذا كاف اإلكراه ناقصنا فبل يرخص فيها أصبلن، ك٭تكم بكفر 

 .تل فقطكمل ييًبح ا١تالكية إجراءى كلمة الكفر على اللساف إال يف حالًة اإلكراه على الق .فاعلها

، أك قطع عضوو من أعضائو كلو أ٪تلة، أما فبل يباح اإلكراه فيو كال  قتل ا١تسلم بغَت حقٍّ
كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت بًغىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا  ﴿ :تعاىل ولو قل يرخص،

 ، كتستوم يف التحرمي حاؿ اإلكراه الناقص كاإلكراه التاـ،[ٖٓاألحزاب: ]﴾  بػيٍهتىاننا كىًإٍٙتنا ميًبيننا
 .ال يباح كال يرخص فيو اإلكراهفهذا 

اتَّفق أىل العلم على إمث مىن أيكرًه على القتل فقىتىل، كاختلفوا يف القصاص منو إذا كاف كلقد 
ه ٚتيعنا؛ ألف ا١تستكره اإلكراه تامِّا، فقاؿ ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة: يقتص من ا١تكرًًه كا١تستكرى 

يكرىه متسبّْب يف القتل، كا١تتسبب كا١تباشر
 .كجد منو القتل حقيقة، كا١ت

كقاؿ أبو حنيفة: يقتص من ا١تكرىه، كال قصاص على ا١تستكره، كىذا القوؿ ركاية عن أٛتد 
 .أما إف كاف اإلكراه ناقصنا، فيجب القصاص على ا١تستكره ببل خبلؼ .كأحد قويلى الشافعي

ًمًو، كىًإٍف أى  ًمًو، فىًإٍف أىٍظهىرىهي فػىهيوى بىاؽو عىلىى إٍسبلى ٍظهىرى "فىمىىتى زىاؿى عىٍنوي اإٍلًٍكرىاهي، أيًمرى بًًإٍظهىاًر إٍسبلى
اٍلكيٍفًر ًمٍن اٍلكيٍفرى حيًكمى أىنَّوي كىفىرى ًمٍن ًحًُت نىطىقى بًًو؛ أًلىنػَّنىا تػىبػىيػَّنَّا ًبذىًلكى أىنَّوي كىافى ميٍنشىرًحى الصٍَّدًر بً 

 [.ِْص ًٗحًُت نىطىقى بًًو، ٥تيٍتىارنا لىوي".]ا١تغٍت البن قدامة: ج
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 انعذر باجلٓم
أما مذاىب الناس يف العذر باٞتهل فمذىب جنح إىل اإلفراط كالغلو فاٞتهل عندىم ليس 

 بعذر على اإلطبلؽ كىؤالء كقفوا ٖتت مظلة كراية ا٠توارج الغبلة، 

ريط كالتمييع كعذركا باٞتهل على اإلطبلؽ كىؤالء كقفوا ٖتت كمذىب تخر جنح إىل التف
 مظلة أىل اٞتهمية كاإلرجاء، 

كالصحيح ىو ما قرره أىل العلم: أف من بلغو القرتف العظيم فقد قامت عليو اٟتٌجة 
كالنذارة، خصوصان يف أكضح أبواب الدين الذم بعث كافة الرسل من أجلو أٌما أف ييراد باٟتجة 

يؤتى إىل كل كاحد يف مكانو فتقاـ عليو اٟتجة؛ فهو ما أنكره ا تعاىل يف قولو  كقيامها أف
تعاىل عن ا١تشركُت" }فىمىا ٢تىيٍم عىًن التٍَّذًكرىًة ميٍعًرًضُتى كىأىنػَّهيٍم ٛتييره مٍُّستىنًفرىةه * فػىرٍَّت ًمن قىٍسوىرىةو * 

أف شأنو يف  فان مُّنىشَّرىةن . كمعلـو من سَتة النِب بىٍل ييرًيدي كيلُّ اٍمرًلءو مّْنػٍهيٍم أىف يػيٍؤتىى صيحي 
دعوة الطوائف ا١تمتنعة؛ أنو كاف يراسل رؤكس تلك الطوائف دكف تحاد رعيتهم، كمل يكن 

خصوصان يف  -يشًتط أك يأمر رسلو كأمراءه بوجوب تتبع تحاد الناس إلقامة اٟتجة عليهم 
ٟتجة عليو، كأف اٟتاؿ عند العلماء بعد انتشار كمعلـو أف اارب ال ٕتب إقامة ا -ااربُت 

اإلسبلـ كفشيوّْه يف أرجاء ا١تعمورة ليس كاٟتاؿ يف فجر الدعوة كأكؿ اإلسبلـ أك مع حديث 
 العهد باإلسبلـ. 

فإفراد ا بالعبادة كنبذ ما سواه من  والجهل بأصول الدين والملِّة، ال يُ ْعتبر عذراً،
كلو عذر اٞتاىل يف أصوؿ الدين كأحكامو  د من الشهادتُت،ا١تعبودات الباطلة ىو ا١تقصو 

 الظاىرة اٞتليَّة ألجل جهلو لكاف اٞتهل خَتان من العلم، كما قاؿ الشافعي.

فبل تقبل دعول اٞتهل فيما يفعلو ا١تشركوف عند القبور كاألضرحة كا١تزارات من دعاء 
كطلب الشفاء، فكل ىذا ٦تا ىو األموات، كالذبح ٢تم، كاالستعانة ّٔم، كسؤا٢تم ا١تغفرة، 

 معلـو من دين اإلسبلـ بالضركرة أنو شرؾ أكرب، 
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كمثل ىذا سب الشريعة، كاالستهزاء بالدين كالطعن فيو، فهذا ال يعذر صاحبو ّتهلو، إال 
من كاف حديث عهد بكفر، أك نشأ ببادية بعيدة، أك كاف يسكن بُت كفار؛ كتعذر عليو رفع 

 اٞتهل عن نفسو.
كالزنا كاللواط كشرب ا٠تمر، ال يعذر من   أركان اإلسالم والمحرمات الظاىرةوكذلك 

 ىو بُت ا١تسلمُت ّتهلها كال يقبل منو ذلك.
كفعل شيء من ارمات  وقد يعذر الجاىل بترك شيء من الواجبات كالصالة والزكاة، 

 بلد بعيد كشرب ا٠تمر ك٨توه إذا كاف حديث عهد بكفر، أك نشأ ببادية بعيدة، أك يعيش يف
 عن ببلد ا١تسلمُت كبعض الببلد اليت يتعذر فيها العلم كاالحًتاز من اٞتهل.

 

 مسألة: ويثبت وصف الشرك للجاىل ولو قبل قيام الحجة الرسالية:

  َّأىٍبًلٍغوي قاؿ تعاىل: }كىًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكُتى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى الٌلًو مثي
 ٔمىٍأمىنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الَّ يػىٍعلىميوفى  التوبة

فسٌماىم مشركُت قبل ٝتاع اٟتجة، كبُت أهنم ٬تهلوف حقائق اإلسبلـ فقاؿ: }ذىًلكى 
 بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الَّ يػىٍعلىميوفى  .

  كىاٍلميٍشرًًكُتى مينفىكُّْتى حىىتَّ تىٍأتًيػىهيمي كقاؿ تعاىل: }ملٍى يىكيًن الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب
 ُاٍلبػىيػّْنىةي  البينة

 فسٌماىم مشركُت قبل البينة، فتنبو!

  كاتفق السلف على أٌف أىل الفًتة الذين عملوا الشرؾ أهنم مشركُت، كمعلـو أف أىل
 الفًتة مل تبلغهم اٟتجة.

ا ىو كفر، كفر بذلك، كإف مل قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )كباٞتملة فمن قاؿ كفعل م
[ ُٕٕيقصد أف يكوف كافرنا، إذا ال يقصد الكفر أحدنا إال ما شاء ا( ]الصاـر ا١تسلوؿ ص 

. 



 
 

283 

 مسألة: الفرق بين االسم والحكم:

اعلم أنو ال تبلـز بُت االسم كاٟتكم إال بعد بلوغ النذير، فالذم يعبد غَت ا قبل بلوغ 
 يعاقب إال بعد قياـ اٟتجة.اٟتجة يسمى مشركان، لكن ال 

فقد قاؿ ا عن فرعوف أنو طغى كعبل يف األرض كأفسد ككل ذلك قبل قياـ اٟتجة ككل 
 ،ىذا قبل رسالة موسى 

 ،ُٕ: }اٍذىىٍب ًإىلى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىى  النازعاتقاؿ تعاىل ١توسى 

اء فبل يكوف إال بعد قياـ أما كصفو بالتويل كاٞتحود كالتكذيب كاإلعراض كاالستكبار كاإلب
، كقاؿ: }كىلىقىٍد أىرىيٍػنىاهي تيىاتًنىا كيلَّهىا فىكىذَّبى ُِاٟتجة، قاؿ تعاىل: }فىكىذَّبى كىعىصىى  النازعات

  ،ٔٓكىأىبى  طو

كاستحقاؽ العذاب يكوف بعد ٣تيء الرسوؿ، قاؿ تعاىل: }كىمىا كينَّا ميعىذًّْبُتى حىىتَّ نػىبػٍعىثى 
 .ُٓءرىسيوالن  اإلسرا

  كاستتابة ا١ترتد: ليست اعذاران لو ّتهلو بالكفر، بل ىو كافر كمل يستتب، كإ٪تا ىي
إلجراء حكم القتل عليو كلعٌلو يرجع عن ردتو، كحكم االستتابة خبلؼ بُت الوجوب 

 كاالستحباب.
 مسألة الحاالت التي ال عذر فيها بالجهل ألحد:

ا١تسائل اليت يف أصل الدين: كىي كصرؼ عبادة لغَت ا أك االنتقاص من ا عز   .1
، فصاحبها ال عذر لو ْتاؿ حىت كلو نشأ يف بادية بعيدة عن العلم أك كاف كجل أك رسولو 

حديث عهد بكفر، كحىت لو كاف مقلدان، فمن كقع يف ىذه ا١تسائل ٌٝتي مشركان كال تقاـ عليو 
 ن القتل ك٨توه إال بعد بلوغ اٟتجة.أحكاـ الدنيا م

عند تية ا١تيثاؽ قاؿ يف تخرىا ) كال عذر للمقلد يف  ُّٗ/ٕقاؿ القرطِب يف تفسَته  
 التوحيد ( اىػ.
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ٍدنىا تبىاءىنىا عىلىى أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى تثىارًًىٍم قاؿ ابو بطُت: " كاستدؿ العلماء ّٔذه اآلية }ًإنَّا كىجى
على أنو ال ٬توز التقليد يف التوحيد، كالرسالة، كأصوؿ الدين، كأف فرضا  ميٍقتىديكفى  ك٨توىا،

على كل مكلف أف يعرؼ التوحيد بدليلو، ككذلك الرسالة، كسائر أصوؿ الدين، ألف أدلة 
 [.ّْٗ/َُ]الدرر ىذه األصوؿ ظاىرة ك اٟتمد، ال ٮتتص ٔتعرفتها العلماء".

