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الله أم خير متفرقون ءأرباب السجن صاحبي يا{
}...القهار؟ الواحد

 الحليم هداية
ملة في المهمات أهم إلى

إبراهيم
المقدسي محمد أبي الشيخ؛ بقلم

*      *      *
الرحيم الرحمن الله بسم

خللاتم علللى والسلما والصلةا ،العالمين رب لله الحمد
والمرسلين. النأبياء

الوراق بعللض حررنأللا لمللا أنأنا ؛تعالى الله رحمك اعلم
جميللع عنللد واحللدةا وأنأها والمرسلين النأبياء طريق بيان في

الشللرك أهللل وبين بيننا التي الخصومة حقيقة وبينا الرسل،
الوضللعية والقللوانأين الرضللية الدسللاتير عبيللد مللن والتنديللد

برسللالة، السجن في الناصحين بعض إلينا بعث ،1وأنأصارهم
هللو ومللن كفر الذي هو من المهم ليس: (مطلعها في يقول
نألدعو كيلف هللو المهم لكن فسق أو الله دين عن ارتد الذي
وجل). عز الله إلى

والطللبيب والجندي الشرطي بين كلمه في ساوى ثم
الللذين علللى وأنأكللر الحكومللات، هللذه ظللل فللي وغيرهللم
حمللل عطلللوا قد: (بأنأهم ووصفهم الكافر المجتمع يعتزلون
آثمين!! وجعلهم ،منكر) عن ونأهي بمعروف أمر من الدعوةا

انأخللرط وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول أن وزعم
وتكلم ،النأخراط ذلك حدود يبين ولم بعث منذ المجتمع في

ًا يقصد الكافر، المجتمع أفراد مع والتعامل السلما في كلم
وجنللده الوضللعي القللانأون لعبيللد هجرنأللا علينللا النأكللار فيلله

مللن بعمومللات لللذلك واسللتدل ونأحللوه، بالسلللما وأنأصارهم
ا عللى للدلللة تصللح ل القرآن ارك كقلوله إليله ذهلب م تب

حللتى فللأجره اسللتجارك المشللركين من أحد وتعالى: {وإن
أوتللوا الللذين تعللالى: {وطعللاما وقللوله ،الللله} كلما يسللمع

فللي اختصللموا خصللمان هللذان" لللب المسللماةا الوراق إلللى إشارةا 1
سواقة. سجن في كتبتها "،ربهم
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حييتللم وتعللالى: {وإذا تبللارك قللوله وكذا ،لكم} حل الكتاب
التي اليات بين فخلط ،ردوها} او منها بأحسن فحيوا بتحية

وبيللن الكتللاب أهللل تتناول التي تلك وبين المشركين تتناول
.السلما أهل تتناول التي الخرى

أنأله وسلللم عليلله اللله صلللى اللله رسلول إلى ونأسب
دعللوتهم بحجللة زعللم، كذا مكة؛ مشركي لبعض وليمة عمل

خاصللة كللانأت بالمدينللة الللذهب أسللواق أن وذكللر للسلللما
خلللص ثم معهم، ويتعاملون المسلمون عليها ويتردد باليهود

وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول ان إلللى كله ذلك من
مللن فيلله بمللا المجتمللع مللع يتعللاملون كللانأوا والمسلللمين

.علقات

ذلللك فللي منخرطيللن كللانأوا أنأهللم ذكللر ذلللك وقبللل
النأخللراط ذلللك او التعامللل ذلللك حللدود يذكر ولم المجتمع،
الرفللق علللى وطنطللن دنأللدن لكنلله والللبراء، بالولء وعلقته
و بقوله للرفق واحتج واللين ًا كنلت تعلالى: {ول غليلظ فظل
{واسلتغفر ؛الية آخر أن وغفل ،حولك} من لنأفضوا القلب

الوقوع دون: (الناصح ذلك وقال ،المر} في وشاورهم لهم
فنكون ،الله إلى نأدعو أن بدل ومعاداتهم الناس محاربة في
لهم). أسأنأا قد

ن العملل ضلرورةا على قبل من ركز كان وقد أجلل م
الدولللة - وهللي - عنللده المهمللات أهللم وإقامللة تحقيللق

النللاس معللاداةا أنأكللر أن بعللد ورقتلله ختللم ثللم السلللمية
الللله صلللى النبي حق في تعالى بقوله بالعموما!! بالحتجاج

تبللارك وبقللوله ،البلغا} إل الرسللول علللى {وما وسلم عليه
المبين}. البلغا عليك وتعالى: {إنأما

ًا فكان ًا علينا لزام ًا الللله لللدين نأصللح لصللاحب ونأصللح
مللن كلمه في ما نأبين أن المسلمين من وغيره الورقة هذه

ذلللك علللى الللرد ذلللك مللن الغللرض وليللس وتخليللط، لبللس
فلي المهملات الثوابت أهم بيان الغرض وإنأما بعينه، الناصح
والموعظللة الحكمللة وأن والمرسلللين، النأبيللاء دعوةا طريق

ملللة هللي وأنأهللا ،الطريللق هللذه فللي هللي الحقيقية، الحسنة
إل ويتركها عنها يرغب ل التي والسلما، الصلةا عليه ابراهيم

ًا بهللا الله يفتح أن عسى نأفسه، سفه من ًا آذانألل ًا صللم وأعينلل
ًا ًا عمي ًا وقلوب .غلف

ً لله والحمد ًا، أول .الوكيل ونأعم حسبنا هو وآخر
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:  بعد     أما     ثم

التعامللل وأسلللوب الللله إلللى الدعوةا طريق أن فاعلم
عز الله يتركها لم غيرهم أو فاسقهم أو مشركهم الناس مع

أو المجللرد للفكللر أو والستصلحا والستحسان للهوى وجل
الدلة.  من العاري الختيار

وبينهللا توضلليح أحسللن كتللابه فللي سللبحانأه وضحها بل
ملللة اتبللع أن إليللك أوحينللا تعللالى: {ثللم فقللال ،تللبيين أكمل

ًا إبراهيللم تبللارك وقللال المشللركين}، مللن كللان ومللا حنيفلل
والللذين إبراهيللم فللي حسللنة أسوةا لكم كانأت وتعالى: {قد

دون مللن تعبللدون ومما منكم برؤاء إنأا لقومهم قالوا إذ معه
حللتى أبللدا والبغضاء العداوةا وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنأا الله

ه} تعلالى: {واللذين وقلوله وحلده}، بالله تؤمنوا قلال ،مع
وأنأصللاره طريقتلله علللى الللذين المرسلين أي(المفسرون: 

. )معه كانأوا الذين

عنلد الللدعوةا طريللق هلي السللما عليله إبراهيم فملة
وتعللالى تبارك الله أمر التي الطريق وهي ،المرسلين جميع
لمتله الملر وجلاء باتباعها وسلم عليه الله صلى محمد نأبينا
ًا ًا باتباعها أيض فللاتبعوا الله صدق تعالى: {قل فقال ،صريح
ًا ابراهيم ملة وصللف وقللد المشللركين}، مللن كللان وما حنيف

النللاس أعقللل بللأنأهم الللدعوةا هللذه أصللحاب سللبحانأه الللله
ًا وأحسنهم وأحلمهم وأرشدهم واحكمهم تبلارك فقللال خلقل

