
الفارق المبين بين 
الموحدين والمشركين

):2( الشامية الرسائل
المبين الفارق

والمشركين الموحدين بين
القيوم عبد بن جابر

الشامي الساعدي
 قتيبة أبو

نححبي ل مححن علححى والسححلما والصححلةا وحححده لله الحمد
سححنته اتبححع مححن كححل وعلححى وجنححده، وصحبه آله وعلى بعده
الدين. يوما إلى هديه على وسار

بعد: أما

السموات وخلق الرسل وأرسل الكتب، الله أنزل لقد
اللححه ليعبححد شححيء كححل وخلححق وخلقنححا، بينهمححا، وما والرض
دونححه، مححن يعبححد مححا بكححل ويكفححر له، شريك ل وحده ويطاع
سواه. مطاع وبكل

إل والنححس الجححن خلقححت وما{ذكره:  تعالى الله قال
. أي: يوحدون.1ليعبدون}

ه تعحالى اللحه أمحر محا فأعظم ل وححده هحو: عبحادته ب
تعححالى الحححق سححواه. قححال ما دون بالتأله بإفراده له شريك
.2إياه} إل تعبدوا أل أمر لله إل الحكم إن{ذكره: 

بعبحادته. قحال هحو: الشحرك عنحه اللحه نهانا ما وأعظم
ًا} به تشركوا ول الله واعبدوا{ذكره:  تعالى الرحمن .3شيئ

هححو: والححذي بححألوهيته، وتعححالى سححبحانه الله توحيد إن
ه، شحريك ل وححده عبادته منه ومحن ل ماءه توحيحده ض بأس

وصححفات أسححماء من لنفسه الله أثبته ما كل بإثبات وصفاته
دون وسححلم عليححه اللححه صححلى الكريححم رسححوله له أثبته ما أو

وإمرارهححا تشبيه أو تمثيل أو تكييف ودون تعطيل أو تحريف
مححن والححبراءةا وللمححؤمنين ولرسححوله لله جاءت. والولء كما

وأهححل التوحيححد أهححل بين الفرق هو الدين. هذا أعداء أعدائه
ًا الرجل يصير الشرك. وإنما ًا مسححلم ًا حنيفحح تححرك إذا موحححد
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ًا الشححرك بالعبححادةا وحححده اللححه وأفححرد بصححيرةا وعلححى عمححد
والتأله.

العبادة؟     هي     ما

مححن ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع إسم هي العبادةا؛
والباطنة. الظاهرةا والفعال القوال

والجهححاد، والحححج، والصححوما، والزكححاةا، الصححلةا، مثححل
للمححؤمنين، والححولء المنكححر، عححن والنهححي بالمعروف والمر

والمحبححة، والخححوف، والححدعاء الكححافرين، مححن والححبراءةا
والخشححية، والخشححوع، والرهبة، والرغبة، والتوكل، والرجاء،
ذلححك وغيححر والنذر، والذبح، والستغاثة، والستعانة، والنابة،

وحده له كله يكون أن الله أمر واليمان. الذي السلما، من
ًا بححه يقصححد ل  وأنلححه. شححريك ل غيححر الغححراض مححن غرضحح

ًا ثوابه، وطلب ه،،رضا اللححه صلى الله رسول ذلك في متابع
.وسلم عليه

يحبححه مححا فهححو ورسححوله بححه اللححه أمرنححا مححا فكححل لححذا
ول يحبححه ل مححا فهححو ورسوله عنه الله نهانا ما وكل ويرضاه،
يرضاه.

تشححكروا وإن الكفححر لعباده يرضى ول{الرحمن:  قال
.4لكم} يرضه

صحلى اللححه رسححول أن عنه الله رضي هريرةا بيأ عنف
ًا، لكحم يرضحى تعحالى اللحه قححال:" إن وسحلم عليحه الله ثلثحح

ًا، لكم ويسخط بححه تشححركوا ول تعبححدوه أن لكححم يرضححى ثلث
ًا ... الحديث5شيئ

علححى مبنى السلما ودينالله: ( رحمه تيمية ابن قال
وعلححى شىء، به يشرك ل وحده الله يعبد أن : علىأصلين

وسلم، عليه الله صلى نبيه لسان على شرعه بما يعبد أن
وأشححهد اللححه، إل إله ل أن أشهد": قولنا حقيقة هما وهذان

القلححوب تححألهه الححذى هو فالله "،ورسوله عبده محمدا أن
ًوإجلل ورجححاء وخوفححا وتعظيمححا ومحبححة واسححتعانة عبححادةا

ه وجل عز والله ،ًوإكراما  فل.غيحره فيحه يشحركه ل ححق ل
يطاع ول الله، إل يخاف ول الله، إل يدعى ول الله، إل يعبد

 .الله إل
.7الزمر:  4
السنة شرح في البغوي 5
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اللححه عححن لغّالمب هو وسلم عليه الله صلى والرسول
مححا والحراما حلله، ما . فالحللوتحريمه تحليله هونهي أمره

وسححلم عليه الله صلى والرسول شرعه، ما والدين حرمه،
ووعححده ونهيححه، أمره تبليغ فى خلقه وبين الله بين واسطة
.6)كلمه من بلغه ما وسائر وتحريمه؛ وتحليله ووعيده،

اللحه حفظه الفلسطيني قتادةا أبو العلمة شيخنا قال
لححّب هححي آيححة علححى مححداره خطححاه: (التوحيححد وسدد ورعاه

وجححل عححز اللححه ودين نستعين}، وإياك نعبد {إياك الفاتحة
الية. بهذه مربوط كله

اللححه طاعححة بأفعححاله النسان يقصد نعبد}: أن {إياك
عليححه اللححه صححلى نححبيه لسان على أمر ما بإمتثال وجل عز

وسلم.

عز الله من إل حاجاته يطلب ل نستعين}: أن {إياك
وجل. عز الله إل حاجاته على يستعين ول وجل

أوامححر ويمتثححل اللححه، غيححر بأفعاله يقصد أن والشرك
 أهح.7الله) غير

بالعلم:     إل     يكون     ل     العبادة     توحيد

بحححالعلم إل تكحححون ل وتعحححالى سحححبحانه اللحححه عبحححادةا
دليل هو بالعلم. والشرك إل وحده الله يعبد ولن والمعرفة،

وتعالى. سبحانه الله يعرف لم والمشرك بالله، الجهل على

.8الله} إل إله ل أنه فاعلم{الحق:  قال

اللححه رضححي عبححاس ابححن عححن ومسلم البخاري وأخرج
لمعححاذ وسححلم، عليححه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما

ًا ستأتي اليمن: (إنك إلى بعثه حين جبل بن كتححاب أهححل قوم
ًا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا أن إلى فادعهم رسول محمد

فححرض اللححه أن فححأخبرهم بححذلك لححك أطححاعوا هححم فححإن الله
عليهم...).