ألمور الظاىرة اليت يعلم ا٠تاصة كالعامة من كنقل ابو بطُت من كبلـ ابن تيمية: "إف ا
ا١تسلمُت أهنا من دين اإلسبلـ مثل األمر بعبادة ا كحده ال شريك لو كمثل معاداة اليهود 
كالنصارل كا١تشركُت كمثل ٖترمي الفواحش كالربا كا٠تمر كا١تيسر ك٨تو ذلك فيكفر مطلقا" 

ف من دعائم الدين من األخبار كنقل عنو: "ما ظهر أمره ككا [.ّّٕ-ِّٕ/َُ]الدرر 
 [.ّٖٖ/َُكاألكامر فإنو ال يعذر".]الدرر 

قاؿ ابن حـز األندلسي : " إحداث األحكاـ ال ٮتلو من أحد أربعة أكجو : إما إسقاط 
فرض الـز كإسقاط بعض الصبلة أك بعض الصياـ أك بعض الزكاة أك بعض اٟتج أك بعض حد 

كإما زيادة يف شيء منها أك إحداث فرض جديد  الزَّن أك حد القذؼ أك إسقاط ٚتيع ذلك
كإما إحبلؿ ٤تـر كتحليل ٟتم ا٠تنزير كا٠تمر كا١تيتة كإما ٖترمي ٤تلل كتحرمي ٟتم الكبش كما 

/  ٔأشبو ذلك كأم ىذه الوجوه كاف فالقائل بو مشرؾ الحق باليهود كالنصارل " ] اإلحكاـ 
ِْٔ . ] 

: )... إف ىؤالء الطواغيت الذين يعتقد  ٛتة اقاؿ اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ر 
الناس فيهم كجوب الطاعة من دكف ا كلهم كفار مرتدكف عن اإلسبلـ، كيف ال كىم ٭تٌلوف 
ما حرـٌ ا، ك٭تٌرموف ما أحٌل ا، كيسعوف يف األرض فسادان بقو٢تم كفعلهم كتأييدىم، كمن 

أف فعلهم ىذا لو كاف باطبلن ال ينقلهم إىل  جادؿ عنهم، أك أنكر على من كٌفرىم، أك زعم
الكفر، فأقل أحواؿ ىذا آّادؿ أنو فاسق، ألنو ال يصح دين اإلسبلـ إال بالرباءة من ىؤالء 

 ( . ُٖٖكتكفَتىم ...( )الرسائل الشخصية: ص: 
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 ٔيٍ أيثهت ْذا انُٕع: انشزك األكرب:
ًإىلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإىلى الرَّسيوًؿ قىاليوا حىٍسبػينىا مىا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو قاؿ تعاىل : )كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا 

ٍيئنا كىالى يػىٍهتىديكفى ( سورة ا١تائدة   . َُْتبىاءىنىا أىكىلىٍو كىافى تبىاؤيىيٍم الى يػىٍعلىميوفى شى

نٍػيىا كقاؿ تعاىل : )قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ،  الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ
  .ًَُّسنيوفى صينػٍعنا( سورة الكهف كىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيٍ 

لىةي ًإنػَّهيمي اٗتَّىذيكا الشَّيىاًطُتى أىٍكلًيىاءى ًمٍن  كقاؿ تعاىل : )فىرًيقنا ىىدىل كىفىرًيقنا حىقَّ عىلىٍيًهمي الضَّبلى
 .َّكى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى ( سورة األعراؼ ديكًف اللًَّو 

ا على قاؿ الطربم : " كىذا من أبُت الداللة على خطأ قوؿ من زعمى أف ا ال يعذّْب أحدن
معصية ركبها أك ضبللة اعتقدىا، إال أف يأتيها بعد علم منو بصواب كجهها، فَتكبها عنادنا منو 

، مل يكن بُت فريق الضبللة الذم ضٌل كىو ٭تسىبي أنو لربو فيها. ألف ذلك لو كاف كذلك
. كقد فرَّؽ ا بُت أٝتائهما كأحكامهما يف ىذه اآلية".  ىادو. كفريق ا٢تدل، فػىٍرؽه

 . ُِكقاؿ تعاىل : )كىذىًلكى زييّْنى لًٍلميٍسرًًفُتى مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ( سورة يونس 

ًلًو فػىرىتهي حىسىننا فىًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن كقاؿ تعاىل : )أىفىمىٍن زييّْنى لىوي سي  وءي عىمى
 . ٖيىشىاءي فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ٔتىا يىٍصنػىعيوفى ( سورة فاطر 

 ]يلزم على القول بالعذر بالجهل في الشرك األكبر لوازم باطلة منها:  
 ػ يلـز إعذار جهلة اليهود كالنصارل كعوامهم ،كىذا خبلؼ اإلٚتاع .ُ 

 ػ يلـز إعذار أىل الفًتات أك بعضهم ٞتهلهم كىذا خبلؼ اإلٚتاع .ِ 

 ػ يلـز إعذار جهلة ا١تنافقُت كعوامهم كىذا خبلؼ إٚتاع السلف .ّ 

 ػ يلـز إعذار كل من أنكر ربوبية ا جهبل كىذا خبلؼ إٚتاع السلف .ْ 
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 ػ يلـز إعذار من أنكر علم ا جهبل أك تأكيبل ، كىذا خبلؼ إٚتاع السلف .ٓ 

ػ يلـز إعذار من عطل أٝتاء ا أك صفاتو جهبل من اٞتهمية كىذا خبلؼ إٚتاع ٔ 
 السلف .

ػ يلـز على ىذا القوؿ أف اٟتجة مل تقم على أحد من ىذه األمة ال بالرسوؿ كال ٕ 
 بالقرتف.

سحماف يف توضيح بطبلف اللواـز السابقة قاؿ يف كتابو كشف الشبهتُت قاؿ الشيخ ابن 
)فإف ا١تنع من التكفَت كالتأثيم با٠تطأ يف ىذا كلو )أم الشرؾ األكرب ( رد على من كفر معطلة 
الذات كمعطلة الربوبية كمعطلة األٝتاء كالصفات كمعطلة إفراده تعاىل باإل٢تية كالقائلُت بأف ا 

ئنات قبل كوهنا كغبلة القدرية كمن قاؿ بإسناد اٟتوادث إىل الكواكب العلوية كمن ال يعلم الكا
قاؿ باألصلُت النور كالظلمة ، فإف من التـز ىذا كلو فهو أكفر كأضل من اليهود كالنصارل"] 
 ا١تتممة لكبلـ أئمة الدعوة يف مسألة اٞتهل يف الشرؾ األكرب للشيخ علي بن خضَت ا٠تضَت[.

 

بعض أقواؿ أئمة الدعوة النجدية كما كردت نقبلن من ا١تتممة يف " تكفَت من كىنا نسرد 
كقع يف الشرؾ األكرب كعد التوقف يف إطبلؽ اسم الشرؾ عليو كلو مل تبلغو اٟتجة أك كاف 

عذر من كقع يف الشرؾ األكرب –ىذه الشبهة  فيها أف مقلدان يف تلك ا١تسائل، كبٌُت ا٠تضَت
ر ابن تيمية ألف كل من ادعى العذر فإف أقدـ ما يستدؿ بو من مل تظهر قبل عص -باٞتهل

األقواؿ كبلـ ابن تيمية أنو يعذر ،مث ظهرت ىذه الشبهة يف عصر الشيخ ٤تمد بن عبد 
 الوىاب فتصدل ٢تا كساعده ابنائو كأحفاده رٛتهم ا أٚتعُت ":

قة السابعة عشرة طبقة : " الطب ِْٓقاؿ ابن القيم رٛتو ا يف كتابو طريق ا٢تجرتُت، ص 
ا١تقلدين كجهَّاؿ الكفرة كأتباعهم كٛتَتىم الذين ىم معهم تبعنا ٢تم يقولوف: إنَّا كجدنا تباءنا 
على أمةو كإنَّا على أسوة ّٔم كمع ىذا فهم متاركوف ألىل اإلسبلـ غَت ٤تاربُت ٢تم كنساء 
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أكلئك أنفسهم من السعي  ااربُت كخدمهم كأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ١تا نصب لو
يف إطفاء نور ا كىدـ دينو كإٜتاد كلماتو، بل ىم ٔتنزلة الدكاب. كقد اتفقت األمة على أف 
ىذه الطبقة كفار، كإف كانوا جهاالن مقلدين لرؤسائهم كأئمتهم إال ما ٭تكي عن بعض أىل 

. كىذا مذىب مل يقل بو البدع أنو مل ٭تكم ٢تؤالء بالنار، كجعلهم ٔتنزلة من مل تبلغو الدعوة
أحد من أئمة ا١تسلمُت ال الصحابة كال التابعُت كال من بعدىم، كإ٪تا يعرؼ عن بعض أىل 

ما من مولود إال كىو يولد على »أنو قاؿ:  الكبلـ ادث يف اإلسبلـ. كقد صحَّ عن النٌِب 
عن الفطرة إىل اليهودية  فأخرب أف أبويو ينقبلنو« الفطرة فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك ٯتجسانو

كالنصرانية كآّوسية كمل يعترب يف ذلك غَت ا١ترّب كا١تنشأ على ما عليو األبواف، كصحَّ عنو أنو 
كىذا ا١تقلد ليس ٔتسلم كىو عاقل مكلف « أف اٞتنة ال يدخلها إال نفسه مسلمةه :» قاؿ

الدعوة فليس ٔتكلف يف كالعاقل ا١تكلف ال ٮترج عن اإلسبلـ أك الكفر، كأما من مل تبلغو 
تلك اٟتاؿ كىو ٔتنزلة األطفاؿ كآّانُت، كقد تقدـ الكبلـ عليهم. كاإلسبلـ ىو توحيد ا 
كعبادتو كحده ال شريك لو كاإلٯتاف با كرسولو كاتباعو فيما جاء بو فما مل يأت العبد ّٔذا 

ا فهو كافر جاىل. فغاية ىذه الطبقة أهنم كفار جهاؿ  فليس ٔتسلم كإف مل يكن كافرنا معاندن
غَت معاندين، كعدـ عنادىم ال ٮترجهم عن كوهنم كفارنا فإف الكافر من جحد توحيد ا 
ككذَّب رسولو إمَّا عنادنا أك جهبلن كتقليدنا ألىل العناد فهذا كإف كاف غايتو أنو غَت معاند فهو 

 متبع ألىل العناد " .

أف من أتى بالشهادتُت لكن يعمل الشرؾ كنقل عبد اللطيف ابن اٟتفيد اإلٚتاع على 
 .ّٗ. كفتاكل األئمة النجدية /َُاألكرب أنو مل يدخل يف اإلسبلـ اىػ ا١تنهاج ص 

كقاؿ الشيخ عبد الرٛتن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا )أٚتع العلماء سلفا 
وف مسلما إال بالتجرد كخلفا من الصحابة كالتابعُت كاألئمة كٚتيع أىل السنة أف ا١ترء ال يك

 ْٔٓ -ْٓٓ/ُُمن الشرؾ األكرب كالرباءة منو( الدرر 
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كقاؿ عبد الرٛتن اٟتفيد: "فبل يتم ألىل التوحيد توحيدىم إال باعتزاؿ أىل الشرؾ 
 .ّْْ/ُُكعداكهتم كتكفَتىم". اىػ الدرر 

 

يع ىذه قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب يف تخر رسالتو النواقض العشر: " كال فرؽ يف ٚت
النواقض بُت ا٢تازؿ كاٞتاد كا٠تائف إال ا١تكره. كمل يستثٍت غَت ا١تكره  مثل اٞتاىل أك ا١تتأكؿ أك 

 ، ُٖٖ/ّا١تخطئ اىػ . راجع فتاكل األئمة النجدية 

: " فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة  ٗكقاؿ يف كتابو كشف الشبهات ص
 يعذر باٞتهل .. " أىػ  ٮترجها من لسانو قد يقو٢تا كىو جاىل فبل

كلو رسالة يف الرد على ابن صباح ، ذيكرت يف تاريخ ٧تد ٖتقيق ناصر الدين األسد 
 قاؿ فيها :" كأف من دعى عبد القادر فهو كافر " . ْٖٔص

موجودة يف تاريخ ٧تد  -أحد علماء ثرمدا  -كيف رسالة أرسلها إىل ٤تمد بن عيد 
أف كفر من عبىد قبة أّب طالب ال يبلغ عيشر كفر  ، قاؿ بعد كبلـ : " كلكن أقطع ِّٔص

 ا١تويس كأمثالو .. " انتهى. 