بلله وكنللا قبللل مللن رشللده ابراهيللم آتينللا وتعللالى: {ولقللد
عن وقال حليم}، لواه ابراهيم تعالى: {إن وقال عالمين}،

عظيم}. خلق لعلى  {وإنأك:والمرسلين النأبياء خاتم

الشرك من البراءةا هو دعوتهم معالم أهم ان وسترى
وعللداوتهم بكفرهللم والتصريح أوثانأهم وتسفيه والمشركين

الحلللم وقمللة الخلللق وأحسللن العقللل كمللال هللو هللذا وأن
بذلك.  الله وصفهم كما والحكمة،

فللي السللفاهة كللل السللفاهة أن وجللل عللز بيللن كمللا
الطللرق مللن غيرهللا واختيللار الطريللق هللذه عللن العللراض
السلللطان أصللحاب رضللى فيهللا الللتي المعوجللة الخللرى
أو فارغللة حجج بأي والطاغوت الجبت عبيد خواطر وتطييب
مطيللة الفجللار اتخذها التي الدعوةا كمصلحة ،جوفاء مزاعم

ملللة عللن يرغللب تعللالى: {ومللن فقال ،الدنأيوية لمصالحهم
وإنألله الللدنأيا فللي اصطفيناه ولقد نأفسه سفه من إل إبراهيم

الصالحين}. لمن الخرةا في
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تعللرف أن الموحللد أخللي بللد فل كذلك، المر كان فإذا
الكريمللة الللدعوةا هللذه وثللوابت العظيمللة الملة هذه حقيقة

ًا الوريقات هذه في وإليك وأركانأها،  :حولها عريضة خطوط

لكللم كللانأت  {قللد:الممتحنللة سللورةا في تعالى قال- 
إنأللا لقللومهم قللالوا إذ معلله والذين إبراهيم في حسنة أسوةا
بيننللا وبدا بكم كفرنأا الله دون من تعبدون ومما منكم برءاؤا
ًا البغضاء و العداوةا وبينكم ،}...وحللده بللالله تؤمنوا حتى أبد

حسللنة أسللوةا فيهللم لكللم كان تعالى: {لقد تبارك قوله إلى
هللو الللله فللإن يتللول ومللن الخللر واليوما الله يرجو كان لمن

الحميد}. الغني

قللدمته مللا منهللا ،ومسائل فوائد عدةا اليات هذه ففي
القللدوةا هللي والسلللما الصلللةا عليلله إبراهيللم دعللوةا أن من

إلى وسلم عليه الله صلى محمد ولنبينا لنا الحسنة والسوةا
يعرض ل وأنأه والحكمة، والعلم الحلم قمة وإنأها القيامة يوما
نأفسه. سفه من إل عنها

العظيمللة الملللة هللذه فللي الللدعوةا طريللق أن ومنهللا
ثابتين:  موقفين إلى ينقسم

اللله لغيلر العابدين المشركين القواما من موقف) 1
وتعالى. تبارك

وشركياتهم. وأوثانأهم معبوداتهم من موقف) 2

وتعللالى: تبللارك قللوله فللي واضحان الموقفان وهذان
دون مللن تعبللدون وممللا منكللم بللرءاؤا إنأا لقومهم قالوا {إذ

.الله}

دون     مههن     المعبههودة     اللهههة     من     البراءة     اما  ) 1
ًء  -      المختلفة     بصوره     والشرك     الله ًا     كانت     سوا أوثان

ًا أو     ركوع     أو     سجود     عبادة     الله     دون     من     تعبد     وأصنام
ًا     كانوا ًا     أحبههارا     أو     وأمههراء     حكامهه يشههرعون     ورهبانهه

ذلهك     كههان     وسهواء     ،  تعالى     الله     به     يأذن     لم     ما     للناس
،  وأديهههان     ومناههههج     ودسهههاتير     قهههوانين     الشهههرك

ونخههالت     الزبههالت     مههن     غيرههها     أو     كالديمقراطيههة
-      البشر     أفكار
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يتللبرأ أن إبراهيم ملة يتبع الذي الموحد على فالواجب
هللذا إلللى بهللا يللدخل التي الولى اللحظة ومنذ كله ذلك من

الدين. 

ذلك تأخير يحل ول السلما، عتبة على كله ذلك فينزع
،غيرهللا أو الحكمللة أو المصلللحة بحجللة تسويغه أو تأجيله أو

وأقللل ،نأجللا مللن به ونأجا هلك من به هلك الذي السبب فإنأه
قلبلله، فللي ولللو بلله ويكفللر منلله يللبرأ أن ذلللك في الدرجات
وأقواله.  بأعماله ويجتنبه

والللتي الظاهرةا السلما عليه إبراهيم صفة كانأت ولقد
وأوثللانأهم دينهللم مللن الللبراءةا هللي المشللركون بلله عرفهللا

في كما ،بقولهم وصفوه حتى وتسفهها الباطلة ومعبوداتهم
ابراهيللم} للله يقال يذكرهم فتًى سمعنا تعالى: {قالوا قوله

منهم.  ويتبرأ ويتنقصهم يسفههم أي يذكرهم

الصلللةا عليلله والمرسلللين النأبيللاء خللاتم كللان وكذلك
يتخللذونأك إن كفروا الذين رءاك تعالى: {وإذا قال ،والسلما

ًا إل يتنقصللها أي آلهتكم؛ يذكر آلهتكم}، يذكر الذي أهذا هزو
العبادةا.  تستحق ل أنأها ويبين عوارها ويفضح ويسفهها

رواه الللذي الحديث في كما المشركون وصفه وكذلك
وسللفه آلهتنللا عللاب( ؛قللالوا أنأهم صحيح بإسناد احمد الماما

هللذه مللع التوحيللد أهللل يكللون ان ينبغللي وكللذلك )،أحلمنللا
المهترئللة والمناهللج الوضللعية والقللوانأين الرضللية الدساتير

للنللاس ويظهللرون زيفهللا فيللبينون ونأحوهللا كالديمقراطيللة
بهللا للكفللر ويللدعونأهم منهللا ليحللذروهم وعيوبهللا نأقائصللها
منها. والبراءةا

قللوله مللع المللر هللذا البعللض علللى يشللكل  قدتنبيه:
الللله فيسللبوا الله دون من يدعون الذين تسبوا تعالى: {ول

علم}. بغير عدوا

بعضه ويبين ويكمل وصدق حق كله الله  كلما:فيقال 
هو دعوتهم وأصل الرسل فمطلوب ،بعضا بعضه يعارض ول

دون من تعبد التي والمناهج والطواغيت الوثان من البراءةا
مللن لللدعوتهم للناس، وعيوبها نأقائصها ببيان وتسفيهها الله
ا للكفلر ثلم وإن مشلروع مطللوب كلله فهلذا ،واجتنابهلا به

ًا سموه وإن المشركين أغضب ترتب ما عليه ترتب وإن سب
هللي الوجللود فللي مفسللدةا أعظم لن ،مزعومة مفاسد من
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عنلله يسللكت أو الموجللود الحقيقي الشرك يقر فل الشرك،
.محتملة ظنية لمفسدةا

الللذي المجللرد السللب فهللو ؛اليللة في عنه المنهي أما
السللتثارةا إل الخصللم منلله يعقللل ول ةادعللو وراءه ليللس