.1/126 الفتاوى مجموع 6
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بححن روح روايححة العسححقلني: (ففححي حجححر ابححن قححال
تححدعوهم ما عنهما: فأول الله رضي عباس ابن عن القاسم

الله... عرفوا فإذا الله عبادةا إليه

الله رضي عباس ابن عن العلء بن الفضل رواية وفي
ذلك... عرفوا فإذا الله يوحدوا أن عنهما: إلى

اللححه: توحيححده. بعبححادةا المححراد بححأن بينهمححا ويجمححع
وسححلم. عليححه اللححه صححلى ولنبيه بذلك له الشهادةا وبتوحيده

شححيء يصححح ل الححذي الدين أصل لنهما بهما البداءةا ووقعت
.9بهما) إل غيرهما

وسححلم: عليه الله صلى قولهالله: ( رحمه النووي قال
اللححه عرفححوا فححإذا اللححه، عبححادةا إليه تدعوهم ما أول فليكن"

".آخره  إلى...فأخبرهم

أنهححم علححى يححدل الله: هححذا رحمه عياض القاضي قال
في المتكلمين اقّحذ مذهب وهو تعالى، الله بعارفين ليسوا
كححانوا وإن تعححالى، اللححه عححارفين غيححر أنهم والنصارى اليهود

هححذا، علححى عندهم السمع لدللة معرفته ويظهرون يعبدونه
كححذب مححن تعححالى اللححه يعححرف أن يمنححع ل العقححل كححان وإن

رسولً. 

تعححالى اللححه عححرف الله: ما رحمه عياض القاضي قال
عرف الله: ما رحمه عياض القاضي قالورسولً.  كذب من
عليححه أجححاز أو اليهححود، مححن وجسححمه شححبهه مححن تعححالى الله

الصححاحبة إليححه أضححاف أو منهححم، الولححد إليه أضاف أو البداء،
مححن والمححتزاج والنتقححال عليححه الحلححول وأجححاز والولححد،

الشححريك إليححه أضححاف أو به، يليق ل مما وصفه أو النصارى،
الححذي فمعبححودهم والثنوية، المجوس من خلقه في والمعاند
موصححوفا ليححس إذ بححه، سححموه وإن اللححه هححو ليححس عبححدوه
سححبحانه، اللححه عرفححوا مححا فححإذن لححه، الواجبححة اللححه بصفات
معناهححا رأيححت وقححد عليهححا، واعتمححد النكتححة هححذه فتحقححق

الفارسححي عمححران أبححو الكلما قطححع وبها أشياخنا، لمتقدمي
هذا المسألة، هذه في تنازعهم عند القيروان أهل عامة بين
.10)تعالى الله رحمه القاضي كلما آخر

عليححه الله صلى الشامي: (وقوله بصير أبو شيخنا قال
وصححفاته بأسححمائه الله عرفوا أي الله"؛ عرفوا وسلم: "فإذا

.3/418 الباري فتح 9
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فححي وإفححراده التوحيححد مححن عليهححم حقه وعرفوا وخصائصه،
تعححالى الله أن أخبرهم ذلك.. فبعدها في وأطاعوك العبادةا،

مححا آخر إلى وليلتهم يومهم في صلواٍت خمس عليهم فرض
.11الحديث) في جاء

اللححه عبححادةا تمكححن اللححه: (وهححل رحمححه القيم ابن قال
إل العلم ينال وهل بالعلم إل كلهم العباد على حقه هي التي

.12بطلبه)

ًا: (ولكن الله رحمه وقال بححن عمححر قال كما المر أيض
عححروةا السححلما عححرى تنقححض عنه: إنمححا الله رضي الخطاب

الجاهليححة. وهححذا يعححرف لححم ممن السلما في نشأ إذا عروةا
وقع وذمه القرآن عابه وما والشرك، الجاهلية يعرف لم لنه
ّوبه إليه ودعا وأقّره فيه الححذي أنححه يعرف ل وهو وحّسنه وص
دونححه. أو منهححم شححر أو نظيححره أو الجاهليححة أهححل عليححه كان

ًا، المعروف ويعود قلبه، عن السلما عى بذلك فينقض منكر
َا، والمنكر الرجل ويكفر بدعة، والسنة سنة، والبدعة معروف
ّدع التوحيححد، وتجريححد اليمححان، بمحححض متابعححة بتجريححد ويبحح
.13والبدع) الهواء ومفارقة وسلم عليه الله صلى الرسول

هو والكفر الشرك الله: (وأصل رحمه القيم ابن وقال
اتخححذه من أن يزعم المشرك علم. فإن بل الله على القول

ًا عنححده، لححه ويشححفع اللححه إلححى يقربححه اللححه دون مححن معبححود
الملححوك، عنححد الوسائط تكون كما بواسطته حاجته ويقضي

القححول إذ العكححس دون علم بل الله على قائل مشرك فكل
الله دين في والبتداع التعطيل يتضمن قد علم بل الله على
.14أفراده) من فرد والشرك الشرك، من أعم فهو

أن شححك الشححامي: (أقححول: ل بصححير أبححو شححيخنا قححال
ًا صححاحبه يزيد الذي العلم هو العلم من المراد ًا، إيمانحح ويقينحح

هححذا كلمححة إعلء أجححل مححن والحركححة العمححل علححى ويحملححه
الدين.

