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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الوألى

الحمد لله وأالصلةا وأالسلللما علللى رسللول الللله
وأمن وأالها .. وأبعد : 

فهذها إحدى رسائل السجن كنت قد كتبتهلا فلي
هل . لرد أشللهر شللبهات1416سجن سواقة في عاما 

المجادلين عن عساكر وأأنصار القوانين .

وأذلللك بعللد أن انتشللرت دعوتنللا –بفضللل الللله
تعالى- في   السجن وأخللارجه ، فقللرت بللذلك عيللون

ررت عيون الملحدين وأالمشركين . الموحدين ، وأح

فلللانبرى المجلللادلون دوأنهلللم المخلللذلون علللن
تكفيرهم وأجهادهم مللن جماعللات التجهللم وأالرجللاء ،
يطنطنون بأمثال هذها الشبهات ، وأيسعون للصللد بهللا
عن دعوةا التوحيد ، وأالترقيع لعساكر الشرك وأالتنديد

…

فقمللت بكتابللة هللذها الوأراق بأسلللوب سللهل
يناسب المقاما لتيسير الرد عليهللم وأعلللى شللبهاتهم ،
وأتسللهيله علللى إخواننللا المبتللدئين فللي هللذها الللدعوةا
لل بفضل الللله تعللالى ، المباركة … وأقد تحقق ذلك فع
حتى كان عواما الموحدين يفحمون في هللذها البللواب
من كانوا يفاخروأن بأنهم من خريجي كليات الشريعة
وأنحوها وأهذا مصداق قول شيخ السلللما محمللد عبللد
الوهللاب فللي كتللابه كشللف الشللبهات : (وأقللد يكللون
ممللا لل لف لعداء التوحيللد علللوما كللثيرةا كمللا قللال تعللالى (
مم لللل مع لل لن ا مم لم  هه لد معن لما  مب لا  هحو مر لف مت  لنا مي لب لل مبا ههم  هل هس هر لم  هه لت لء لجا

لن)َ { هئو مز له لت لسلل لي مه  مبلل لا  هنو لكللا ممللا  مهللم  مب لق  لحللا غللافر}83لوأ
وأالواجب على المسلم أن يتعلللم مللن ديللن الللله  مللا
لا يقابل به هؤلء الشياطين، وأمن ثللم ل يصير له سلح



لا )َ { معيف لض لن  لكا من  لطا لي مش لد ال لي لك 76خوف وأل حزن لن (
النساء}  

والعامي من الموحدين يغلممب آلفا مممن
ننا ند ججنمم نن  إإ نو علماء المشركين كما قال تعالى (

نن)َ { جبو إل نغمما لل جم ا جه الصممافات} فجنممد اللممه173نل
هممم الغممالبون بأالحجممة واللسممان ، كممما أنهممم

اا  غالبون بأالسيف والسنان)َ  أ.هم مختصر

 وأقد قاما إخواننا في السجن آنذاك بنسللخ هللذها
الوأراق وأنشرها بين السجناء على اختلف قضاياهم ،
كمللا قمنللا بتسللليم نسللخ منهللا لكللثير مللن  الشللرط
وأالعساكر وأالضباط الذين كنللا نللدعوهم إلللى الللبراءةا
من شركيات قللوانينهم وأكفريللات طللواغيتهم ، فيلللوذ
كللثير منهللم بأمثلال هلذها الشللبهات .. وألللم يكلن فللي
حساباتي حين كتبتها إخراجها للطباعة وأالنشر لوجود
ما يغني عنها في كتاباتي المفصلة في هذا البللاب كللل
(إمتللاع النظللر فللي كشللف شللبهات مرجئللة العصللر)َ
لا وأأن هذها الورقات كتبت علللى وأجلله وأنحوها ..خصوص
لا علللى مللا فللي الللذهن وأالللذاكرةا ، الختصار وأاعتمللاد
لفقر السجن وأشحه في الصول المطلوبة ..ثللم إنللي
مرجَّ الله عنا ، بأنهللا قللد نشللرت عللبر فوجئت بعد أن ف
(النللترنت)َ وأصللورت وأتللداوألها كللثير مللن الشللباب
لختصللارها وأسللهولتها .. رغللم مللا فيهللا مللن أخطللاء
مطبعية وأبعض السللقط وأالنقللص الظللاهر فللي بعللض
المواضع.. وأهو المر الذي دعاني إلى مراجعة نسخة
مطبوعللة مللن طللرف بعللض الفاضللل لصلليانتها مللن
السلقط وأالخللل قلدر المسلتطاع وأإعلدادها للطبلع ،

هب)َ .   مني هأ مه  لي لل مإ لوأ هت  لل مك لو لت مه  لي لل لع مه  مل مبال مل  مإ مقي  مفي لو لت لما  لوأ )

لل المولى تبارك وأتعللالى أن ينفللع بهللا ، وأأن سائ
يثبتنا وأيعيننا على نصرةا دينلله وأحراسلة شلريعته، وأأن
يستعملنا في الذب عن حرماته ..وأأن يتقبللل منللا إنلله



هو السميع العليم .وأصلى الله وأسلم على نبيه محمد
وأعلى آله وأصحبه أجمعين .

هم1420صفر 



                      المقدمة

رب العالمين وأالصلةا وأالسلما علللى الحمد لله ر
خاتم النبياء وأالمرسلين وأبعد . 

فهذها شبهات طالما سمعناها تتردد على ألسللنة
هجنللد الطللواغيت وأعسللاكر كللثير مللن المجللادلين عللن 
القللوانين حللتى بلللغ المللر أن تلقفهللا منهللم أوألئللك
العساكر المشركون الذين ل يعرفللون مللن الللدين إل
السم وأل من معالمه إل الرسم وأصاروأا يجادلون بهللا
هيماروأن بهللا المسلللمين لتسللويغ شللركهم رحدين وأ المو
وأباطلهم وأنصرتهم للطاغوت الذي أمللر الللله أوأل مللا

أمرهم أن يجتنبوها وأيكفروأا به . 

من لأ لل  هسللو مر ةة  مملل هأ مل  هكلل مفللي  لنا  لث لع لب لد  لق لل لوأ قال تعالى: ((
لت)َ)َ , وأقللال سللبحانه: هغو مطللا لل لا ا هبللو من لت لج لوأا له  مللل لا ال هدوأ هبلل لع ا
لأن لا  هروأ مملل هأ لد  لقلل لوأ مت  هغو مطللا للى ال مإ لا  همو لك لحا لت لي لأن  لن  هدوأ مري هي ))

مه)َ)َ . مب لا  هروأ هف لك لي
نل إقيمم إذيِ  نل نر ا لي نغ ال  لو نق لا  جمو نل نظ نن  إذي نل نل ا ند نب نف ) 
ال مممن أن يكفممروا بأممه , حرسمموه لم)َ , فبممد جهمم نل
وحموه ودافعوا عنه وجادلوا دونه وصاروا له
اا مخلصممين ضممحوا مممن اا محضرين وحراس جند
أجلممه بأمهجهممم وبأممذلوا فممي سممبيله أوقمماتهم

وأعمارهم . 

لا منهم إلى التوحيد وأالبراءةا وأعندما كنا ندعو كثير
من الشرك وأالتنديد كانوا يجادلون بشبه أوأحاها إليهم
شللياطين الجللن وأالنللس لبسللوا بهللا الحللق بالباطللل

وأالنور بالظلما . 



لا روأ هد لعلل يي  مبلل من مل  هكلل مل لنللا  لل لع لج لك  مل لذ لكلل لوأ قللال تعللالى: ((
ةض لعلل لب للللى  مإ لم  هه هضلل لع لب محي  هيللو من  مجلل لل لوأا مس  لنلل مل لن ا مطي ليا لشلل
لم هه لر لذ لفلل هها  هلللو لع لف لما  لك  بب لر لء  لشا لو  لل لوأ لا  هروأر هغ مل  لو لق لل لف ا هر لخ هز
لن هنللو مم لؤ هي لل  لن  مذي مللل هةا ا لد مئلل لف لأ مه  ليلل لل مإ لغى  لص لت مل لوأ لن *  هروأ لت لف لي لما  لوأ

لن)َ)َ. هفو مر لت لق بم ههم  لما  لا  هفو مر لت لق لي مل لوأ هها  لو لض لر لي مل لوأ مةا  لر مخ مبال
هيؤمنللون رن أفئللدةا الللذين ل  رين الللله سللبحانه أ فللب
بالخرةا هي التي تصللغي لمثللل ذلللك الزخللرف وأهللي
رقعوا بللاطلهم وأيسللتروأا التي ترتضي تلك الشبهات لير

بها شركياتهم وأليقترفوا ما هم مقترفون . 

ممللا هكم  مفي لا  هجو لر لخ لو  لل وأقال سبحانه في آية أخرى ((
لة لنلل لت مف لل هم ا هك لن هغللو لب لي لم  هكلل لل لل مخ لا  هعو لضلل لوأ لل لل وأ لبللا لخ مل  مإ لم  هكلل هدوأ لزا

لن)َ)َ  ممي مل مظا مبال مم  ملي لع هه  مل لوأال لم  هه لل لن  هعو مما لس لم  هك مفي لوأ
رن في صفوف المسلمين مللن رين الله سبحانه أ فب

قد يستمع لتخذيل المنافقين وألشبهات المرجفين.

رد فلي هلذها الورقلات رله أحببنلا أن نلر لجل ذلك ك
هيناسب المحل وأالمكان على أشهر شبهاتهم باختصار 
هيطللالعه العسللاكر لا لن  وأالزمللان بحيللث يكللون صللالح
أنفسللهم وأكللذلك المجللادلين عنهللم وأغيرهللم مللن
المتأثرين بتلكم الشبهات وأالللتي حقيقتهللا كمللا يقللول

الشاعر:

لل اا وكمم شبه تهافت كالزجاج تخالها          حق
رر مكسمممور كاس

لا عسى الله عز وأجل أن يفتح بهذها الورقات آذان
لا إنلله وألللي ذلللك وأالقللادر لا غلفلل لا وأقلوب لا عمي لا وأأعين صم

عليه , وأهو مولنا نعم المولى وأنعم النصير . 

                                    سجلن سلواقلة

1416                            ربيللللللللع الوأل 



                        من هجرةا المصطفى عليه الصلةا
وأالسلما

                             أبأممممممممممو محمممممممممممد
المقممدسممي



وقممد ناقشممنا فممي هممذه الورقممات
أشهر شبهاتهم وهي :

 
عدم كفممر الحكممام كفممر أكممبر بأممل   

اا دون كفر كفر

أنهم يقولون ل إله إل الله 

 للون ويصومون جيص ننهم   أ

اا فقد كفر نفر مسلم  من ك

 العممذر بأالجممممهل 

الكمممراه والستضمممعافا والمممرزق 
والمصلحة 

الوألىالشبهة

كفلللللرعللللللدما
لاالحكللاما كفللللر
بل لاأكبر  كفر

كفردوأن
 

قال

 نحلللنالمجممادلون عممن عسمماكر القمموانين :



نخالفكم في الصل الللذي تبنللون عليلله تكفيللر أنصللار
هؤلء الحكاما من مخابرات وأعساكر وأغيرهم إذ كفللر
هذها الحكومات عنللدنا كفللر دوأن كفللر كمللا قللال ابللن

عباس رضي الله عنه .

وبأالتالي فكل فممرع تبنممونه علممى تكفيممر
اا أكبر ل يستقيم عندنا .  الحكام كفر

رل وأللنللاس فيهللا خلففنقول:  ليللس مللن مسللألة إ
لكن ل يعني ذلك تمييعها وأعدما معرفة الحق فيهللا, إذ

ليس كل خلف معتبر . 

لد لعلل لب لذا  لمللا لف وأالحق وأاحد ل يتعدد قللال تعللالى: {
مد معنلل لن  مم لن  لكا لو  لل لوأ هل}  وأقال سبحانه: { لل مض مل ال مإ مق  لح لل ا

لا} . مثير لك لا  للف مت لخ مه ا مفي لا  هدوأ لج لو لل مه  مل مر ال لي لغ

وألذلك قلال العلملاء أن اختلف التنلوع محتملل
لنه اختلف في الفروأع ناتج عن اختلف في تصللحيح
حديث أوأ تضعيفه أوأ بسبب عدما بلوغه للفقيلله وأنحللو

ذلك. 

لا فللي أهللم المهمللات أما اختلف التضاد خصوص
فللي الللدين كالشللرك وأالتوحيللد وأاليمللان وأالكفللر فل
يجوز وأل يحل لحلد أن يرضلى بله أوأ يقلرها أوأ يتخلذها
لا لمللوالةا المرتللدين وأأهللل الشللراك أوأ ذريعللة وأعللذر
ردتهم  بللل لبللد مللن البللت فللي هللذها نصللرتهم أوأ مللو
المسللائل الللتي تنبنللي عليهللا أوأثللق عللرى اليمللان ،
وأالوصول إلى الحق فيها لن الله جل ذكرها لم يتركنا
لم هك لنللا لق لل لخ لمللا  من لأ لم  هت لب مس لح لف لأ لا سبحانه { لل وأل خلقنا عبث هم
لن } وأهو سبحانه لللم يفللرط هعو لج لر هت لل  لنا  لي لل مإ لم  هك من لأ لوأ لا  لبث لع
مفللي لنلا  لط مر لف مملا  في الكتاب من شليء قلال تعلالى: {
ةء } فليس من خير إل وأدلنا الله عليه لي لش ممن  مب  لتا مك ال
رذر ربلله الللله عليلله وأحلل وأرغبنا فيه وأليس من شللر إل وأن
لعللن مي  لحلل لن  لمل ليللى  لح لي لوأ ةة  لنلل مي لب لعن  لك  لل له لن  لم لك  مل له لي مل منه {

ةة} .  لن مي لب



وأهذا المر ل أعني كفر هؤلء الحكاما الطواغيت ل
ن ن فقله دينله وأعلرف توحيلدها أوأضلح م هلو عنلد م
الشمس في رابعة النهار وألكن ليللس مللن عجللب أن

يتشوش ضوء الشمس على من في عينيه رمد. 

ومرادنا هنا - إن شاء الله تعالى - معالجة
ذلممك الرمممد وإزالممة ذلممك التشممويش بأمراهممم
التوحيممد وبأإثمممد مممن أدلممة المموحيين (الكتمماب

والسنة)َ .

لل أن هلللؤلء الطلللواغيت لفنقمممول:  اعللللم أوأ
يكفروأن من باب وأاحد حتى يرد تكفيرهم بمثللل هللذها
الشبهة المتهافتة المبنية على القول المنسللوب لبللن
عبللاس رضللي الللله عنلله "كفللر دوأن كفللر" بللل هللم

يكفروأن من أبواب عديدةا شتى : 

منها: أن لشهادة التوحيممد (ل إلممه إل
الله)َ  ركنممان أصممليان ل يغنممي أحممدهما

عن الخآر .

بل ل بد لقبلول هللذها الشلهادةا وأصلحتها التيللان بهملا
لا هما: النفي (ل إله)َ وأالثبللات (إل الللله)َ أوأ كمللا جميع
رين ذلك الللله تعللالى ( الكفللر بالطللاغوت)َ وأ(اليمللان ب
ممن لؤ ليلل لوأ مت  هغو مطللا مبال لر  هفلل لك لي لن  لملل لف بالله)َ قللال تعللالى: {
لقى} فمن لللم يجمللع لث هو لل مةا ا لوأ لر هع لل مبا لك  لس لم لت لس مد ا لق لف مه  مل مبال
بين هذين الركنين فإنه لم يستمسك بالعروأةا الللوثقى
وأمن لللم يستمسللك بللالعروأةا الللوثقى فهللو هالللك مللع
الهالكين لنه ليس من جملة الموحللدين بللل هللو فللي

عداد المشركين أوأ الكافرين 

لا فهللؤلء الحكللاما الللذين اتخللذوأا مللع الللله أنللداد
ردقنا زعمهم بأنهم مؤمنون بالله  فللإن مشرعين لو ص
هللذا ل يكفللي للللدخول فللي دائللرةا التوحيللد  إذ بقللي



الركن الخر الذي ذكرها الله  هنا  قبل  ركللن اليمللان
لهميته ، أل وأهو (الكفر بالطاغوت)َ . 

فإيمانهم بالله دوأن كفر بالطاغوت هو مثل إيمان
قريش بالله دوأن أن يكفروأا بطواغيتهم. 

لا وأل عصللم وأمعلوما أن هذا اليمان لم ينفع قريشلل
رموا إليلله الللبراءةا وأالكفللر دماءهم أوأ أموالهم حتى ضلل
بطللواغيتهم أمللا قبللل ذلللك ، فللإن إيمللانهم المختلللط
الممزوأجَّ بالشرك الظللاهر لللم ينفعهللم ل فللي أحكللاما
هن مم لؤ هيلل لمللا  لوأ الدنيا وأل في أحكاما الخرةا قللال تعللالى {

لن }. هكو مر لش بم لم  هه لوأ مل  مإ مه  مل مبال لم  هه هر لث لك لأ

وأالشللرك نللاقض لليمللان محبللط للعمللال قللال
لن مملل من  لن هكللو لت لل لوأ لك  هللل لم لع من  لطلل لب لح لي لل لت  لك لر لش لأ لن  مئ لل تعالى : (

لن )َ مري مس لخا لل ا

وأمعلوما أن هؤلء الحكاما ل يكفللروأن بطللواغيت
الشللرق وأالغللرب وأل يتللبرؤوأن منهللم بللل هللم بهللم
مض الخصللومة رلوهم وأتحاكموا إليهم في ف مؤمنون تو
وأالنزاع وأارتضوا أحكامهم الكفرية وأقوانينهم الدوألية

.)1َ(في ظل هيئة اللمم (المم)َ وأمحكمتها الكفرية 

وأكذلك الطواغيت العربيللة وأميثللاقهم الشللبيه بميثللاق
المم الملحللدةا الكللافرةا الللدوألي فهللم لجميللع أوألئللك
الطواغيت أحبللاب وأأوأليللاء وأعبيللد لللم يجتنبللوهم وألللم
يجتنبللوا نصللرتهم وأمظللاهرتهم علللى شللركهم، حللتى
يخرجوا من الشللرك الللذي قللد وألجللوا فيلله وأمللن ثللم

يحكم لهم بالسلما 

فإن كان أمر طواغيت العرب مشتبه على مللن
فللي عينلله رمللد فللإن أمللر طللواغيت الكفللر الغربييللن
وأالشرقيين من نصارى وأبوذيين وأشيوعيين وأهنللدوأس

()َ وأالمثلة في هذا الباب كثيرةا جدا ليس هذا مقاما بسطها لكن1
ليراجع من أراد ذلك كتابنا ل الكواشف الجلية في كفر الدوألة 
السعودية ل .