أمرنأللا الللذي ويسللب يسللبنا أن فعللله ردةا فيكللون المجردةا،
نأهينللا الللتي المفسللدةا هللي وهذه ،يظنون كما أوثانأهم بسب
مصلحة. غير من ُمستجلبة مفسدةا لنأها ،عنها

مسللبة بيللن فيفرق ،المر لهذا الموحد يتنبه أن ويجب
ًا المجردةا، معبوداتهم مسبة أو المشركين كانأت إذا خصوص

أفللواههم نأضللح مللن هللي الللتي البذيئة باللفاظ المسبة تلك
علللى فللالواجب المطهللرةا، بآنأيتنللا تليللق ول المنتنللة وآنأيتهم
دعللوةا يحمللل لنألله عليلله ويسللتعلي ذلللك يجتنب ان الموحد

مللن خلقلله خيللرةا لهللا الللله اصللطفى مطهللرةا عظيمة غالية
بللأخلق عينلله على واصطفاهم رباهم الذين واتباعهم أنأبيائه
وبيللن هللذا بيللن التفريللق مللن بد فل مجيدةا، وصفات حميدةا

وقللوانأينهم آلهتهللم وتعريللة وأهللله الشللرك مللن الللبراءةا
لللدعوةا ،وتهافتهللا تناقضها وبيان زيوفها وكشف ودساتيرهم

ل أنأهلا ببيللان واجتنابهلا بهلا والكفلر منهللا البراءةا إلى الناس
ن هلذا فلإن تحكلم أو تشرع أن تصلح ول تعبد أن تستحق م

ًا.  يترك ول المهمات أهم أبد

ًا مللا بين فرق هناك أن الموحد يعرف أن يجب ؛وأخير
ًا عنلله نأهللي ومللا للمفسدةا عنه نأهي ًا نأهيلل الول فللإن ،مطلقلل

مللن فعلللم الثللانأي، بخلف المفسدةا بزوال عنه النهي يزول
ليللس الفاسللدةا والمناهللج والدسللاتير الوثللان مسبة أن هذا

مفسدةا. من عليها يترتب ما هو المنكر وإنأما بمنكر،

،  الولههى     الجاهليههة     أوثان     عبدة     من     البراءة     اما
الوضعية     والتشريعات     العصري     الياسق     عبيد     من     أو

:  المعاصرة     الجاهلية     في

ًا، مهللم أمللر فللإنأه أعنللي الول، مللن أهللم هللو بللل جللد
قلدمه وجلل علز الله فإن ولذلك نأفسه، الشرك من البراءةا

نأفسله، الشلرك من البراءةا على إبراهيم ملة في الذكر في
مللن تعبللدون وممللا منكللم بللرءاؤا وتعالى: {إنأللا تبارك فقال
{أف لقللومه قللال أنأه إبراهيم عن سبحانأه وذكر الله}، دون
تقلديم فتأملل ،تعقلون} أفل الله دون من تعبدون ولما لكم

اعللتزال علللى كللله ذلللك فللي منهللم والللبراءةا إعللتزالهم
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أهللل مللن الفتيللة عللن وتعللالى تبللارك قوله وكذا ،معبوداتهم
.الله} دون من يعبدون وما اعتزلتموهم  {وإذ:الكهف

مللن فكللم وخطللورته، المللر هللذا لهميللة إل ذلللك وما
الوثللان مللن فيتبرأ ويجتنبه ويعتزله الشرك من يتبرأ إنأسان

والمناهللج والدسللاتير والقللوانأين التشللريعات أو والصللناما
وانأصارها بها وأربا عابديها من يبرأ ل ولكنه الباطلة والديان

إبراهيم. ملة حقق قد بذلك يكون فل ،وواضعيها

منلله يسللتلزما فهذا أنأفسهم المشركين من تبرأ إن أما
قللدمه ولللذلك وتشريعاتهم، وشركياتهم أوثانأهم من يتبرأ أن

الذكر. في الله

مللن فكللم ،واقعنللا فللي بيللن واضللح مشاهد المر وهذ
يصللرحا العظيمللة الملللة هذه إلى نأدعوه عندما اليوما إنأسان

وقللوانأينه الوضللعي والتشللريع الشللرك مللن بللالبراءةا لنللا
لهللل سلللم وجدتهم واقعهم إلى نأظرت إذا لكن ،ودساتيره

محضللرون جنللد لهم هم بل ،وواضعيه وأولياءه التشريع هذا
العبللد قولة عقلوا وليتهم فيهم، يسارعون مخلصون وانأصار

ًا اكلللون فللللن عللللي أنأعملللت بملللا {رب الصلللالح ظهيلللر
كمللا {فاسللتقم وجللل عللز الللله أمللر فقهللوا أو ،للمجرمين}

* ول بصلير تعمللون بما إنأه تطغوا ول معك تاب ومن أمرت
دون مللن لكللم ومللا النللار فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا

تنصرون}. ل ثم أولياء من الله

- وهللو الركللون علللى توعللد قد وجل عز الله كان فإن
بمللن فكيللف النللار - بمسلليس الطواغيت إلى اليسير الميل

فللي عمللره وأفنللى ألبللانأهم مللن ورضللع أحضللانأهم فللي نأللاما
لهللؤلء تعجللب  فللإن؟!نأصللرتهم فللي مهجتلله وبذل خدمتهم
لقللوا إذا ثللم إليلله والدعوةا للدين ينتسبون ممن أشد فعجبنا
هشللوا جنلدهم أو أنأصلارهم أو المشركين المشرعين أولئك
إكرامهللم فللي وسللعوا وجللوههم فللي وبشللوا بالتحيللة لهللم

مللا والمولةا، والمحبة بالمودةا إليهم يلقون إليهم، والتلطف
العكللس علللى بللل ،الموحللدين مع معشاره عشر يفعلون ل

منهلللم ويلللبرءون ويعلللادونأهم الموحلللدين يبغضلللون فهلللم
والبهتللان والنميملة والغيبلة بالسوء لهم ألسنتهم ويبسطون
والسلفه، والجهلل والتشلدد بالغلظللة ويصللفونأهم والفلتراء
حكمللة الللله اعللداء إلللى وركللونأهم هللم مللداهنتهم ويعللدون
أل مهتدون، انأهم ويحسبون حسنة وموعظة وفطنة وكياسة

يعلمون. ل ولكن السفهاء هم إنأهم
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صلةا وفعل        الفل في لبيك الدين ان يظنون
 المل عن والسكوت

الحب إل الدين وما     قل قد الدين لذا من وخالط وسالم
 والول والبغض

 وآثم غاو كل من البرا كذاك

قللوله بعللد الثللابت الموقللف هذا وجل عز الله أكد وقد
فقللال ،الللله} دون من تعبدون وما منكم برءاؤا تعالى: {إنأا

بيننللا وتعلالى: {وبللدا تبللارك قللال ثللم ،بكم} تعالى: {كفرنأا
ًا والبغضاء العداوةا وبينكم وبان. ظهر أي }؛بدا{ و }،...أبد

بيللن بينتين ظاهرتين والبغضاء العداوةا تكون ان بد فل
يريللدون كللانأوا إن والتنديللد، الشللرك أهل وبين التوحيد أهل