اللححه فححي يححوالي أن علححى صححاحبه يحمححل الححذي العلم
ُيعادي الله. في ويجافي ويبغض الله في ويحب الله، في و

.47 الله إل إله ل شروط 11
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وأهلححه، التوحيححد أعححداء معاداةا على يحمله الذي العلم
وجنده.  التوحيد أهل وموالةا

لدللت الحقيقي الفهم إلى بصاحبه يؤدي الذي العلم
ومتطلباته. التوحيد

واللتزاما. العمل على يحمله الذي العلم

ًا والسنة الكتاب من المستقى العلم إسلوب عن بعيد
الكلمية!  وتعقيداتهم ومسائلهم الكلما أهل

تلمححس ل التي الباردةا، المجردةا النظرية المعرفة أما
اللححتزاما علحى صحاحبها تحمححل واليقيحن.. ول القلوب حرارةا

ًا، عنه تغني ل فهي والعمل ًا إل تزيده ل وهي شيئ ًا! وزر وإثم

اللححه، لعححائن عليه إبليس بها يتصف كان المعرفة هذه
شححيء، فححي نفعتهم ما ذلك ومع الكتاب أهل ورهبان وأحبار

كمححا يعرفححونه الكتححاب آتيناهم الذين{عنهم:  تعالى قال كما
المعرفححة هححذه يتبعححوا لححم لما ذلك ومع ،15أبناءهم} يعرفون

تنفعهححم فلححم الشححريعة وهححدي لتعححاليم والنقيححاد بالمتابعححة
ًا) معرفتهم .16شيئ

شرع:     بما     إل     تكون     ل     الله     عبادة

علححى شححرع بمححا إل تكون ل وتعالى سبحانه الله عبادةا
ل وتعححالى سححبحانه واللححه وسلم، عليه الله صلى نبيه لسان
ون أن إل عمل أي يقبل ًا يك ه، شحريك ل وححده لحه خالصح ل

وسلم. عليه الله صلى نبيه سنة وعلى

لححه مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا وما{الرحمن:  قال
.17حنفاء} الدين

وبصيرةا. وعلم قصد عن للشرك التارك هو والحنيف؛

المائححل اللححه: (الحنيححف: هححو رحمة عليه كثير ابن قال
ًا، الشححرك عن علححى ومقبححل بصححيرةا، عححن أي: تححاركه قصححد

راد). عنه يرده ول صاد عنه يصده ل بكليتيه الحق

.146البقرةا:  15
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لهحم وأشحباههم والنصحارى المشحركين من فالضالون
وإنمححا اللححه، أمححر مححا بغير أو الله لغير لكن وزهادات عبادات
إنمححا وهو وحده، الله عبادةا إرادةا هو النافعة والرادةا القصد

ديححن يححدور الصححلين هححذين وعلححى بالبححدع ل شححرع بمححا يعبد
ول شححرع بمححا يعبححد وأن وحححده، اللححه يعبد أن على السلما،

.18بالبدع يعبد

عمححل وسححلم: (مححن عليححه اللححه صلى الله رسول قال
ً .19رد) فهو أمرنا عليه ليس عمل

تبتححدعوا ول عنه: (اتبعححوا الله رضي مسعود ابن وقال
.20ضللة) بدعة وكل بدعة محدثة كل فإن كفيتم، فقد

ً مبتدع من يقبل ل الحسن: (والله قال به يتقرب عمل
ًا إليه ول جهححاد، ول حححج، ول زكاةا، ول صياما، ول صلةا، ل أبد

.21البر أنواع ذكر حتى صدقة...)، ول عمرةا،

فيححه، ليححس ما الله دين في أحدث الذي والمبتدع: هو
شرع. ما بغير الله وعبد

فححي مضححلة بدعححة (فكححل اللححه: رحمححه القيححم ابن قال
نكيححر اشححتد ولهححذا علححم، بل اللححه على القول أساسها الدين

وحذروا الرض أقطار من بأهلها وصاحوا لها والئمة السلف
فححي مثلححه يبالغوا لم ما ذلك في وبالغوا التحذير أشد فتنتهم
وهححدمها البححدع مضححرةا إذ والعدوان والظلم الفواحش إنكار
إلححى نسب من على تعالى أنكر وقد أشد له ومنافاتها للدين

اللححه مححن برهححان بل عنححده مححن تحريمه أو شيء تحليل دينه
حلل هححذا الكححذب ألسححنتكم تصححف لمححا تقولححوا ول{فقال: 

.22الكذب}) الله على لتفتروا حراما وهذا

مواضححع إبقححاء يجححوُز ل ومنهححا: أنححه (الله: رحمه وقال
ُقدرةا بعد والطواغيت الّشرك ًا وإبطالهححا هححدمها على ال يومحح
ًا، المنكححرات، أعظُم وهى والّشرك، الكفر شعائُر فإنها واحد

ُقدرةا مع عليها القراُر يجوز فل المشححاهد حكُم وهذا ألبتة، ال
َذت التى القبور على ُبنيت التى ُتِخحح ًا ا ُتعبححد وطححواغيت أوثانحح
والنذر والتبرك، للتعظيم ُتقصد التى والحجار الله، دون من

.19/173 الفتاوى مجموع 18
لمسلم. والرواية عليه، متفق 19
بطة. وابن والللكائي، والبغوي، الدارمي، 20
والبانة. الشرح في بطة ابن 21
.1/157 السالكين مدارج 22
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مححع الرض وجححه علححى منهححا شححىء إبقححاء يجححوز ل والتقبيل،
ُقدرةا ُعّزى، اللت بمنزلة منها وكثير إزالته، على ال ومنححاةا وال
ًا أعظححم أو الخححرى، الثالثححة واللححه ،وبهححا عنححدها، شححرك

المستعان.

أنهححا يعتقححد الطححواغيت هححذه أربححاب من أحد يكن ولم
ُتميت وترزق، تخلق ُتحيى، و وبها عندها يفعلون كانوا وإنما و

ُله ما فاتبع طواغيتهم، عند اليوما المشركين من إخوانهم يفع
َنن هؤلء ّذةا حححذو سححبيلهم وسححلكوا قبلهححم، كححان َمن َس ُقحح ال

ّذةا، ُق ًا مأخذهم وأخذوا بال ًا بِشبر، ِشبر وغلححب بححذراع، وذراع
العلححم، وخفححاء الجهححل لظهححور النفححوس أكححثر علححى الّشرك

ًا، المعححروف فصار ًا، والمنكححر منكححر ّنة معروفحح بدعححة، والّسحح
ّنة، والبدعة الكحبير، عليحه وهحرما الصحغير، ذلحك فى ونشأ ُس

ُطمست ُعلمححاء، وقححّل السححلما، غربححُة واشححتدت العلما، و ال
الفساد وظهر البأُس، واشتد المر، وتفاقم السفهاء، وغلب

تححزاُل ل ولكححن النححاس، أيححدى كسححبت بمححا والبحححر الححبر فى
ِعصابة ِمن طائفة الّشرك ولهل قائمين، بالحق المحّمدية ال

ِبحدع وَمححن الرض سحبحانه اللححه يححرث أن إلححى مجاهحدين وال
.23)الوارثين خير وهو عليها،