كيف رسالة أرسلها إىل الشيخ عبد اللَّو بن عيسى قاضي الدرعية ، كىي موجودة يف تاريخ 
، أرسلها منكران عليو كيف أشكل عليو تكفَت الطواغيت ،  ٧ِّْتد الرسالة الرابعة عشر ص
بد الوىاب : " فقد ذكر يل أٛتد أنو مشكل عليكم الفيتيا بكفر فقاؿ الشيخ ٤تمد بن ع

ىؤالء الطواغيت مثل أكالد مشساف كأكالد إدريس ، كالذين يعبدكهنم مثل طالب كأمثالو ... " 
 انتهى 

كىي الرسالة العشركف  -أحد علماء ثادؽ  -كيف رسالة أرسلها إىل عبد الرٛتن بن ربيعة 
د كبلـ : " فمن عبد اللَّو ليبلن كهناران مث دعا نبيان أك كليان عند ، قاؿ بع ُّْيف تاريخ ٧تد ص

قربه ، فقد اٗتذ إ٢تُت اثنُت كمل يشهد أف ال إلو إال اللَّو ، ألف اإللو ىو ا١تدعو ، كما يفعل 
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ا١تشركوف اليـو عند قرب الزبَت أك عبد القادر أك غَتىم، ككما يفعل قبل ىذا عند قرب زيد كغَته 
 هى. ... " انت

، كىي ٣تموعة ِْٕكيف رسالة جوابية ردان على اهتامات ضده ، موجودة يف تاريخ ٧تد ص
من التهم كاألقاكيل ضد الشيخ ، أقر الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب  ببعضها أنو يقوؿ ّٔا ، 
كمنها : " تكفَت الناذر إذا أراد بو التقرب لغَت اللَّو كأخذ النذكر كذلك ، كمنها أف الذبح 

كفر كالذبيحة حراـ ، كلو ٝتى اللَّو عليها إذا ذْتها للجن ، فهذه ٜتس مسائل كلها   للجن
حق كأنا قائلها ... "  .. إىل أف قاؿ : " كبٌُت أىل العلم إف أمثاؿ ىذا ىو الشرؾ األكرب..." 

 انتهى .
كيف رسالة أرسلها إىل أحد علماء االحساء كاٝتو أٛتد بن عبد الكرمي ، كىي الرسالة 

. ككاف أٛتد بن عبد الكرمي األحسائي ١تا التبس عليو ّْٔادية كالعشركف يف تاريخ ٧تد صاٟت
فعل عباد القبور مع جهلهم ،ككاف االحسائي ىذا  ينكر تكفَت ا١تعُت ١تن عبد القبور ٞتهلو  
يز تكفَت النوع ال العُت  أم فعلو كفر كشرؾ كليس ىو ٔتشرؾ كال كافر ألنو جاىل ،  ك٬تي

لشيخ يف رسالة طويلة قاؿ فيها الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب: "كتأمل تكفَت ) ابن كناقشو ا
تيمية ( لرؤسائهم فبلنان كفبلنان بأعياهنم ، كردهتم ردة صر٭تة . كتأمل تصر٭تو ْتكاية اإلٚتاع 
على ردة الفخر الرازم عن اإلسبلـ مع كونو عند علمائكم من األئمة األربعة ، ىل يناسب 

ت من كبلمو أف ا١تعُت ال يكفر، كلو دعى عبد القادر يف الرخاء كالشدة ، كلو ىذا ١تا فهم
 أحب عبد اللَّو بن عوف كزعم أف دينو حسن مع عبادتو أّب حديدة ... " .

كقاؿ يف الرسالة أيضا  بعد ذكر من كفره السلف قاؿ : كاذكر كبلمو يف اإلقناع كشرحو 
عندكم ، مث قاؿ منصور البهويت : كقد عمت البلول  يف الردة كيف ذكركا أنواعا كثَتة موجودة

يف ىذه الفرؽ كأفسدكا كثَتا من عقائد أىل التوحيد نسأؿ ا العفو كالعافية . ىذا لفظو 
ْتركفو ، مث ذكر قتل الواحد منهم كحكم مالو ىل قاؿ كاحد من ىؤالء من الصحابة إىل زمن 

 ( . ْٕػ  ّٔ/  َُهنم الدرر السنية ) منصور البهويت إف ىؤالء يكفر أنواعهم ال أعيا
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كيف رسالة لو يف تفسَت كلمة التوحيد يف ٣تموعة مؤلفات الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ، 
. قاؿ : " كأنت ترل ا١تشركُت من أىل زماننا كلعل ٣ّّٔتلد العقيدة القسم األكؿ ص

و الضر قاـ يستغيث بعضهم يٌدعي أنو من أىل العلم كفيو    زىد كاجتهاد كعبادة ، إذا مسٌ 
بغَت اللَّو مثل معركؼ أك عبد القادر اٞتيبلِ ،كأجلّْ من ىؤالء مثل زيد بن ا٠تطاب كالزبَت ، 

فاللَّو ا١تستعاف ، كأعظم من ذلك أهنم يستغيثوف  كأجلّْ من ىؤالء مثل رسوؿ اللَّو 
 أمثا٢تم انتهى .بالطواغيت كالكفرة كا١تردة مثل مشساف كإدريس ، كيقاؿ لو األشقر كيوسف ك 

كيف رسالة كتبها الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب لبعض تبلمذتو يف الدرعية ١تٌا كاف الشيخ يف 
يف أكؿ دعوتو ، كتبلمذتو ىم : عيسى بن قاسم ، كأٛتد بن سويلم، كىي موجودة يف  العيينة

.  كتعجب الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب كيف يىشيكُّوف يف تكفَت َُْتاريخ ٧تد ص
 الطواغيت كأتباعهم، كىل قامت عليهم اٟتجة أـ ال ؟ 

 

إذا أشرؾ با، أك صار مع كاعلموا أف األدلة على تكفَت ا١تسلم الصاحل )كقاؿ رٛتو ا : 
ا١تشركُت على ا١توحدين، كلو مل يشرؾ، أكثر من أف ٖتصر، من كبلـ ا ككبلـ رسولو، ككبلـ 

 .ِِٕ(. الرسائل الشخصية ص أىل العلم كلهم

 

كللشيخ عبد ا بن ٤تمد بن عبد الوىاب كتاب مستقل يف ذلك كىو ]كتاب الكلمات 
يث ذكر فيو: كبلـ العلماء أصحاب ا١تذاىب األربعة فيما النافعة يف ا١تكفرات الواقعة[ ح

يكفر بو ا١تسلم كيرتد كأهنم أكؿ ما يبدكف يف باب حكم ا١ترتد بالكبلـ يف الشرؾ األكرب 
كتكفَتىم ألىلو كعدـ عذرىم باٞتهل ، فذكر كبلـ الشافعية كذكر منهم ابن حجر ا٢تيتمي يف  

َتة األكىل كنص على عدـ العذر باٞتهل يف قولو بياف كتابو الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر يف الكب
) الشرؾ كذكر ٚتلة من أنواعو لكثرة كقوعها يف الناس كعلى السنة العامة من غَت أف يعلموا 

أهنا كذلك كنقل كبلـ النوكم يف شرح مسلم يف الذبح لغَت ا تعظيما أنو شرؾ  أم جهاؿ ( 
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، كنقل كبلـ أّب شامة يف  ع من الذبيحة ١تعُت ّٔا ( )كىذا تعيُت ألف ا١تنكصار بالذبح مرتدا 
الباعث ، كنقل كبلـ صاحب كتاب تبُت ااـر يف باب الكفر كذكر أنواع من الشرؾ األكرب 
منها من سجد لغَت ا أك أشرؾ بعبادتو شيئا من خلقو أنو كفر باإلٚتاع كيقتل إف أصر على 

فيمن دعاء غَت ا أك نذر لو كأنو كفر ، كمن  ذلك ،كنقل كبلـ الشيخ قاسم يف شرح الدرر 
كبلـ ا١تالكية نقل كبلـ أّب بكر الطرطوشي كصرح أف الذم يفعل يف زمانو من العمد إىل 
الشجر ك٨توه أنو مثل فعل ا١تشركُت ، مث ذكر كبلـ اٟتنابلة ، فذكر كبلـ ابن عقيل يف تكفَته 

بذلك ، كنقل كبلـ ابن تيمية كابن القيم  من عظم القبور كخاطب ا١توتى باٟتوائج أهنم كفار
 ككالده كأطاؿ يف ذلك يف تكفَت من أشرؾ با كعدـ عذره باٞتهل.

 
: "أف سؤاؿ ا١تيت كاالستغاثة ِْٕ/َُكنقل عبد ا بن ٤تمد بن عبد الوىاب يف الدرر 

قت بو يف قضاء اٟتاجات كتفريج الكربات من الشرؾ األكرب الذم حرمو ا كرسولو كاتف
الكتب اإل٢تية كالدعوات النبوية على ٖترٯتو كتكفَت فاعلو كالرباءة منو كمعاداتو لكن زمن 
الفًتات ال يكفر الشخص ا١تعُت بذلك حىت تقـو عليو اٟتجة الرسالة كيبُت لو كيعرؼ أف ىذا 

 ىو الشرؾ األكرب فاف أصر على شركو فهو كافر " باختصار . 
الرافضة كفار أصليُت كال ييعذركف باٞتهل" ]الدرر  كاعترب الشيخ ٛتد بن ناصر: "أف

َُ/ّّٓ.] 
قاؿ عبد الرٛتن بن حسن: "كىو من الطبلب الذين درسوا على الشيخ ٤تمد بن عبد 

 الوىاب مباشرة يف أكؿ طلبو للعلم يف تخر حياة جده: 
ر "كا١تقصود: بياف ما كاف عليو شيخ اإلسبلـ كإخوانو من أىل السنة كاٞتماعة من إنكا

الشرؾ األكرب الواقع يف زماهنم كذكرىم األدلة من الكتاب كالسنة على كفر من فعل ىذا 
على شفا جرؼ ىار"  -ىذا اٞتاىل ا١تفًتم-الشرؾ أك اعتقده فإنو ْتمد ا يهدـ ما بناه 

 [.ُٓٓ/ّ]فتاكل األئمة النجدية 
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ذكر ما ىم عليو قاؿ:  كقاؿ يف جواب ألبن تيمية يف الفتاكل ا١تصرية يف الفبلسفة بعد ما
فهم أكفر من اليهود كمن النصارل، فعٌلق على فتواه فقاؿ: "كمل يقل شيخ اإلسبلـ أهنم 
يعذركف باٞتهل بل كفرىم كقاؿ أهنم ارتدكا ، قاؿ كمن أضمره فهو منافق ال يستتاب عند 

 [.ُْٕ/ُُأكثر العلماء" ]الدرر 
 

 أك ٣تتهدا أك ٥تطئا أك مقلدا أك جاىبل كقاؿ ابوبطُت: "فا١تدعي أف مرتكب الكفر متأكال

معذكر ٥تالف للكتاب كالسنة كاإلٚتاع ببل شك مع أنو ال بد أف ينقض أصلو فلو طرد أصلو  
ك٨تو ذلك" ]الدرر السنية  كفر ببل ريب كما لو توقف يف تكفَت من شك يف رسالة ٤تمد 

 [.ٗٓٔ/ُ، كيف ٣تموعة الرسائل  ّٕ-ِٕ/ُِ
بو العلماء يف باب حكم ا١ترتد الشرؾ يقولوف من أشرؾ با كفر كقاؿ: "كأكؿ شئ يبدأ 

كما قالوا فيما دكنو" اىػ  ألف الشرؾ عندىم أعظم أنواع الكفر كمل يقولوا إف كاف مثلو ال ٬تهلو
 . 