ربنللا يحللب كمللا والسلللما الصلللةا عليلله إبراهيم ملة تحقيق
النأبيللاء طريللق وفللق الللدعوةا يريللدون كللانأوا وإن ،ويرضللى

وسلمه. الله صلوات عليهم والمرسلين

ومميللزات الللدعوةا هللذه ثللوابت مللن الظهللور وهللذا
لقامتهللا السللعي وإثنللاء السلمية الدولة قياما قبل أصحابها

قيامها.  وبعد

الللله صلللى النللبي عللن المتللواتر الحديث في صح وقد
ظللاهرين أمللتي مللن طائفللة تللزال ل (قللال: أنأه وسلم عليه
حللتى خللذلهم مللن ول خللالفهم مللن يضرهم ل الله أمر على
.كذلك) وهم الله أمر يأتي

:قللوله وتأمللل )،الللله أمر على ظاهرين (قوله: فتأمل
المراد.  على الدللة بين فإنأه )؛تزال ل(

نأفسلله وصللدر الللدعوةا لللواء حمللل مللن علللى والكلما
والتقيللة بالستضعاف تعذر من على وليس الله لدين للعمل
إن يقللال أن والسللفه الجهللل فمللن والعللذار، الرخص وتتبع
علمللت فقللد مصلللحتها، ضد وهو الدعوةا يفضح الظهار هذا
وتنشللر تشهر أن ثوابتها ومن الدعوةا هذه في المطلوب أن
ويحللذر بالبنللان أصللحابها إلللى يشللار حللتى تستر أو تكتم ول

ُيعرفون النأبياء من يحذر كان كما منهم اللهة من بالبراءةا و
إبراهيللم ووصللف نأبينا وصف في تقدما كما ،وفضحها وعيبها

إلللى النللاس دعوةا هو ذلك فائدةا وان والسلما، الصلةا عليه
هللو الللذي التوحيللد فللي وإدخالهم وأهله الشرك من البراءةا
ًا. المهمات وأهم الوجود في مصلحة أعظم إطلق
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ول الخلفة ول الدولة ل منه، أهم مصلحة هناك فليس
ً الخلفة وما غيرها، .2التوحيد هذا لنشر وسيلة إل أصل

ليللس: (الناصللح ذلك قول بطلن عرفت ؛هذا تقرر إذا
...الللله ديللن عللن إرتللد الذي هو ومن كفر الذي معرفة مهم

إذا نأللوالي ومن نأعادي ومن العداوةا هذه تظهر كيف إذ )،لخا
مثللل وبسبب إرتد، الذي هو ومن كفر الذي من نأعرف ل كنا

ًا رأينا المقولة هذه اللله إلى الدعوةا إلى ينتسبون ممن كثير
مللن يتللبرؤون فهللم ،عنللدهم والللبراء الللولء ميزان اختل قد

وداهنوهم. المشركين أكرموا المقابل في وربما الموحدين

عللز الللله قدما كيف تأمل وخطورته المر هذا ولهمية
الممتحنة آية في إبراهيم ملة في الذكر "العداوةا" في وجل
ًا فإن ،وأظهر أهم لنأها ،"البغضاء" على قللد الناس من كثير

فل يعللادونأهم ل لكنهللم قلللوبهم، فللي المشللركين يبغضللون
ًا البغضللاء ولن عليهللم، الللواجب يحققللون فللي محلهللا غالبلل

أعظللم مللن فهللي ولللذلك وأبيللن فأظهر العداوةا أما ،القلب
مللن فللإن ،ربه إلى بها الموحد يتقرب التي الشرعية القرب

والمولةا الله في والبغض الله في الحب اليمان عرى أوثق
.الله في والمعاداةا الله في

َوةا" في الموحد يكون أن العداوةا ومعنى ُعد جهة أي ؛"
ّدوه ويكون َوةا" أخللرى، المشرك َع ُعللد ّبللدل{ فللي" الللذين ف
ً ظلموا ً }،لهم قيل الذي غير قول اهللل يعللادوا ان مللن فبدل

وآكلللوهم أكرموهم ؛ويفارقوهم ويجتنبوهم والتنديد الشرك
ًا له الله يجعل لم ومن ووالوهم، ووادوهم مللن للله فمللا نأللور

نأور. 

ن موجلودةا ثابتلة سلنة العلداوةا هلذه ان واعللم كل م
الطرفين.

البراءةا إلى الشرك أهل يدعوا ان عليه يجب فالموحد
،هللدايتهم ويتمنللى الحسنة والموعظة بالحكمة شركهم من

شلليء شللركياتهم وبغللض بغضللهم ووجللوب شلليء هذا لكن
الصلللةا عليهللم النأبياء ودعوةا إبراهيم ملة عن ينفك ل ؛آخر

الثوابت هذه ويميع والدولة الخلفة على يدنأدن من إلى إشارةا هذا 2
ًا المهمات أهم الدولة فيجعل ان العلللم مللع التوحيد، من حتى مطلق
،الغايللة هللي وليسللت التوحيللد هللذا لتحقيق وسيلة إل هي ما الخلفة

الصلللةا أقلاموا الرض فلي مكنلاهم إن الللذين: {وتعللالى تبارك قال
}،المللور عاقبة ولله المنكر عن ونأهو بالمعروف وأمروا الزكاةا وآتو

الشرك. هو منكر واعظم التوحيد هو معروف واعظم
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البغضللاء، هذه لهم أعلن شركهم على أصروا والسلما. فإن
عليلله إبراهيللم عللن تعللالى قللال كمللا بالعللداوةا، وجللاهرهم

إبراهيللم إن منله تللبرأ للله علدو أنأله لله تبين  {فلما:السلما
.حليم} لواه

الحلللم وليللس الحقيقيللة، والحكمللة الحلللم هللو فهللذا
إليهم. الركون أو مودتهم وإظهار الله أعداء مداهنة

ًا اللللله وشلللاء يعلللادي أن الكونأيلللة سلللنته فلللي أيضللل
ًا، الموحلللدين المشلللركون لتوحيلللدهم ويحلللاربونأهم أيضللل

قللال ،والعقوبللة الخللزي أعظللم ذلللك علللى لينالوا وليمانأهم
عللن يردوكللم حللتى يقللاتلونأكم يزالللون وتعللالى: {ول تبارك
استطاعوا}.  إن دينكم

- المرسلللين دعللوةا مللن نأوفل بن ورقة ذلك فهم وقد
- العللبرانأي الكتللاب يكتب وكان الجاهلية في تنصر قد وكان
ملا خلبر وسللم عليله الله صلى الله رسول أخبره لما فقال
ًا فيهللا ليتنللي يللا: (السلللما عليلله جبريل أمر من رأى - جللذع

ًا أكون ليتني ًا فأنأصرك قومك يخرجك - إذ حي ًا نأصر )،مللؤزر
َومخرجي (وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال )،هم؟ أ
وإن عودي إل به جئت ما بمثل قط رجل يأت لم نأعم،(قال: 

ًا لنأصرنأك يومك يدركني ًا) نأصر البخاري.  رواه ،مؤزر

عليهللم والمرسلللين النأبيللاء طريللق سلللك مللن فكللل
بللد فل السلللما عليلله إبراهيللم بملة وتمسك والسلما الصلةا