بمححا إل يعبححد ل تعححالى أللححه التوفيححق: ان وبححالله نقول
بححالهواء يعبد ل وسلم عليه الله صلى نبيه لسان على شرع

الشيطاين. لسان على الطواغيت اخترعها التي والظنون

بالشرك:     تكون     ل     الله     عبادة

عنهححم لحبححط أشركوا ولئن{ذكره:  تعالى الحق قال
.24يعملون} كانوا ما

قححال: قححال عليححه تعححالى الله رضوان هريرةا أبو وعن
تبححارك اللححه وسححلم: (قححال عليححه اللححه صححلى اللححه رسححول

ً عمححل مححن الشححرك عححن الشححركاء أغنححى وتعالى: أنا عمل
.25وشركه) تركته غيري معي فيه أشرك

أصلين، على مبنى السلما ودينالسلما: ( شيخ قال
ًدا وأن الله، إل إله ل أن شهادةا : تحقيقوهما رسححول محم
تحححب فل آخححر، إلهححا اللححه مححع تجعححل أل ذلححك . وأولاللححه

ًقححا ول اللححه، ترجححو كمححا ترجححوه ول اللححه، تحححب كمححا مخلو
.2/200 المعاد زاد 23
.88النعاما:  24
وأحمد. ماجة، وابن مسلم، رواه 25
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ّوى ومن الله، تخشى كما تخشاه والخالق المخلوق بين َس
بربهححم الححذين من وهو بالله، عدل فقد ذلك من شىء فى

ذلححك مححع كححان وإن آخححر، إلهححا اللححه مع جعل وقد يعدلون،
 .والرض السموات خلق وحده الله أن يعتقد

وححده اللححه بحأن مقريحن كححانوا العححرب يمشرك فإن
ِئححن  {: تعححالى قال كما والرض، السموات خلق َل ُهم     َو َت ْل أ

َ َسحح
َق     ّمْن َل َواِت     َخ َْلْرَض     الّسَما ُلّن     َوا ُقححو َي ّلححُه     َل مححع وكححانوا ،26}  ال
:تعححالى قححال أخححرى، آلهححة اللححه مع يجعلون مشركين ذلك

ُكْم  { ّن ِئ ُدوَن     َأ َه َتْش َع     َأّن     َل ِه     َم ّل َهًة     ال ِل ّ     ُقل     ُأْخَرى     آ َهد     ل ،27}  ُ     َأْشحح
ّناِس     َوِمَن  {: تعالى وقال ُذ     َمن     ال ّتِخ ِه     ُدوِن     ِمححن     َي ّلحح ًا     ال َداد َأنحح

ُهْم َن ّبو ِه     َكُحّب     ُيِح ّل ِذيَن     ال ّل ْا     َوا ُنو ّد     آَم ّبا     َأَش ِه     ُح ّل فصححاروا ،28}  ّل
آلهتهححم : إنقححالوا أنهححم ل كحبححه، أحبححوهم لنهححم مشركين

وا ه، خلق ا كخلق ال كم الى ق ْا     َأمْا  {: تع و ُل َع ِه     َج ّل َكاء     ِل َر ُش
ْا ُقو َل ِه     َخ ِق ْل َبَه     َكَخ َتَشا ُق     َف ْل ْلَخ ِهْم     ا ْي َل .29}  َع

للحه جعلححوا محا يأ النفى، بمعنى إنكار استفهاما وهذا
يخلقححوا لححم آلهتهم أن مقرون فإنهم كخلقه، خلقوا شركاء

قححال .ووسححائط شححفعاء، يجعلححونهم كححانوا وإنمححا كخلقححه،
ُدوَن  {   :تعالى ُب ْع َي ِه     ُدوِن     ِمن     َو ّل ا     ال َ     َم ُهْم     ل َ     َيُضحّر ُهحْم     َول ُع َف َين

ُلوَن ُقو َي ُؤلء     َو َنا     َه ُؤ َعا َف َد     ُش ِه     ِعن ّل ُئححوَن     ُقححْل     ال ّب َن ُت ّلححَه     َأ َ     ِبَمححا     ال ل
َلُم ْع َواِت     ِفي     َي َ     الّسَما َلْرِض     ِفححي     َول َنُه     ا ْبَحا َلى     ُسحح َعححا َت َعّمححا     َو

ُكوَن ِر َ     ِلححي     َوَمححا  { :وتعححالى سححبحانه وقححال ،30}  ُيْشحح ُد     ل ُبحح ْع َأ
ِذي ّل ِني     ا َطَر ِه     َف ْي َل ِإ ُعوَن     َو ُذ     ُتْرَج ّتِخ َأ ِه     ِمن     َأ ِن َهًة     ُدو ِل ْدِن     ِإن     آ ِر ُيحح

ّ     ِبُضّر     الّرْحَمن ْغِن     ل ّني     ُت ُهْم     َع ُت َع َفا ًئا     َش ْي َ     َش ُذوِن     َول ِق ّنححي     ُين ِإ
ًذا ِبيٍن     َضلٍَل     ّلِفي     ِإ ّني     ّم ُكْم     آَمنُت     ِإ ّب ُعوِن     ِبَر .31}  َفاْسَم

رسححله، ألسن على شرع بما نعبده : أنالثانى الصل
بححه قصححد إذا والمبححاح مسححتحب، أو بححواجب إل نعبححده ل

 .ذلك فى دخل الطاعة

المخلححوقين دعححا فمححن العبححادات، جملححة من والدعاء
لححم أمححر هححذا أن - مع بهم واستغاث والغائبين الموتى من

- كححان اسححتحباب ول إيجححاب أمححر رسححوله ول اللححه به يأمر
ًعا ًعا العالمين، برب مشركا الدين، فى مبتد سححبيل غير متب

.25لقمان: 26
19النعاما:. 27
.165البقرةا:  28
16الرعد:  29
18يونس:  30
25  22يس:  31
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أقسححم أو بححالمخلوقين، تعححالى اللححه سححأل . ومنالمؤمنين
ًعا كان بالمخلوقين عليه مححن بهححا اللححه أنححزل ما بدعة مبتد

ظالًما كان عقوبته فى وسعى خالفه من ذما فإن سلطان،
ًيا جاهل  .معتد

وكححان اللححه، أنححزل مححا بغير حكم فقد بذلك حكم وإن
يسححتتاب أن إلححى وكححان المسلمين، بإجماع منقوضا حكمه