وأنحوهم ل يخفى وأالله إل علللى العميللان ، وأمللع ذلللك
فهم لهم أخوةا وأأحباء لم يكفروأا بهم بل تجمللع بينهللم
روأابط الخوةا وأالصداقة وأالمودةا وأيجمع بينهم ميثللاق
المم المتحدةا!! الكفري وأيحتكمللون  عنللد الخصللومة

إلى محكمتها الكفرية التي مقرها في لهاي . 

فهللم مللا حققللوا ركللن التوحيللد الوأل وأالمهللم
(الكفللر بالطللاغوت)َ حللتى يكونللوا مسلللمين هللذا إذا
لل أنهلم قلد جلاءوأا بلالركن الخلر (اليملان سلمنا جلد
بالله)َ  فكيف إذا أضيف إلى ذلللك أنهللم هللم أنفسللهم
مرعون هيعبللدوأن مللن دوأن الللله فيشلل لا طللواغيت  أيضلل
للناس من الدين ما لم يأذن به الله وأيللدعون النللاس
لا علللى متابعللة وأيللأطروأنهم أطللرا وأيقصللروأنهم قصللر

تشريعاتهم الباطلة هذها كما سيأتي . 

اا من بأمماب اسممتهزائهم ويكفرون أيض
بأدين الله تعالى وشرائعه . 

وأترخيصهم لكل مستهزئ به عبر الصحافة أوأ الذاعة
أوأ التلفاز وأغيرها من المؤسسلات العلميلة الباحيللة
الكافرةا التي حموها وأحرسوها بقوانينهم وأعساكرهم

.

مه مت ليللا لوأآ مه  مل مبللال أ
ل لل  هقلل وأقللد قللال الللله تبللارك وأتعللالى {

لد لعلل لب لم  هتلل لر لف لك لد  لق لا  هروأ مذ لت لع لت لل  لن *  هءوأ مز له لت لس لت لم  هت هكن مه  مل هسو لر لوأ
لم} . هك من لما مإي

وأهللذها اليللات نزلللت فللي أنللاس كللانوا مسلللمين
يصلون وأيصومون وأيزكللون وأخرجللوا فللي غللزوأةا مللن
رفرهللم الللله عللز أعظم غزوأات المسلمين وأمع هللذا ك
وأجل لما صدرت منهم كلمات استهزءوأا فيها بحفظللة
كتاب الله, فكيف بأراذل الخلق الذين ل يرجون لدين



لا لكللل سللاقط لا وأقللد جعلللوها ألعوبللة وأهللزء الللله وأقللار
لا . مظهري وأساقطة وأاتخذوأها وأراءهم 

وأأعظللم مللن ذلللك كللله أن ينزلللوها منزلللة قللوانينهم
موتوا عليه وأيتشللاوأروأا فللي وأتشريعاتهم الساقطة فيص
أوأامرها وأنواهيه مع العلمللانيين وأالنصللارى وأالملحللدةا

لا من هذا؟ .  فهل ثم أعظم استهزاء وأاستخفاف

ويكفممممرون مممممن بأمممماب تمممموليهم
للمشممممركين الغربأييممممن والشممممرقيين

ومظاهرتهم على الموحدين .

سللواء بعقللد اتفاقيللات النصللرةا (المنيللة)َ الللتي
يتبادلون من خللها المعلومات عن الموحللدين الللذين
مصللفونهم بالرهللابيين وأالصللوليين،  وأيتللم مللن خلل ي
ذلللك تسللليم الموحللدين وأالمجاهللدين لعللدائهم مللن

طواغيت البلدان الخرى . 

هه من مإ لفلل لم  هكلل ممن لم  هه مل لو لتلل لي لمللن  لوأ وأقللد قللال الللله تعللالى {
لم} .  هه لن مم

وألجل ذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
نواقض السلما "الناقض الثامن مظاهرةا المشللركين

وأمعاوأنتهم على الموحدين كفر".

وأذكر حفيللدها الشلليخ سللليمان بلن عبللد الللله فللي
رسالته حكم موالةا أهل الشللراك عنللد قللوله تعللالى
لن مذي ملل هم ا مه من لوا لخل مل لن  هللو هقو لي لا  هقو لف ا لن لن  مذي ملل لللى ا مإ لر  لت لم  لل لأ }
لم هكلل لع لم من  لجلل هر لخ لن لل لم  هتلل لج مر لخ هأ لن  مئ لل مب  لتا مك لل مل ا له لأ لن  مم لا  هروأ لف لك
هه مللل لوأال لم  هك من لر هصلل لنن لل لم  هت لل مت هقو مإن  لوأ لا  لبد لأ لا  لحد لأ لم  هك هع في مطي هن لل  لوأ
من هللذها اليللات نزلللت فللي لن }  إ هبو مذ لكللا لل لم  ههلل من مإ هد  له لشلل لي
هيظهروأن السلما وأيقبللل منهللم ذلللك فللي أناس كانوا 
لملون معاملللة المسلللمين لن المسلللمين الللدنيا فيعللا



رما عقدوأا مع اليهللود مأموروأن بالخذ بالظاهر لكنهم ل
اتفاقية نصرةا ضد الموحدين - وأمع أن الله يعلم أنهم
باتفاقيتهم هذها كاذبون- فقللد عقللد بينهللم وأبيللن أهللل
الكتاب عقللد الخللوةا وأوأصللفهم بللأنهم إخللوانهم وأهللذا

تكفير لهم . وأهذا معنى كلمه رحمه الله … 

فكيف بمن عقد اتفاقيات النصرةا مع المشللركين
مللن عبيللد القللوانين الشللرقيين وأالغربييللن وأحللارب
لل ؟ ل رلمهم إلللى حكومللات بلدهللم فع الموحللدين وأسلل

شك أنه داخل في هذا الحكم من باب أوألى. 

ويكفممممرون مممممن بأمممماب ابأتغممممائهم
اا عن دين الله . اا عوض الديمقراطية دين

هما} لسللل مل مه ا لد الللل لنلل مع لن  مدي من اللل مإ فقد قال تعللالى { 
هبعللث بلله محمللد صلللى وأالسلما دين الله الحق الذي 
الله عليه وأسلم  وأأما الديمقراطية فهي دين اخترعه

اليونان . 

لا وأهي دوأن شك ليست من دين الللله فهللي قطعلل
هل} وأهللؤلء لل مض مل ال مإ مق  لح لل لد ا لع لب لذا  لما لف ليس من الحق {
همكرهيللن همختارين غير  لا  هيعلنون دوأم مرحون وأ هيص القوما 
بللل فخللورين مسللروأرين بللأن الديمقراطيللة وأليللس

السلما خيارهم الوحيد .

وأالديمقراطية مع السلما ل يجتمعللان إذ ل يقبللل
الله إل السلما الخالص، وأالسلما الذي هو ديللن الللله
الخللالص جعللل التشللريع وأالحكللم لللله وأحللدها أمللا
الديمقراطية فهي دين شركي كفللري جعلللت الحكللم
رل ذكرها ل يقبللل وأل وأالتشريع للشعب ل لله ، وأالله ج
يرضى أن يجمع المرء بين الكفر وأبين السلما أوأ بين

الشرك وأالتوحيد.



هيقبل السلما وأالتوحيد وأل يصللح إل إذا كفللر بل ل 
المرء وأتبرأ من كل دين غير دين الله الخالص . 

مل ةما  لو لقلل لة  مللل مم هت  لكلل لر لت مني  مإ قال تعالى عن يوسف {
لة مللل مم هت  لع لب مت لوأا لن *  هروأ مف لكا لم  هه مةا  لر مخ مبال لم  هه لوأ مه  مل مبال لن  هنو مم لؤ هي
لأن لنللا  لل لن  لكللا لمللا  لب  هقللو لع لي لوأ لق  لحا لسلل مإ لوأ لم  مهيلل لرا لب مإ مئلللي  لبا آ

ةء} . لي لش ممن  مه  مل مبال لك  مر لش بن

وأقللال رسللول الللله صلللى الللله عليلله وأسلللم فللي
الحديث الصحيح الذي يروأيه مسلم "مللن قللال ل إللله
هيعبد من دوأن الله حللرما مللاله وأدملله إل الله وأكفر بما 

وأحسابه على الله" .

رحللد الللله . . ." لا "من وأ وأفي روأاية عند مسلم أيض
الحديث . 

وأليست الديان فقط هي النصرانية وأاليهودية بللل
ن المللل لا الشليوعية وأالديمقراطيلة وأنحوهلا م وأأيضل
وأالمذاهب الرضية الكللافرةا فل بللد مللن الللبراءةا مللن
منحللل وأالمللذاهب الباطلللة ليقبللل الللله جميع الملل وأال

دين السلما . 

فكما أنه ل يجوز في دين الله أن يكللون النسللان
لا فكذلك ل يرضى الله لا يهودي لا أوأ مسلم لا نصراني مسلم
لا فالسلما دين الللله لا ديمقراطي أن يكون المرء مسلم

وأالديمقراطية دين كفري .

لو ههلل لوأ هه  لنل مم لل  لبل لق هي لن  لللل لف لا  مدين مما  لل لس مل لر ا لي لغ مغ  لت لب لي لمن  لوأ }
لن} .  مري مس لخا لل لن ا مم مةا  لر مخ مفي ال

هذا إذا جمعوا بين السلما وأالديمقراطيللة فكيللف
إذا تركللوا السلللما وأأعرضللوا عللن تشللريعه وأأحكللامه

وأحدوأدها  وأاختاروأا الديمقراطية وأحكمها وأتشريعها. 



ويكفمممرون ممممن بأممماب مسممماواتهم
لنفسهم ولربأابأهم المتفرقين مع الله

الواحد القهار .

بل هم في دينهم الذي يدينون بلله أعظللم عنللدهم
هيضللرب بهللا عللرض رطللل وأ هتع مللن الللله فأحكللاما الللله 
ردهللا أوأ حاربهللا أوأ اسللتهزأ الحائط وأمن عارضللها أوأ حا
بيهللم يحميلله قللانونهم وأيكفللل للله بها فهللو حللبيبهم وأوأل
حرية العتقاد وأحق الحياةا مع أنه في دين الله مرتد.

أما من خالف قوانينهم أوأ طعن في دساتيرهم أوأ
ررض لربابهم المتفرقين فهو المغضوب عليلله وأهللو تع
مذب وأالمسجون وأالمفتون وأمللن مظللاهر ذلللك للل المع

وأهي كثيرةا : 

رب الله وأالدين وأالرسول عندهم إن روأجع ل إن سا
فإن المحكمة التي تحاكمه محكمللة مدنيللة وأحكملله ل
رب آلهتهللم يتجللاوأز الشللهر أوأ الشللهرين بخلف سللا
المفتراةا وأأربابهم المتفرقين من الملك أوأ وأزرائلله أوأ
هيحللاكم فللي محكمللة أمللن غيرهللم مللن أوأليللائه فللإنه 

لا يصل حكمه إلى ثلثا سنوات . الدوألة وأغالب

فهم لم يساوأوأا أنفسهم وأأربللابهم بللالله وأحسللب،
رظموها أكثر من تعظيلم الللله للل هلللذا إن بل طغوا وأع

لا لله ل  كلان عندهم في الصل تعظيم

وألقد كان شللرك المشللركين الوأائللل أنهللم أحبللوا
أندادهم كحب الله أوأ ساوأوأهم بلالله فلي التعظيللم أوأ
مس منا لن ال مم لوأ التشريع أوأ الحكم أوأ العبادةا قال تعالى {
مه} مللل مب ال هحلل لك لم  هه لن ببللو مح هي لا  لداد لأنلل مه  مللل من ال هدوأ ممن  هذ  مخ مت لي لمن 
لذ مإ ةن *  مبيلل بم ةل  لل لضلل مفللي  لل منللا  هك مإن  مه  مل لتللال وأقللال تعللالى {

لن } .  ممي لل لعا لل مب ا لر مب لم  هك موي لس هن

أما مشركوا زماننللا فللإنهم طغللوا وأبغللوا فعظمللوا
آلهتهم وأأربابهم وأرفعوهم فوق مقاما الله، تعالى اللله

لا.  لا كبير عما يقولون علو



وأهللذا أمللر ل يجللادل فيلله إنسللان يعللرف وأاقعهللم
وأقوانينهم .

وأسلللتعرف فيملللا يلللأتي أن الحلللاكم الحقيقلللي
مدق رت وأيص مرع الصيل وأالرئيس عندهم الذي يب وأالمش
على القوانين هو ليس الله وأدينلله بللل هللو طللاغوتهم

وأإلههم الذي يحبونه وأيعظمونه أكثر من الله .

وأيغضبون له وألدينه وألحكمه وأيعاقبون وأيسللجنون
ربت هسلل مهللك ديللن الللله وأ وأيثوروأن بمللا ل يفعلللونه إذا انت
شللريعته وأالواقللع المريللر الللذي نعيشلله أكللبر شللاهد

وأبرهان على هذا . 

ويكفرون من بأاب التشريع مممع اللممه
عز وجل:

روأجللوا للله وأدعللوا النللاس وأهو شرك العصر الذي ر
إليه  بل شجعوهم على الدخول فيه وأالمشللاركة فيلله

وأحببوها إليهم .

ررعوا في دساتيرهم قوانين مضادةا لدين الللله وأش
لا فللي وأتوحيدها جعلت لهم الحق فللي التشللريع مطلقلل

جميع البواب . 

)َ مممن الدسممتور26كمممما همممو نممص المممادة (
الردني: 

أ ل السلطة التشريعية تناط بالمللك وأأعضلاء مجلللس
المة.

لا ب للل تمللارس السلللطة التشللريعية صلللحياتها وأفقلل
لمواد الدستور . 

لم ههلل لل لما  لأ لا علللى المشللركين { وأقد قال تعالى منكر
هه } مللل مه ال مبلل لذن  لأ ليلل لم  لل لما  من  مدي لن ال مم لم  هه لل لا  هعو لر لش هء  لكا لر هش



هد مح لوا لل هه ا مل مما ال لأ مر  لي لخ لن  هقو مر لف مت بم مب  لبا لر أ
ل لأ وأقال عز وأجل {

هر }  وأقال سبحانه عن الطاعة في التشريع وألللو مها لق لل ا
لن} هكو مر لش هم لل لم  هك من مإ لم  هه همو هت لع لط لأ لن  مإ لوأ في مسألة وأاحدةا {

 .

لا همطلقلل فكيللف بممارسللة السلللطة التشللريعية 
رنهم قد أشركوا بللالله عللز وأجللل فللي أبللواب رضح أ وأيو

لا.  لا بواح لا أكبر التشريع شرك

رن (الشريعة السلللمية رصت على أ رن دساتيرهم ن إ
رنهللم مصدر رئيسي من مصادر التشريع)َ وأهذا يعنللي أ
رحدوأن الله فللي التشللريع . بللل للتشللريع عنللدهم ل يو
مصللادر متعلللددةا رئيسللية وأفرعيلللة فمللا الشللريعة
السلللمية عنللدهم إل مصللدر مللن تلكللم المصللادر أوأ
بتعبير أوأضح كفري: (إن اللهة وأالربللاب المشللرعين
عندهم كثيرةا متعللددةا متفرقلة منهلا الرئيسللي وأمنهلا
الفرعي وأما الله عنللدهم إل إللله مللن أوألئللك الربللاب
لا المتفرقين)َ تعالى الله عن إفكهم وأعما يقولون علو

لا .  كبير

وأمللن كللان عنللدها معرفللة وأخللبرةا فللي قللوانينهم
سيعرف أن إلههلم الرئيسلي اللذي ل يقلر قلانون وأل

ردق أوأ ينفذ إل بتوقيعه هو في  يص

لا أوأ لا أوأ أميللر الحقيقللة طللاغوتهم سللواء كللان ملكلل
لا وأأن تشريعات الله الواحد الحللد الللللذي فللي رئيس
هفذ مملل بها فللي بعلللض البللللواب ل تنللل هع السلملاء إن 
عندهم وأل تأخللذ صللفتها القانونيللة إل برضللى وأإقللرار
وأتصديق ربهم هذا الذي في الرض تعللالى الللله عمللا

لا  ووا كبير . )2َ(يفتروأن عل

 وأالمثلة على هذا كثيرةا ليس هذا مقاما بسطها وأقد أوأضحناها)2َ((
رناها وأأقمنا الدليل على ذلك من قوانينهم وأدساتيرهم في  ري وأب
كتابنا (كشف النقاب عن شريعة الغاب)َ وأهو متداوأل.



وأاعلللم أن كفرهللم هللذا أبشللع مللن شللرك كفللار
رددوأن اللهة وأالرباب قريش الذين كانوا مثل هؤلء يع

وأيشركونها مع الله في العبادةا.

لكن كانت عبللادةا أوألئللك سللجود وأركللوع، وأعبللادةا
هؤلء طاعه في التشريع في كافة البواب وأإنما كللان
شرك هؤلء أبشع, لن مشركي قريش كانوا يجعلون
رلها وأيزعمللون الله عز وأجل أعظم آلهتهم وأأعلها وأأج
مربهللم إلللى الللله أنهللم مللا يعبللدوأن هللذها اللهللة إل لتق
العظم الذي في السماء, حللتى كللانت تلبيللة بعضللهم

التي يهلون بها في الحج:  

نبيك ل شمريك نبيك           لم لبـيك اللمهم ل
لمك

اا هو لمك            تمملمكمه ومما إل شريك
ملمك

رلموا بللأن الللله أما مشركوا الدستور فإنهم وأإن س
رزاق وأهو محي الموتى وأهو الذي ينللزل المطللر هو الر
من السماء وأينبت الكل وأهو يشفي وأيهب لمن يشللاء
لا لا وأإناثلل موأجهم ذكران لا وأيهب لمن يشاء الذكور أوأ يز إناث
رن المللر لا ،نعم هللم يؤمنللون بللأ وأيجعل من يشاء عقيم
فللي ذلللك كللله للله وأليللس لملكهللم أوأ أميرهللم لكللن
رتشريع وأالمر وأالحكم النافذ عندهم فوق كللل حكللم ال
وأتشريع هو في الحقيقة لمليكهم طللاغوتهم أوأ إلههللم

الذي في الرض. 

فهم في الشرك مثل كفار قريللش إل أنهللم زادوأا
على كفر أوألئك أنهللم يعظمللون أملر وأحكللم وأتشللريع
آلهتهم وأأربابهم المتفرقة في الرض أكثر من تعظيم

الله وأحكمه وأتشريعه. 

لا ملن أبلي لا لمن كان أشلد كفلر لا سحق وا وأسحق فتب
ممللا لع هه  مللل للى ال لعللا لت مه  مللل لع ال مملل مه  للللل مإ أ

ل جهللل وأأبللي لهللب {
لن}.  هكو مر لش هي



واعلممم أن أبأممواب شممرك هممؤلء القمموم
وكفرهم البواح عديدة وكثيرة 

مدها وأاستقصائها لطللال بنللا المقللاما لو أخذنا في ع
لا مللن أنللواع الكفللر إل وأقللد وألغللوا فهم لم يتركوا نوع

فيه.