أن للمشللركين بللد ول ويعللاديهم، المشللركين يبغللض أن من
ومللن ،الطريللق هللذه فللي الللله سنة فهذه ويبغضوه، يعادوه

الطريللق أخطللأ فقللد والريللاحين بللالورود مفروشة أنأها ظن
والسللجن بللالذى محفوفة طريق هي بل حساباته، فليراجع

علللى فليس يعادوه ولم المشركين يعاد لم ومن والتعذيب،
جاؤوا ما بمثل جاء ول ،والسلما الصلةا عليهم النأبياء طريق

. 3الوثقى اليمان وعرى التوحيد من به

مللولةا مللن بللد ل للمشللركين والعللداوةا الللبراءةا هللذه مقابل وفي 3
والحلزن يفرحهلم، ملا لكللل والفللرحا ونأصللرتهم ومحبتهلم المللؤمنين
مللن قلوبهم في اليمان يثبت لم ممن كثير يفعله ما خلف لمصابهم

البغضلاء وإظهلار وجللوههم فلي والتمعللر الموحلدين بمصلاب الفرحا
وتللودد تللذلل كللل إل منهللم التوحيد أعداء ينال ل بينما ،لهم والعداوةا
بللأنأهم: المللؤمنين عباده وصف قد وتعالى تبارك الله ان مع وإدهان،

الللذين وبللدل فعكللس }،الكللافرين علللى أعزةا المؤمنين على أذلة{
ً ظلموا لهم. قيل الذي غير قول
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ًا ظهرت وربما العداوةا وتتفاوت ًا وأخفيللت أحيانأ خوفلل
زوال يجللوز ل الحللوال كللل علللى ولكللن اخللرى، تارةا وتقية
للله سلللطان ل والستضللعاف الكللراه لن ،القلب من أصلها
تبقى أن ؛العظيمة الملة هذه مراتب أقل وهذا القلب، على

"إجتنللاب مللع القلللب فللي مسللتمرةا والبغضللاء العللداوةا
ل الذي ،إليهم" الركون أو نأصرتهم وعدما وأوليائه الطاغوت

د ه منله ب واجتنبلوا اللله {اعبلدوا كافلة الرسلل مطللب لنأ
الطاغوت}. 

كمللا بهللا والمجللاهرةا والصللدع إظهارها فهو أعلها أما
الصلللةا عليهمللا النللبيين خللاتم بلله واقتللدى إبراهيللم فعللل

سللمت وهللو ،المرسلللين جميللع كللان ذلللك وعلللى والسلما،
الللله ديللن لقامللة تسللعى الللتي المنصورةا الظاهرةا الطائفة
عليه الله صلى النبي أصحاب عذب وعليه المميزةا، وصفتها
الصلللةا فللرض قبللل وذلللك وابتلللوا أوذوا وبسللببه وسلللم،
الصلللةا علللى يعذبوا لم فإنأهم الشرائع، من وغيرها والزكاةا
واهله.  الشرك من البراءةا على عذبوا وإنأما ونأحوها

علز اللله قلول أن للك ظهلر ؛كلله تقلدما ما فهمت إذا
هللذا بهللا احتللج ممللا  ونأحللوه...البلغا} عليللك وجللل: {إنأمللا

ا عليلك ليلس ؛يعني إنأما الناصح، عليله اللله صللى محملد ي
{إنأللك ،وحللده الله إلى فهذه والتسديد التوفيق هداية وسلم

ليللس أو يشللاء}، مللن يهللدي الللله لكللن أحببللت من تهدي ل
،البلغا عليللك وإنأمللا التوحيللد علللى وإجبارهم إكراههم عليك

.والرشاد الدللة هداية ؛أي

وتعالى: تبارك قوله من ول ذلك من يفهم أن يجوز ول
ًا عليك ليس أي؛ ،البلغا} إل الرسول على {وما ًا شيئ مطلق
منهم! البراءةا المشركين! أو تكفير عليك فليس البلغا، غير

زجرهم! فل أو معاداتهم عليك الباطلة! وليس أديانأهم ومن
ً عاقل بذلك يقول المفهللوما هللذا كللان ولللو عللالم، عن فضل
ًا ًا:  يقال ان لجاز جائز عليللك  ول!الجهللاد عليللك وليس"أيض
كللله المفهوما فهذا ،ذلك أونأحو ..."،الدولة  أو!الحدود إقامة

.الشريعة نأصوص تفهم هكذا وما مراد، غير

وأمثالهللا اليللة بهللذه الناصللح ذلك احتجاج فان ؛وعليه
وإظهارنأللا الكفللار على السلما ترك علينا إنأكاره معرض في

دللة. وجه فيه وليس محله في ليس منهم، للبراءةا

وتعللالى: {وطعللاما تبللارك بقللوله إحتجللاجه ذلك ومثل
شلليء، طعللامهم فحللل ،لكللم} حللل الكتللاب أوتللوا الللذين
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،آخللر شلليء عنهللم والرضللى لهم المودةا وإظهار وإكرامهم
ًا تجد فيه: {ل تعالى قال الخللر واليللوما بللالله يؤمنللون قوملل

أو أبنللاءهم أو آباءهم كانأوا ولو ورسوله الله حاد من يوادون
عشيرتهم}. أو إخوانأهم

وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول أن زعمه وكذلك
قبللل يحتللاج مكللة، كفللار إليهللا دعللا مكللة فللي وليمللة عمللل

أمللا ،انأقش" ثم العرش "اثبت ؛قيل كما ،إثباته به الستدلل
أعللوج سلليخرج النقش فإن ،مهتز أو أعوج والعرش النقش

هاهنا.  هو كما

بلله زج انألله إما الناصح، ذلك به أحتج ما فغالب ؛وهكذا
ًا الستدلل يعرف ل فهو دللة، وجه فيه ليس موضع في زج
أتي أنأه آلته. أو ول مفاتيحه ول ار ي لهلا وليلس تعلرف ل بآث

الحللديث أهللل عنللد المعتللبرةا المعروفللة الكتللب في مستند
والثر.

لليهلود، المدينلة فلي كلان اللذهب سلوق كلون ومثله
!عجيللب فغريللب معهللم، وتعللاملهم منهم المسلمين وشراء

ًا عليكم أنأكر الذي ذا ومن الدللللة وجلله ومللا ؟هللذا مللن شيئ
أو الللذهب سللوق حللول خلفنللا وهللل ؟فيه نأحن ما على منه

مللن وتبللايعهم المسلمين وشراء الخضار، أو القماش سوق
 ؟والكفار المشركين

ودرعلله وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول يمت ألم
فللي عنلله الللله رضللي خبللاب يعمل ألم يهودي؟ عند مرهونأة

إعتزال إلى دعاكم الذي ذا وائل؟! ومن بن العاص عند مكة
نأاصح.  يا خصومتنا هذا في ليس عليكم؟! إذ أنأكره أو ذلك

،الله لعداء وذرائعها المودةا إظهار في الخصومة إنأما
حللتى ومللداهنتهم، إليهم والركون والتهنئة والسلما كالكراما

ًا للتوحيد يرجون ل ممن بكثير بلغ جنللد يهنئللون انأهللم ؛وقللار
والللولء الكفللر ونأياشين الباطلة، بالرتب وأنأصاره الطاغوت