هذا له ينفذ أن إلى منه أحوج عليه ويعاقب الحكم هذا من
المسححلمين، بيححن عليه مجمع كله وهذا عليه، ويعان الحكم
.32)غيرهم ول الربعة الئمة بين ل خلف فيه ليس

للححه الستسححلما يتضححمن فالسلماالله: ( رحمه وقال
نوحده لحم ومحن ًمشحركا كحان ولغيحره لحه استسحلم ; فم

بححه والمشححرك عبححادته عححن ًمسححتكبرا كححان لححه يستسححلم
يتضححمن وحده له والستسلما كافر عبادته عن والمستكبر

ل الححذي إسححلماال ديححن . فهححذاوحححده وطاعته وحده عبادته
.33)غيره الله يقبل

ًفححا مسححلًما الرجححل يصير وإنماوقال: ( ًدا حني إذا موححح
يشححرك ل بحيححث وحححده اللححه . فعبححدالله إل إله ل أن شهد
ًدا معه إليححه، وإنححابته وعبححوديته لحه ومحبتححه تححألهه، فححي أححح

فيححه، ومححوالته عليححه، والتوكححل لححه، ودعححائه لححه، وإسححلمه
ويفنححى يبغححض مححا وبغضححه يحب؛ ما ومحبته فيه، ومعاداته

البقححاء يقححارنه فنححاء وهححذا الشرك، باطل عن التوحيد بحق
ًقححا اللححه بتححأله الله سوى ما تأله عن فيفنى : للقححوله تحقي

ويثبححت، سححواه، مححا تأله قلبه من ويفنى فينفي الله، إل إله
اللححه صححلى النبي قال وقد وحده، الله تأله قلبه في ويبقى

يعلم وهو مات من": -  الصحيح الحديث - في وسلم عليه
مححن": الخححر الحححديث وفححي ،"الجنة دخل الله إل إله ل أن

فححي وقححال ،"الجنححة دخححل اللححه إل إلححه ل كلمححه، آخححر كان
ديححن حقيقححة فإنهححا ،"الله إل إله ل موتاكم : "لقنواالصحيح
.34)مسلًما مات عليها مات فمن السلما

مجرد تعالى: (وليس الله رحمه الشوكاني الماما قال
ًا بمعناهححا عمححل دون مححن الله، إل إله ل قول للسححلما، مثبتحح
يعبححده صححنمه على وكف الجاهلية أهل من أحد قالها لو فإنه
ًا) ذلك يكن لم .35إسلم

.109-1/108 الفتاوى مجموع 32
.3/91 الفتاوى مجموع 33
.8/369 الفتاوى مجموع 34
.40 التوحيد كلمة إخلصا في النضيد الدر 35
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شرك:     الله     غير     من     الحكام     قبول

ًا حكمه في يشرك {ولتعالى:  قال .36}أحد

إنكحححم أطعتمحححوهم وإن{وجحححل:  عحححز اللحححه وقحححال
.37لمشركون}

عن عدلتم تعالى: (أي: حيث الله رحمه كثير ابن قال
هححو فهححذا عليححه متححم فقححد غيححره قححول إلى وشرعه الله أمر

ًا ورهبححانهم أحبححارهم اتخذوا{تعالى:  قال كما الشرك أربابحح
مححن إليكححم أنححزل مححا اتبعوا{تعالى:  وقال ،38الله} دون من

).39أولياء} دونه من تتبعوا ول ربكم

المححي النححبي آثار اقتفوا أيالله: ( رحمه كثير ابن قال
ومليكححه شححيء كححل رب مححن إليكم أنزل بكتاب جاءكم الذي
بحه جحاءكم عمحا تخرجحوا ل أي }،أولياء دونه من تتبعوا {ول

إلحى اللححه حكحم عحن عححدلتم قد غيره, فتكونوا إلى الرسول
ً ،غيره حكم أكثرهم يؤمن  {وما:كقوله }،تذكرون ما {قليل
).40}مشركون وهم إل بالله

ّنححهالفلسطيني: ( قتادةا أبو العلمة شيخنا قال لمححن وإ
ن والصحفات السحماء توحيد استنباط كضرورةا الضروري م

ّيححة توحيححد الحكححم توحيححد نفححرد أن بالححذكر وإفرادهححا الربوب
حححول كححبرى معححارك من صار لّما بالذكر والتشريع والقضاء

ّق العصر أهل وإنكار والتشريع الحكم في عبيده على الله ح
له.

كالشححراك حكمه في بالله علماؤنا: الشراك يقل ألم
بححن محّمححد يقل وألم الشنقيطّي؟ّ قال كما ،عبادته في بالله
ّهاب عبد العلمححاء أطححاع مححن : بححاب"التوحيححد كتاب" في الو

فقححد اللححه حّرما ما تحليل أو الله أحّل ما تحريم في والمراء
ّتخححذهم ًا ا التوحيححد هححذا يكححون فلمححاذا اللححه، دون مححن أربابحح

اجتهد الذي الغرز نفس من الجتهاد هي البدعة وهل بدعة؟ّ
السلف؟ّ فيه

.26الكهف:  36
.121النعاما:  37
.31التوبة:  38
.3العراف:  39
للية كثير ابن تفسير 40
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ّيححة لتوحيححد المخححالفين هححؤلء قول إّن ووسححمه الحاكم
ينصروا فلم برهان، بغير وأفتوا علم، بغير رجموا قد بالبدعة

ًا ّق يسححبغون المححر حقيقححة فححي هححم بحل باطلً، يبطلوا ولم ح
ًا القضححاء وكفححر الحكححم وكفححر التشريع كفر على مححن أثوابحح

.41)بها ليستروهم الباطل

ّلححم وقد: (42الجهاد" "لماذا رسالته في شيخنا وقال تك
وحكمححوا الباطلححة والتشريعات الديان هذه كفر في علماؤنا

ّدةا:  بالكفر عليها وقاما شرعها من على والر

بحكححم حكححم مححن"تعححالى:  اللححه رحمححه حححزما ابن قال
السححلما شححريعة فححي وحٌي عليه بالنص يأت لم مّما النجيل

ّنه . 43"السلما عن خارج مشرك كافر فإ

بالضححطرار معلوما"تعالى:  الله رحمه تيمية ابن وقال
ّتفاق المسلمين دين من ّوغّ مححن أّن المسححلمين جميع وبا سحح

ّتباع ّتبححاع أو السلما دين غير ا محّمححد شححريعة غيححر شححريعة ا
. 44"كافر فهو وسلم عليه الله صلى