جذكر كفاية لمن أراد الهداية . ولكن فيما 

أما من ختم الله على قلبه فلللو انتطحللت الجبللال
بين يديه لما انتفع أوأ اهتدى. 

ررفا الموحمد بأمه هنما أن جنعم جنريد أن  والذيِ 
كفر القوم ل يتوقف علممى بأمماب واحممد حممتى

ند بأشبهة أو بأقولة. جير
لا إلللى مشاشللتهم لا وأكفللر هملئللوا شللرك فالقوما قللد 
رم هنللا فللي هللذا الموضللع أن تعللرف أن بللاب وأالمهلل
الشراك في التشريع ليس هو باب تللرك الحكللم بمللا
لا وأالللذي يتنللزل فيلله أنزل الله لشهوةا أوأ لهللوى أحيانلل
القول المنسوب لبن عباس "كفر دوأن كفر" وأل هللو
الباب الذي كان الخوارجَّ يجادلون ابن عبللاس وأغيللرها

من الصحابة فيه .

إذ لم يكن فللي زمللن ابللن عبللاس وأالخللوارجَّ مللن
ردعي لنفسه حللق التشللريع مللع حكاما المسلمين من ي
الللله، وأل كللان فيهللم مللن مللارس التشللريع وألللو فللي

مر بالجماع.  مسألة وأاحدةا إذ هذا عندهم كف

هينسللب إليلله قللول "كفللر دوأن وأابن عبللاس الللذي 
كفر" هو نفسه راوأي سللبب نللزوأل قللوله تعللالى فللي



)2َ(طاعة المشركين وألو في قضللية تشللريعية وأاحللدةا 

رنكم لمشركون} . {وأإن أطعتموهم إ

فلو كان الذي يدنللدن حللوله الخللوارجَّ هللو الحكللم
بمعنى التشريع لما قال فيلله ابللن عبللاس "كفللر دوأن
كفر" وأمعاذ الله أن يقول فيه ذلك وأهو حبر القرآن .

وأإنمللا الللذي كللان ينتقللدها الخللوارجَّ هللو بعللض
التجاوأزات وأالجتهادات التي كانوا يروأنها خاطئة.

لكميلن اللتي جلرت فلي لح وأمن أمثلة ذلك قصلة ال
التحكيم بين جيش علي وأمعاوأية وأما جرى فيها حيللث
رجللوا بعمللوما ركمتللم الرجللال وأاحت ثار الخوارجَّ وأقالوا ح
لك مئ للللل لوأ هأ لف هه  مللل لل ال لز لأنلل لمللا  مب هكم  لح لي لم  مل لمن  لوأ قوله تعالى {
لن } وأزعموا أن كل من عصللى الللله فقللد هروأ مف لكا لل هم ا هه
رفروأا الحكمين وأمن رضللي حكم بغير ما أنزل الله  وأك
رفللروأا معاوأيللة وأعلللي رضللي الللله عنهمللا بحكمهمللا وأك
وأكان ذلك أوأل مخرجهم ، وألذلك سميت أوأل فرقهللم
ركمة، فناظرهم الصحابة وأمن أكثر من نللاظرهم بالمح
رجهم بللأن ذلللك مللن الصلللح بيللن ابللن عبللاس، وأحللا
المسلمين وأليس من الحكم بغير ما أنزل الله بمعناها
الكفللري وأاسللتدل بقللوله تعللالى فللي الخصللومة بيللن
لهللا} مل له لأ لن  مملل لا  لكم لح لوأ مه  مل له لأ لن  مم لا  لكم لح لا  هثو لع لب لفا الزوأجين {
وأأنه إن جاز تحكيم الرجال في الصلح بيللن الزوأجيللن
فمن باب أوألى أنه يجوز لحقن دماء أمة محمد صلى

رلم.   الله عليه وأس

وأناظرهم بغير ذلك من الدلللة كمللا هللو مبسللوط
رين لهم أن هذا الباب وأإن مفرق ،وأب في كتب التاريخ وأال

()َ روأاها الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح وأانظر تفسير 2
الطبري أما مقولة (كفر دوأن كفر)َ فلم نجزما بنسبتها لبن عباس
وأإن صححها البعض، لن في إسنادها هشاما بن حجير المكي وأهو
ضعيف.وأقد ثبت معنى كلما ابن عباس عن غيرها من التابعين 
لكن في مناطه الذي قيل فيه ل فيما يموها به الخوالف من 
مرجئة العصر.



حصلت فيه أخطاء أوأ تجاوأزات فهو ليس مللن الكفللر
هيحمل ما ينسب إليه من الذي يذهبون إليه وأعلى هذا 
قول "كفر دوأن كفر" فرجع منهم خلق، وأأصر آخروأن
فقاتلهم علي وأالصحابة وأحصل معهم مللا هللو معلللوما

في كتب التاريخ . 

فهل ما القوما فيلله اليللوما مللن التشللريع مللع الللله
لا لا وأمشرع وأاستبدال أحكاما الله وأابتغاء غير الله حكم

لا. لا وأمنهج وأغير السلما دين

هل هذا كله يا أوألي اللباب من ذلك الباب الللذي
جللرى بيللن الصللحابة وأأنكللرها الخللوارجَّ وأجللرت فيلله
المناظرةا حتى يصلح تنزيل ما قيل في ذلللك الزمللان

عليه؟. 

لملا مب هكلم  لح لي لم  مل لمن  لوأ وأعلى كل حال فقوله تعالى {
لن} عاما يشمل الحكللم هروأ مف لكا لل هم ا هه لك  مئ للل لوأ هأ لف هه  مل لل ال لز لأن

بمعنى الجور (كفر دوأن كفر)َ وأالحكم بمعنى التشريع
(كفر بواح)َ .

وألللذلك فللإن السلللف كللانوا إذا وأردت اليللة وأأراد
روألوهللا وأحملوهللا المستدل بها المعنى الوأل (الجور)َ أ
على الكفللر الصللغر، وأإن اسللتدل بهللا علللى المعنللى
الثاني (التبديل وأالتشللريع)َ أبقوهللا علللى ظاهرهللا أي

الكفر البواح الحقيقي . 

مع أن الصل في اليات أنها تتناوأل الكفللر الكللبر
رتفقللوا وأاجتمعللوا البللواح الللذي مارسلله اليهللود حيللن ا

وأتواطئوا على أحكاما غير أحكاما الله .

وألذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنلله كمللا فللي
لم مللل لمللن  لوأ صللحيح مسلللم بعللد أن ذكللر قللوله تعللالى {
لن} هروأ مف لكللا لل هم ا ههلل لك  مئ للللل لوأ هأ لف هه  مللل لل ال لز لأنلل لمللا  مب هكللم  لح لي



رظللالمون} وأ{الفاسللقون} قللال "فللي الكفللار وأ{ال
كلها" . 

ررع فلو أن الخوارجَّ أوأردوأها في موضعها على من شلل
أوأ وأقع في ما وأقع به اليهود لما أنكر عليهللم السلللف

روألوها  .)3َ(وألبقوا الكفر فيها على حقيقته وألما أ

لا في ذلللك الزمللان حللتى رن ذلك لم يكن موجود لك
لا لما أوأردوأا عليلله مثللل يخوضلوا فيه, وألو كان موجود
هذها الية الظنيللة الدللللة الللتي تحمللل المعنييللن، بللل
لا قطعيللة الدللللة ل تحتمللل إل المعنللى لوأردوأا نصوص
هء لكا لر هشلل لم  ههلل لل لما  لأ التشللريعي التبللديلي كقللوله تعللالى {
هه} , وأقللوله مللل مه ال مبلل لذن  لأ لي لم  لل لما  من  مدي لن ال مم لم  هه لل لا  هعو لر لش
لم مه مئ ليلللا مل لوأ لأ لللللى  مإ لن  هحلللو هيو لل لن  مطي ليا مشللل من ال مإ لوأ تعلللالى {
لن }  وأقللوله هكو مر لش هم لل لم  هك من مإ لم  هه همو هت لع لط لأ لن  مإ لوأ لم  هك هلو مد لجا هي مل
مغ لتلل لب لي لمللن  لوأ لن }  وأقوله { هغو لب لي مة  وي مل مه مجا لم ال هحك لف لأ تعالى {

هه} .  لن مم لل  لب لق هي لن  لل لف لا  مدين مما  لل لس مل لر ا لي لغ

لا عنللد الخلفللاء لا من هذا لم يكللن موجللود رن شيئ لك
في زمن الخوارجَّ وأابن عباس، وأمن ثم فل يحل إيراد
رد الصللحابة عليهللم فللي ذلللك المقللاما وأتنزيللله علللى ر
شرك هذها الحكومات وأكفرها البواح في هذا الزمان.

رر رسول الله صلى الله عليه 3 ()َ حديث البراء بن عازب قال (م
رمم مجلود فدعاهم رسول الله فقال:  همح وأسلم على يهودي 
لل من علمائهم  "أهكذا حد الزنا في كتابكم؟" فقالوا نعم فدعا رج
هأنشدك بالذي أنزل التوراةا على ملوسى هكلذا تجلدوأن  فقال: "
حد الزنى في كتابكم؟" فقال ل وأالله وألو ل أنك ناشدتني لم 
رنا هك أخبرك نجد حد الزنى في كتابنا الرجم لكنه كثر في أشرافنا ف
رد فقلنا:  إذا زنا الشريف تركناها وأإذا زنا الضعيف أقمنا عليه الح
لا نقيمه على الشريف وأالوضيع فأجمعنا على  تعالوا نجعل شيئ
التحميم وأالجلد. فقال النبي صلى الله عليه وأسلم: "اللهم إني 
هرجم فأنزل الله  أوأل من أحيا أمرك إذ أماتوها" فقال: فأمر به ف
{وأمن لم يحكم بما أنزل الله فأوألئك هم الكافروأن}... 
الظالمون}... الفاسقون} قال البراء: (في الكفار كلها)َ وأتأمل 
روها مرجئة العصر. قوله (فأجمعنا)َ وأليس هو: فاستحللنا كما يم



ربللس الحللق بالباطللل وأالنللور وأمللن فعللل ذلللك فقللد ل
بالظلما بل هو-وأرب الكعبة- على خطر عظيللم، لن لزما
رن ما كان ينتقدها الخوارجَّ علللى الصللحابة وأالخلفللاء ذلك أ
رراشدين هو من جنس شللرك هللؤلء الحكللاما الكللافرين ال

وأفي هذا تكفير للصحابة أجمعين في هذا الزمان. 

رفرهللم فللإنه هللو الكللافر، لن رن مللن ك وأل شللك أ
الصللحابة قللد رضللي الللله عنهللم وأرضللوا عنلله بنللص

القرآن. 

وأرميهم بشلليء مللن شللرك هللؤلء الحكللاما وأكفرهللم
مف لللله بلأنه يرضللى علن تكلذيب لصلريح القللرآن أوأ وأصلل

رله كفر. القوما الكافرين، وأذلك ك

رتللق فليحذر امرئ على دينه من هذها المهالللك وألي
لا الللله مللن رمللي الصللحابة بللالكفر وأالشللرك ترقيعلل

للطواغيت. 



الشبهة الثانية

أنهم يقولون ل إله إل الله :

مفلروأن هلؤلء العسلاكر أوأ أوألئلك هتك  قالوا : كيلف 
المخللابرات وأالمللن الوقللائي وأنحللوهم مللن أنصللار
ملمون عليهللم وأتعامللللونهم هتسلل القللوانين, وأمللن ثللم ل 

رنهم يشهدوأن أن ل إله إل الله . معاملة الكفار مع أ

وأقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وأسلم علللى
رفلللظ بللل ل هأسامة حكمه بالكفر على الرجلللل الللذي تل

لثم قتله, وأقال له: "كيف قتللته بعلللد إله إل الله وأمن 
أن قال ل إلله إل الله؟" .

لذا مإ لا  هنللو لم لن آ مذي مللل لهللا ا بي أ
ل ليا وأالللله جللل ذكللرها يقللول {

لقللى لل لأ لن  لملل مل لا  هلللو هقو لت لل  لوأ لا  هنللو مي لب لت لف مه  مل مل ال مبي لس مفي  لم  هت لب لر لض
ليا لن بد مةا اللل ليا لح لل لض ا لر لع لن  هغو لت لب لت لا  ممن لؤ هم لت  لس لل لما  لل مس هم ال هك لي لل مإ
هه مللل من ال لم لف هل  لب لق ممن  لم  هت لن هك لك  مل لكذ مةا  لر مثي لك هم  من لغا لم مه  مل لد ال لن مع لف

لا } . مبير لخ لن  هلو لم لع لت لما  مب لن  لكا له  مل من ال مإ لا  هنو مي لب لت لف لم  هك لي لل لع

وأكذلك حديلث "من مات وأهو يشهد أن ل إللله إل
الله دخل الجنة" .

لل يللأتي يللوما رن رج وأحديث "البطاقة" الللذي فيلله أ
رل من الللذنوب حللتى يظللن القيامة بتسع وأتسعين سج
أنه هالك توزن هذها السجلت ببطاقة عليهلا ل إلله إل

الله فترجح البطاقة .

لا قللال: وأكذلك الحديث المروأي عن حذيفة مرفوع
هيسرى على كتاب الله في ليلة فل تبقى فللي الرض "
منه آية وأتبقى فئاما من الناس ما يدروأن ما صلةا وأما
هسك يقولون هذها الكلمة (ل إللله إل الللله)َ هن صدقة وأما 

للة  مصل : "فمللا)4َ(أدركنا آباءنا عليها فنحن نقلولها" قال 

للة: تابعي راوأي الحديث.4 مص  َ()



تنفعلهم ل إلله إل الله وأهم ل يللدروأن مللا صللللةا وأمللا
هسك؟" قال حذيفة: "تنجيلهم من النلار". هن صدقة وأما 

 . )5َ(وأنحو ذلك من الحاديث 

ندة :  والجواب من وجوه ع

ال : للأو لز لأنل مذي  مللل لو ا ههل  قلد قللال تعلالى فللي كتللابه {
هر لخ هأ لوأ مب  لتا مك لل بما ا هأ من  هه مت  لما لك لح بم مت  ليا هه آ لن مم لب  لتا مك لل لك ا لي لل لع
لمللا لن  هعللو مب مت لي لف مغ  ليلل لز لم  مه مب هلللو هق لن فللي  مذي مل مما ا لأ لف مت  لها مب لشا لت هم
هه لل موأي لأ لتلل هم  لل لع لي لما  لوأ مه  مل موأي لأ لت لء  لغا مت لب لوأا مة  لن لت مف لل لء ا لغا مت لب هه ا لن مم له  لب لشا لت
لن مم لل  هك مه  مب منا  لم لن آ هلو هقو لي مم  لل مع لل مفي ا لن  هخو مس مرا لوأال هه  مل مل ال مإ

مب } . لبا لل لل لا ا هلو لوأ هأ مل  مإ هر  مك مذ لي لما  لوأ لنا  مب لر مد  معن

رل بأنه ابتلى عبادها بأن جعل في رز وأج رين الله ع فب
الشريعة التي أنزلهللا إليهللم آيللات محكمللات وأقواعللد
مينات عليها ملدار الشلريعة راسيات وأأوأامر وأاضحات ب

رد المر عند النزاع وأالخلف  هير وأإليها 

منية الدللة تحتمل في هأخر متشابهات أوأ ظ وأهناك 
رزيللغ وأالضلللل رن أهل ال رين أ الذهان أكثر من معنى، وأب
رتبعللون المتشللابه وأيللذروأن المحكللم ابتغللاء هم الذين ي
تأوأيله عن مراد الله الذي أنزله عليه للتلبيس وأابتغلاء

الفتنة بين عباد الله . 

رلب الحللق وأأهللل العلللم الراسللخين أما طريقة ط
ردوأا المتشابه الذي يشكل عليهللم إلللى فيه،فهي أن ير
رمه الذي عليلله مللدار المحكم الذي هو أصل الكتاب وأأ

رد الخلف .  هير التأوأيل وأإليه 

()َ بالطبع هم ل يوردوأن هذها الشبهة هكذا بهذا الطول وأل 5
رج بعضهم بحديث وأبعضهم  يدعمونها بجميع هذها الدلة فربما احت
بقول وأبعضهم بفهم، لكنني أوأردت لهم أكثر الحاديث التي 
تروأقهم وأيظنون أنها تدعم شبهتهم من باب قول بعض السلف: 
"أهل الهواء يروأوأن ما لهم ، وأأهل السنة يروأوأن مالهم وأما 
عليهم"



رين الشاطبي في العتصاما أن هذها القاعدةا وأقد ب
ليسللت خاصللة فللي الكتللاب الكريللم وأحللدها، بللل هللي

رنة النبلوية وأالسليرةا المحمدية . مطردةا في الس

رن هنللاك أحلاديث وأحلللوادثا أعيللان قيلللت حيث أ
هأخللذت وأحللدها أوأ حصلت فللي ملناسلللبات معيلللنة إذا 
متباع المتشابه وأتللرك ميناتها كان ذلك من قبيل ا دوأن مب

المحكم . 

رصصه أوأ المطلللق دوأن وأكذلك أخذ العاما دوأن مخ
ببث بنللص مللن بيللن طائفللة مللن ريللدها ، أوأ التشلل مق
النصوص جميعها يتناوأل قضية وأاحللدةا وأإهمللال غيللرها
مما هو مرتبط به ذلك كله من اتباع المتشللابه وأتللرك
رول على الله بغير علللم وأتقويللل المحكم وأهو من التق

الشرع ما لم يقل به. 

لا إذ ل بد مللن اليمللان بكلما الللله وأرسللوله جميعلل
وأأخذها كله وأالدخول في السلم كافة . 

ربع ما يوافق الهوى فهي طريقلة أهللل الزيللغ أما تت
وأالضلل وأهو سبب ضلل أكثر أهل الضللة . 

ركللزوأا رلوا لما أهملوا نصوص الوعد وأر فالخوارجَّ ض
مص لعلل لي لمن  لوأ على نصوص الوعيد فأخذوأا قوله تعالى {
لا } لبللد لأ لهللا  مفي لن  مدي مللل لخا لم  منلل له لج لر  لنللا هه  لل من  مإ لف هه  لل هسو لر لوأ له  مل ال
رد إلللى هيلر رما يكلون ملن المتشللابه إن لللم  وأهو نص علا
له مللل من ال مإ رينه الذي أهملوها وأهو قوله تعالى { ريدها وأمب مق
هء } لشا لي لمن  مل لك  مل لذ لن  هدوأ لما  هر  مف لغ لي لوأ مه  مب لك  لر لش هي لأن  هر  مف لغ لي لل 

 .