ًا الطاغوت من ينالونأها التي وعلى لتوحيدهم بيعهم على ثمن
تشللريعهم وينصرون يحرسونأهم الذين للمشرعين إخلصهم
الطللاغوت لجند المهنئين هؤلء أعني-  أداهم وإنأما الباطل،

أن المهللم ليللس: (الناصح هذا قول نأحو المزالق هذه إلى- 
كيللف إذ وأمثللاله،)... ارتللد الللذي ومن كفر الذي من نأعرف
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مللن الكللافر يعرف لم من أوثقها، ويميز اليمان عرى يطبق
 ؟4الموحد من الفاسق

مللن وشللراءه الللذهب بيللع فللي نأاصللح يا خلفنا فليس
والللبراء والللولء الدين بيع في هو وإنأما والكفار، المشركين

واهيلة، بحجلج السللما عليله إبراهيللم مللة تمييلع وفي لهم،
الدلة.  من عاري لقط واستحسان

والفهللم والعقللل الحكمللة يزعمون هؤلء ان والعجيب
طللرق يعرفللون ل ثم الدين، وأصول الشرعية السياسة في

مللن وغيرهللم الكتللاب أهل أحكاما بين يميزون ول الستدلل
والمرتدين.  المشركين سائر

مللع التعامللل فللي الكتاب أهل بطعاما يستدل لماذا ثم
بللداءتهم بعللدما بللالمر يسللتدل ول والمشللركين، المرتللدين

ًا ذلك عن يقل ول 4 ًا أو سوء حتى تهنئتهم من بعضهم يفعله ما تلبيس
أو ،رمضللان بعللد الطاعللات بتقبللل كالللدعاء السلللمية، بالمناسللبات

ًا: (بقللولهم الحللج مللن منهللم رجللع لمللن الدعاء ًا حجلل ًا مللبرور وسللعي
ًا ن كلله هلذا ان شلك فل )،مشلكور والنلور بالباطلل الحلق لبلس م
- السلللما أصللل عنللدهم الطللاغوت جنللد أن يللوهم هذا لن بالظلما،
من وغيرها العبادات هذه قبول في الول الشرط هو  الذي- التوحيد

التشللريع أنأصللار لنللا يظهره الذي الظاهر في المر وليس الطاعات،
كذلك.  الوضعي

به، والكفر منه والبراءةا الطاغوت إجتناب هو الول التوحيد ركن لن
وعبيللد ،بلله} يكفلروا أن املروا وقلد {فقلال: وجلل عز الله أمر كما

تولللوه ذلك من العكس على بل يجتنبوه، ولم به يكفروا لم الدستور
ًا له وأمسوا وظاهروه ونأاصروه ًا محضلرين جنلد مخلصلين، وحراسل
سللبيل وفللي أجللله، من واعمارهم مهجهم ويبذلون بحياتهم يضحون

مللا والله بل التوحيد، يعرف أن له فأنأى كذلك كان ومن وتثبيته، أمنه
صللياما، او حللج أو صلللةا أمثللاله مللن يقبل فكيف طعمه ذاق ول شمه
الللله قللال الذين المشركين عبادةا جنس من وأمثاله هذا عبادةا فإنأما

نأاصللبة أي ،نأاصللبة} عاملللة خاشللعة يومئللذ وجللوه: {فيهللم وجل عز
قللال ولللذا منهللم، تقبللل فل التوحيللد، أسللاس غير على لكن بالعبادةا

ًا تصلى: {تعالى و تبارك السلللما إلللى الدخول ليس ثم ،حامية} نأار
إليلله الدخول يكون وإنأما الحج، أو الصياما أو الصلةا أبواب من يكون

مللن يكللن لللم  ولللذلك- الللوثقى  العللروةا- التوحيللد هو واحد باب من
النللاس دعللوةا صللحابته أو وسلللم عليه الله صلى الله رسول طريقة

يللدعونأهم ل بل التوحيد، إلى دعوتهم قبل والحج والزكاةا الصلةا إلى
والتنديد.  الشرك وإجتناب التوحيد تحقيق بعد إل العبادات تلك إلى

أن الصللحيحين فلي عبلاس ابلن حلديث واضحة دللة هذا على ويدل
ًا بعث لما وسلم عليه الله صلى الله رسول :للله قال اليمن إلى معاذ

روايللة:  وفللي- الللله إل إللله ل ان شهادةا إليه تدعوهم ما أول فليكن(
افترض الله أن فأعلمهم لذلك أطاعوك هم  فإن" -الله يوحدوا أن"

الغافلين. من تكن ول لذلك فتنبه )، الحديث...صلوات خمس عليهم
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فلي ثبللت كملا الطللرق، أضليق إللى واضلطرارهم بالسللما
على هذا يكون أفل الستدلل؟ في نأهجه هذا داما ما السنة،

ًا طريقته بتحيللة حييتللم تعللالى: {وإذا قللوله لعمللوما مخصص
لتجللويزه بلله اسللتدل الللذي ،ردوهللا} أو منهللا بأحسن فحيوا

 الطواغيت؟ أنأصار على السلما

اللللبيب ولكللن تفصلليلً، عليلله الرد هنا المقصود وليس
ذلك.  من الشارةا تكفيه

ًا المزالق ومن محاربللة فللي الوقللوع دون: (قللوله أيض
ً ومعللاداتهم الناس قللد فنكللون ،الللله إلللى نأللدعوهم ان بللدل
ًا كنت تعالى: {ولو و تبارك بقوله واستشهد )،لهم أسانأا فظ

اليلة آخلر أن ونأسلي حوللك}، ملن لنأفضلوا القللب غليلظ
.المر} في وشاورهم لهم {واستغفر

ًا يريدنأا فهل في الحسن وأسلوبه حكمته نأتابع أن أيض
! ؟أمورنأا في ونأشاورهم لهم الدعوةا!! فنستغفر

على يجرئنا ان ينبغي ل والحزبية للمذهب النأتصار إن
مللن هللذا فللإن ،موضللعها غير في ووضعها الدلة أعناق لوي

فليحللذر شللرعه، علللى والفللتراء يقللله، مالم الشارع تقويل
.الناصحين من له فإنأا ،ذلك من قائله

فإنأللك ،ذلك قبل المنضبط غير المهلهل كلمه تأمل ثم
ًا ،تللأملته إن شللك دون ستستنكره عرفللت أن بعللد خصوصلل

العداوةا إظهار ثوابتها أهم من وأن السلما عليه ابراهيم ملة
ًا النللاس لمعللاداةا فإنأكاره للمشركين، والبغضاء دون مطلقلل

مللن والمشللرك، الموحللد وبين والكافر المسلم بين تفصيل
دليل.  يسندها ل التي المجازفات

أي )؛لهللم أسللأنأا قللد فنكللون نأدعوهم أن بدل: (وقوله
.بمعاداتهم

هللدايتهم وتمنللي والمشللركين الكفللار فيقللال: دعللوةا
تنللاقض ول آخر، شيء معاداتهم وترك بغضهم وعدما شيء،

ول الكفللار نأبغللض فنحللن المريللن، تحقيللق بيللن تعللارض أو
التوحيللد إلللى نأللدعوهم نأفسه الوقت وفي نأودهم، ول نأحبهم

بللاطلهم علللى أصللروا فإن ،قلوبهم ونأتألف هدايتهم ونأتمنى
مريللة ل الللذي الحق هو وهذا والبغضاء، العداوةا لهم أظهرنأا

بعضا بعضه يكمل بل بعضا بعضه يعارض ل الله وكتاب فيه،
بعضا.  بعضه ويبين
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للملؤمنين والرحملة والليلن الرفلق بيلن معارضللة فل
ل كمللا ،وبغضللهم الكفللار معللاداةا وبيللن قلللوبهم، والمؤلفللة

إلللى الللدعوةا فللي الحسللنة والموعظللة الحكمة بين تعارض
في المشركين على والشدةا الكفار على الغلظة وبين الله،

محلها. 