تعحالى اللحه عنحد محن المنحّزل الشحرع"كذلك:  ويقول
ّنة الكتاب وهو ه اللحه بعحث الحذي والسح هحذا فحإّن رسحوله ب

ّ عنححه يخرج ول عنه، الخروج الخلق من لحد ليس الشرع إل
.45"كافر

ّلل متى والنسان"ويقول:  أو عليححه المجمححع الحراما ح
ّدل أو عليه المجمع الحلل حّرما كححان عليححه المجمع الشرع ب
ًا ّتفاق كافر . 46"الفقهاء با

الشححرع ترك فمن"تعالى:  الله رحمه كثير ابن ويقول
النبيححاء خححاتم اللححه عبححد بححن محّمححد علححى المنححزل المحكححم
. 47"كفر المنسوخة الشرائع من غيره إلى وتحاكم

مححن"الشححيخ:  آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد ويقول
ّنة اللحه كتححاب غير إلى تحاكم عليححه اللحه صححلى رسححوله وسحح
يحكححم لححم تعالى: {ومن قال كافر، فهو التعريف بعد وسلم

.13 الحاكمية توحيد 41
.13- 11 الجهاد لماذا 42
.5/153 الحكاما، أصول في الحكاما 43
.28/524 الفتاوى، مجموع 44
.11/262 الفتاوى، مجموع 45
.3/267 الفتاوى، مجموع 46
.13/119 والنهاية، البداية 47
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تعححالى: {أفغيححر وقال ،}الكافرون هم فأولئك الله أنزل بما
. 48"يبغون...} الله

ًا أصححدر ومححن"حميد:  بن الله عبد وقال ًا تشححريع عاّمحح
ًا ّلححة مححن يخححرج فهححذا الله حكم مع يتعارض للناس ملزم الم
ًا . 49"كافر

الكفححر مححن إّن"الشححيخ:  آل إبراهيححم بن محّمد ويقول
بححه نححزل مححا منزلححة اللعيححن القححانون تنزيححل المستبين الكبر
ليكون وسلم عليه الله صلى محّمد قلب على المين الروح
بيححن بححه الحكححم فححي مححبين، عربححّي بلسححان المنححذرين مححن

ومعانححدةا مناقضة المتنازعين تنازع عند إليه والرد العالمين،
ّدوه شححيء فححي تنازعتم وجّل: {فإن عّز الله لقول إلححى فححر
خيححٌر ذلك الخر، واليوما بالله تؤمنون كنتم إن والرسول الله

ً وأحسن ").50}تأويل

شممروط     مممن     شرط     بالطاغوت     الكفر
الله":     إل     "إله     لم

ُفححْر َفَمححْن{تعححالى:  الحححق قال ْك ُغوِت َي ّطححا ْؤِمن ِبال ْيحح َو
ِه ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف ِةا اْس َو ُعْر ْل َقَى ِبا ْث ُو ْلح َ ا ِفَصحامَا ل َهحا ان ّلححُه َل َوال

ٌع ِليٌم َسِمي .51}َع

ُفححْر َفَمححْن{البغححوي: ( قححال ْك ُغوِت َي ّطححا } يعنححي:ِبال
.52الله) دون من يعبد ما كل وقيل الشيطان،

ُفححْر َفَمححْن{وقححوله: كححثير: ( ابححن قححال ْك ُغوِت َي ّطححا ِبال
ْؤِمن ْي ِه َو ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف ِةا اْس َو ُعْر ْل َقَى ِبا ْث ُو ْل َ ا ِفَصامَا ل َهححا ان َل

ّلُه ٌع َوال ِليٌم} أي َسِمي يححدعو والوثان, وما النداد خلع من َع
اللححه, ووحححد دون من يعبد ما كل عبادةا من الشيطان إليه
استمسححك فقححد{ هو إل إله ل أنه وحده, وشهد فعبده الله

علححى أمححره, واسححتقاما في ثبت فقد أي }،الوثقى بالعروةا
.53)المستقيم المثلى, والصراط الطريق

ّنية الدرر 48 .8/241 الس
.196صا الجهاد، أهّمية 49
.59النساء:  50
.256/  البقرةا 51
للية. البغوي تفسير 52
للية. كثير ابن تفسير 53

)13(والجهاد التوحيد منبر



الفارق المبين بين 
الموحدين والمشركين

فححي عنححدي القححول مححن الطححبري: (والصححواب قححال
إما دونه، من فعبد الله على طغيان ذي كل الطاغوت: أنه

ًا عبححده ممححن بطاعة وغما عبده، لمن منه بقهر لححه. إنسححان
ًا أو المعبود ذلك كان ًا أو شيطان ًا أو وثنحح ًا أو صححنم مححا كائنحح
.54شيء) من كان

قححال: أبيححه عححن مالححك أبححي عححن مسححلم الماما وأخرج
قححال يقول: (مححن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت

مححاله اللححه حححرما اللححه دون مححن يعبححد بما وكفر الله إل إله ل
أحمد: (من الماما عند رواية وفي الله)، على وحسابه ودمه
الله...). دون من يعبد بما وكفر الله وحد

إل إلححه ل قال المجيد": (قوله: "من "فتح صاحب قال
اللححه صلى النبى أن اعلم الله"؛ دون من يعبد يما وكفر الله
الحححديث هححذا فححى والححدما المححال عصححمة علححق وسححلم عليه

بأمرين:

قيححد هو كما ويقين، علم عن الله إل إله ل الول: قول
تقدما. كما حديث ما غير فى قولها فى

يكتححف فلححم اللححه، دون مححن يعبححد بمححا والثانى: الكفححر
بها. والعمل قولها من لبد بل المعنى، عن المجرد باللفظ

ويححؤمن بالطححاغوت يكفححر فمححن{معنححى:  قلت: وفيححه
لها}. انفصاما ل الوثقى بالعروةا استمسك فقد بالله

مححا أعظححم من تعالى: "وهذا الله رحمه المصنف قال
ًا بهححا اللفححظ يجعححل لم فإنه الله، إل إله ل معنى يبين عاصححم
القرار ول بل لفظها، مع معناها معرفة ول بل والمال، للدما

ل بححل لححه، شريك ل وحده الله إل يدعو ل كونه ول بل بذلك،
مححن يعبححد بمححا الكفححر ذلك إلى يضيف حتى ودمه ماله يحرما
مححن لها ودمه. فيا ماله يحرما لم تردد أو شك فإن الله، دون

أقطعها ما وحجة أوضحه، ما بيان من له ويا أجلها ما مسألة
للمنازع" انتهى.