كلو رسائل يف تكفَت ا١تعُت يف الشرؾ األكرب كعدـ عذره باٞتهل منها رسالة يف"تكفَت 
 [.َّٔ/َُيف الشرؾ األكرب" ]الدرر  ا١تعُت كعدـ العذر باٞتهل

 

كقاؿ ١تا نقل حديث عدم ابن حاَت )أليس ٭تلوف ما حـر ا فتحلونو ..اٟتديث (: 
"فذمهم ا سبحانو كٝتاىم مشركُت مع كوهنم مل يعلموا أف فعلهم معهم ىذا عبادة ٢تم فلم 

 [.  ّّٗ/َُيعذركا باٞتهل".]الدرر

كقاؿ : " فإف كاف مرتكب الشرؾ األكرب معذكرا ٞتهلة فمن الذم ال يعذر كالـز ىذه 
الدعوة أنو ليس  حجة على أحد إال ا١تعاند مع أف صاحب ىذه الدعوة ال ٯتكنو طرد أصلة 

أك شك يف  بل ال بد أف يتناقض فإنو ال ٯتكن أف يتوقف يف من شك يف رسالة ٤تمد 
وؿ الدين كالشاؾ جاىل كقاؿ كالـز ىذا أف ال نكفر جهلة اليهود البعث أك غَت ذلك من أص
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كالنصارل كالذين يسجدكف للشمس كالقمر كاألصناـ ٞتهلهم كال الذين حرقهم علي بن أّب 
طالب بالنار ألنا نقطع أهنم جهاؿ كقد أٚتع ا١تسلموف على كفر من مل يكفر اليهود 

 [.ْٕ -ٗٔ/ُِىم جهاؿ".] الدرر كالنصارل أك شك يف كفرىم ك٨تن نتيقن أف أكثر 
كقاؿ: " ككبلـ العلماء يف تكفَت ا١تعُت كثَت. كأعظم أنواع الكفر: الشرؾ بعبادة غَت ا، 
كىو كفر بإٚتاع ا١تسلمُت، كال مانع من تكفَت من اتصف بذلك، كما أف من زَّن قيل: فبلف 

 [. ُْٕ/َُزاف، كمن راب: قيل: فبلف مراب ".]الدرر 

 

وؿ يف تكفَت ا١تعُت: ظاىر اآليات، كاألحاديث، ككبلـ ٚتهور العلماء تدؿ كقاؿ: " نق
على كفر من أشرؾ با فعبد معو غَته، كمل تفرؽ األدلة بُت ا١تعُت كغَته، قاؿ تعاىل: }ًإفَّ اللَّوى 

ىيٍم ، كىذا عاـ يف كل ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو ، كقاؿ تعاىل: }فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكُتى حىٍيثي كىجىٍد٘تييو 
 كاحد من ا١تشركُت.

كٚتيع العلماء يف كتب الفقو، يذكركف حكم ا١ترتد، كأكؿ ما يذكركف من أنواع الكفر 
كالردة: الشرؾ، فقالوا: إف من أشرؾ با كفر، كمل يستثنوا اٞتاىل، كمن زعم  صاحبة أك 

استهزأ با أك رسلو أك كتبو، كفر كلدا كفر، كمل يستثنوا اٞتاىل، كمن قذؼ عائشة كفر، كمن 
إٚتاعا، لقولو تعاىل: }ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم ؛ كيذكركف أنواعا كثَتة ٣تمعا على  

 كفر صاحبها، كمل يفرقوا بُت ا١تعُت كغَته.

استتابتو، مث يقولوف: فمن ارتد عن اإلسبلـ قتل بعد االستتابة، فحكموا بردتو قبل اٟتكم ب
فاالستتابة بعد اٟتكم بالردة، كاالستتابة إ٪تا تكوف ١تعُت؛ كيذكركف يف ىذا الباب، حكم من 
جحد كجوب كاحدة من العبادات ا٠تمس، أك استحل شيئا من ارمات، كا٠تمر كا٠تٍنزير 

 ك٨تو ذلك، أك شك فيو يكفر، إذا كاف مثلو ال ٬تهلو.
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 :-دين بالضرورةالمعلومة من ال –المسائل الظاىرة  .2
كىي الواجبات كارمات ا١تتواترة اليت يعلم العامة كا٠تاصة من ا١تسلمُت أهنا من دين 
اإلسبلـ، كأركاف اإلسبلـ، ككالعلم بوجود ا، كأف ا على كل شيء قدير، كأف القرتف كبلـ 

 ا، ككوجوب معاداة اليهود كالنصارل، كغَتىا من ا١تسائل الظاىرة،

سائل ال يعذر فيها باٞتهل إال من كاف خارج مظنة العلم، كمن نشأ يف بادية فهذه ا١ت
 بعيدة عن العلم أك كاف حديث عهد بكفر، ك٨تو ذلك،

كمظنة العلم: ىي إمكانية كصوؿ العلم إليو مع إمكاف الفهم بنفسو أك بوسيلة مقدكره، 
ك فهمو مع كجود قرين لو كضابطو: أف مثلو ال ٬تهلو، أم: إذا ادعى عدـ كصوؿ العلم إليو أ

 يف نفس حالو ٮتالفو فإنو ال يعذر ّتهلو ك٭تكم بردتو ككفره كا أعلم.

فمن بلغو الدليل من القرتف أك السنة أك ٝتع بو فقد قامت عليو اٟتجة كال يشًتط 
 التعريف من عامل أك غَته إذ العربة ببلوغ اٟتجة ال بفهمها. 

 

ل اليت قد ٮتفى دليلها، كمسائل القدر كاإلرجاء كىي ا١تسائ أما المسائل الخفية:  .ّ
كالتأكيل كالوعد كالوعيد كبعض مسائل األٝتاء كالصفات، كالنزكؿ كالرؤية كاليدين ، ك٨تو 
ذلك ٦تا يعلمها خاصة الناس دكف عامتهم. فهذه يعذر صاحبها باٞتهل كال يكفر إال بعد 

 قياـ اٟتجة عليو كإزالة الشبهة عنو.
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 التأويل يكون في المسائل الخفية فقط وليس دائماً يكون من موانع الكفر:مسألة: 

من موانع التكفَت اليت ٘تنع من ٟتوؽ الوعيد با١تعُت التأكيل ا١تعترب كا١تستساغ شرعنا؛ فمن 
منع عنو ٟتوؽ الوعيد، مثاؿ ذلك ما يف ا١تسائل ا٠تفية كقع يف ا١تخالفة الشرعية لتأكيل معترب 

عندما تأكؿ قولو تعاىل: )لىٍيسى عىلىى الًَّذينى تمىنيوا  لبدرم قدامة بن مظعوف حصل للصحاّب ا
نيوا مثيَّ كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت جينىاحه ًفيمىا طىًعميوا ًإذىا مىا اتػَّقىٍوا كىتمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت مثيَّ اتػَّقىٍوا كىتمى 

بُّ ا [، فأحل لنفسو شرب ا٠تمر، على اعتبار ٍّٗلميٍحًسًنُتى( ]ا١تائدة:اتػَّقىٍوا كىأىٍحسىنيوا كىاللَّوي ٭تًي
أنو من الذين تمنوا كعملوا الصاٟتات، كبالتايل ال جناح عليو لو شرب ا٠تمر، فأحل بذلك 
شرب ا٠تمر، كىذا كفر، كلكن ١تا كاف اٟتامل على كقوعو يف ىذا الكفر التأكيل كالفهم 

بو، كأٚتع الصحابة على استتابتو كإلزامو اٟتجة أكالن فإف ا٠تاطئ لآلية مينع عنو ٟتوؽ الكفر 
أصر على االستحبلؿ بعد ذلك قتل كفرنا كردة على أنو قد غَت كبدؿ، كاستحل ما حـر ا 

 فتاب إىل ا كجلد . 

كحىت ال يظن ظاف أف التأكيل يكوف دائما مانعا من موانع الكفر فقد نقل القاضي عياض 
 [، ُِٕ/ِالتأكيل يف لفظ صراح ال يقبل( ]الشفا:  قوؿ العلماء: )إدعاء

، فمن عرفت كاشتهرت زندقتو ِٕٓكنص عليو شيخ اإلسبلـ يف الصاـر ا١تسلوؿ: ص 
كتبلعبو بأدلة الشرع، أك كاف يتعاطى من أسباب الكفر ما ىو صريح ككاضح كال ٭تتمل 

تعاطي الكفر الصريح، فإنو التأكيل، مل تقبل منو دعول التأكيل فليس مث إجتهاد كتأكيل يسوغ 
ال ٗتلو حجة كافر من الكافرين من تأكيبلت فاسدة يرقع ّٔا كفره، كعلى كل األحواؿ فإف 
ا٠تطأ يف التأكيل يسقط كمانع من موانع التكفَت، بإقامة اٟتجة على ا١تتأكؿ ]الرسالة الثبلثينية 

 بتصرؼ[، ْٖ – ّٕألّب ٤تمد ا١تقدسي: ص 

كىبًاٞتٍيٍملىًة فىاٍفًتىاؽي أىٍىًل اٍلًكتىابػىٍُتً، كىاٍفًتىاؽي ": ]بػىٍعضي تثىاًر التٍَّأًكيًل[يف  ابن القيم رٛتو ا قاؿ
بىوي التٍَّأًكيلي، كىًإ٪تَّىا أيرًيقىٍت ًدمىاءي اٍلميٍسًلمً  ثو كىسىٍبًعُتى ًفٍرقىةن إ٪تَّىا أىٍكجى ًذًه اأٍليمًَّة عىلىى ثىبلى ُتى يػىٍوـى اٞتٍىمىًل ىى

ـً ًمٍن اكىًصفُّْتى  ٍسبلى اءي اإٍلً نىًة اٍبًن الزُّبػىٍَتً كىىىليمَّ جىرِّا بًالتٍَّأكًيًل، كىًإ٪تَّىا دىخىلى أىٍعدى ٍلميتػىفىٍلًسفىًة  كىاٟتٍىرًَّة كىًفتػٍ
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ٍٝتىاًعيًليَّة كىالنُّصىٍَتًيًَّة ًمٍن بىاًب التٍَّأًكيًل، فىمىا ايٍمتيحً  ـي ٔتًٍحنىةو قىطُّ إالَّ كىاٍلقىرىاًمطىًة كىاٍلبىاًطًنيًَّة كىاإٍلً ٍسبلى نى اإٍلً
بىًب مىا اٍرتىكىبيوا كىسىبىبػيهىا التٍَّأًكيلي؛ فىًإفَّ ٤ًتٍنىتىوي إمَّا ًمٍن اٍلميتىأىكًّْلُتى، كىًإمَّا أىٍف ييسىلَّطى عىلىٍيًهٍم اٍلكيفَّاري ًبسى 

بىاًطيًل، فىمىا الًَّذم أىرىاؽى ًدمىاءى بىًٍت جىًذٯتىةى كىقىٍد ًمٍن التٍَّأًكيًل كىخىالىفيوا ظىاًىرى التػٍَّنزًيًل كىتػىعىلَّليوا بًاأٍلى 
ٍيًو كىتػىبػىرَّأى إىلى اللًَّو ًمٍن ًفٍعًل اٍلميتىأىكًّْؿ بًقىٍتًلًهٍم كىأىخىذى  حىىتَّ رىفىعى رىسيوؿي اللًَّو أىٍسلىميوا غىيػٍري التٍَّأًكيًل  يىدى

يًٍبيىًة عىنٍ  -رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيٍم  -أىٍموىا٢تىيٍم؟ كىمىا الًَّذم أىٍكجىبى تىأىخُّرى الصَّحىابىًة  ميوىافػىقىًة رىسيوًؿ  يػىٍوـى اٟتٍيدى
 اٍشتىدَّ غىضىبيوي لًتىأىخُّرًًىٍم عىٍن طىاعىًتًو حىىتَّ رىجىعيوا عىٍن ذىًلكى التٍَّأًكيًل؟ كىمىا غىيػٍري التٍَّأًكيًل حىىتَّ  اللًَّو 

ـى أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى عيٍثمىافى ظيٍلمنا كىعيٍدكىاننا كىأىٍكقىعى اأٍليمَّةى ًفيمىا أىٍكقػىعىهىا ًفيًو حىىتَّ   اآٍلفى غىيػٍري الًَّذم سىفىكى دى
ـى عىًليٍّ مى التٍَّأًكيًل؟ كى  غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم  كىابًٍنًو اٟتٍيسىٍُتً كىأىٍىًل بػىٍيًتًو  ا الًَّذم سىفىكى دى