رسلللكوا ببعلللض النصلللوص وأكلللذلك المرجئلللة تم
مشر مللن قللال ل إللله إل الللله بالجنللة مدمة التي تب المتق
فأرجللأوأا العمللال وأأهملوهللا وأاكتفللوا فللي الحكللم
ة وأحلدها دوأن تحقيلق بالسلما وأدخلول الجنلة بالكلم
مقتضلللياتها أوأ اللللتزاما لوازمهلللا ، وأإن كلللان ذللللك

لا عليه.  لا مقدوأر مستطاع



رينللوا كمللا روأى البخللاري فللي مع أن العلمللاء قللد ب
ربه أن "ل إللله إل الللله مفتللاح صحيحه عن وأهب بن من
الجنة  لكن لكل مفتاح أسنان فمللن جللاء بمفتللاح للله
أسنان فتح وأمن جاء بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح"

وأأسنانها هي تحقيق شروأطها وأاجتناب نواقضها . 

إذ ل يشك عاقل عارف بحقيقللة ديللن السلللما أن
رمنه مللن المراد من ل إله إل الله هو معناها التي تتضلل
رفظ بها دوأن القصد إلى معناها نفي وأإثبات, أما أن يتل
أوأ دوأن تحقيق مقتضاها وأاجتناب نواقضها فهذا ليللس

رل . رز وأج هو مطلوب الله ع

هه } مللل مإل ال له  للللل مإ لل  هه  من لأ لم  لل لع لفا وألذلك قال سبحانه {
لن} . همو لل لع لي لم  هه لوأ مق  لح لل مبا لد  مه لش لمن  مل  مإ وأقال سبحانه {

رنلله ل إللله وأالحديث المذكور "من مات وأهو يعلم أ
رن معرفة معنى لا على أ إل الله دخل الجنة"  دليل أيض
هذها الكلمة المتضمن للتوحيللد وأالللبراءةا مللن التنديللد
وأقصدها في الشهادةا شللرط لتحقيقهللا وألنيللل موعللود

الله عليها . 

روب له النووأي في صحيح مسلم (بللاب مللن وأقد ب
رنة)َ .  مات على التوحيد دخل الج

فالمطلوب هو تحقيق التوحيد الللذي تحللويه هللذها
رفظ بها دوأن اجتناب نواقضللها الكلمة وأليس مجرد التل

وأالستسلما لحقوقها.

كما في حديث معاذ المللروأي فللي الصللحيحين أن
رلملله رسول الللله صلللى الللله عليلله وأسلللم أوأصللاها وأع
ن فقلال: "فليكلن رما بعثله إللى اليم أسلوب الدعوةا ل
روأل ما تدعوهم إليه ل إله إل الللله" وأفللي روأايللة إلللى أ
رن المللراد حقيقللة رل ذلللك علللى أ محدوأا الله"  فللد أن يو
ررد رلفللظ المجلل الكلمة ما تنفيه وأما تثبته وأليس فقط ال

من ذلك . 



رينللا لللك معنللى التوحيللد فللي الوأراق الللتي وأقللد ب
رميناها "هذان خصمان اختصللموا سبقت هذها وأالتي س
فللي ربهللم" وأعرفللت أنلله معنللى (ل إللله إل الللله)َ

رن له ركنين:  وأ(العروأةا الوثقى)َ وأأ

النفي والثبات . 

نممما النفممي فهممو (ل إلممه)َ وهممو الكفممر أ
نما الثبات فهو (إل اللممه)َ وهممو بأالطاغوت، وأ

رينلله تعللالى فللي تعريللفعبادة اللممه وحممده,  كمللا ب
العروأةا الللوثقى حيللث قللال {فمللن يكفللر بالطللاغوت

وأيؤمن بالله فقد استمسك بالعروأةا الوثقى} .

حيث جعللل سلبحانه شلرط النجلاةا وأالستمسلاك
بالعروأةا الوثقى أمرين ل انفكاك لحللدهما عللن الخللر
(الكفر بالطاغوت)َ وأ(اليمان بالله)َ، وأل يكفي (الكفر
بالطاغوت)َ وأحدها دوأن (اليمللان بللالله)َ، كمللا ل ينفللع
رد (اليمان بالله)َ وأحدها دوأن (الكفر بالطاغوت)َ بل لب

من الجمع بين المرين . 

فما داما هللؤلء العسللاكر أوأ غيرهللم غيللر كللافرين
رراسلله وأأنصللارها وأجنللدها وأأركللانه بالطاغوت بل هللم ح
وأحفظتلله ،فهللم ليسللوا بمسلللمين وأل مللؤمنين وأل
مسكين بالعروأةا الوثقى بللل هللم مللن الهللالكين إن متم
رفظللوا بللل(ل إللله إل الللله)َ ماتوا علللى شللركهم، وأإن تل

مئات بل آلف المرات. 

رذاب للمة الكلل همسللي لتبللاع  رن أ وأكما قلنا مللن قبللل فللإ
رلون وأيصللومون كللانوا يقولللون ل إللله إل الللله وأيصلل
لا رسول الللله لكللن أشللركوا معلله رن محمد وأيشهدوأن أ
رلت دماءهم وأأموالهم وألللم لل بالرسالة  فكفروأا وأح رج
تنفعهم ل إله إل الله بمجللرد أن أشللركوا مللع رسللول
لل مللن عشلليرتهم فللي رلم رج الله صلى الله عليه وأسلل

النبوةا وأالرسالة. 



لا لا أوأ رئيس لا أوأ أمير فكيف بمن أشرك مع الله ملك
لا بالعبللادةا.. فصللرف للله أي نللوع مللن أنللواع أوأ عالملل
لء سللجود أوأ ركللوع أوأ تشللريع كمللا هللو العبللادةا سللوا

حاصل في شرك هؤلء القوما؟! . 

وأتعريف هللذا المللر أعنللي الكفللر بالطللاغوت مللع
ردةا لهللذها اليمان بالله ما هو إل شرط من شللروأط علل
رلللم العلمللاء الكلمة العظيمة (ل إله إل الللله)َ وألقللد تك
رلة على ذلك ليعرف المسلم في شروأطها وأذكروأا الد
هتلفللظ باللسللان وأكفللى فللذكروأا رنهللا ليسللت بكلمللة  إ

الشرط المتقدما: 

اا.1 اا وإثبمات م العلم بأمقتضاها نفيم

م النقيمماد لحقموقها. 2

اا:  وذكمروا أيض

 الصدق المنمافي للكذب.ل3

م الخآلصا المنافي للشرك.4

م اليقين المنافي للشمك.5

ندلت عليه.6 م المحبة لهذه الكلمة ولما 

ند أيِ شمميء مممن7 ممم القبممول المنممافي لممر
. لوازمها

رلته .  وأتفصيل ذلك مبسوط في مواضعه بأد

رن أمثللال هللذها وأالمراد من ذكللرها هنللا أن تعللرف أ
مينها فللي هيب الحاديث المذكورةا في هذها الشبهة لها ما 

رنة.  النصوص الخرى من الكتاب وأالس

رنلله ل إللله إل الللله فحديث "من مللات وأهللو يعلللم أ
هيربللط بقللوله تعللالى مسللر وأ رد أن يف رنللة" ل بلل دخللل الج
لك لسلل لم لت لس مد ا لقلل لف مه  مل مبلال ممن  لؤ ليلل لوأ مت  هغو مطا مبال لر  هف لك لي لن  لم لف }
من مإ رد إلى قللوله تعللالى { رد أن ير لقى} وأل ب لث هو لل مةا ا لوأ لر هع لل مبا



لمللن مل لك  مللل لذ لن  هدوأ لمللا  هر  مفلل لغ لي لوأ مه  مبلل لك  لر لش هي لأن  هر  مف لغ لي لل  له  مل ال
هء} .  لشا لي

ررةا لا قللال "ل إللله إل الللله" ألللف ملل رن مشللرك فلو أ
ررأ مللن رنه لم يترك شللركه وأل تللب وأكان يعلم معناها لك
طاغوته الللذي يعبللد ها وأينصللرها ، فللإنه لللم يستمسللك
بالعروأةا الوثقى وألن يغفر الله له وألللن يللدخل الجنللة،
مه للي لع هه  مل لما ال مر لح لد  لق لف مه  مل مبال لك  مر لش هي لمن  هه  من مإ قال تعالى: {

لة }.  من لج لل ا

هيضاف إلى ذلك كل حديث يتكلللم وأهكذا يجب أن 
في الموضوع نفسه لنحيط بالموضوع من كل جوانبه
هيضللم رتبعون ما تشابه من النصللوص ف رمن ي وأل نكون م
إليلله حللديث الصللحيحين: " أشللهد أن ل إللله إل الللله
رك مد غيللر شللا له بهمللا عبلل رنني رسول الله ل يلقى الللل وأأ

بهما إل دخل الجنة" .

وأمثله حديث: "ما من أحد شهد أن ل إله إل الللله
ررما الللله عليلله لا من قلبلله إل حلل وأأني رسول الله صدق

رنار" . ال

وأنحو ذلللك مللن الحللاديث وأبمثللل هللذها الطريقللة
هيعرف مراد الللله كمللا يحللب هينال العلم وأ هيفهم الدين وأ
وأيرضللى وألللذلك نقللل النللووأي فللي شللرح مسلللم (

)َعن بعض أهل العلم قولهم فللي تأوأيللل هللذها1/219
الحاديث أنها " مجملة تحتاجَّ إلى شللرح وأمعنللاها مللن
قال الكلمة وأأدى حقها وأفريضتها وأهذا قللول الحسللن
البصري وأقيل أن ذلك لمن قالها عنللد النللدما وأالتوبللة
وأمللات علللى ذلللك وأهللذا هللو قللول البخللاري " قللال
النووأي:"هذها التأوأيلت إنما هي إذا حملللت الحللاديث
رزلت منازلها فل يشكل تأوأيلهلا هن على ظاهرها وأأما إذا 

على ما بينه المحققون". 

وأمثل ذلك يقال فللي حلديث "البطاقلة"  فلالمراد
ببطاقة (ل إله إل الله)َ كما عرفت هو تحقيق التوحيد



من اليمان بللالله وأالكفللر بللالطواغيت وأعللدما التيللان
بشيء من نواقضها . 

رد هللذا الحللديث وأفهملله علللى ضللوء النصللوص مبر ف
لك لر لشلل هي لأن  هر  مفلل لغ لي لل  له  مل من ال مإ المحكمة كقوله تعالى : {
رن هء }، تعلللرف أ لشللا لي لمللن  مل لك  مللل لذ لن  هدوأ لمللا  هر  مفلل لغ لي لوأ مه  مبلل
لا ذنللوب غيللر رلت التسعة وأالتسللعين هللي  قطعلل السج
مفللرةا أوأ ذنللوب دوأن الشلللرك لن الشلللرك الللذي مك
لا كمللا فللي اليللة يناقض هذها البطاقة ل يغفرها الله أبد
رن فللي وأصاحبه ل يدخل الجنللة إن مللات عليلله, وألللو أ
هذها السجلت ناقض مللن النللواقض لمللا طاشللت بلله
ةذ ل تكون بطاقة البطاقة وألما نجا صاحبها لنها ساعتئ
ة وأدعلوى منقوضلة التوحيد الصلحيح بلل بطاقلة كلم

تقال باللسان دوأن قصد معناها أوأ تحقيق لوازمها .

رن فللي هللذها السللجلت عبللادةا غيللر الللله أوأ فلللو أ
مليهم أوأ مرعين وأتللو هنصللرةا المشلل التشللريع مللع الللله أوأ 
لمللا رجحللت أوأ نفعللت أوأ لل رب الدين أوأ حرب أوأليائه  س
رنة إذ هذها كلها موانع وأقواطع تقطللع دخل صاحبها الج
وأتمنللع الفللوز وأالنجللاةا، لكللن السللجلت ذنللوب دوأن

الشرك . 

وأفي الحديث بيللان أهميللة وأعظللم كلمللة التوحيللد
ببنللا وأيرضللى رب ر رققها فأتى بها كما يح رن من ح وأبيان أ
فإن التوحيد بعظمته يغمللر  جميللع الللذنوب وأالخطايللا
التي هي دوأن الشرك وأيدمغها، وأيبين ذلللك وأيوضللحه
لا الحديث القدسي : "يا ابن آدما لو أتيتني بقللراب أيض
لا أتيتللك الرض خطايا ، ثم لقيتنللي ل تشللرك بللي شلليئ

بقرابها مغفرةا" روأاها الترمذي. 

هيسرى على كتاب وأكذلك حديث حذيفة المذكور "
الله في ليلة فل تبقى منه فللي الرض آيللة " فهللو إن
رن هؤلء الناس الذين ل يعرفون من هيحمل على أ رح  ص



الشلللرائع إل هلللذها الكلمللة محققيللن لمعناهللا غيلللر
لرك به. رن الله ل يغفر أن يش مشركين بالله ل

بنسللك فللإن كللانوا رما تركهم الصلللةا وأالصللدقة وأال أ
رن هللذها الشللرائع ل محللدين فللإنهم يعللذروأن بللذلك ل مو

هتعرف إل بالحجة الرسالية .

هيرفللع فللي زمنهللم وأقد ذكر الحديث أن كتاب الله 
فل تبقى منه في الرض آية .

رنذارةا بهللا، رلق الله ال رجة التي ع وأكتاب الله هو الح
لغ} لل لب لمن  لوأ مه  مب لم  هك لر مذ هلن هن  لرآ هق لل لذا ا لهل مي  لل مإ لي  مح هأوأ لوأ فقال {
رجللة وأمللن لللم فمن بلغه القلرآن فقد قامت عليلله الح
هيعلذر بتلللرك هيعذر بفلروأع الشريعة لكنه ل  يبلغه فإنه 

متباع الشرك الصراح وأالتنديد . أصل التوحيد وأا

لن هذا أمر قد أقاما الله عليه حجته البالغللة مللن
أبواب شتى كما سيأتي بعد. 

رح الحديث كحال زيد بن عمللروأ وأحال هؤلء إن ص
بن نفيل الذي كان قبل بعثللة النللبي صللى الللله عليله
رقللق لا من غير أن يأتيه نبي فللإنه ح لا مسلم رلم حنيف وأس
التوحيللد وأكللان علللى ملللة إبراهيللم كمللا فللي صللحيح
البخللاري وأكللان يقللول كمللا فللي روأايللة ابللن إسللحاق:
"اللهم لو أعلم أحب الوجوها إليك لعبدتك به، وألكنللي

ل أعلمه" .

هتعللرف فمثل هذا يعذر بتفاصيل الشللرائع الللتي ل 
إل عن طريق الرسللل فهللو ل يللدري كيللف الصلللةا أوأ

هيعذر فيهما.  الزكاةا وألذلك 

رما التوحيللد فل ينجللو إل بتحقيقلله لنلله حللق الللله أ
على العبيد الذي بعث مللن أجللله كافللة رسللله وأأقللاما

عليه الحجج المتنوعة . 



هيصار إليه إذا كانت لفظة "تنجيهللم مللن وأهذا كله 
رن رلم. لك النار" مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وأس
رنها موقوفة مدرجللة مللن قللول حذيفللة كمللا الصواب أ

رررها أهل العلم في الحديث . ق

بل قللد ذهللب بعللض المحققيللن إلللى أن الحللديث
رح لن فيلله "أبللو معاوأيللة خللازما الضللرير" رمته ل يصلل بر
ملس وأفي مروأياته عللن غيللر العمللش ضللعف وأقللد مد
روأاها هنا مللن غيللر طريللق العمللش وأهللو فللوق ذلللك
رأس من رؤوأس الرجاء كما ذكر الحللافظ بللن حجللر
وأغيرها وأهذا الحديث مما يتمسك وأيستدل به المرجئة

.

رذر العلماء من قبول مروأيات أهل البدع إن وأقد ح
، وأهذا الحديث مما يستنصر*)َ(كانت مما ينصر بدعتهم

به أهل الرجاء ، فكيف إذا انضاف إلى ذلللك الضللعف
وأالتدليس؟. 

جأسامة: لسلللمأما حديث  هي  فإنه في الكافر الذي 
هيظهر ناقض من نواقض السلما فمثللل هللذا رتو وأل   لل
ل يحل قتله لنه دخل إلى العصمة فوجب الكف عنلله

حتى يأتي بناقض .

روب له النلووأي فلي صلحيح مسللم (بلاب وألذلك ب
تحريم قتللل الكللافر بعللد قللوله ل إللله إل الللله)َ وألكللن
رن هناك فرق كبير بين (ابتداء العصمة هيعلم أ يجب أن 
رفظه وأ بين استمرارها)َ فالعصمة تبدأ للكافر بمجرد تل
بكلمة التوحيد وألكن استمرار تلللك العصللمة ل يكللون
إل بلللالتزاما حقلللوق هلللذها الكلملللة وأخللللع وأاجتنلللاب

نواقضها .

)) 
*

أنظر على سبيل المثال نزهة النظر شرح نخبة الفكر  )َ



رفظ بكلمة رم بالدخول للسلما يتل فالكافر عندما يه
رفظه يعني استعدادها لقبللول شللرائع ررد تل التوحيد وأمج
السلما وأاستسلللمه لحقوقهللا وأبراءتله ملن نواقضللها
فإن لم يحقق ذلك لم تستمر العصمة التي دخل إليها

بالكلمة بل انقطعت . 

لا من هيظهر شيئ رتو وألم  لا لرجل أسلم لل فالحديث إذ
نواقض السلما .

وأليس هو فيمن يزعم وأيدعي السلما منللذ دهللر.
لا على السلما وأأهللله وأإذا نظرت في حاله وأجدته حرب
لا للطللاغوت وأأوأليللائه وأقللوانينه وأبللاطله فهللذا لللو مسلم
قالها مئات بل ألوف المللرات لللم تكللن لتنفعلله حللتى
ينخلع عللن الكفللر وأالشللرك وأالطللاغوت الللذي يعبللدها

رلها وأيحرسه . وأيتو

رن هللذا هللو أهللم معللاني هللذها الكلمللة الللتي لللم ل
يحققها دهرها كله. 

لقللى لل لأ لن  لملل مل لا  هلللو هقو لت لل  لوأ وأمثل ذلللك قللوله تعللالى {
لا} ، فإنهللا نزلللت كمللا فللي ممنلل لؤ هم لت  لس لل لما  لل مس هم ال هك لي لل مإ
رين سللبب نزوألهللا فللي مجموعللة مللن الحديث الذي يب
ريمة فسلم عليهم وأأظهللر رروأا برجل معه غن الصحابة م
لا من نواقضه وأمللع هللذا فعلللوا هيظهر شيئ السلما وألم 
لا رنلله قالهللا خوفلل معه كما فعل أسامة فقتلللوها بحجللة أ

منهم وأأخذوأا غنمه .