اللححه، إل إله لقوله: ل المصحح الشرط هو قلت: وهذا
المصححنف ذكرهححا الححتى الخمححس هححذا بححدون قولهححا يصح فل

فتنححة تكححون ل حتى وقاتلوهم{تعالى:  قال أصلً، الله رحمه
حيححث المشححركين فاقتلوا{وقال:  55،}لله كله الدين ويكون

للية. الطبري تفسير 54
.39النفال:  55
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مرصححد كححل لهححم واقعححدوا واحصروهم وخذوهم وجدتموهم
،56سححبيلهم} فخلححوا الزكححاةا وآتححوا الصححلةا وأقاموا تابوا فإن
للححه أعمححالهم ويخلصححوا الشرك من يتوبوا حتى بقتالهم أمر

أو ذلححك عححن أبححوا فإن الزكاةا، ويؤتوا الصلةا، تعالى،ويقيموا
ًا) قوتلوا بعضه .57إجماع

وعلم،     قصد     عن     الشرك     من     النإخلع
التوحيد:     تحقيق     في     شرط     منه     والبراءة

الصححلةا وأقححاموا تححابوا فإن{وتعالى:  تبارك الحق قال
.58سبيلهم} فخلوا الزكاةا وآتوا

الشححرك، تححابوا}. أي: مححن فححإن{القرطححبي: ( قححال
اليححة سححبيلهم}. هححذه فخلححوا الزكححاةا وآتوا الصلةا وأقاموا{

ّلق تعالى الله أن وذلك تأمل فيها ثححم الشرك، على القتل ع
للشححرك كححان مححتى القتححل أن والصححل تححابوا}، فححإن{قال: 
.59بزواله) يزول

{وأقححاموا الشححرك، مححن ،}تححابوا {فححإنالبغوي: ( قال
يقححول: دعححوهم ،}سححبيلهم فخلححوا الزكححاةا وآتححوا الصححلةا،

.60ة)مك ويدخلوا أمصارهم في فليتصرفوا

عمححا رجعححوا  يقححول: فححإن}تابوا {فإنالطبري: ( قال
عليححه اللححه صلى محمد نبوةا وجحود الشرك، من عليه كانوا

والنححداد اللهححة دون له العبادةا وإخلصا الله تويد إلى وسلم
وسلم). عليه الله صلى محمد بنبوةا والقرار

الزكححاةا وآتححوا الصححلةا وأقاموا تابوا فإن{تعالى:  وقال
.61الدين} في فإخوانكم

ُهْمذكححره:  تعححالى وقال ُلو ِت َقححا َو ّتححَى { َ َح ُكححوَن ل َنححٌة َت ْت ِف
ُكوَن َي ّديُن َو ّلُه ال .62}ُك

.5التوبة:  56
.35 المجيد فتح 57
.5التوبة:  58
للية. القرطبي تفسير 59
للية. البغوي تفسير 60
.12التوبة:  61
.39النفال:  62
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عبححاس ابححن عححن الضحححاك وقححالكححثير: ( ابححن قححال
شححرك, وكححذا يكون ل يعني }؛فتنة تكون ل حتى {وقاتلوهم

أنححس بححن والربيححع وقتححادةا والحسن ومجاهد العالية أبو قال
بححن محمححد أسلم, وقححال بن وزيد حيان بن ومقاتل والسدي

من الزبير, وغيره بن عروةا عن الزهري عن إسحاق: بلغني
دينححه, عححن مسححلم يفتححن ل فتنة, حتى تكون ل علمائنا, حتى

ابححن الضحححاك: عححن قححال }،للححه كله الدين  {ويكون:وقوله
الحسن لله, وقال التوحيد يخلص الَية, قال هذه في عباس
إلححه ل يقححال  أن}للححه كله الدين {ويكون جريج وابن وقتادةا

ًا التوحيد إسحاق: ويكون بن محمد الله, وقال إل لله, خالص
عبححد وقححال ،النححداد مححن دونححه محا شححرك, ويخلححع فيححه ليس

يكون , ل}لله كله الدين أسلم: {ويكون بن زيد بن الرحمن
.63)كفر دينكم مع

فتنححًة} أي: تكححون ل حححتى {وقححاتلوهمالبغححوي: ( قال
{ويكححون دينححه عححن مححؤمن يفتححن ل الربيع:حتى شرك. قال

ًا الدين أي: ويكون لله}، كله الدين فيححه، شححرك ل لله خالص
.64)بصير} يعملون بما الله {فإن الكفر، عن انتهوا}، {فإن

اللحه رضحي عمحر ابحن عحن صحيحه في مسلم وأخرج
وسلم: (أمححرت عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما

ًا وان اللححه إل إلححه ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن محمححد
عصححموا ذلك فإذا الزكاةا ويؤتوا الصلةا ويقيموا الله، رسول

.65الله) على وحسابهم بحقها إل وأموالهم دماءهم مني

اللححه رسححول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبو وعن
يقولححوا حتى الناس أقاتل أن وسلم: (أمرت عليه الله صلى

ونفسححه ماله مني عصم الله إل إله ل قال فمن الله إل إله ل
.66الله) على وحسابه بحقه إل

صلى الله رسول قال: قال عنهم الله رضي أنس عن
أن يشححهدوا حححتى النححاس أقاتل أن وسلم: (أمرت عليه الله
قبلتنححا يستقبلوا وأن ،ورسوله عبده محمدا وأن الله إل لإله

فقححد ؛ذلححك فعلححوا فححإذا ،صححلتنا يصححلوا وأن ،ذبيحتنا ويأكلوا

للية. كثير ابن تفسير 63
للية. البغوي تفسير 64
والبخاري. 65
وابححن داود، وأبححو والنسححائي، والترمححذي، ومسححلم، البخاري، رواه 66

وأحمد. ماجة،
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محححا لهحححم ،بحقهحححا إل وأمحححوالهم دمحححاؤهم علينحححا حرمحححت
.67المسلمين) على ما وعليهم ،للمسلمين

رسحول قحال: قحال عنه تعالى الله رضي عمر ابن عن
السححاعة يححدي بيححن وسححلم: (بعثححت عليححه اللححه صححلى اللححه