ـى اٍبًن الزُّبػىٍَتً كىحيٍجًر بٍ  ـى عىمَّاًر ٍبًن يىاًسرو كىأىٍصحىابًًو غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم أىرىاؽى دى ًن عىًدمٍّ أىرىاؽى دى
 يًف ًد ٍبًن جيبػىٍَتو كىغىٍَتًًىٍم ًمٍن سىادىاًت اأٍليمًَّة غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم أيرًيقىٍت عىلىٍيًو ًدمىاءي اٍلعىرىبً كىسىًعي

ـى أىٍٛتىدى بػىٍُت اٍلًعقىابػىٍُتً كىضيًربى السّْيىا مىا نىًة أىّب ميٍسًلمو غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم جىرَّدى اإٍلً طى حىىتَّ ًفتػٍ
ـى أىٍٛتىدى ٍبنى نىٍصرو ا٠ٍتيزى  مىا اًعيَّ كىخىلَّدى عىجٍَّت ا٠تٍىًليقىةي إىلى رىبػّْهىا تػىعىاىلى غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم قػىتىلى اإٍلً

ٍلقنا ًمٍن اٍلعيلىمىاًء يًف السُّجيوًف حىىتَّ مىاتيوا غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم سىلَّطى سيييو  ؼى التَّتىاًر عىلىى دىاًر خى
ٟتٍىاًد ًمٍن أىٍىًل اٟتٍيليوًؿ كىااًل  ـً حىىتَّ رىدُّكا أىٍىلىهىا غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىىىٍل دىخىلىٍت طىائًفىةي اإٍلً ٍسبلى ٖتّْىاًد إالَّ اإٍلً

ًٟتيٍكًم اللًَّو يًف تػىٍعًليًمًو ًعبىادىهي  ًمٍن بىاًب التٍَّأًكيًل؟ كىىىٍل فيًتحى بىابي التٍَّأًكيًل إالَّ ميضىادَّةن كىمينىاقىضىةن 
ٍنسىاف بًتػىٍعًليًموً  َّ اللَّوي يًف ًكتىابًًو عىلىى اإٍلً إيَّاهي؛ فىالتٍَّأًكيلي بًاأٍلىٍلغىاًز كىاأٍلىحىاًجي  اٍلبػىيىافى الًَّذم اٍمنتى

بػىٍُتى دىٍفًع حىقىاًئًق مىا أىٍخبػىرىٍت بًًو الرُّسيلي عىٍن اللًَّو كىاأٍليٍغليوطىاًت أىٍكىلى ًمٍنوي بًاٍلبػىيىاًف كىالتٍَّبًيًُت، كىىىٍل فػىرَّؽى 
ا رىدُّ  الًفىًة لىوي كىبػىٍُتى رىدًّْه كىعىدىـً قػىبيولًًو، كىلىًكنَّ ىىذى ًت اٍلبىاًطلىًة اٍلميخى جيحيودو  كىأىمىرىٍت بًًو بًالتٍَّأًكيبلى

ؿى أىبيو اٍلوىلًيًد ٍبني ريٍشدو اٍلمىاًلًكيُّ يف ًكتىابًًو اٍلميسىمَّى كىميعىاًندىةو، كىذىاؾى رىدُّ ًخدىاعو كىميصىانػىعىةو. قىا
: }فىأى  مَّا بًاٍلكىٍشًف عىٍن مىنىاًىًج اأٍلىًدلًَّة " كىقىٍد ذىكىرى التٍَّأكًيلى كىًجنىايػىتىوي عىلىى الشَّرًيعىًة، إىلى أىٍف قىاؿى

، ٕشىابىوى ًمٍنوي  ]تؿ عمراف: الًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا تى  ـً ًؿ كىاٍلكىبلى ًء أىٍىلي اٞتٍىدى [ ىىؤيالى
رًًه، كىأىشىدُّ مىا عىرىضى عىلىى الشَّرًيعىًة ًمٍن ىىذىا الصٍّْنًف أىنػَّهيٍم تىأىكَّليوا كىًثَتنا ٦تَّا ظىنُّوهي لىٍيسى عىلىى ظىاىً 

ا التٍَّأًكيلى ىيوى اٍلمىٍقصيودي  ءن لًًعبىاًدًه كىقىاليوا: إفَّ ىىذى بًًو، كىًإ٪تَّىا أىمىرى اللَّوي بًًو يف صيورىًة اٍلميتىشىابًًو ابًٍتبلى
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: إفَّ ًكتىابى اللًَّو اٍلعىزًيًز إ٪تَّى  ا جىاءى ميٍعًجزنا كىاٍخًتبىارنا ٢تىيٍم، كىنػىعيوذي بًاىللًَّو ًمٍن سيوًء الظَّنّْ بًاىللًَّو، بىٍل نػىقيوؿي
ًة اٍلويضيوًح كى  اٍلبػىيىاًف، فىمىا أىبٍػعىدي ًمٍن مىٍقًصًد الشَّارًًع مىٍن قىاؿى ًفيمىا لىٍيسى ٔتيتىشىابًوو: إنَّوي ًمٍن ًجهى

ا التٍَّأًكيًل، ميتىشىابًوه، مثيَّ أىكَّؿى ذىًلكى اٍلميتىشىابًوى ًبزىٍعًمًو، كىقىاؿى ٞتًىًميًع النَّاًس: إفَّ فػىٍرضىكيٍم ىيوى اٍعًتقىادي ىىذى 
: ًمٍثلي مىا قىالي  وهي يف تيىًة ااًلٍسًتوىاًء عىلىى اٍلعىٍرًش كىغىيػٍري ذىًلكى ٦تَّا قىاليوا: إفَّ ظىاًىرىهي ميتىشىابًوه، مثيَّ قىاؿى

ًت الَّيًت زىعىمى اٍلقىائًليوفى ًّٔىا أىنػَّهىا اٍلمىٍقصيودي ًمٍن الشَّرًٍع إذىا تىأىمَّ  تى ٍلتى كىجىدٍ كىبًاٞتٍيٍملىًة فىأىٍكثػىري التٍَّأًكيبلى
 .[ُِٓص  ْإعبلـ ا١توقعُت ج ] ."لىٍيسى يػىقيوـي عىلىيػٍهىا بػيٍرىىافه.

 على التأكيل باب فتحنا لو " : التأكيل ْتجة ا١تارقُت عن جادؿ فيمن البقاعي اإلماـ قاؿ
  .[عرّب ابن تكفَت يف الغِب تنبيو] " األرض كجو على أحد كفر ما مصراعيو

 

 من أف ":معناه ٔتا اإلٯتاف ( ) أصوؿ كتابو يف البغدادم القاىر عبد اإلماـ أفىت كقد
 القوؿ على النَتاف يف ك٥تلد كافر فهو اجتهاده يف كأخطأ الدين أصوؿ من مسألة يف اجتهد
 ." ا١تذاىب من الراجح
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 مسألة: الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة:

 قياـ اٟتجة: ىو فقط كصوؿ الدليل كلو مل يشرح لو كيوضح، 

 أما فهم اٟتجة: فهي اٟتوار كالتعريف كاقتناع ا١تخاطب.

كفهم اٟتجة يشًتط يف ا١تسائل ا٠تفية أما ا١تسائل الظاىرة كمسائل أصل الدين فيكتفى 
 بقياـ اٟتجة ال بفهمها.

اـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ قاؿ تعاىل: }أىـٍ ٖتىٍسىبي أىفَّ أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كىاأٍلىنٍػعى 
 ،ْْسىًبيبلن  الفرقاف

فقامت عليهم اٟتجة كبلغهم الدليل رغم أنو شبههم يف عدـ الفهم كاألنعاـ كمل يعذركا 
 بذلك.

}كىًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكُتى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى الٌلًو مثيَّ أىٍبًلٍغوي كقولو تعاىل: 
 ، ٔنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الَّ يػىٍعلىميوفى  التوبةمىٍأمى 

 فقاؿ: }حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى الٌلًو  كمل يقل حىت يفهم.

ٍعليوـً أىفَّ اٍلًعٍلمى أىٍصلي اٍلعىمىًل " قاؿ ابن تيمية يف أثناء كبلـ لو يف ذـ أىل الكبلـ: كىًمٍن اٍلمى
ٍيئػىٍُتً: إمَّا كىًصحَّةي اأٍليصيوًؿ تيوًجبي ًصحَّةى  اٍلفيريكًع كىالرَّجيلي الى يىٍصديري عىٍنوي فىسىادي اٍلعىمىًل إالَّ ًلشى

 غىلىبى ىىوىاهي عىٍقلىوي اٟتٍىاجىةي؛ كىًإمَّا اٞتٍىٍهلي فىأىمَّا اٍلعىامًلي بًقيٍبًح الشٍَّيًء اٍلغىًٍتُّ عىٍنوي فىبلى يػىٍفعىليوي اللَّهيمَّ إالَّ مىنٍ 
ـً كىاٍستػىٍولىٍت عىلى  . كىأىٍيضنا فىًإنَّوي الى يػيٍعرىؼي ًمٍن أىٍىًل اٍلكىبلى اؾى لىٍوفه تخىري كىضىٍربه ثىافو ٍيًو اٍلمىعىاًصي فىذى

ـً مىقىالىةه ييكىفّْري قىائًليهىا عيميوـى اٍلميٍسًلًمُتى حىىتَّ أىٍصحىابىوي كىيف التػٍَّعمً  يًم مىا يػيٍغًٍت أىحىده إالَّ كىلىوي يًف اإٍلًٍسبلى
ًء؟ كىذىًلكى يػىٍقتىًضي كيجيودى الرّْدًَّة ًفيًهٍم كىمىا  التػٍَّعًيًُت فىأىمُّ فىرًيقو عىٍن  ًؿ ًمٍن ىىؤيالى أىحىقُّ بًاٟتٍىٍشًو كىالضَّبلى

: إنَّوي فًيهىا ٥تيًٍطئه  ًت ا٠تٍىًفيًَّة فػىقىٍد يػيقىاؿي ا إذىا كىافى يف اٍلمىقىاالى ضىاؿّّ ملىٍ  ييوجىدي النػّْفىاؽي ًفيًهٍم كىًثَتنا. كىىىذى
ًة الَّيًت تػىقيٍم عىلىٍيًو اٟتٍيجَّةي الَّيًت يىٍكفيري صىاًحبػيهىا؛ لىًكنَّ ذىًلكى يػىقىعي يًف طىوىاًئفى ًمنػٍهيٍم يف اأٍليميوًر الظَّاًىرى 
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كىالنَّصىارىل يػىٍعلىميوفى: أىفَّ تػىٍعلىمي اٍلعىامَّةي كىا٠تٍىاصَّةي ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى أىنػَّهىا ًمٍن ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى؛ بىٍل اٍليػىهيودي 
ا  بيًعثى ًّٔىا كىكىفَّرى ٥تيىالًفىهىا؛ ًمٍثلي أىٍمرًًه بًًعبىادىًة اللًَّو كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىنػىٍهييوي عىٍن ًعبىادىًة  ٤تيىمَّدن

ًئكىًة كىالنًَّبيُّْتى كىالشٍَّمًس كىاٍلقىمىًر كىالٍ  ؛ فىًإفَّ أىحىدو ًسوىل اللًَّو ًمٍن اٍلمىبلى كىوىاًكًب كىاأٍلىٍصنىاـً كىغىٍَتً ذىًلكى
ٍأهًنىا كىمً  ـً كىًمٍثلي أىٍمرًًه بًالصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمًس كىًإ٬تىابًًو ٢تىىا كىتػىٍعًظيًم شى ا أىٍظهىري شىعىائًًر اإٍلًٍسبلى ٍثلي ميعىادىاتًًو ىىذى