مذ فللأنكر الللله تعللالى عليهللم ذلللك فللي القللرآن إ
الواجب فيمن أظهر لنا السلما أن نعامله بظاهرها ما

هيظهر لنا خلف ذلك . لم 

هيظهللر السلللما وأديللن رين لنا بعللد ذلللك أنلله  فإن تب
لل ل أوأ آخلر كفلري وألم يبلرأ منه ل كالديمقلراطية ل مث
موالةا القوانين الوضعية ل لم نقبل منه حتى يبرأ مللن

هيخلص دينه لله رب العالمين .  ذلك كله وأ



هنوا}.  مي لب لت وألذلك قال سبحانه قبل ذلك وأبعدها {ف



الشبهة الثالثة

بلون وأيصومون : هيص رنهم  أ

قممالوا : كيممف تكفممرون عسمماكر القممانون
نلي ويصمموم وأنصممار الدسممتور وبأعضممهم يصمم
ويحج, وربأما ذكروا حديث مسمملم الممذيِ فيممه
ذكر أمراء الجممور، ومنممه قممول الصممحابأة: أفل
نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "ل, ممما أقمماموا

فيكم الصلة" . 

رلللم فللي وأمثل ذلك حديث ذي الخويصرةا الللذي تك
قسمة النبي صلى الله عليلله وأسلللم فقللال خالللد بللن
الوليد: أل أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليلله وأسلللم:
رلي؟ أما إني لم أؤمر بقتل المصلين" وأفي "أليس يص

روأاية "يتحدثا الناس محمد يقتل أصحابه " . 

رن دين الله الللذيالجواب  نقول :  لقد علمت أ
رفة رسله هو التوحيد. بعث الله به كا

رن هذا التوحيد هللو شللرط رئيللس وأل بد أن تعلم أ
من شروأط قبول العمل وأالعبادةا.

لل إل بتحقيللق هللذا لا متقب فالعمللل ل يكللون خالصلل
الشللرط ملع الشلرط الخلر اللذي هللو المتابعلة ( أن
لا لما جاء به النبي صلى الله عليلله يكون العمل موافق
وأسلم)َ وأالشرط هو ما يلزما من عدمه عللدما العبللادةا

وأبطلنها .

لل كثيرةا للكفار رل أعما رز وأج وألذلك فقد ذكر الله ع
ربلها بل يجعلها رنه ل يتق رين سبحانه أ وأالمشركين لكنه ب

رنها فقدت شرط الخلص وأالتوحيد. لا ل لء منثور هبا



ةب قللال تعللالى {وأالللذين كفللروأا أعمللالهم كسللرا
اءها للم يجلدها لء حلتى إذا ج بقيعة يحسبه الظملآن ملا

رفاها حسابه} . له عندها فو لا وأوأجد الل شيئ

وأفي الحديث القدسي الللذي يروأيلله النللبي صلللى
الله عليه وأسللم علن ربله: "أنلا أغنلى الشلركاء علن
لل أشرك به معللي غيللري تركتلله الشرك من عمل عم
رل به العلماء على الشرك الصغر وأشركه" وأهذا يستد

فيدخل فيه الكبر من باب أوألى. 

فالشاهد مللن هللذا كللله أن   التوحيللد شللرط فللي
صحة الصلةا وأفي قبولها .

وأالدخول للسلما إنما يكون من بللاب التوحيللد (ل
إله إل الللله)َ وأليللس مللن بللاب الصلللةا أوأ غيرهللا مللن
العبادات دوأن تحقيق للتوحيد، وأإنما يحكم أهل العلللم
للمصلللي بالسلللما لتضللمن الصلللةا للتوحيللد ، وألن

التوحيد شرط صحتها وأقبولها .

فمللن جللاء بصلللةا أوأصللياما أوأ زكللاةا مللن غيللر أن
يحقللق التوحيللد بركنيلله (اليمللان بللالله)َ وأ(الكفللر
بالطاغوت)َ فإن أعماله جميعها باطلللة وأليللس صلللته

فقط. 

فمن صلى وأهو مظهر للشرك غير مجتنب لعبادةا
الطواغيت وأنصرتهم لم تقبل صلته وألللم تللدخله فللي

دائرةا السلما وأل أخرجته من دائرةا الشراك.

لن مئلل لل رلة علللى ذلللك قللوله تعللالى { وأمن أوأضح الد
لن } مري مسلل لخا لل لن ا مملل من  لن هكللو لت لل لوأ لك  هللل لم لع من  لط لب لح لي لل لت  لك لر لش لأ

لا هنو لكا مما  لم  هه لن لع لط  مب لح لل لا  هكو لر لش لأ لو  لل لوأ وأكذلك قوله تعالى {
لن }  هلو لم لع  النعاما. 188لي

فاجتنلللاب الشلللرك بلللالله تعلللالى بلللترك عبلللادةا
الطللواغيت وأخلللع متلابعتهم علللى تشللريعاتهم أعظللم



شروأط قبللول العمللل وأهللو أوأل فللرض افترضلله الللله
تعالى على عبادها وأأمرهم به وأبدوأنه تحبط العمال. 

لل من أن يسللتجيبوا لمللر الللله وأهؤلء العساكر بد
مه} مبلل لا  هروأ هفلل لك لي لأن  لا  هروأ مم هأ لد  لق لوأ تعالى بالكفر بالطاغوت {
لل غيللر الللذي قيللل لهللم, فحرسللوها وأحمللوها ردلوا قو وأب

رتبعوها وأنصروأا تشريعاته وأقانونه الكفري. وأنصروأها وأا

وألذلك ل تقبل منهم صلةا وأل صياما وأل غيرها مللن
العمال ما داموا لم يحققوا شرط قبولها. 

رن هللذا العسللكري أوأ ذلللك الضللابط أوأ أرأيت لللو أ
الجاسوس أوأ المن الوقائي أوأ المخابرات أوأ غيرهللم
رلوا صلةا من غير وأضوء، ترى صلةا أحدهم مقبولللة ص
عند الله تعالى ؟  أما هي باطلة مردوأدةا على وأجهه؟.

لعلك تقول هذا أمللر ل يختلللف فيلله شخصللان وأل
رن الصلةا بغير وأضوء باطلة ينتطح فيه عنزان ل شك أ

مردوأدةا. 

رمللل هللذا الموضللع يللا عبللد الللله إذا كللان تللرك فتأ
الطهارةا مبطل للصلةا لنه شرط في صحتها، فكيلف
بترك التوحيلد وأالكفر بللالطواغيت  الللذي هللو أعظللم

شروأط قبول العمال؟. 

وألذلك فهو الشرط وأالمر الذي أوأجب الله علللى
ابن آدما تعلمه وأالعمل به قبل تعلم الصلةا وأشروأطها

وأالطهارةا وأشروأطها وأنواقضها.

وأهو الشرط الذي فرض على الصحابة فللي مكللة
قبل فرض الصلةا وأغيرها ، وأمعلللوما أن الصللحابة مللا
هتلوا وأهاجروأا وأأوأذوأا إل من أجللله ركة وأل اب مذبوا في م هع
إذ لللم يعللذبهم قللومهم وأل آذوأهللم لجللل الصلللةا أوأ
الزكاةا أوأ غيرها من الطاعات وأالشرائع التي لم تكللن
قد فرضت وأل طولبوا بها بعللد وأإنمللا طولبللوا أوأل مللا



طولبوا بتحقيق ذلك المر العظيم لن تلللك العبللادات
ل تقبل بدوأنه وألذلك لم يكن من أمر الرسللول صلللى
الله عليه وأسلم وأل من طريقة دعللوته هللو وأأصللحابه
أن يبدأوأا في دعوةا المشركين بالصلللةا أوأ بالزكللاةا أوأ
نحوهللا مللن الشللرائع قبللل دعللوتهم لتحقيللق التوحيللد
وأاجتناب عبلادةا الطلواغيت ، ل وأالللله ملا كللانت هللذها

لا.  دعوتهم أبد

وأتأمل حديث معاذ بن جبل فللي الصللحيحين حيللن
بعثلله الرسللول صلللى الللله عليلله وأسلللم إلللى اليمللن
رلمه أسلوب الدعوةا وأطريقتهللا قللال: "فليكللن أوأل وأع

ما تدعوهم إليه شهادةا أن ل إله إل الله" .

وأفللي روأايللة "إلللى أن يوحللدوأا الللله" "فللإن هللم
رن الللله قللد افللترض عليهللم ملمهم أ لع أطاعوك لذلك فأ
خمس صلوات في اليلوما وأالليللة فلإن هللم أطلاعوك
رن الله قد أوأجب عليهم في أمللوالهم لذلك فأعلمهم أ
رد إلللى فقرائهللم. . . صللدقة تؤخللذ مللن أغنيللائهم فللتر

الحديث" . 

اء ل تكممون فدعوة النسان إلى السلم ابأتممدا
من الصلة بأل من التوحيد.

ثم يؤمر إن حقللق التوحيللد بالصلللةا وأالزكللاةا وأسللائر
الركان .

رقق التوحيللد وأاعتصللم بللالعروأةا الللوثقى نجللى فمن ح
رسللك بشلرائع هقبلت منه الصلةا وأسائر الركلان وأمللن تم وأ
رسك بالعروأةا الوثقى فهو من وأأركان السلما دوأن أن يتم

جملة الهالكين .

لن الله لم يضمن لشيء من عرى السلللما اليمللان
رمت إليهللا وأارتبطللت بهللا هللذها أن ل تنفصللم إل إذا انضلل
العروأةا الوثقى الللتي ضللمن سللبحانه أن ل تنفصللم  قللال
لن لم لف مي  لغ لل لن ا مم هد  لش بر لن ال مي لب مت لقد  من  مدي مفي ال لها  لرا لك مإ لل  تعالى {



مةا لوأ لر هع لل مبللا لك  لسلل لم لت لس مد ا لقلل لف مه  مل مبللال ممن  لؤ ليلل لوأ مت  هغو مطللا مبال لر  هفلل لك لي
مم } ملي لع مع  ممي لس هه  مل لوأال لها  لل لما  لصا مف لل ان لقى  لث هو لل  البقرةا. 256ا

رد لا ممن نصلبوا بالعبلادةا فلي اللدنيا تلر رن كثير لذك فإ
عبللادتهم علللى وأجللوههم يللوما القيامللة وأيكللون مصلليرهم
مة } لب مصلل منا مة  لل مم لعا مة *  لع مش لخا ةذ  مئ لم لو لي مها  هجو هوأ النار، قال تعالى {
لة } لن ليلل مم لحا لا  لنللار للى  لصلل لت أي في العبادةا ثللم مصلليرها: {
لا، لنه بغيللر لء منثور عبادتها وأصلتها وأتعبها وأنصبها كان هبا
توحيد وأإخلص فإذا فهمت هذا وأعلمللت أنلله قاعللدةا مللن
رد إليه هير قواعد دين المسلمين وأأصل محكم من أصولهم 
لهم علللى ضللوئه بعللد ذلللك لف كل ما تشابه من النصوص فا

كل حديث يشكل عليك في هذها البواب. 

وأمن ذلك حديث مسلم المتقللدما فللي شللأن المللراء
وأنهي النبي صلى الله عليه وأسلم عن قتالهم مللا أقللاموا
فينا الصلةا فهو إشللارةا إلللى إقامللة الللدين وأالتوحيللد مللع
الصلللةا وأليللس المقصللود إقامللة الصلللةا وأحللدها بغيللر
رن المر بالقتال كما في الحاديث الخرى توحيد!! بدليل أ
رينة لهذا الحديث يذكر أوأل ما يذكر فيها قبللل الصلللةا المب
وأالزكاةا: (تحقيق التوحيد)َ كما في الحديث المتفق عليلله
هأقاتل الناس حللتى يشللهدوأا أن ل إللله إل الللله لن  هأمرت أ "
لا رسللول الللله وأيقيمللوا الصلللةا وأيؤتللوا الزكللاةا رن محمد وأأ
مقهللا فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأأمللوالهم إل بح

وأحسابهم على الله". 

لا عليه، وأمن ثللم رن القتال ابتداء رمل ذكر التوحيد وأأ فتأ
على حقوقه وألوازمه.

لةا لل مصلل لا ال همو لقللا لأ لوأ لا  هبو لتللا مإن  لفلل وأهذا معنى قوله تعالى {
لم} . هه لل مبي لس لا  بلو لخ لف لةا  لكا مز لا ال هو لت لوأآ

فإن تابوا: أي من الشرك وأالكفر وأخلعوا عبلادةا غيللر
رققوا التوحيد وأمن ثم أقاموا الصلةا وأآتللوا الزكللاةا الله وأح

رقها. هعصمت دماؤهم وأأموالهم إل بح فقد 

أمللا إقامللة الصلللةا دوأن التوبللة مللن الشللرك وأدوأن
التوحيد أوأ إقامللة الصلللةا مللع نللواقض ل إللله إل الللله فل



يل في زمن رسول الللله لا، وأكم من مص تغني من الله شيئ
رد بكلمة . صلى الله عليه وأسلم كفر وأارت

من نواقض هذا التوحيد العظيم وأمن أمثلللة ذلللك مللا
رنفر الذين خرجوا مع رسول الللله صلللى ردمناها لك في ال ق
الله عليلله وأسلللم مجاهللدين فللي غللزوأةا تبللوك وأهللم مللن
رما جاءوأا بنللاقض مللن نللواقض ملين وأمع ذلك كفروأا ل المص
التوحيد وأالسلما، هو استهزائهم بحفظة كتاب الللله قللال
لم}  وأكللانوا هك من لمللا مإي لد  لعلل لب لم  هتلل لر لف لك لد  لقلل لا  هروأ مذ لتلل لع لت لل  تعللالى {

رلون .  يص

وأعلى مثل هذا مضى علماء المسلمين وألذلك جعلوا
ررفللوها رد)َ وأع لا يسمى (باب حكللم المرتلل في كتب الفقه باب
رد بقللول أوأ عملل أوأ اعتقلاد بعللد بلأنه المسللم اللذي يرتل

لا.  إسلمه وأربما يكون مصلي

وألذلك أفتى شيخ السلما ابن تيمية رحمه الله بكفللر
عبيد الياسق وأهو دستور أوأ قانون التتللار فللي زمنلله كمللا
أفتى بكفر أنصارهم وأعساكرهم مللع أن فيهللم مللن كللان

رلي, وأراجع المجلد   من فتاوأاها . 28يص

وأمثل ذلك كله يقال في حديث ذي الخويصرةا فقوله
"أليس يصلي؟" أوأ "لعله أن يكون يصلي" . 

فيه قاعدةا الخذ بالظللاهر وأالعلنيللة وأتللرك السللريرةا
هيظهر التوحيد لن القاعدةا رن ذلك الرجل كان  إلى الله وأأ
رنه ل قبللول للصلللةا وأحللدها مرر أ التي عرفتها فيما تقدما تق
رن هذا الرجل كان يعبللد الطللاغوت أوأ دوأن التوحيد . فلو أ
لا هيظهلر ذلك لملل لا وأ لا وأحكم ينصرها أوأ يقبل غير الله مشرع
قبل منلله رسللول الللله صلللى الللله عليلله وأسلللم السلللما

 . )6َ(بالصلةا وأحدها 

()َ فإن قيل فلماذا لم يقتله مع أنه اعترض على حكم رسول 6
الله؟ قال شيخ السلما في الصارما المسلول: (إنما كان هذا فيما
لا  يخص النبي وأكان له أن يعفو عنه كما يعفو عن كثير تأليف
لا يقتل أصحابه)َ اهل. وأهناك  رل يتحدثا الناس محمد للقلوب لئ
أجوبة أخرى وأفوائد غير هذا حول هذا الحديث جمعناها في 
رسالتنا "امتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر".



فمن الفوائد المستفادةا من هذا الحديث وأأمثاله أننللا
نعصم دما وأمال كل من بصلي إلى قبلتنا وأنعدها من أهللل
القبلة المسلمين لتضمن الصلةا للتوحيد ، مللا لللم يظهللر
منه ناقض أوأ قاطع من قواطع السلما الظاهرةا البينة ..

وأأنصار القانون قد أظهللروأا تللولي الشللرك (القللانون
وأأهله )َ وأظاهروأهم على الموحدين ، وأهذا نللاقض ظللاهر
من نواقض السلللما فلللم ينفعهللم إظهللارهم للصلللةا مللع

لا . تلبسهم بتلك النواقض وألم يغن ذلك عنهم شيئ



الشبهة الرابعة

لا فقد كفر: رفر مسلم من ك

نن قال المجادلون عن عساكر القوانين : إ
نن رسول الله صلى الله التكفير أمر خآطير ل
اا فقممد نفممر مسمملم نلم قد قال: "من ك عليه وس
نهممالهم يقممول: ل كفممر" بأممل سمممعنا بأعممض ج
اا مممن أبأمموين جولممد كممافر يجمموز تكفيممر إل مممن 

كافرين. 

 ليس التكفير على إطلقه أمللرالجواب نقول :
خطير وأمذموما.

ررد الهللوى وأبمحللض وألكللن تكفيللر المسلللم بمجلل
العصبية دوأن دليل شرعي هو المذموما وأالخطير . 

وأليس كل الكفر مذموما كما أنه ليس كل اليمان
ممدوأح .

فمن اليمان ما هو وأاجب كاليمان بالله وأمنه مللا
ررما وأشرك كاليمان بالطاغوت . هو مح

الكفر وأكذلك الكفر منه ما هو وأاجلب وأمملدوأح ك
بالطاغوت وأمنه ما هللو مللذموما كللالكفر بللالله وأآيللاته

وأدينه . 

لا كما أن تكفير المسلللم دوأن دليللل شللرعي وأأيض
أمر خطير، فكذلك الحكللم علللى المشللرك أوأ الكللافر
بالسلما وأعصمة الللدما وأإدخللاله بالتللالي فللي الخللوةا
السلمية وأالموالةا اليمانية أمر خطير وأفساد كبير .

مل مإ ةض  لع لب هء  ليا مل لوأ لأ لم  هه هض لع لب لا  هروأ لف لك لن  ملذي لوأا قال تعالى {
مر}.  مبي لك مد  لسا لف لوأ مض  لر ل

ل مفي ا مة  لن لت مف لن  هك لت هها  هلو لع لف لت



رما الحديث المذكور فلم يصللح عللن النللبي صلللى أ
رفللر لا فليس كللل مللن ك رلم بهذا اللفظ أبد الله عليه وأس
لا إذا كان ذلللك المسلللم قللد أتللى لا يكفر خصوص مسلم

لا" .  رماها الله وأرسوله كفر "بما س

لا وأهللذا وأمفهوما هذا اللفظ أن المسلم ل يكفر أبد
هيظهللروأن هأنللاس كللانوا  منقللوض بقللوله تعللالى عللن 
لم}  وأقلوله هك من لملا مإي لد  لعل لب لم  هت لر لف لك لد  لق لا  هروأ مذ لت لع لت لل  السلما {
لمللا مد  لعلل لب ممللن  لم  مه مر لبللا لد لأ للى  لع لا  بدوأ لت لر لن ا مذي مل من ا مإ سبحانه {
لم} ، ههلل لل للللى  لم لأ لوأ لم  ههلل لل لل  مو لس هن  لطا لي مش لدى ال هه لل هم ا هه لل لن  مي لب لت
لعن لم  هك ممن مد  لت لر لي لمن  لا  هنو لم لن آ مذي مل لها ا بي أ

ل رل {ي رز وأج وأقوله ع
للى لع ةة  مل مذ لأ هه  لن ببو مح هي لوأ لم  هه بب مح هي ةما  لو لق مب هه  مل متي ال لأ لي لف  لو لس لف مه  من مدي
مل مبي لسلل مفللي  لن  هدوأ مهلل لجا هي لن  مري مف لكللا لل للى ا لع ةةا  مز مع لأ لن  مني مم لؤ هم لل ا
لمللن مه  متي لؤ هيلل مه  مللل هل ال لض لف لك  مل ةم ذ مئ لة ل لم لو لل لن  هفو لخا لي لل  لوأ مه  مل ال

مم}  وأنحوها من اليات .  ملي لع مع  مس لوأا هه  مل لوأال هء  لشا لي
لا فمللا فائللدةا رد أبللد وأإذا كان المسلم ل يكفر أوأ يرت
موأنت في كتب الفقلله السلللمي. هد رد التي  أحكاما المرت
ردل رلم "مللن بل وأمنها قول النبي صلللى الللله عليلله وأسلل

دينه فاقتلوها" . 