رزقححي وجعححل لححه، شححريك ل وحححده اللححه يعبد حتى بالسيف
ن علحى والصحغار الحذل وجعحل رمححي، ظل تحت خحالف م

.68منهم) فهو بقوما تشبه ومن أمري،

أن وسححلم عليححه اللححه صلى الله رسول كلما من فعلم
ل أن يشححهدوا حححتى المشححركين رؤوس عن يرفع ل السيف

بحقوقهححا ويقومححوا اللححه، رسححول محمححد وأن اللححه إل إلححه
ل وحححده اللححه من الحكاما وبتلقي بها وواجباتها. وبإلتزامهم

له. ند ول شريك

ًا أبو قال اللححه: إل إلححه ل مححن فالمقصود بطين: (وأيض
العححرب ومشححركوا اللححه، غيححر وعبححادةا الشححرك مححن البراءةا

أحححدهم: ل قححال فححإذا لسححان اهل لنهم منها المراد يعرفون
قححال: الله. فلححو غير وعبادةا الشرك من تبرأ فقد الله إل إله
هذه تعصمه لم الله غير عبادةا على مصر الله. وهو إل إله ل

تكححون ل حححتى وقححاتلوهم{وتعححالى:  سححبحانه لقححوله الكلمة
فتنة} أي: شرك. 

وقححاتلوهم{تعححالى:  وقححوله للححه}، كله الدين ويكون{
آتححوا الصلةا وأقاموا تابوا - فإن قوله - إلى وجدتموهم حيث

وسححلم: عليه الله صلى النبي سبيلهم}. وقال فخلوا الزكاةا
ل وحححده اللححه يعبححد حححتى بالسححيف السححاعة يححدي بيححن بعث

تكون ل حتى وقاتلوهم{تعالى:  قوله معنى له. وهذا شريك
معنححى: ل لله}. وهححذا - كله الطاعة - أي الدين ويكون فتنة
.69الله) إل إله

هححذه قححال فمنالحميد": ( العزيز "تيسير صاحب قال
اها عحامل لمعناهحا عارفحا الكلمة الشحرك نفحي محن بمقتض
مححن تضححمنته لمححا الجححازما العتقاد مع لله الوحدانية وإثبات

ًا بححه عمل فان حقا المسلم هو فهذا به والعمل ذلك ظححاهر
الشححرك من بخلفها عمل وإن المنافق فهو اعتقاد غير من
بهححا يعملححون المنححافقين أن تححرى إل قالهححا ولححو الكححافر فهو

يقولونهححا واليهححود النححار من السفل الدرك في وهم ظاهرا

وأحمد. داود، وأبو والنسائي، والترمذي، البخاري، رواه 67
أحمد. 68
.5/495 والمسائل الرسائل مجموعة 69
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تنفعهححم، فلححم والكفححر الشححرك مححن عليححه هم ما على وهم
لوازمهححا مححن شححيء بإنكححار السححلما عححن ارتححد مححن وكذلك

مححن فكححذلك ألححف مائححة قالهححا ولححو تنفعححه ل فانها وحقوقها
القبححور كعبححاد اللححه لغيححر العبححادةا أنواع يصرف ممن يقولها

فححي جاء الذي الحديث في يدخلون ول تنفعهم فل والصناما
اللححه صححلى النححبي بيححن وقد الحاديث من أشبهه وما فضلها

أن علححى تنبيهححا لححه شححريك ل وحححده بقوله ذلك وسلم عليه
وعبححاد والمنححافقين كححاليهود مشرك وهو يقولها قد النسان

قححومه دعححا وسححلم عليه الله صلى النبي ان رأوا لما القبور
النطححق الححى دعاهم إنما أنه ظنوا الله"، إل إله "ل قول إلى
دعححاهم إنمححا السححلما عليححه وهححو عظيم جهل وهذا فقط بها

ولهذا الله غير عبادةا ويتركوا بمعناها ويعملوا ليقولوها اليها
وقالوا: {أجعححل مجنون}، لشاعر آلهتنا لتاركوا قالوا: {أئنا

قالوها فلو وإل بها النطق عن أبوا فلهذا واحدا}، إلها اللهة
مسححلمين يكونححوا لم ومناةا والعزى اللت عبادةا على وبقوا

عبادتهححا ويححتركوا النححداد يخلعوا حتى السلما عليه ولقاتلهم
بالضححطرار معلوما أمر وهذا له شريك ل وحده الله ويعبدوا

.70والجماع) والسنة الكتاب من

قححال: جححبير عححن تعححالى اللححه رحمححه البخححاري وأخرج
المشححركين... يقححاتلون المصار أفناء في الناس عمر (بعث
كنححا إذا حححتى مقححرن بن النعمان علينا واستعمل عمر فندبنا
ًا، أربعيححن فححي كسححرى عامححل علينا وخرج العدو، بأرض ألفحح
المغيححرةا: منكححم. فقححال رجل فقال: ليكلمني ترجمان فقاما
العححرب محن أناس قال: نحن أنتم؟ّ شئت. قال: ما عما سل
ّنا مححن والنححوى الجلححد نمححص شححديد، وبلء شديد شقاء في ك

فبينححا والحجححر، الشححجر ونعبد والشعر، الوبر ونلبس الجوع،
ذكححره تعححالى والرضححين السححموات رب بعححث إذ كذلك نحن

ًا إلينا عظمته وجلت فأمرنا وأمه، أباه نعرف أنفسنا، من نبي
حححتى نقححاتلكم أن وسححلم؛ عليححه اللححه صححلى ربنا رسول نبينا

الجزية). تؤدوا أو وحده الله تعبدوا

القتحال - أن وإيحاك اللحه - رحمني الموحد أخي فاعلم
شححريك، ل وحححده يعبححد أن بالعبححادةا، تعححالى الله إفراد غايته

والحجححر والشححجر والجن النس من النداد جميع من والتبرأ
ولهححذا الرسححل، الله أرسل هذا أجل من دونه، من تعبد التي
أكححثر {ولكن الخرةا، سوق أقاما هذا أجل ومن الكتب، أنزل

يعلمون}. ل الناس

العالمين رب لله الحمد ان دعوانا وآخر
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الفارق المبين بين 
الموحدين والمشركين

ّنه الله بعون انتهى وم
 1425 سنة من الثاني ربيع شهر  من20 في

وسلم عليه الله صلى المصطفى هجرةا من
لبنان رومية، سجن في الرسالة هذه جل كتبت قد وكنت

القيوم عبد بن جابر
الساعدي

الشامي قتيبة أبو
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