ٍيًسًر لًٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىاٍلميٍشرًًكُتى كىالصَّابًًئُتى كى  اٍلمىجيوًس كىًمٍثلي ٖتىٍرمًًي اٍلفىوىاًحًش كىالرّْبىا كىا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى
.  [.ْٓ/ْ:مج الفتاكل." ]كى٨تىًٍو ذىًلكى

 
 

أما قولو نقوؿ بأفَّ القوؿ كفر كال ٨تكم "كقاؿ الشيخ سليماف بن سحماف النجدم: 
ا١تعُت، كمسألة تكفَت  بكفر القائل، فإطبلؽ ىذا جهل صرؼ، ألف العبارة ال تنطبق إال على

ا١تعُت مسألة معركفة، إذا قاؿ قوالن يكوف القوؿ بو كفران فيقاؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ فهو كافر 
لكن الشخص ا١تعُت إذا قاؿ ذلك ال ٭تكم بكفره حىت تقـو عليو اٟتجة اليت يكفر تاركها، 

سائل القدر كاإلرجاء كىذا يف ا١تسائل ا٠تفية اليت قد ٮتفى دليلها على بعض الناس كما يف م
ك٨تو ذلك ٦تا قالو أىل األىواء، فإف بعض أقوا٢تم تتضمن أموران كفرية من رد أدلة الكتاب 
كالسنة ا١تتواترة، فيكوف القوؿ ا١تتضمن لرد بعض النصوص كفران، كال ٭تكم على قائلو بالكفر 

ف الشرائع ال تلـز الحتماؿ كجود مانع كاٞتهل، كعدـ العلم بنفس النص أك بداللة السنة، فإ
إال بعد بلوغها كما ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قدَّس ا ركحو يف كثَت من كتبو. كذكر 

من أعياف ا١تكلفُت بعد أف قرر ا١تسألة، قاؿ: كىذا إذا كاف يف ا١تسائل ا٠تفية  أيضان بكفر أناس
لية أك ما يعلم من الدين فقد يقاؿ بعدـ التكفَت كأما ما يقع منهم يف ا١تسائل الظاىرة اٞت

 ".بالضركرة فهذا ال يتوقف يف كفر قائلو
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قاؿ عبد ا كإبراىيم أبناء الشيخ عبد اللطيف كسليماف بن سحماف: "كأما قولو: كىؤالء 
ما فهموا اٟتجة؛ فهذا ٦تا يدؿ على جهلو، كأنو مل يفرؽ بُت فهم اٟتجة، كبلوغ اٟتجة، 

فقد تقـو اٟتجة على من مل يفهمها؛ كقد قاؿ شيخنا، الشيخ ففهمها نوع كبلوغها نوع تخر؛ 
: فإف الذم مل تقم عليو اٟتجة، ىو الذم -يف كبلـ لو  -٤تمد بن عبد الوىاب، رٛتو ا 

حديث عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة، أك يكوف ذلك يف مسائل خفية، مثل مسألة 
 الصرؼ كالعطف، فبل يكفر حىت يعرؼ.

الدين اليت كضحها ا، كأحكمها يف كتابو، فإف حجة ا ىي القرتف، فمن كأما أصوؿ 
بلغو فقد بلغتو اٟتجة؛ كلكن أصل اإلشكاؿ: أنكم مل تفرقوا بُت قياـ اٟتجة، كفهم اٟتجة؛ 
فإف الكفار كا١تنافقُت مل يفهموا حجة ا مع قيامها عليهم، كما قاؿ تعاىل: }أىـٍ ٖتىٍسىبي أىفَّ 

ٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سىًبيبلن ، كقاؿ تعاىل: }كىجىعىٍلنىا أىٍكثػىرىىي 
عىلىى قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي كىيًف تذىاهًنًٍم كىٍقران . فقياـ اٟتجة كبلوغها نوع، كفهمها نوع تخر، 

، مع كوهنم مل يفهموىا، إىل تخر كبلمو رٛتو ا".]الدرر ككفرىم ا ببلوغها إياىم
َُ/ّّْ.] 
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 تكفير المعينمسألة: 

كإطبلؽ التفريق بُت القوؿ كالقائل كالفعل كالفاعل يف ا١تسائل الظاىرة اٞتلية أك ما يعلم 
 قائلو من الدين بالضركرة كالشرؾ األكرب ك٨توه من البدع ادثة، فمثل ىذا ال يتوقف يف كفر

 أك فاعلو.

قاؿ ابن تيمية: )كباٞتملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر، كفر بذلك، كإف مل يقصد أف يكوف  
ا إال ما شاء ا( ]الصاـر ا١تسلوؿ ص   [.ُٕٕكافرنا، إذا ال يقصد الكفر أحدن

قاؿ عبد ا كإبراىيم أبناء الشيخ عبد اللطيف كسليماف بن سحماف: " نقوؿ بأف القوؿ  
 ٨تكم بكفر القائل؛ فإطبلؽ ىذا جهل صرؼ، ألف ىذه العبارة ال تنطبق إال على كفر، كال

ا١تعُت، كمسألة تكفَت ا١تعُت مسألة معركفة، إذا قاؿ قوال يكوف القوؿ بو كفرا، فيقاؿ: من قاؿ 
ّٔذا القوؿ فهو كافر، لكن الشخص ا١تعُت، إذا قاؿ ذلك ال ٭تكم بكفره، حىت تقـو عليو 

 ر تاركها.اٟتجة اليت يكف

كىذا يف ا١تسائل ا٠تفية، اليت قد ٮتفى دليلها على بعض الناس، كما يف مسائل القدر 
كاإلرجاء ك٨تو ذلك ٦تا قالو أىل األىواء، فإف بعض أقوا٢تم تتضمن أمورا كفرية، من رد أدلة 

قائلو الكتاب كالسنة ا١تتواترة، فيكوف القوؿ ا١تتضمن لرد بعض النصوص كفرا، كال ٭تكم على 
بالكفر، الحتماؿ كجود مانع كاٞتهل، كعدـ العلم بنقض النص، أك بداللتو، فإف الشرائع ال 

 تلـز إال بعد بلوغها؛ ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، قدس ا ركحو يف كثَت من كتبو.

كذكر أيضا تكفَت أناس من أعياف ا١تتكلمُت، بعد أف قرر ىذه ا١تسألة، قاؿ: كىذا إذا  
 ا١تسائل ا٠تفية، فقد يقاؿ بعدـ التكفَت؛ كأما ما يقع منهم يف ا١تسائل الظاىرة اٞتلية، كاف يف

أك ما يعلم من الدين بالضركرة، فهذا ال يتوقف يف كفر قائلو، كال ٕتعل ىذه الكلمة عكازة، 
تدفع ّٔا يف ٨تر من كفر البلدة ا١تمتنعة عن توحيد العبادة كالصفات، بعد بلوغ اٟتجة ككضوح 

 [.ُْٕ/َُاجة".]الدرر 
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 واألدلة على تكفير المعين إن جاء بالكفر كثيرة منها:

  :ما ركاه ا٠تمسة كصححو ابن حباف كاٟتاكم من حديث يزيد بن الرباء عن أبيو قاؿ
إىل رجل نكح امرأة  "لقيت عمي كمعو راية، فقلت لو أين تريد؟ فقاؿ: بعثٍت رسوؿ ا 

 تخذ مالو".أبيو فأمِر أف اضرب عنقو ك 
  قتاؿ الصديق كالصحابة .مانعي الزكاة قتاؿ ردة 
  إٚتاع الصحابة  على كفر من اعتقد يف علي .األلوىية 
  كطائفتهم مع ادعائهم  -كىم ملوؾ مصر–إٚتاع العلماء على كفر بٍت عبيد القداح

 أهنم من أىل البيت كمع أهنم يصلوف اٞتمعة كاٞتماعات.
 اٞتعد بن درىم كأمثالو، قاؿ ابن القيم رٛتو ا: إٚتاع أىل العلم على قتل 

  درؾ من أخي قرباف  شكر الضحية كل صاحب سنة

 .ذكر ابو بطُت: أف االستتابة من ا١ترتد ال تكوف إال على ا١تعُت 
 .إٚتاع السلف على تكفَت غبلة القدرم مع علمهم كشدة عبادهتم 
 يمية رٛتو ا: ابن عرّب كابن سبعُت كقد كفر العلماء أشخاصا بأعياهنم: فكٌفر ابن ت

كالتلمساِ كأّب معشر البلخي كثابت بن قرة، ككاف يقوؿ حىدَّثىًٍت اٍبني الشٍَّيًخ اٟتصَتم عىٍن 
: كىافى فػيقىهىاءي ٓتارل يػىقيوليوفى يف اٍبًن ًسينىا:   -شىٍيًخ اٟتٍىنىًفيًَّة يف زىمىًنًو  -كىاًلًدًه الشٍَّيًخ اٟتصَتم  قىاؿى

 فى كىاًفرنا ذىًكيِّا.]انظر ٣تموع الفتاكل[.كىا
  قاؿ اٟتافظ بن حجر يف "لساف ا١تيزاف يف ترٚتة ابن عرّب": "كقد كنت سألت شيخنا

 اٟتافظ سراج الدين البلقيٍت الشافعي عن ابن عرّب فبادر باٞتواب: إنو كافر".
 ريسي كاٞتهم نقل الشيخ عبداللطيف بن عبد الرٛتن اٚتاع العلماء على تكفَت بشر ا١ت

بن صفواف كاٞتعد بن درىم كالطوسي كالتلمساِ كابن سبعُت كالفاراّب كأّب معشر 
 البلخي..كغَتىم.
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 ومن الحاالت التي ال ينفع معها العذر بالجهل :
 ، من ىذه اٟتاالت :ٞتهلوفلو كاف جهل ا١ترء بسببها أك بسبب كاحدة منها فبل يعذر 

اإلعراض عن طلب العلم الشرعي، كعن النظر يف تيات ا عز كجل اليت تدؿ على  -ُ
نىاؾى ًمٍن لىدينَّا ذًٍكرنا. مىٍن أىٍعرىضى عىٍنوي  كحدانيتو كصدؽ ما جاء بو الرسل : قاؿ تعاىل: )كىقىٍد تتػىيػٍ

اًلًدينى ًفيًو كىسىاءى ٢تىي  ( ]طو: فىًإنَّوي ٭تىًٍملي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكٍزرنا. خى [، كقاؿ ٍَُُم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًٛتٍبلن
 تعاىل: )كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كى٨تىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبّْ مًلى 

 نىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى(حىشىٍرتىًٍت أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىًصَتنا. قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى تيىاتػينىا فػى 
. كغَتىا كثَت من اآليات القرتنية الدالة على أف اٞتاىل بسبب إعراضو [ُِٔ – ُِْطو:]

عن دين ا كتياتو ال يعذر باٞتهل، بل ىو من أشد الناس ظلمنا ككفرنا، ك٬تزل يـو القيامة 
 سوء العذاب. 