رنما لفظ الحديث في صحيح مسلللم "مللن قللال وأإ
لخيلله المسلللم يللا كللافر فللإن كللان كللذلك وأإل حللار

عليه" .

لل علللى جللواز التكفيللر وأقوله "فإن كان كذلك" دا
للمسلم الذي يظهر فيه كفر وأتنتفي في حقلله موانللع

لن كان كذلك فل حرجَّ.  التكفير أي إ

"وأإل حار عليه" أي: رجع عليه تكفيرها إن لم يكن
من كفرها قد كفر.  

لا ظهر منله شليء ملن رفر مسلم وألذلك فإن من ك
الكفر فإنه ل يكفر حللتى وأإن كللان حكملله لللم يوافللق
رطلللع عليلله الصواب لقياما مانع من موانع التكفير لم ي
لا لللدين الللله وأمحللارمه ، بل إذا كان تكفيللرها للله غضللب



فإنه مأجور على ذلك كما حصل مللع الفللاروأق رضللي
رلم الله عنه عنللدما قللال للنللبي صلللى الللله عليلله وأسلل
"دعنللي أضللرب عنللق هللذا المنللافق" يعنللي بللذلك

مطب)َ . (حا

رن ريللن أ رلم ب رن النللبي صلللى الللله عليلله وأسلل فمللع أ
رنه لم يقل لعمر ل لقد حار عليللك حاطب لم يكفر إل أ
رفللر لا وأاستحللت دمه وأمللن ك رفرت مسلم رنك ك الكفر ل

لا فقد كفلر كما يزعم هؤلء !!مسلم
وأقد أشار ابن القيم ل رحمه الله تعالى ل فللي زاد
المعاد إلى هذا المعنى عند ذكرها الفوائللد المسللتفادةا

من قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة . 

رما, وأهو على أمر خطير إنمللا هللو هيذ رن الذي  ملم أ هع ف
لا لمحض الهوى وأالعصبية وأالحزبية  رفر مسلم من ك

رن محللد لمزيللد مللن الفائللدةا أ وأيجب أن يعرف المو
ردةا روأل عنللد العلمللاء علللى وأجللوها علل همللؤ هللذا الحللديث 
رنه من وأصف ديللن المسلللمين وأالتوحيللد بلأنه أحدها: أ

كفر فقد كفر.

وأوأجه آخللر: حملللوها علللى مللن اسللتهان وأاسللتهتر
مدي بلله إلللى الكفللر رن ذلك قد يللؤ بتكفير المسلمين فإ

رتأوأيلت. وأغير ذلك من ال

وأقد ذكر النللووأي منهللا فللي شللرح صللحيح مسلللم
عدةا أوأجه. 

رنما اضطروأا إلى تأوأيله وأفهمه على ضوء غيللرها وأإ
من النصوص، لن ظاهرها معارض لصل مللن أصللول
رنة وأالجماعة في أبللواب الدين المحكمة عند أهل الس
لأن هر  مفلل لغ لي لل  له  مللل من ال مإ الكفر وأاليمان وأهو قوله تعالى {

هء} .  لشا لي لمن  مل لك  مل لذ لن  هدوأ لما  هر  مف لغ لي لوأ مه  مب لك  لر لش هي



لا أوأ لا دنيويلل رن رمي المسلم بللالكفر غضللب وأل شك أ
للهوى مسبة له، وأذلك دوأن الشرك .

رر إلللى تللأوأيله، بللردها إلللى رر من اضط وألذلك اضط
النصوص المحكمة الخرى ، وأفهمه على ضوئها. 

وألو قلنا نحن الذين يحتج علينللا خصللومنا بمثللل هللذها
رفللر غيرنللا مللن الموحللدين رفرنللا أوأ ك رن مللن ك الشللبهة، أ
لا لهم وألتوحيدهم وأبراءتهم من الطواغيت المسلمين بغض
رمى دينهم ديللن الخللوارجَّ نصللرةا لعللداء التوحيللد مللن وأس
الطلللواغيت وأمظلللاهرةا لقلللوانينهم وأعسلللاكرهم عللللى
لل بهللذا الحللديث لكللان رنه هو الكللافر اسللتدل الموحدين، بأ
رن ذلك كفر لا ل مرية فيه وألما احتيج إلى تأوأيله ل رق ذلك ح

رك.  دوأن ش

لا لد كللافر مللل هوأ رما قول ذلك الجاهل ل يكفللر إل مللن  أ
رن رل علللى أ من أبللوين كللافرين فهللو قللول سللاقط يللد
رد عليلله بلف الللر قائله ل يعرف حقيقة دين السلما وأتك
رن المسلللم ل يكفللر مضيعة للللوقت وأالجهللد وأمعنللاها أ
مدمين ل عالم وأل جاهل لا وأهذا لم يقل به من المتق أبد

.

ردما مللن كلما الللله وأيكفي في كشف بطلنه ما تق
تعالى وأكلما رسللوله وأكلما العلمللاء فللي بللاب أحكللاما

لى.  رن فيه شفاء لمن في ناظريه عم المرتد فإ



الشبهة الخامسة

العللذر بالجللللهل:

نن  قال المجادلون عممن عسمماكر القمموانين: إ
نهال بأحاجة إلى من يعلمهم هؤلء العساكر ج
نن رين لهممم, فهممم ل يعرفممون أ ويممدعوهم ويممب
نن طمماعتهم لهممم فممي سممادتهم طممواغيت وا

نتشريع عبادة وشرك .  ال

رليهم لهممم وحراسممتهم وبأالتممالي فليممس تممو
للقانون كفر . 

 ل خلف في أهمية وأاستحباب دعوةا هؤلءلجواب :ا
رن ذلك من أحسللن العمللال قللال العساكر وأغيرهم وأأ
لل مملل لع لوأ مه  مللل للللى ال مإ لعللا  لد ممن  مم لل  لو لق هن  لس لح لأ لن  لم لوأ تعالى {

لن} . ممي مل لس هم لل لن ا مم مني  من مإ لل  لقا لوأ لا  ملح لصا
لل مشللرك بللالله فللي العبللادةا  هك  قبللل الللدعوةا)8َ(لكن 

وأأثناءها وأبعدها ما دامللوا غيللر ملللتزمين بالتوحيللد وأل
كافرين بالطواغيت فهم مشركون. 

وأالقللول بأهميللة دعللوتهم ل يغيللر مللن حكمهللم وأل
رمى الشرك عنهم فللالله يجعلهم موحدين أوأ يرفع مس
لك لر لجا لت لسلل لن ا مكي مر لشلل هم لل لن ا مملل مد  لح لأ لن  مإ لوأ رل يقول { رز وأج ع
لك مللل هه ذ لن لم لأ لملل هه  لغلل مل لب لأ مم  هثلل مه  مللل لما ال لل لك لع  لم لسلل لي متللى  لح هها  لر مج لأ لف

لن } . همو لل لع لي مل  مما  لو لق لم  هه من أ
ل مب

رن هؤلء العساكر الذين تواطئوا مع ساداتهم على )8َ((  قد عرفت أ
التشريع وأحرسوا قوانينهم وأتشريعاتهم كانوا بذلك مشركين 
لا من  مرعين أرباب رتخذوأا أوألئك المش رل قد ا رز وأج عابدين لغير الله ع
رلة على ذلك. ردمت بعض الد دوأن الله وأقد تق



رماهم الللله بالمشللركين قبللل أن يسلمعوا كلما فقد س
رهال )َ . رنهم ل يعلمون ( أي ج الله وأوأصفهم بذلك مع أ

رلم بللدعوتهم وأأمللرها لنللبيه صلللى الللله عليلله وأسلل
ميلللر مللن ذلللك وأإسللماعهم وأتبليلللغهم الدعلللوةا لللم يغ
لا ل قبل الدعوةا وأل أثنللللاءها وأل بعلللدها الوصلف شيلئ
ما داملوا ملزملين للشرك غير ملتزملين للتوحيلد . 

رن الشللرك الكللبر المنللاقض للحنيفيللة وأذلللك ل
السمحة وأهو صرف شيء من العبادةا الظاهرةا لغيللر
لل فقلد هيعلذر فلاعله بالجهلل أصل رل أملر ل  رز وأج الله ع
رل عليه حجته البالغة من أبواب شتى رز وأج أقاما الله ع

ذكر العلماء منها: 

نلمممة الكونيمممة الظممماهرة الدالمممة علمممى- ا1 لد
 حيث يستدل بربوبيته على وأحللدانيتهوحدانية الله،

ربللر هللو وأحللدها رور وأد سللبحانه فالللذي خلللق وأرزق وأصلل
لل أن لا وأعق ررع وأل يجوز شللرع هيعبد وأيش الذي يجب أن 
هق لللل لخ لل هه ا لللل لل  لأ هيصرف شيء من ذلك لغيرها سللبحانه {

هر}.  لم لل لوأا
 ومنها أخآذه سبحمممانه الميثممماق علممى بأنممي-2

 في ذلك حيلث استخرجهم مللن ظهللر أبيهللم آدماآدم
ممللن لما  لد منللي آ لب ممللن  لك  ببلل لر لذ  لخلل لأ لذ  مإ لوأ كالذر قللال تعللالى {
لت لسلل لل لأ لم  مه مسلل هف لأن للللى  لع لم  هه لد له لشلل لأ لوأ لم  ههلل لت مي مر هذ لم  مه مر ههللو هظ
منللا هك منا  مإ مة  لم ليا مق لل لما ا لو لي لا  هلو هقو لت لأن  لنا  لد مه لش للى  لب لا  هلو لقا لم  هك مب لر مب
ممللن لنللا  هؤ لبا لك آ لر لشلل لأ لمللا  من مإ لا  هلو هقو لت لوأ  لأ لن *   ملي مف لغا لذا  لهل لن  لع
لن هلو مط لب هم لل لل ا لع لف لما  مب لنا  هك مل له هت لف لأ لم  مه مد لع لب ممن  لة  مي مر هذ منا  هك لوأ هل  لب لق
}. فلم يعذرهم الللله تعللالى بللدعوى الغفلللة وأالجهللل
وأتقليد الباء في الشرك الظاهر المسللتبين ، بعللد أن

لا سواها.   أخذ ميثاقهم على أن ل يتخذوأا رب

ومنها فطرة الله التي فطر الناس عليها- 3
ررازق هللو رن الخالق ال وأغرسها في قلوب العباد على أ
مرع كما في الحديث الللذي يروأيلله وأحدها المعبود المش



رلم قال : الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وأس
مودانه أوأ "كللل مولللود يولللد علللى الفطللرةا فللأبواها يهلل
مجسانه" وأفي روأايللة (وأيشللركانه)َ وأهللي مصرانه أوأ يم ين
في صحيح مسلم  وأفي الحديث القدسي الذي يروأيه
لا "إنللي خلقللت عبللادي حنفللاء فجللاءتهم مسلللم أيضلل
ررمللت عليهللم مللا الشياطين فاجتالتهم عللن دينهللم فح

أحللت لهم". 

وإضافة إلى ذلك أرسل سممبحانه الرسممل- 4
 {*جميعهممم ممن أجممل هممذه الغايممة العظيممة

لا هبو من لت لج لوأا له  مل لا ال هدوأ هب لع من ا لأ لل  هسو مر ةة  مم هأ مل  هك مفي  لنا  لث لع لب لد  لق لل لوأ
لن هكللو لي مل  لئ مل لن  مري مذ همنلل لوأ لن  مري مشلل لب بم لل  هسلل بر لت} ، { هغو مطللا لل ا
مل}  فمللن لللم تصللله هسلل بر لد ال لع لب مة  مج هح مه  مل للى ال لع مس  منا ملل

رسالة نبي سمع بغيرها.

رن دعللوتهم إلللى رل أ روعت شرائعهم إ إذ جميعهم وأإن تن
تحقيق التوحيد وأهدما الشرك وأالتنديد وأاحدةا. 

لل)َ هسللو لر لث  لعلل لب لن متللى  لح لن  مبي مذ لع هم منا  هك لما  لوأ وأقد قال تعالى (
وأقد صللدق الللله وأحللدها فبعللث للنللاس كافللة رسللله ،
وأختمهللم بمحمللد صلللى الللله عليلله وأسلللم أوأضللح بلله

المحجة وأأقاما به الحجة ، وأليس بعدها ثم رسول.

أنزل سبحانه الكتب جميعهمما تممدعوا إلممى- وأ5
 وأختمها بكتاب ل يغسله الماءهذه الغاية العظيمة

رلق رفل بحفظه إلى يوما القيامة وأع ل يبلى وأل يبيد فتك
النذارةا ببلوغه في كثير من أبواب الدين.

فكيف بأعظم وأأهم وأأخطللر بللاب مللن تلكللم البللواب
هن لرآ هقلل لل لذا ا لهللل مي  لللل مإ لي  محلل هأوأ لوأ (التوحيللد)َ قللال تعللالى {
لن مذي مللل من ا هكلل لي لم  لللل لغ}  وأقال تعللالى { لل لب لمن  لوأ مه  مب لم  هك لر مذ هلن

متللى لح لن  مكيلل لف همن لن  مكي مر لشلل هم لل لوأا مب  لتللا مك لل مل ا لهلل لأ لن  مملل لا  هروأ لف لك
هة} . لن مي لب لل هم ا هه لي مت أ

ل لت

مل هسللو لر رجللة سللبحانه بقللوله { مينة وأالح ررف الب ثم ع
لةا } . لر مه لط بم لا  هحف هص هلو  لت لي مه  مل لن ال مم



فمن بلغه هذا القرآن العظيللم فقللد قللامت عليلله
لا فللي أوأضللح أبللواب الللدين رجة وأالنذارةا ، خصوصلل الح

الذي بعث كافة الرسل من أجله.

هيلراد بالحجللة وأقيامهللا أن يلؤتى إلللى كللل رمللا أن  أ
وأاحد في مكانه فتقاما عليه الحجة فهو ما أنكرها الللله
من لعلل لم  ههلل لل لما  لف تعالى في قوله تعالى عن المشركين {
ممن لت  مر لف مةا *  لر مف لتن لس بم مر  هم هح لم  هه من أ

ل لك لن *  مضي مر لع هم مةا  لر مك لذ مت ال
لا هحف هصلل لتى  لؤ هيلل لأن  لم  ههلل لن مم ةء  مرى لم بل ا هك هد  مري هي لل  لب ةةا *  لر لو لس لق

لةا } . لر مش لن بم
وأمعلوما من سيرةا النبي صلللى الللله عليلله وأسلللم
أن شللأنه فللي دعللوةا الطوائللف الممتنعللة، أنلله كللان
يراسللل رؤوأس تلللك الطوائللف  دوأن آحللاد رعيتهللم ،
وألم يكن يشترط أوأ يأمر رسله وأأمراءها بوجوب تتبللع
لا فللي آحللاد النللاس لقامللة الحجللة عليهللم  ، خصوصلل
المحللاربين .وأأن الحللال عنللد العلمللاء بعللد انتشللار
موها في أرجللاء المعمللورةا ليللس كالحللال هش السلما وأف
في فجر الللدعوةا وأأوأل السلللما أوأ مللع حللديث العهللد

بالسلما. 

وأهؤلء الطواغيت وأأنصارهم من عساكر القللانون
يقتفون آثار من قبلهم من المشركين فللي العللراض
اله وأينفلروأن ملن عن القرآن المتضمن للتوحيد وأإهم
سماع الحق كنفور وأفرار الحمر الوحشية من السد،
فهم مشركون جهال بجهل اكتسللبوها بإعراضللهم عللن

التذكرةا المحفوظة وأالحجة القائمة بين أيديهم ..

ل لجهل سببه عدما بلوغ الرسالة ، أوأ لجهل سببه
العتلله أوأ الجنللون أوأ الصللغر أوأ نحللو ذلللك مللن موانللع
الهلية ..أضف إلى ذلك أنهم محاربون ممتنعون عللن
شرائع السلما بشوكة ، وأمعلوما أن المحارب ل تجب
إقامة الحجة عليلله …وألللذلك فللرق العلمللاء فللي هللذا
الباب بين من كان قتللاله قتللال دفللع وأبيللن مللن كللان



قتاله قتال طلب،ثم يأتي أوألئك المجادلون عن هؤلء
مقعللوا بللاطلهم, المحللاربين لللدين الللله وأأوأليللائه  لير
رجللة غيللر مقامللة عليهللم, وألزما هللذا رن الح فيزعمون أ
-مع مافيه من جهل-  مناقض وأمعارض لقللوله تعللالى
لت أنها مقامة فللي هة} وأقد علم لغ مل لبا لل هة ا مج هح لل مه ا مل مل لف لل  هق }

أصل التوحيد من وأجوها وأأبواب شتى. 

رلم وألذلك فقللد قللال النللبي صلللى الللله عليلله وأسلل
لرجل سأله عن أبيه: "إن أبي وأأباك فللي النللار" روأاها
رنهللم مللن القللوما الللذين قللال الللله فيهللم مسلللم مللع أ

لن} . هلو مف لغا لم  هه لف لم  هه هؤ لبا لر آ مذ هأن مما  لا  لوم لق لر  مذ هتن مل }

رن أصللل التوحيللد وأالتحللذير مللن رل ل وأمللا ذلللك إ
الشرك الكبر وأعبادةا غير الله تعللالى، قللد أقللاما الللله
ردما مللن أبللواب شللتى عليهللا الحجللة البالغللة كمللا تقلل

وأأرسل بها الرسل أجمعين . 

رل وأمع هذا يأتي بعض من ل يعرفون مللن الللدين إ
رل الرسللم يطللالبون بإقامللة السللم وأل مللن معللالمه إ
الحجة في باب الشرك الواضللح المسللتبين وأالتوحيللد
معللث هب الذي هو أحق حقوق الله علللى العبيللد ، وأالللذي 
هأنزلللت للله كافللة الكتللب مللن أجللله جميللع الرسللل وأ

وأتواترت عليه الحجج . 