بللل الناصللح، زعللم كمللا لهللم إسللاءةا ذلللك فللي وليس
علللى ونأقرهللم دينهللم عليهللم نألبس أن الساءةا كل الساءةا
ففللي ظلمللاتهم، أو كفريللاتهم عللن الرضللى بإظهللار باطلهم

علللى وإقرارهللم بإضللللهم لهللم الحقيقيللة السللاءةا ذلللك
ًا وفيه شركهم، تبللارك الله بمعصية أنأفسنا إلى الساءةا أيض
وسلللم عليلله الللله صلللى نأبينللا هدي عن والنأحراف وتعالى،

ٌق محمد: (البخاري صحيح في كما الملئكة وصفته الذي فْر
مللن التوحيللد أهللل بين أي )،فّرق: (رواية وفي )،الناس بين

محبللة الللله دين من وليس منهم، الشراك أهل وبين الناس
ًا، الناس عن الرضى أو الناس كل ديللن مللن هللذا ليس جميع
عليه إبراهيم وملة النأبياء دعوةا فقه من عند شيء في الله

ديللن ومللن الللوطنيين ديللن مللن هللو نأعللم والسلللما، الصلللةا
الوطنيللة والوحللدةا الديللان أخللوةا وأصللحاب الللديمقراطيين

ونأحوها!! 

دينهللم ثللوابت فمللن ؛المرسلللين توحيللد أصللحاب أمللا
كللان وهكللذا ،الشلليطان وأولياء الرحمن أولياء بين الفرقان

آبللاءهم عللادوا ،وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي أصللحاب
لجللل وعشلليرتهم وأزواجهللم أولدهللم وفللارقوا وإخللوانأهم
توحيدهم. 

لللم لكللن الكفللار، مللع ويتبللايعون يشللترون كللانأوا نأعللم
المجتمللع  فللي- الناصللح ذلللك قللال كمللا-  منخرطين يكونأوا
التوحيللد أهللل بيللن يفرقللون ل مائعين ذائبين بمعنى ؛الكافر
ول عنهللم الرضللا يظهللرون كانأوا فما والتنديد، الشرك وأهل
معاملللة يعللاملونأهم كللانأوا ول أوثللانأهم، أو شللركياتهم عللن

يسللمون أو وجلوههم فلي ويبشلون فيكرموهم ؛المسلمين
ذلللك فيلله يجللادل ممللا ذلللك  ونأحللو...ويصللافحونأهم عليهللم
وغيره.  الناصح

منهلللاجهم عللللى فهلللو كلللذلك دعلللوته كلللانأت فملللن
:فيه وسلم عليه الله صلى النبي قال الذي وهو وطريقتهم،

مللن خيللر أذاهللم علللى ويصللبر الناس يخالط الذي المؤمن(
أمللا ،أذاهللم) علللى يصللبر ول النللاس يخالط ل الذي المؤمن

المداهنللة المعوجة العصر دعاةا بطرائق يدعو أن يريد الذي
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مصللدرها بللل معتللبرةا، شللرعية أدلللة علللى ترتكللز ل الللتي
ولللوي المجللرد والهللوى والستحسان الشهوانأي الستصلحا

الصللامت السللاكت إن الكعبللة فللورب النصللوص، أعنللاق
ّثملله - الللذي بغنيمللات الجبللال شللعف فللي المعللتزل ذلللك أ
وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي لن منهم، خير لهو الناصح-

فليللس ولبللس وركللن داهن من أما )،نأجا صمت من (يقول:
بللالله يللؤمن كان من (وسلم: عليه الله صلى ويقول ،كذلك

ًا) فليقللل الخر واليوما النبللوةا منهللاج علللى دعللوةا ؛أي ،خيللر
).ليصمت أو( ،إبراهيم وملة

طيب السريرةا  نأجس مداهن كلما من أفضل فالصمت
 الكلمات

طاغا كل ويعجب يرضي الذي إلى حاد ثم الحقيقة عرف
عات

العزلللة ذما مطلق من الناصح انأكره لما بيان هذا وفي
ًا تللذما ل هللي إذ أهلها، وتأثيم عنللد محمللودةا هللي بللل مطلقلل
تدعو أن فإما ،والمرسلين النأبياء دعوةا يطق لم لمن الفتن
والتللدليس التلبيس من لك خير فهو تعتزل أو منهاجهم على

السلللما عليلله ابراهيللم ملللة عللن منحرفللة بللدعوةا والللدعوةا
حديث من تقدما كما-  علمت قد إذ والطاغوت، عبيد ترضي
النللبي بلله جللاء مللا بمثللل رجللل يللأِت لم انأه-  نأوفل بن ورقة
عودي. إل وسلم عليه الله صلى

أوليللاؤه أو الطللواغيت عنهللم يرضى دعاةا رأيت فإن 
وليللس الطريق، وسط في معهم ويلتقون دعواتهم ويقرون

على ليست ستجدها فإنأك وراجعها فتأملها عداوةا، ثم بينهم
مللن فيها أن بد ل بل وسلم، عليه الله صلى النبي به جاء ما

مللا السلللما عليلله إبراهيللم ملللة وعللن دعللوته عن النأحراف
ذلللك وبقللدر عنهللا، ويرضلليهم وأنأصللارهم الطللواغيت يعجب

يكللون وبقللدره المشللركين مللع اللتقللاء يكللون النأحللراف
النأبيلللاء بلللدعوةا اللللتزامه وبقلللدر الداعيلللة، علللن رضلللاهم

له. عداوتهم تكون السلما عليه إبراهيم وملة والمرسلين

- الناصللح هللذا عنللد جمللة  والعجللائب- العجللائب ومن
المشللركين مللن أحللد وتعللالى: {وإن تبللارك بقوله استدلله

والسلللما لهللذا فما ،الله} كلما يسمع حتى فأجره استجارك
والسللكوت وتهنئتهللم لهللم المللودةا وإظهللار المشركين على
سللماعهم في تكفيرهم؟! أليس عن والمساك باطلهم عن

ًا الباطلللة وآلهتهم لشركهم تعرية الله لكلما لعقيللدتهم وذملل
هللل نأجيرهللم عنللدما ثم ؟وتكفيرهم منهم والبراءةا الفاسدةا
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مشللركين؟! ألللم يعللودون فل عندنأا، ووصفهم حكمهم يتغير
سلماعهم وقبلل إجللارتهم حلال حلتى مشركين الله يسمهم

تعالى؟!  الله لكلما

الدولللة فللي المختلفللة الوظللائف بيللن مسللاواته أمللا
ًا ونأحللوه الطلللبيب جعلللل بللأن ،الكللافرةا كالجنللدي تماملل

فهللي الوضللعي، التشللريع أنأصللار مللن وغيرهللم والشللرطي
فللي فصلللوا قللد العلماء أن إذ مجازفاته، من أخرى مجازفة
أنأللواع لكللل يجعلللوا ولللم والمشللركين، الكفللار عنللد العمللل
ًا عندهم العمل ًا حكم فللي حجللر ابن الحافظ ذكر كما ،واحد

حللديث علللى كلملله عنللد البخللاري صللحيح شرحا الباري فتح
أن بيللن حيللث وائللل، بن العاص عند وعمله الرت بن خباب

للضللرورةا، إل الشللرك اهللل عنللد العمللل كرهللوا العلمللاء
ًا واشترطوا منها: شروط

معصية.  على إعانأة فيه العمل يكون ل أن) 1

عللورات مللن عللورةا إظهللار فيه العمل يكون ل أن) 2
المسلمين. 