 
بسبب تقليده لآلباء  -توافرىا كسهولة طلبها رغم  -من كاف جهلو بنذارة الرسل  -ِ

كطاعتو ألئمة الكفر كالضبلؿ: فمثل ىذا ال يعذر باٞتهل، كحجة التقليد كاالتباع داحضة 
كمردكدة على صاحبها، قاؿ تعاىل: )يػىٍوـى تػيقىلَّبي كيجيوىيهيٍم يف النَّاًر يػىقيوليوفى يىا لىٍيتػىنىا أىطىٍعنىا اللَّوى 

 سيوال، كىقىاليوا رىبػَّنىا ًإنَّا أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا السًَّبيبل رىبػَّنىا تهًتًٍم ًضٍعفىٍُتً ًمنى كىأىطىٍعنىا الرَّ 
اًب كىاٍلعىنػٍهيٍم لىٍعننا كىًبَتنا( ]األحزاب:   [،ٖٔ، ٕٔاٍلعىذى

، كقاؿ تعاىل: )ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى اتًُّبعيوا ًمنى الًَّذينى اتػَّ  بػىعيوا كىرىأىكيا اٍلعىذىابى كىتػىقىطَّعىٍت ًًّٔمي اأٍلىٍسبىابي
وي أىٍعمىا٢تىيٍم حىسىرىاتو كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍهيٍم كىمىا تػىبػىرَّأيكا ًمنَّا كىذىًلكى ييرًيًهمي اللَّ 

 [، ُٕٔ، ُٔٔالنَّاًر( ]البقرة:  عىلىٍيًهٍم كىمىا ىيٍم ًٓتىارًًجُتى ًمنى 

 



 
 

314 

كذلك من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب ظنو أنو على اٟتق كالصواب، فركن إىل   -ّ
ظنو كاعتقاده كترؾ طلب العلم : قاؿ تعاىل: )كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم ال تػيٍفًسديكا يف اأٍلىٍرًض قىاليوا ًإ٪تَّىا ٨تىٍني 

 [، ُِ، ٍُُلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن ال يىٍشعيريكف( ]البقرة: ميٍصًلحيوفى، أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي ا

نٍػيىا كىىيمٍ  ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ  كقاؿ تعاىل: )قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن
ٍم كىلًقىائًًو فىحىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم فىبل نيًقيمي ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا، أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بً  آياًت رىًّّْٔ

 [. ٢َُٓتىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزننا( ]الكهف: 
قاؿ ابن جرير: )يقوؿ ىم الذين مل يكن عملهم الذم عملوه يف حياهتم الدنيا على ىدل 

ىم ا بو بل على كفر كاستقامة، بل كاف على جور كضبللو، كذلك أهنم عملوا بغَت ما أمر 
منهم بو، كىم ٭تسبوف أهنم ٭تسنوف صنعنا، يقوؿ: كىم يظنوف أهنم بفعلهم ذلك  مطيعوف، 
كفيما ندب عباده إليو ٣تتهدكف، كىذا من أدؿ الدالئل على خطأ قوؿ من زعم أنو ال يكفر 

تعاىل ذكره أخرب با أحد إال من حيث يقصد إىل الكفر بعد العلم بوحدانيتو، كذلك أف ا 
 ، عن ىؤالء الذين كصف صفتهم يف ىذه اآلية أف سعيهم الذم سعوا يف الدنيا ذىب ضبلالن
كقد كانوا ٭تسبوف أهنم ٤تسنوف يف صنعهم ذلك، كأخرب عنهم أهنم ىم الذين كفركا بآيات 

جب رّٔم، كلو كاف القوؿ كما قاؿ الذين زعموا أنو ال يكفر با أحد إال من حيث يعلم، لو 
أف يكوف ىؤالء القـو يف عملهم الذم أخرب ا عنهم أهنم كانوا ٭تسبوف فيو أهنم ٭تسنوف 
صنعو مثابُت مأجورين عليو، كلكن القوؿ ٓتبلؼ ما قالوا، فأخرب جل ثناؤه عنهم أهنم با  

 [.ّٓ، ّْ/ُٔكفرة كأف أعما٢تم حابطة(]جامع البياف: 

ىول، كىو غَت مستساغ شرعنا كال عقبلن كال  من كاف اجتهاده أك تأكيلو نإتنا عن -ْ
لغة، كتأكيبلت القرامطة، كالباطنية، كغبلة الصوفية، كا٠توارج كغَتىم من فرؽ الضبلؿ كالبدع 
الذين يظنوف يف بدعهم اليت ابتدعوىا يف الدين صبلحنا كخَتنا، كأهنم بذلك مصلحوف كىم يف 

موا باسم اإلسبلـ، فإف اآليات القرتنية اٟتقيقة مفسدكف ضالوف، نقوؿ: مثل ىؤالء كإف تس
 اآلنفة الذكر تشملهم كتطا٢تم كل ْتسب فساده كضبللو كا٨ترافو. 
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ككذلك من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب عناده كتكربه، فهو ال يؤمن كال ينقاد  -ٓ
 كربنا كترفعنا كأنفة : كمن كاف كذلك ال يعذر باٞتهل، كىو من أشد  -رغم ظهوره لو  -للحق 

لىٍيًهٍم  الناس كفرنا كطغياننا!، قاؿ تعاىل: )كىلىٍو أىنػَّنىا نػىزٍَّلنىا ًإلىٍيًهمي اٍلمىبلًئكىةى كىكىلَّمىهيمي اٍلمىٍوتىى كىحىشىٍرنىا عى 
 [، ُُُكيلَّ شىٍيءو قػيبيبلن مىا كىانيوا لًيػيٍؤًمنيوا ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم ٬تىٍهىليوفى( ]األنعاـ: 

قىاؿى اٟتٍىسىني: كىاللًَّو مىا زىيػَّنيوىىا كىالى رىفػىعيوىىا، حىىتَّ رىضيوا ًّٔىا كىىيٍم غىاًفليوفى عىٍن  قاؿ ابن كثَت "
ريكفى ًّٔىا، بًأىفَّ مىٍأكىاىيٍم يػى  ٍونًيًَّة فىبلى يػىتػىفىكَّريكفى ًفيهىا، كىالشٍَّرًعيًَّة فىبلى يىٍأ٘تًى ، ٍوـى تيىاًت اللًَّو اٍلكى مىعىاًدًىمي النَّاري

، مىعى مىا ىيٍم ًفيًو ًمنى ا ٍجرىاـً ٍلكيٍفًر جىزىاءن عىلىى مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى يف دينٍػيىاىيٍم ًمنى اآٍلثىاـً كىا٠تٍىطىايىا كىاإٍلً
 [ .ِِْ/ِ]تفسَت ابن كثَت: ".بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر.

 

ت ا تعاىل، منشغبلن عنها كعن طلب العلم الشرعي كذلك من كاف غافبلن عن تيا  -ٔ
الضركرم؛ بلهو اٟتديث كبالًتىات كسفاسف األمور، مؤثرنا للدنيا كمتاعها كزخرفها على 
اآلخرة كنعيمها: نقوؿ: من كاف جاىبلن بنذارة الرسل بسبب ذلك ال ييعذر باٞتهل، كىو يف 

نٍػيىا كىاٍطمىأىنُّوا ًّٔىا  اآلخرة من ا٠تاسرين، قاؿ تعاىل: )ًإفَّ الًَّذينى  ال يػىٍرجيوفى لًقىاءىنىا كىرىضيوا بًاٟتٍىيىاًة الدُّ
 [، ٖ، ٕكىالًَّذينى ىيٍم عىٍن تيىاتًنىا غىاًفليوفى، أيكلىًئكى مىٍأكىاىيمي النَّاري ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى( ]يونس: 

 

من تثاـ كذنوب، حيث من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب قساكة قلبو، كما راف عليو  -ٕ
تراه ال يستطيع أف يتدبر تيات ا كال أف يطلب علمنا نافعنا كال حىت أف يذكر ا أك يسمع 
ذكر ا، بسبب ما راف على قلبو من غشاكة كظلمة ٔتا كسبت يداه من السيئات كا١تعاصي 

قىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ذًٍكًر كاآلثاـ! كجاىل كهذا ال يعذر باٞتهل، كأَّن؟!، قاؿ تعاىل: )فػىوىٍيله لًلٍ 
[، كقاؿ تعاىل: )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىرَّعيوا كىلىًكٍن ِِاللًَّو أيكلىًئكى يف ضىبلؿو ميًبُتو( ]الزمر: 

ذىا تػيتػٍلىى [، كقاؿ تعاىل: )إً ّْقىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى ٢تىيمي الشٍَّيطىافي مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى( ]األنعاـ: 
[ ُْعىلىٍيًو تيىاتػينىا قىاؿى أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى. كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليؤًًٍّم مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى( ]ا١تطففُت: 

 بتصرؼ[. ُٔ – ّٗ، ْ، ّالعذر باٞتهل كقياـ اٟتجة ألّب بصَت: ص 
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ٯتىاًف، أىطىاعى أىـٍ ٍعًتىاؼي اٍلعىٍبًد ا "قاؿ ابن القيم رٛتو ا:  بًًقيىاـً حيجًَّة اللًَّو عىلىٍيًو ًمٍن لىوىازًـً اإٍلً
ًو، عىصىى، فىًإفَّ حيجَّةى اللًَّو قىامىٍت عىلىى اٍلعىٍبًد بًًإٍرسىاًؿ الرَّسيوًؿ، كىًإنٍػزىاًؿ اٍلًكتىاًب، كىبػيليوًغ ذىًلكى ًإلىيٍ 

ًنًو ًمنى اٍلًعٍلًم بًًو، سىوىاءن عىًلمى  أىـٍ جىًهلى، فىكيلُّ مىٍن ٘تىىكَّنى ًمٍن مىٍعرًفىًة مىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىنػىهىى عىٍنوي، كى٘تىىكُّ
ا ًإالَّ بػى  ٍعدى ًقيىاـً فػىقىصَّرى عىٍنوي كىملٍى يػىٍعرًٍفوي، فػىقىٍد قىامىٍت عىلىٍيًو اٟتٍيجَّةي، كىاللَّوي سيٍبحىانىوي الى يػيعىذّْبي أىحىدن

ا عىاقػىبىوي عىلىى ذىنًٍبًو عىاقػىبىوي ًْتيجًَّتًو عىلىى ظيٍلًمًو، قىاؿى اللَّوي تػىعىاىلى }كىمىا كينَّا ميعىذًّْبُتى اٟتٍيجًَّة عىلىٍيًو، فىًإذى 
[ كىقىاؿى }كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه سىأى٢تىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىملٍى يىٍأًتكيٍم ُٓحىىتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن  ]اإلسراء: 

بٍػنىا كىقػيٍلنىا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ًمٍن شىٍيءو  ]ا١تلك: قىاليوا  -نىًذيره   ".[ٗ - ٖبػىلىى قىٍد جىاءىنىا نىًذيره فىكىذَّ
 [،ِّٗ/ُ]مدارج السالكُت: 

 خىٍَتان  ًفيًهمٍ  الٌلوي  عىًلمى  كىلىوٍ قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا يف قولو تعاىل: )
ٍٝتىعىهيمٍ  أم حرصنا على تعلم الدين "[ قاؿ : ِّ( ]األنفاؿ: مٍُّعًرضيوفى  كَّىيم وىلَّواٍ لىتػى  أىٍٝتىعىهيمٍ  كىلىوٍ  ألَّ

ألٝتعهم أم ألفهمهم. ىذا يدؿ على أف عدـ الفهم يف أكثر الناس اليـو عدؿ منو سبحانو 
١تا يعلم يف قلؤّم من عدـ اٟترص على تعلم الدين، فتبُت أف من أعظم األسباب ا١توجبة 

 .]مفيد ا١تستفيد[ ".الدكاب ىو عدـ اٟترص على تعلم الدينلكوف اإلنساف من شر 

:" فإف كاف مرتكب الشرؾ األكرب معذكرا ٞتهلة فمن الذم ال يعذر كالـز  كقاؿ أبا بطُت
ىذه الدعوة أنو ليس  حجة على أحد إال ا١تعاند مع أف صاحب ىذه الدعوة ال ٯتكنو طرد 

أك شك يف  أصلو بل ال بد أف يتناقض فإنو ال ٯتكن أف يتوقف يف من شك يف رسالتو 
الشاؾ جاىل كقاؿ كالـز ىذا أف ال نكفر جهلة اليهود البعث أك غَت ذلك من أصوؿ الدين ك 

كالنصارل كالذين يسجدكف للشمس كالقمر كاألصناـ ٞتهلهم كال الذين حرقهم علي بن أّب 
طالب بالنار ألنا نقطع أهنم جهاؿ كقد أٚتع ا١تسلموف على كفر من مل يكفر اليهود 

 .[ْٕ -ٗٔ/ُِالدرر ]كالنصارل أك شك يف كفرىم ك٨تن نتيقن أف أكثرىم جهاؿ " 
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 ومن موانع الكفر التي ليس عليها دليل وليس لها اعتبار :

  ا٠توؼ من قطع راتب أك الطرد من الوظيفة أك مصادرة بعض حظوظ دنياىم أك
 منعهم من بعض قشورىا. 