ات يضلعونها فلي لا بآي وأربما أقاموا على ذلك شبه
متللى لح لن  مبي مذ لعلل هم منللا  هك لمللا  لوأ غير موضعها كقللوله تعللالى {
رل بعللد إقاملة رنله ل تكفيللر إ لل} يريللدوأن: أ هسلو لر لث  لعل لب لن
رجة في كل باب حتى في الشللرك الكللبر الواضللح الح

المستبين.

وأليللس فللي هللذها اليللة وأجلله دللللة علللى قللولهم
رنا مكفرين رل ذكرها لم يقل "وأما ك الفاسد هذا فالله ج

لل"! . حتى نبعث رسو

مذبين} وأالمقصللود بللذلك عللذاب رنمللا قللال {معلل وأإ
لك بب لر لن  لكا لما  لوأ الستئصال الدنيوي وأهي كقوله تعالى {



لم مهلل لي لل لع هلللو  لت لي لل  هسللو لر لها  مم هأ مفي  لث  لع لب لي متى  لح لرى  هق لل لك ا مل له هم
لمللا مل هك لنا} , أوأ العذاب الخللروأي كمللا قللال تعللالى { مت ليا آ
لا هلو لقللا مر *  مذي لن لم  هك مت لأ لي لم  لل لأ لها  هت لن لز لخ لم  هه لل أ

ل لس مجَّ  لو لف لها  مفي لي  مق لل هأ

للى} .  لب
لا في الشرك الكللبر وأعبللادةا غيللر رما التكفير خصوص أ
لا رما أن يكون كافر الله فليس هو المراد بذلك، إذ الكافر إ
لا كالمغضللوب عليهللم عرفللوا الحللق وأكفللروأا بلله، أوأ معاند
ربللس ملين الذي ل لل كالضا رل لا أوأ مض لل معرض يكون كافرا جاه

عليهم علماؤهم. 

افر يكلون كفلرها علن علللم وأجحلود وأليس كلل ك
رلل وأإنما أوأردهم النللار رهال ض هج للحق بل أكثر الكفار 
كفرهم بتقليد ساداتهم وأكللبرائهم وأآبللائهم وأيحسللبون

لا . هيحسنون صنع رنهم  أ

وأبللاب الشللرك الكللبر الصللريح قللد أقللاما الللله عليلله
رن جهللله وأالحالللة هيعللذر الجاهللل فيلله ل حججه البالغللة فل 
لا عن الللدين وأعللن تعلللم أهللم مللا كذلك إنما يكون إعراض

رجة .  خلق من أجله وأليس جهل من لم تقم عليه الح

رقق هنفيل عبرةا فقد ح وأفي قصة زيد بن عمروأ بن 
التوحيد دوأن أن يبعث رسول خاص بزمانه وأذلك قبل
رلم مباشللرةا فقللد كللان بعثة النبي صلى الله عليه وأسلل
مما لا  لوم لق لر  مذ هتن مل من القوما الذين قال الله تعالى فيهم {
لك} وأمللع ذلللك فقللد كللان زيللد مللل لب لق ممن  ةر  مذي من ممن  ههم  لتا لأ

رللة سليدنا إبراهيللم اهتللدى إلللى التوحيللد لا على م حنيف
بفطرتلله فكللان يللبرأ مللن طللواغيت قللومه وأيجتنللب
لا لنجللاته، فقللد أخللبر عبادتها وأنصرتها، وأكان ذلك كافي
النبي صلى الله عليلله وأسلللم أنلله يبعللث أمللة وأحللدها،
هسللفرةا مدمت للله  هقلل وأرآها صلى الله عليه وأسلم ،  وأقد 
"مذبوحة على نصبهم" فللأبى أن يأكلهللا وأقللال: (إنللي
لست آكل مما تذبحون علللى أنصللابكم)َ وأكللان يعيللب
علللى قريللش ذبللائحهم وأيقللول :( الشللاةا خلقهللا الللله
وأأنزل لها من السماء الماء، وأأنبت لها من الرض ثم



لا لللذلك أنتللم تللذبحونها علللى غيللر اسللم الللله ، إنكللار
لا له)َ روأاها البخاري. .  وأإعظام

رن رن التوحيد مزروأع فللي الفطللرةا وأأ رمل كيف أ فتأ
الشرك هو الطللارئ الللذي اخللترعه النللاس وأانحرفللوا

إليه .

فهذا رجل لم يأته نللبي خللاص بزمللانه، وأمللع هللذا
هعللذر بتفاصلليل الشللريعة رققه فنجا وأ عرف التوحيد وأح
رجللة رل عللن طريللق الح هتعللرف إ وأالعبللادات الللتي ل 
الرسالية فقد كان يقول كما في روأاية ابن إسحاق: "
اللهم لو أعلم أحب الوجوها إليك لعبدتك بلله ، وألكنللي

ل أعلمه ، ثم يسجد على الرض براحته ".

هعذر بترك الصلةا وأالصياما وأنحللوها مللن الشللرائع ف
رل عن طريق الرسل .  هتعرف إ التي ل 

ري النللبي هيعللذر أهللل زمللانه وأمنهللم وأالللد بينما لللم 
مققللوا التوحيللد رنهللم لللم يح رلم ل صلللى الللله عليلله وأسلل
رنلللهم لللم وأيبرأوأا مللن الشللرك وأالكفللر وأالتنديللد مللع أ

يأتهم نذير كما أخبر تعالى. 

رن هذا الباب (باب لا وأاعلم أ ربر هذا المعنى جيد فتد
رلللم فيلله العلمللاء وأخللاض فيلله العللذر بالجهللل)َ قللد تك
رل من أحاط به مللن المتأخروأن وأل يفهمه حق الفهم إ
رمللا مللن أخللذ منلله بنللص وأاحللد وأبنللى عليلله جللوانبه أ

المسائل الكبار فقد جانب الصواب وأأبعد النجعة. 

رن كفللر هللؤلء الطللواغيت وأاعلللم بعللد هللذا كللله أ
وأأنصارهم اليوما ليللس هللو مللن الجهللل بمعنللى عللدما
معث خللاتم الرسللل وأليللس هب رجة الرسالية فقد  بلوغ الح
ملقللت بلله النللذارةا هع لثم رسول, وأكتاب الله الذي  بعدها 
محفوظ ل يأتيه الباطل من بين يديه وأل مللن خلفلله ،

وأهو بين أيديهم 



وألكللن أكللثر النللاس اسللتحبوا الحيللاةا الللدنيا علللى
الخرةا فهم معرضون عن طلللب الحللق وأعللن اتبللاعه
رجللة فكفرهم كفر إعراض وأليس بسبب عدما بلوغ الح

الرسالية . 

لم هه لن لبللا له هر لوأ لم  هه لر لبللا لح لأ لا  هذوأ لخلل مت ثللم اعلللم أن الللذين {ا
رن الطاعللة فللي مه} كللانوا يجهلللون أ مللل من ال هدوأ ممن  لا  لباب لر أ

ل

هعدي بن حللاتم التشريع عبادةا وأشرك كما في حديث 
الصحيح بمجموع طرقه وأفيه قوله "ما عبدوأهم" فمللا
كللانوا يعرفللون أن الطاعللة فللي التحليللل وأالتحريللم
وأالتشريع عبادةا وأمع هذا كفروأا بصرف ذلك لغير الله
هيعللذروأا لا مللن دوأن الللله وألللم  وأصاروأا به متخذين أرباب

بهذا الجهل.

ةف للفطرةا التي فطر الله الناس عليها, رن المر منا ل
مرع رور وأبرأ هو الذي ل يجوز أن يش فالذي خلق وأرزق وأص
وأيأمر وأيحكم أحللد سللواها ، وأقللد بعللث الللله كافللة رسللله
وأأنللزل جميللع كتبلله لجللل توحيللد الللله بالعبللادةا وأإفللرادها
بالحكم وأالتشريع وأاجتناب عبادةا مللن سللواها ، ثللم المللر
بعد ذلك في زماننا أوأضح من ذلك فهذا الضللابط أوأ ذلللك
الشللرطي وأذلللك المخللابرات أوأ المللن الوقللائي، إذا مللا
رن كتابه القللرآن، وأأنلله رنه السلما وأأ سألته عن دينه زعم أ
يتلوها آناء الليل وأأطراف النهار زيادةا في إقامة الحجللة!!
ثم هو مع ذلك يخذل السلما وأالقللرآن وأيحللاكم وأيسللجن
رسس على من يسعى لتحكيمه وأنصرته وأيحارب كل وأيتج
من يدعوا إلى التوحيلللد وأاللللبراءةا مللن الشللرك وأالتنديللد
وأينصر في المقابللل  شللرع الطللاغوت وأقللانونه الوضللعي
وأدستورها الشللركي الللذي ألغللى أحكللاما الشللرع وأيظللاهر
هيعينهللم علللى أهللل أوألياءها من أعداء التوحيللد وأيتللولهم وأ

الحق . 

فهل مناقضة هذا للدين الللله تخفللى علللى مللن زعللم
السللللما ؟ وأهلللل هلللي ملللن الغامضلللات وأالمشلللكلت

رجة"؟.  الملتبسات حتى يقال "لم تقم عليهم الح

رن المر وأالله أوأضح من الشمس في رابعة النهار. إ



نفان وفريقممان يختصمممون:  صللففها هنمما صمم
شللرك وأصللف توحيللد صللف القللانون الوضللعي وأصللف
رهرةا وأهؤلء القوما يختاروأن بمحض إرادتهم الشريعة المط
لا للله أوأ ربلل رمللا ح وأبكامل عقلهم وأاختيارهم صف الطاغوت إ
لا للحياةا الللدنيا "الراتللب وأالتقاعللد" وأنحللوها علللى استحباب
الخرةا يقاتلون في سبيله وأينصروأنه وأيحاربون من نللاوأأها
مفي لن  هلو مت لقا هي لا  هنو لم لن آ مذي مل أوأ اجتنبه من أهل صف التوحيد{ا
مت}.  هغو مطا مل ال مبي لس مفي  لن  هلو مت لقا هي لا  هروأ لف لك لن  مذي مل لوأا مه  مل مل ال مبي لس
وألللذلك سلليقول هللؤلء الجنللد يللوما القيامللة عنللدما
يعاينون فوز أهللل التوحيللد وأهزيمللة وأهلك أهللل الشللرك
لل مبي مسلل لنا ال بلو لضلل لأ لف لنا  لء لرا لب هك لوأ لنا  لت لد لسا لنا  لع لط لأ منا  مإ لنا  مب لر وأالتنديد {

لا } .  مبير لك لا  لعن لل لم  هه لن لع لل لوأا مب  لذا لع لل لن ا مم من  لي لف لع مض لم  مه مت لنا ا مب لر  *

جعذروا نلونا السبيل} هل  فتأمل قولهم {فأض
بأه؟! .

لن هبو لسلل لح لي رنهم كللانوا { وأقال عن كثير من الكفار بأ
لن} هدوأ لتلل له بم ههللم  من أ

ل لن  هبو لسلل لح لي لوأ لا} { لنع هصلل لن  هنو مسلل لح هي لم  ههلل من أ
ل

ةء}  وأكل ذلك لم ينفعهللم لي لش للى  لع لم  هه من أ
ل لن  هبو لس لح لي لوأ وأ{

رجتله لا أقلاما اللله عليله ح لا ظلاهر لا بينل رنهم نقضوا أمر ل
البالغللة وأأرسللل مللن أجللله جميللع رسللله  وألللو كللان
خطأهم وأانحرافهللم حصللل فللي أمللر غللامض ملتبللس
وأكان عندهم أصل السلما لكان حالهم فيه على غيللر

. )9َ(هذا 

 يدل على ذلك حديث الرجل الذي جاء الخبر بأنه لم يعمل )9َ((
لا قط (إل التوحيد)َ فأوأصى أوألدها عند موته أن يحرقوها ثم  خير
لا ل  مذبني عذاب ري ليع يذروأا رمادها في البحر وأقال لئن قدر الله عل
لم فعلت  مل لا من العالمين فلما مات بعثه الله وأقال له: " يعذبه أحد
هذا؟" قال: خشيتك يا رب. فغفر له.. وأأصله في البخاري وأزيادةا 
"لم يعمل إل التوحيد" مروأية بإسناد صحيح عند أحمد وأفيه دللة 
هيعرف  رن ذلك ل  على العذر بالجهل في باب السماء وأالصفات ل
رل  رز وأج رل عن طريق الرسل فهذا الرجل جهل سعة قدرةا الله ع إ
ريته لوألدها ستنجيه من عذاب الله فغفر له ذلك  رن وأص رن أ وأظ
الجهل، بخلف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأالذي نصب
الله له الدلة العقلية وأالكونية وأأقاما عليه حجج الميثاق وأالفطرةا 



رصل فيلله أهللل العلللم وأالكلما في هذا الباب يطول وأقد ف
رميناها (الفرق المبين بين العذر بالجهل منف س همص وألنا فيه 
رسر الله طبعه لكن في هذا القدر وأالعراض عن الدين)َ ي

في هذا المحل كفاية لمن أراد الهداية. 

رجة بعد  رل يكون للناس على الله ح رجة الرسالية لئ وأأكملها بالح
الرسل.



الشبهة السادسة

الكراها وأالستضعاف وأالرزق
وأالمصلحة

اا مممن هممؤلء العسمماكر ل نن كممثير قممممالوا : إ
نبون الطاغوت بأل منهم من يكفر بأممه يممبرأ يح
مممن قممانونه الوضممعي وهممم فممي قلمموبأهم
ننهممم يعتممذرون بأممالرزق يبغضون الطمماغوت لك
ننممه لممم يبممق لبعضممهم إل سممنوات والراتممب وأ

قليلة على التقاعد.

وأربما ذكروأا الستضعاف وأالكراها وأبعضللهم يللرى
رن فلللي عملللله هلللذا مصللللحة للسللللما وأخدملللة أ

للمسلمين . 

رنةوالجواب : رن الفرق بين أهللل السلل  أن نقول إ
رن اليمان عند أهل وأغيرهم من أهل الزيغ وأالضلل: أ
ملسان وأعمل بالجوارح رنة اعتقاد بالجنان وأقول بال الس

وأالركان وأليس هو فقط اعتقاد بالقلب باطنا. 

لا لا وأباطنلل فالكفر بالطاغوت ل بد أن يكللون ظللاهر
لطللالبين فللي شللريعتنا بالخللذ بالظللاهر رنللا م وألللذلك ك
وأعدما البحث عن الغيب الذي فللي القلللوب وأالللذي ل

رل الله . يعلمه إ

رنله فالمنافق إذا أبطن الكفلر وأبغلض الشلريعة لك
أظهللر لنللا اليمللان بللالله وأالكفللر بالطللاغوت وأالللتزاما
لا من شعائر السلما الظاهرةا وألو كان ذلك عندها خوف
للبون بمعاملته بالظللاهر وأل رننا مطا سلطان السلما فإ

دخل لنا بباطنه . 

هيعصللم دملله هيحسب على المسلمين وأ رنه  وألذلك فإ
وأمالله وأحسلللابه فللي الخلللرةا علللى الللله حيللث قللال



مر} منللا لن ال مم مل  لف لس لل مك ا لر مد مفي ال لن  مقي مف لنا هم لل من ا مإ تعلالى {
وأالعكلس بالعكلس. 

رنلله مللؤمن بللالله فللي بللاطنه فكلذلك من زعللللم أ
لا كللافر بالطللاغوت فللي قلبلله وأكللان ظللاهرها مخالفلل
لا لزعمه بأن صار من عساكر الشللرك وأأنصللار مناقض
مثللر سللوادهم وأينصللر وأيحللرس قللانونهم الطللاغوت يك
"الطاغوت الللذي أمللرها الللله أن يكفللر بلله" وأيتللولهم
رننا نأخذها وأنحكللم عليلله وأيظاهرهم على المسلمين فإ

بظاهرها هذا . 

رق عللن رننا كمللا فللي الحللديث "لللم نللؤمر أن نشلل ل
قلوب الناس وأل عن صدوأرهم" .

وألذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمللا
لا كانوا يؤخللذوأن بللالوحي رن ناس في صحيح البخاري "إ
رلم فمللن في عهد رسللول الللله صلللى الللله عليلله وأسلل
لا أمناها وأقربناها وأليللس لنللا مللن سللريرته أظهر لنا خير
لا لللم شيء الله يحاسب سريرته وأمن أظهر لنللا سللوء

رن سريرته حسنة" .  لن قال أ مدقه وأإ نأمنه وألم نص

لا في قصة الجيش الللذي وأفي حديث البخاري أيض
رن فيهللم يغزوأ الكعبة فيخسف الله بأوأله وأآخللرها مللع أ

من ليس منهم وأالمجبور وأنحوهم .

رما رن أ ففي ذلك دللة وأاضللحة علللى هللذا المللر، ل
المؤمنين حينما سألت رسول الللله صلللى الللله عليلله
رلم عن حكم هؤلء الذين خرجللوا مكللثرين لسللواد وأس
ريتهللم قتللال المللؤمنين قللال: ذلللك الجيللش وأليللس بن
ريللاتهم يللوما هيبعثللون علللى ن لا وأ لا وأاحللد "يهلكللون مهلكلل

القيامة" . 

وأفللي هللذا يقللول شلليخ السلللما فللي الفتللاوأى(
)َ وأهللو يتكلللم عللن جيللش عبيللد الياسللق28/537

ملي وأيزعللم رتللتري" وأفيهللم مللن كللان يصلل "الدسللتور ال
الكراها وأنحوها .



قال: "فالله تعالى  قللد أهلللك الجيللش الللذي أراد
أن ينتهك حرماته –المكللرها فيهللم وأغيللر المكللرها- مللع
قللدرته علللى التمييللز بينهللم ، مللع أنلله يبعثهللم علللى
نياتهم ، فكيف يجللب علللى المللؤمنين المجاهللدين أن
يميزوأا بين المكرها وأغيرها وأهم ل يعلمللون ذلللك  ؟! "

أ.هل  

ننى لنا ذلمك؟ وكيممف؟! وهممل لنما أقول: وأ
نل أحكام الظاهر . إ

لا لهللل السلللما مكللثرا لف خللرجَّ محاربلل فهللذا صلل
لسواد أهللل الشللرك وأالوأثللان فحكللم مللن كللان فيلله
مليه وأنصللرته فللي الللدنيا حكمهللم وأليللس لنللا وأأظهر تو

نحن بأحكاما الخرةا الن. 

وأيدل على ذلك معاملللة رسللول الللله صلللى الللله
مسر في صلف الكفلار ببلدر هأ رلم للعباس حين  عليه وأس
لا فقللال للله رسللول رنه مسلم وأأنه خرجَّ مكرهلل فزعم أ
رمللا سلريرتك فللإلى اللله رلم "أ الله صلى الله عليه وأس
رما ظاهرك فلنللا" .روأاها المللاما أحمللد وأفيلله راوأ لللم وأأ
يسم لكلن أصللل القصلة فللي صلحيح البخللاري وأفيهلا
هها صلللى الللله عليلله وأسلللم للله أن يفللدي نفسلله هر لملل لأ

لا مثر كالمشركين ، فعامله معاملة الصف الذي خرجَّ مك
لا مللع عسللاكر الشللركلسوادها  وأهذا هللو مللا نفعللله تماملل

وأأنصار القانون .