للمسلم. مذلة العمل في يكون ل أن) 3

لهللم تول أو نأصرةا فيه يكون ل أن ذلك من أن ولشك
فللإنأه منكم يتولهم  {ومن:يقول تعالى الله لن ،لباطلهم أو

الحكومللات هللذه فللي الوظللائف جميللع إن يقال فل ،منهم}
:التفصيل من بد ل بل حراما، أو كفر

كفر.  فهو التشريعية للسلطة ممارسة فيه كان فما- 

فهللو وشللرائعه للطللاغوت ونأصرةا تول فيه كان وما- 
كذلك.  كفر

حراما.  فهو حراما أو معصية على إعانأة فيه كان وما- 

حللراما عنلله يقال فل ذاك، ول هذا من ليس كان وما- 
البعللد في وترغيبهم وحثهم له العلم أهل كراهة مع كفر، ول
ًا. وهذا عندهم العمل وعدما الكفار عن ينطبللق الكلما مطلق

المسللجد إماما حتى أو المدرس أو فالطبيب عمل، كل على
او الطللاغوت يتللول مللن فيهللم كللان إن الموظللف غيللر أو

حكمهم. وحكمه منهم فهو نأصرتهم يظهر أو تشريعه
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فيلله هللل عمللله طبيعة في فينظر كذلك ليس ومن- 
 وهكذا....معصية على إعانأة أو معصية

والمخابرات     والضابط     والشرطي     الجندي     أما   
الطللاغوت تولي أظهروا فقد ؛  ونحوهم     الوقائي     والمن

والسلللنان، باللسلللان لللله بنصلللرتهم الوضلللعي وتشلللريعه
لقللانأونأه ومظللاهرتهم وحللده، الشللرك صللف إلى وانأحيازهم
التوحيللد أهللل ضللد للله المناصللرةا العللدوةا فللي ووقللوفهم
أظهللره بمللا عليلله حكمنا إنأما ونأحن ،طاغوته حكم فحكمهم

كمللا لنأنللا ذلللك، خلف زعم إن قلبه في بما لنا شأن ول لنا،
عللن نأشللق أن نأللؤمر ولللم ،بالظللاهر أمرنأللا إنأما الحديث في

.الناس قلوب

ليللس الللتي الوظللائف أصحاب من وغيره الطبيب أما
إن ؛الباطللل ودينهللم وقانأونأهم لتشريعهم نأصرةا ظاهرها في
ًا كان ًا لهم، مجتنب بمن نأساويه أن الله فمعاذ ،للتوحيد محقق

،وغيرهللم وأنأصللارهم جنللدهم مللن وموالتهم نأصرتهم أظهر
بالباطللل، الحللق لبللس يحللل ول ذلللك فللي التفريللق فللالحق
ًا بللالمنكر والمعللروف بللالظلما، والنللور ًا مللراء وانأتصللار
والجماعة.  والعصبية للمذهب

ًا :  وختام

سللنة بللالهجر الزجللر أن الموحللد يعللرف ان يجللب
الللله صلى كان التي العظيمة المصطفى سنن من مهجورةا

ً والفاسقين العصاةا مع يفعلها وسلم عليه الكفللار عن فضل
المعانأدين. المحاربين

ًا كثيرةا الباب هذا في والدلة فللي العلمللاء ذكرهللا ،جد
،خاصللة رسللائل في بعضهم وجمعها السنة كتب من مظانأها
"الزجللر سللماها رسللالة فللي الللله رحملله السلليوطي منهللم

حللديث حول طيب كلما الباري فتح في حجر ولبن ،بالهجر"
عليه الله صلى النبي وهجر تبوك غزوةا في الثلثة المخلفين

الهجر أسلوب معه ينفع من وبين فيه فصل وقد لهم، وسلم
مللا ومنه ،للزجر هو ما الهجر من وأن ،ذلك معه ينفع ل ومن

مما ذلك  وغير...نأفسه المسلم عن والمنكر الفتنة لدرء هو
.مفيد هو

بهللا  أعنللي- متبعة وسنة مشروع أمر هذا ان والشاهد
وعن عنهم والبعد الفاسقين وشنئان ،لزجرهم العصاةا هجر

أو يمللاري  ول- والمعانأللدين الكللافرين ومقاطعللة معاصلليهم
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وسلللم، عليلله الللله صلللى نأبيه سنة يعرف إنأسان فيه يجادل
ًا إنأكاره لحد يحل فل .مطلق

المقبلل ملع التعاملل بيلن فيله التفصليل من لبد لكن
إليلله، ويسللعى الحللق يريللد الللذي الحللق وطالب الدين على
وجميللع وأوليللائه، الله لدين المحارب المعانأد المعرض وبين
الللله صلللى رسللوله وسللنة الللله كتللاب في مفصل مبين هذا

إليه. الرجوع الحق طالب على يسهل وسلم عليه

ًا :  وأخير

كللل علللى واجللب أمللر وتعللالى تبارك الله دين فنصرةا
هللذه ان شللك ول جاهللل، إل ذلللك فللي يمللاري ول ،مسلللم
عليلله الللله صلللى النللبي بهدى مقيدةا تكون ان يجب النصرةا
واقتللدى قبللله مللن النأبيللاء طريللق ذلك في اتبع الذي وسلم
لهذه حسنة أسوةا الله جعلها التي السلما عليه إبراهيم بملة
فيلله، نأمللاري ول نأنكللره ل ديننا في محسوما امر وهي ،المة

يسللتوي {ل واسللع؛ والمجال مفتوحا الله دين نأصرةا وميدان
مللن درجللة اعظللم أولئللك وقاتللل الفتح قبل انأفق من منكم
بللدلوه ويللدلي يعمللل فكللل وقللاتلوا}، بعللد من أنأفقوا الذين

منهلاج عللى كلان ملا إل ذللك من يقبل ول الله، دين لنصرةا
ًا فيللذهب الزبللد {فأمللا النبللوةا، النللاس ينفللع ملا وأمللا جفلاء
.الرض} في فيمكث

الطائفة اهل ومن دينه أنأصار من يجعلنا أن الله أسأل
يللأتي حتى خالفهم من يضرهم ل الله بدين القائمة الظاهرةا

نأعللم مولنأللا هللو رشللدا، أمرنأللا مللن لنللا يهيللئ وأن الللله، أمر
.النصير ونأعم المولى

عاصم محمد أبو
المقدسي

سنة محرما من الخر
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 وسلم عليه الله
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