  .عدـ قصد الكفر 
  .جعل الكفر باالعتقاد فقط 
 ينتمي إىل ٚتاعة )حزب(  كونو من اٟتكاـ أك العلماء أك الدعاة أك آّاىدين أك

 إسبلمية فيمنع من تكفَته كلو جاء بكفر صريح بواح. 
  .سوء الًتبية 
  .مصلحة الدعوة أك ا١تصاحل، فما داـ أنو يقصد ا١تصلحة فلو فعل الكفر فبل يكفر 
  .ا٢تزؿ كعدـ اٞتد فبل يكفر إال اٞتاد 
 بكفر بواح، فيقوؿ  عدـ ترتب األحكاـ أك العقوبة، فبعضهم ٬تعل ذلك مانعا ١تن أتى

ال يكفر ألنك إذا كفرتو لن تقتلو كلن ٗترج عليو، كمعٌت كفره عدـ ارثو كفراؽ زكجتو، فلما مل 
٭تصل ذلك فبل تكفَت!، ك٨تن نقوؿ ىناؾ فرؽ بُت األٝتاء كاألحكاـ كال يعٍت عدـ القدرة 

 على األحكاـ منع إٟتاؽ األٝتاء.
  .كوف من سيكفركف ّٔذا الناقض كيثر 
  من ارتكب سببنا من أسباب الكفر الواضح ا١تستبُت مضلبلن بتلبيس األحبار كوف

 كالرىباف أك السادة كاٟتكاـ، أك غَتىم.
  كوف من كفر بسبب من أسباب الكفر أك ناقض من نواقض اإلسبلـ يلتـز بعض

 شرائع اإلسبلـ كالصبلة أك اإلقرار بالشهادتُت أك ٨تو٫تا.
 م من الكفار يعتقدكف أهنم مؤمنوف أك أهنم على حق كوف ا١ترتدين كأنصارىم أك غَتى

 فيما يرتكبونو من ا١تكفرات.
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   كوف ا١ترتدين كأنصارىم يتعذركف باالستضعاؼ كأهنم ال حيلة ٢تم، فاالستضعاؼ لو
كاف موجودنا معتربنا يف حقهم فإنو ال يسوغ ٢تم نصرة الشرؾ كالكفر أك نصرة أىلو على 

 بتصرؼ[ ّيخ علي ا٠تضَت: ص ا١تسلمُت".]موانع التكفَت للش
  كوف ىذا الطاغوت كجنوده يصوموف كيصلوف كيدعوف الناس للصبلة كغَتىا من

 ا١توانع اليت ليس عليها دليل كليس ٢تا اعتبار . 

كيقاؿ أيضان: "قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا تعاىل يف )كشف الشبهات(: 
يف زمن بٍت العباس، كلهم يشهدكف أف ال إلو إال  بنو عبيد القداح الذين ملكوا ا١تغرب كمصر

ا كأف ٤تمدان رسوؿ ا، كيٌدعوف اإلسبلـ، كيصلوف اٞتمعة كاٞتماعة فلما أظهركا ٥تالفة 
الشريعة يف أشياء دكف ما ٨تن فيو، أٚتع العلماء على كفرىم كقتا٢تم، كأف ببلدىم ببلد حرب، 

 اىػ. "م من بلداف ا١تسلمُتكغزاىم ا١تسلموف حىت استنقذكا ما بأيديه

كذلك أهنم بعدما فعلوا با١تسلمُت ما فعلوا، "يف ٥تتصر السَتة يف شأف التتار:  كقاؿ
كسكنوا ببلد ا١تسلمُت كعرفوا دين اإلسبلـ: استحسنوه كأسلموا، لكن مل يعملوا ٔتا ٬تب 

وف بالشهادتُت، عليهم من شرائعو، كأظهركا أشياء من ا٠تركج عن الشريعة كلكنهم كانوا يتلفظ
كيصلوف الصلوات ا٠تمس كاٞتمعة كاٞتماعة.. كمع ىذا كٌفرىم العلماء، كقاتلوىم كغزكىم، 
حىت أزا٢تم ا عن بلداف ا١تسلمُت. كفيما ذكرنا كفاية ١تن ىداه ا. كأما من أراد فتنتو: فلو 

 اىػ ٥تتصران.  "تناطحت اٞتباؿ بُت يديو مل ينفعو ذلك

 -كٚتيع "لطيف بن عبد الرٛتن بن حسن يف كتابو )مصباح الظبلـ(: الشيخ عبد ال كقاؿ
بناء على معتقد باطل، كىو أف من تفوه بالشهادتُت ال يضره ذنب، كال  -ىذه االعًتاضات 

ٮتل بإٯتانو كال ينقض إسبلمو شرؾ كال ٕتهم.. كال غَت ذلك من ا١تكفرات.. حىت ا١تباِ ال 
ىذا القوؿ كتصوره يكفي يف بطبلنو عند من عرؼ  تعترب عند ىؤالء الضبلؿ.. كمعرفة

 ( ٥تتصران. ُُْاىػ ص) "اإلسبلـ
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فمن جعل اإلسبلـ ىو اإلتياف بأحد ا١تباِ فقط، مع ترؾ التزاـ توحيد ا كالرباءة "كقاؿ: 
 [.ِّٖمصباح الظبلـ ص".]من الشرؾ فهو أجهل الناس كأضلهم

ال ٮتتلفوف يف أف من صدر منو قوؿ أك فعل كأىل العلم كاإلٯتاف "يف الدرر السنية:  كقاؿ
يقتضي كفره أك شركو أك فسقو أنو ٭تكم عليو ٔتقتضى ذلك، كإف كاف ٦تن يقر بالشهادتُت 
كيأيت ببعض األركاف، كإ٪تا يكف عن الكافر األصلي إذا أتى ّٔما، كمل يتبُت منو خبلفها 

 [.ّٓٓ".]صكمناقضتها، كىذا ال ٮتفى على صغار الطلبة

 ه ا١توانع أف الطاغوت كجنوده يقولوف ال إلو إال ا بدليل حديث البطاقة كمن ىذ
كحديث مل يعملوا خَتا قط ك٨تو ذلك . أما الكبلـ على ىذه الشبهة كإبطا٢تا فهو عند أىل 

فليس يف ىذه األحاديث حجة ٢تذا القائل فمن ترؾ ٚتيع األعماؿ  العلم من كجوه عدة..
يف قلبو من التصديق كما سبق فإنو ال يتحقق إٯتانو إال بالعمل ،  بالكلية كزعم أنو يكتفي ٔتا

كأما أحاديث الشفاعة كأف ا١تؤمنُت ا١توحدين العصاة يشفع ٢تم األنبياء كالشهداء كا١تبلئكة 
كا١تؤمنوف كتبقى بقية ال تنا٢تم الشفاعة فيخرجهم رب العا١تُت برٛتتو ؛ ٮترج قوما من النار مل 

اؿ العلماء : ا١تعٌت )مل يعملوا خَتا قط( أم زيادة على التوحيد كاإلٯتاف كال يعملوا خَتا قط ، ق
ـه  بد من ىذا ؛ ألف النصوص ييضم بعضها إىل بعض كقد دلت النصوص على أف اٞتنة حرا
على ا١تشركُت .. كىذا يدؿ على أنو ال ٯتكن أف يدخل اٞتنة كافر قاؿ تعاىل: } ًإنَّوي مىٍن 

قىٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو   فهذه نصوص ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػى 
٤تكمة كىذا اٟتديث ييرد إليها كالقاعدة عند أىل العلم : أف ا١تتشابو ييرد إىل اكم . كىذا مل 

أخلص  عز كجل، لكنو مل يبق يتمكن من العمل مع انو نطق بالشهادتُت كاعتقد معنا٫تا ك 
أمامو فرصة للعمل حىت مات فهذا ىو الذم يدخل اٞتنة بالشهادتُت ، كعليو ٭تمل حديث 
رجوف من النار كىم مل يعملوا خَتان قط ألهنم مل  البطاقة كغَته كما جاء ٔتعناه ، كالذين ٮتي

ذا ىو اٞتمع بُت يتمكنوا من العمل مع أهنم نطقوا بالشهادتُت كدخلوا يف اإلسبلـ، ى
 األحاديث. 
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 بي اجً وى الٍ  لً بً  هىالي هٍ جى  مً لً سٍ مي لٍ ي لً غً بى نٍ  يػى الَّيًت الى  وؿً صي اأٍلي  ضي عٍ بػى  هً ذً ىى ]قاؿ صاحب التيسَت: 
 ،كىاٍلعىٍصًر    :كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  يهىا ،ل فً ذى عىلىى اأٍلى  رٍبً الصَّ ا كى هى يػٍ لى إً  ةً وى عٍ الدَّ ا كى ًّٔى  لً مى عى الٍ ا كى هى مً لي عى تػى 

ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو    ًإالَّ الًَّذينى تمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت كىتػىوىاصىٍوا بًاٟتٍىقّْ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً  ،ًإفَّ اإٍلً
  [..[رصٍ عى الٍ ]

تقدـ يأخذ هىا، فهي التوحيد كما لي هٍ جى  مً لً سٍ مي لٍ ي لً غً بى نٍ  يػى الَّيًت الى  وؿً صي اأٍلي  ضي عٍ بػى  هً ذً ىى فإف 
 بصاحبو إىل اٞتنة كلو كاف عنده مؤل األرض خطايا،

كمن جاء بشيء من الشرؾ حرـٌ ا عليو اٞتنة كتوعد بأف مصَته إىل النار كلو كاف عنده 
 من العمل كا٠تَت ما عنده، فإف الشرؾ ال يغفره ا تعاىل،

: دراسة كفهمان كحبذا اهى مً لي عى تػى فجاءت تلك األصوؿ يف التيسَت تبُت ما ٬تب على ا١تسلم 
يف خاصة نفسو كاٟترص على توحيد ا  أًّى  لً مى عى الٍ من علم تلك األصوؿ البد لو من كى  حفظان،

 تلك األصوؿ يف خاصة أىلو كعمـو ىلى إً  ةً وى عٍ الدَّ كاٟتذر من الشرؾ كالوقوع فيو، مث البد لو من 
عاداه ياء عليهم السبلـ من قبلو كاألنب الناس، كمن دعا لتلك األصوؿ اليت ىي دعوة النِب 
لًيلي مث قاؿ:  يهىا،ل فً ذى عىلىى اأٍلى  رٍبً الصَّ ب الناس فكاف حقان عليو أف يتأسى ّٔم كبأمر ا لو كىالدَّ

ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو  ،كىاٍلعىٍصًر    :قػىٍوليوي  ًإالَّ الًَّذينى تمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت كىتػىوىاصىٍوا  ،ًإفَّ اإٍلً
ٍلًقًو ًإال ىىًذًه " :قىاؿى الشَّاًفعيُّ رىًٛتىوي ا . بًاٟتٍىقّْ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً  لىٍو مىا أىنٍػزىؿى اي حيجَّةن عىلىى خى

ألف ، ا٠تسارةا٢تبلؾ ك  بياف طريق النجاة كالسبلمة من طريق يفأم: لكفتهم  ."السُّورىةى لىكىفىتػٍهيمٍ 
العاقل البصَت إذا ٝتع ىذه السورة أك قرأىا فبل بد أف يسعى إىل ٗتليص نفسو من ا٠تسراف 
كذلك باتصافو ّٔذه الصفات األربع: اإلٯتاف، كالعمل الصاحل، كالتواصي باٟتق كالتواصي 

 بالصرب.

نعم فيما ما تيسر من هتذيب شرح الىذا 
ي
كل مسلم اسأؿ ا أف ٮتص  تيسَت يف شرح تيسَت ا١ت

 ينفع بو كل من اطلع عليو أك قرأه أك ساىم يف طباعتو كتيسَت نشره، كاٟتمد رب العا١تُت.
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