رلم أفل يسعنا ما وأسع رسول الله صلى الله عليه وأس
وأهو أتقانا وأأخوفنا لله وأأوأرعنا في التكفير وأالحكم علللى

الناس وأفي غير ذلك. 

* أما دعوى الكراها فمردوأدةا في مقامنا هذا .

لا ل مد له العلماء حدوأد لن الكراها على إظهار الكفر ح
تنطبق على هؤلء بحال وأيمكن لطلالب الحلق مراجعتهلا



رصلة في غير هذا الموضللع  لا)7َ(مف لا وأاضللح ررقللوا تفريقلل  وأف
بين الكراها على المعاصي وأبيللن الكللراها علللى الكفللر أوأ

الشرك أوأ نصرةا المشركين وأنحوها. 

رمللل حلال هللؤلء القللوما للم يجللدهم مكرهيللن وأمن تأ
بحللال بللل هللي أعمللالهم وأوأظللائفهم الللتي يفخللروأن بهللا

برتب وأالروأاتب وأالجور . وأيتقاضون عليها ال

لا وأينللال عليلله هيدفع لصاحبه أجللر وأأي إكراها هذا الذي 
لا المتيازات وأيمكث فيه العشللرةا وأالعشللرين سللنة نصللير

للشرك بزعمهم مكرها؟؟! 

رذر بلله قللوما مللن رذروأا بالستضللعاف فقللد تعلل فللإن تعلل
هقبل منهم وأهم قوما أسلموا بمكة وألم يفارقوا قبلهم فما 
صف المشركين إلى صف أهللل التوحيللد فلمللا كللان يللوما

بدر أخرجهم المشركون في مقدمة الصفوف. 

موعين وأل وأتأمل كيف أنهم لم يخرجوا معهم متطلل
دخلللوا جيشللهم راغللبين يأخللذوأن علللى ذلللك الرتللب
وأالروأاتب كحال هللؤلء وأمللع ذلللك  أنللزل الللله تعللالى
رنهم ليسوا بمعذوأريلللن فللي ذلللك وأل ربين أ لا ي فيهم قرآن
هم هه مفللا لو لت لن  مذي مللل من ا مإ هم بمستضعفين فقللال سللبحانه {

لم؟} . هت هكن لم  مفي لا  هلو لقا لم  مه مس هف لن لأ ممي  مل لظا هة  لك مئ لمل لل ا

أي: فللي أي صللف كنتللم ؟ أفللي صللف التوحيللد
وأالشريعة ؟ أما في صف الشرك وأالتنديللد وأالدسللتور

الوضعي وأالقانون الكفري ؟! .

وأالجللواب الواضللح الصلحيح أن يقوللوا: كنلا فللي
صف المشركين وألكنهللم لمللا عللاينوا هلك أهللل هللذا
الصللف ، حللادوأا عللن هللذا الجللواب ، إلللى التعللذر
بالستضعاف ، ظانين أن هذا ينفعهم في البراءةا مللن

الشرك وأالمشركين. 

()َ  أنظر على سبيل المثال (باب الكراها)َ في فتح الباري شرح 7
صحيح البخاري.



فتأمممل كيممف يحمماولون التممبرؤ مممن صممف
الطمماغوت وجيشممه الممذيِ هلكمموا فيممه منممذ

 لناللحظة الولى من لحظات الممدار الخآممرة
ررطلوا فيلله وأأهمللوها وأهللو الملر اللذي ةر ف هذا أهم أم

أوأردهم المهالك .

وألكن هل ينفعهم ذلك وأقد مللاتوا فللي صللفه وألللم
يفارقوها وأيبرءوأا منه في الدنيا؟! فتأمل كيف يجيبون
منلللا هك لا  هلو لقلللا لم  هتللل هكن لم  مفيللل عللللى سلللؤال الملئكلللة: {

مض } . لر ل
ل مفي ا لن  مفي لع لض لت لس هم

تلللك حجتهللم الللتي توارثوهللا عللبر جيللوش الكفللر
لن} وأهكللذا يجيبوننللا هغو لطللا مما  لو لقلل لم  ههلل لل  لب مه  مب لا  لو لص لوا لت لأ }
لا عندما ندعوهم إلى التوحيد وأالبراءةا من الشرك دوأم

وأالتنديد . 

رين وأهكللذا يجللادل عنهللم المجللادلون عنللدما نللب
حكمهم في دين الله وأموقفهم من التوحيللد يقولللون:
مض} الراتللب.. وأالللبيت.. لر ل

ل مفللي ا لن  مفي لع لضلل لت لس هم منللا  هك }
هيقبل منهم مثل هذا؟!  وأالرزق... فهل 

تأمل جواب الملئكة لهم وأحذار من هذا الموقف
لا هروأ مج لهللا هت لف لة  لع مس لوأا مه  مل هض ال لر أ

ل لن  هك لت لم  لل لأ لا  للو لقا وأأصحابه {
لا} ألم تكللن مصير لم لت  لء لسا لوأ هم  من له لج لم  هه لوأا لأ لم لك  مئ للل لوأ هأ لف لها  مفي
أبواب الرزق وأاسعة فتهجللروأا ذللك الصلف الشلركي

إلى غيرها؟ .

لن يرزق النمل وأالنحل وأالطير وأسللائر الللدوأاب لم وأ
وأالمشركين وأالكفللار،هللل تللراها يعجللز عللن أن يللرزق
رهللروأن مللن صللف الشللرك المتقين وأالبرار الذين يتط
ربة وأنصرةا للتوحيللد وأأهللله؟ تعللالى الللله وأيفارقونه مح

لا عما يصفون.  وا كبير علو

لك مئ للللل لوأ هأ لف وأتأمل تهديد الللله وأوأعيللدها لهللم بقللوله {
رنهللم لللم يخرجللوا لا} مع أ مصير لم لت  لء لسا لوأ هم  من له لج لم  هه لوأا لأ لم
فللي ذلللك الجيللش متطللوعين وأل مختللارين لكنهللم



رمللا عللزما المللر رصروأا في الهجرةا في بادئ المللر فل ق
ررطوا في الخروأجَّ في صف أعداء الموحدين .  تو

مل لجللا مر لن ال مملل لن  مفي لع لضلل لت لس هم لل مل ا مإ ثللم قللال تعللالى {
لن هدوأ لتلل له لي لل  لوأ لة  لللل محي لن  هعو مطي لت لسلل لي لل  من  لدا لللل مو لل لوأا مء  لسللا من لوأال
هه مللل لن ال لكا لوأ لم  هه لن لع لو  هف لع لي لأن  هه  مل لسى ال لع لك  مئ للل لوأ هأ لف لل *  مبي لس
لا} فلللم يعللذر الللله سللبحانه وأتعللالى بعللذر هفور لغ لا  رو هف لع
الستضللعاف إل مللن ل يسللتطيع حيلللة فللي الخللروأجَّ
لا أوأ وأالفرار إلى الله من صف الكفار كأن يكون جريح
لا أوأ ل يهتدي طريقة وأسبيل لا أوأ مأسور لا أوأ مقيد عاجز
الهجرةا الفرار إلى الصف المسلم كللأن يكللون امللرأةا

لا .  لا أوأ ضعيف لا أوأ شيخ أوأ صبي

رغللب الللله تعللالى بللالهجرةا وأالفللرار مللن هللذها ثللم ر
الصفوف المشركة وأوأعد أهلها بالرزق الوفير الواسع
لا منلله, وأذلللك روضلله الللله خيللر لا لللله ع فمن تللرك شلليئ
لر مج لهللا هي لمللن  لوأ ليقطع كل حجج القللوما الواهيللة فقللال {
لا وأسعة } لا كثير للرض مراغم مفي ا لد  مج لي مه  مل مل ال مبي لس مفي 
كما قال في مقللاما اخللر مللن مقامللات دعللوته عبللادها
المللؤمنين الللى الللبراءةا مللن الشللرك وأأهللله: { وأ إن
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن

الله عليم حكيم }.

رقعوا وأا قعهللم المنحللرف بحجللة المصلللحة* وأ آخروأن ر
رنهم يخدمون الدين بوظللائفهم هللذها المنتنللة فزعموا أ
وأوأاقلللع حلللال أكلللثرهم خدملللة جيلللوبهم وأكروأشلللهم

رل.  وأقروأشهم ليس إ

وأرحم الله سفيان الثوري يللوما قللال وأهللو يوصللي
بعللض أصللحابه وأيحللذرهم مللن مداهنللة السلللطين
مكملون رن سلللطينهم كللانوا يح وأالدخول عليهم للل مللع أ
رنهللم أظهلللروأا بعللض المعاصللي فكيللف رل أ شرع الله إ
بسلطيلن الكفر وأالشرك اليللوما ؟ قللال رحملله الللله:
"إياك وأالمراء أن تدنوا منهم أوأتخللالطهم فللي شلليء



من الشللياء ، وأإيللاك أن تخللدع وأيقللال لللك لتشللفع أوأ
رن ذلللك خديعللة تدرأ عللن مظلللوما أوأ تللرد مظلمللة فللإ

لا..." . رلم رراء س رجار الق رتخذها ف إبليس ا

رمونها اليوما بمصلللحة رنها خديعة إبليس التي يس أجل إ
الدعوةا يهدمون بها التوحيد أعظللم مصلللحة فللي الوجللود

وأيلبسون الحق بالباطل . 

وأقد صدق سيد قطب يللوما وأصللفها بأنهللا أمسللت
لا يعبدوأنه مللن رلة وأصارت صنم عند كثير من الدعاةا مز

دوأن الله. 

ك فتلوى وألشيخ السلما رحمه الله تعالى فلي ذل
رنة سللمع بمجموعللة هسئل فيها عن رجل من أهل السلل
رطاع الطرق الذين يجتمعون على قصللد الكبللائر من ق
وأقطع الطريق وأالقتل وأفعل الفللواحش وأالمنكللرات،
ركن من ذلك بزعملله ، رنه قصد إلى هدايتهم فلم يتم وأأ
لا بدف بغناء مغني غير فاحش إل بأن عمل لهم سماع
حللتى اهتللدى منهللم خلللق ، وأصللار الللذين كللانوا ل
ررعلللون علللن الصلللغائر ررعلللون علللن الكبلللائر يتو يتو
وأالشلللبهات فهلللل طريقلللة هلللذا الشللليخ جلللائزةا

وأمشروأعة؟! 

رن هللذها رين رحملله الللله تعللالى مللا ملخصلله ، " أ فللب
لى رن في طريقة الرسول الرحمانية غن الطريقة مبتدعة وأأ

عن الطرق الشيطانية" 

رن رنه حللتى وأإن كللانت النتيجللة ظاهرهللا حسللن فللإ فللإ
الغاية عنللد أهللل السلللما ل تللبرر الوسلليلة، فالنجاسللة ل

رهر من البول بالبول.  تزال بالنجاسة وأل يتط

رهرةا فيجللب أن رن غاية الداعية عظيمة وأمط وأكما أ
تكون وأسائله للبلوغ إلى هذها الغاية كذلك . 

وأمعلللوما أن أعظللم مصلللحة فللي الوجللود هللي
التوحيد وأأن أعظم مفسدةا في الوجللود هللي الشللرك



فكل مصلللحة تعللارض تلللك المصلللحة فإنهللا مللردوأدةا
وأأي مفسدةا أماما مفسدةا الشرك فمغمورةا .

معظم التوحيد وأخطللر الشللرك أن فل يحل لحد يفهم 
لا من حللراس لل من معاوأل هدما التوحيد وأحارس ممعو يصير 
الشرك وأالتنديد، بحجة جلب مصلحة أخللرى مزعومللة أوأ
وا كانت ، وأل أن يجعللل دينلله درأ مفاسد أخرى مرجوحة أي
كبش فداء ينحللرها علللى عتبللات مصللالح وأدنيللا الخريللن,

)11َ(وأالكلما في هذا الباب يطللول وأللله موضللعه المفصللل 

رلبيب تكفيه منه هنا الشارةا وأالله المستعان.  وألكن ال

ردمت لها )11َ((  وأقد هذبت فتوى شيخ السلما المشار إليها وأق
رمة حول الستحسان وأالستصلح وأما أدخله أهل  بمقدمة مه
رميتها ل  الهواء على الدين من هذها البواب من فساد كبير وأس
رنفيس في التحذير من خديعة إبليس ل . القول ال



الخممممماتممممممممممممممممممممممممة

اا ممممن اا فقد سمعنا كثير اا وليس آخآر أخآير
لم يعرفوا حقيقة هذا التوحيد يقولون: ممماذا
تسممتفيدون مممن تكفيممر هممؤلء العسمماكر أو
أولئمممك المخمممابأرات ونحممموهم ممممن أنصمممار

الطواغيت؟! 

ال :  ماداما هذا هللو حكللم الللله فليللسفنقول أو
وا أن نعللرف حكمتلله،  وأإنمللا المهللم عنللد عبللاد مهملل
الرحمن أن تنشرح له صدوأرهم وأترضى به نفوسللهم

لا  ملم له تسليم وأتس

رن فوائللد ذلللك ل يسللع هللذا المقللاماثم نقول :  إ
رل تحقيق التوحيد العملللي لحصرها، وألو لم يكن فيها إ
ممن لللللبراءةا ملللن الشلللرك رللللة إبراهيلللم)َ المتضللل (م

وأالمشركين لكفى .

مفللي مة  لن لسلل لح مةا  لو لسلل هأ لم  هكلل لل لت  لن لكللا لد  لقلل قللال تعللالى {
لم هكلل لن مم لا  لرءاؤ هب منا  مإ لم  مه مم لو لق مل لا  هلو لقا لذ  مإ هه  لع لم لن  مذي مل لوأا لم  مهي لرا لب مإ
لنللا لن لي لب لدا  لبلل لوأ لم  هكلل مب لنللا  لر لف لك مه  مللل من ال هدوأ ممللن  لن  هدوأ هبلل لع لت ممللا  مم لوأ
مه مل مبللال لا  هنللو مم لؤ هت متللى  لح لا  لبللد لأ هء  لضللا لغ لب لل لوأا هةا  لوأ لدا لعلل لل هم ا هكلل لن لي لب لوأ
رتأسللي بهللذها القللدوأةا هها} فالله يدعونا للقتداء وأال لد لح لوأ
الحسنة وأالملة العظيمة التي أهم أركانها البراءةا من
الشرك وأالمشللركين وأالكفللر بهللم وأمعللاداتهم فكيللف
رمللن يحقق هذا من ل يعرف الكافر من المسلم؟؟ وأم
لل لن *  هروأ مف لكللا لل لهللا ا بي أ

ل لل ي هقلل يتبرأ وأكيف؟! قال تعللالى {
لنللا لأ لل  لوأ هد *  هبلل لع لأ لملا  لن  هدوأ مبلل لعا لم  هت لأن لل  لوأ لن *  هدوأ هب لع لت لما  هد  هب لع لأ

لم هكل لل هد *  هبل لع لأ ا  لم لن  هدوأ مبل لعا لم  هتل لأن لل  لوأ لم *  بت لبلد لع ا  مم مد  مبل لعا
من مدي لي  مل لوأ لم  هك هن *}.  مدي

لا مللن الفوائللد العظيمللة تمييللز الخللبيث مللن وأأيض
الطيب وأاستبانة سبيل المجرمين .



لن مبي لت لسلل لت مل لوأ مت  ليللا هل ال مصلل لف لك ن مل لذ لكلل لوأ قللال تعللالى {
لن} فمن لم يعرف الكفر مللن اليمللان ممي مر لج هم لل هل ا مبي لس
رنللى للله أن يسللتبين سللبيل وأالكللافر مللن المسلللم أ
ميللز سللبيل المللؤمنين مللن رنللى للله أن يم المجرميللن وأأ
سبيل المجرمين؟  ليسلك من ثم سللبيل المللؤمنين ،
مبق الحللب فللي وأيجتنب سبيل المجرمين وأكيف سلليط
الله للمؤمنين وأالبغض في الله للمشركين وأذلك مللن
ببللط عظيللم وأفسللاد أوأثق عرى اليمان وأفي تركلله تخ

كبير .

مل مإ ةض  لع لب هء  ليا مل لوأ لأ لم  هه هض لع لب لا  هروأ لف لك لن  ملذي لوأا قال تعالى {
مر} .  مبي لك مد  لسا لف لوأ مض  لر ل

ل مفي ا مة  لن لت مف لن  هك لت هها  هلو لع لف لت
وأتظهر هذها الموالةا وأتلكم المعللاداةا بتحقيللق آثارهللا
ميلللز بيلللن لا  فكيلللف يحققهلللا ملللن ل يم وألوازمهلللا عمليللل
الصفوف ؟! وأالواقع أعظم شاهد على هللذا،  فإنللك تجللد
رف به ل يعرف من يحب وأمن من أهمل هذا المر وأاستخ
يبغللض وأمللن يللوالي وأمللن يعللادي وأتجللدها يخلللط وأربمللا
رن يساوأي في المعاملة بين المسلللمين وأالمجرميللن مللع أ
لن ممي مل لسلل هم لل هل ا لعلل لج لن لف لأ الله تعالى أنكر ذلك فقال سبحانه {
لما لأ لن }؟ وأقال تعالى { همو هك لح لت لف  لي لك لم  هك لل لما  لن *  ممي مر لج هم لل لكا

مر ؟} مجا هف لل لكا لن  مقي مت هم لل هل ا لع لج  )12َ( لن

لا بهذا الباب ، وأيحذروأن منه على )12َ(( بل ممن ل يرفعون رأس
الطلق من يقللدما المجرميللن علللى المسلللمين وأيرفللع إليهللم
شللكايته عليهللم ، وأيسللتعين بالمشللركين وأالمجرميللن لقمللع
الموحدين الذين ينبزهم بالتكفيريين …وأمن أمثلة ذلك جللواب
علي الحلبي لصللبية سلألوها : (هللل يجللوز أن يبلللغ أملر هللؤلء
التكفيريين إلى السلطان=      =في هذا الزمان  ؟)َ فقللال :
" إذا كان هنالك !! يترتب عليهم !! من الضرر وأالفساد للمة

وأالتضليل لها وأبعث الشر فيها ، فهذا وأاجب !!!" أ.هل
)َ، وأتأمل تقدير صبيته11عن شريط شرح السنة للبربهاري (رقم

الجهال بعد ذلك لمقدار الضرر وأحدوأد الفساد وأمعنى التضليل 
لهم الستعانة بالمشركين وأمظاهرتهم  !الذي يبيح بل يوجب 

على الموحدين !!!   



لا في عصللمة الللدما رتب الله على ذلك أحكام وأقد ر
وأفللي الميللراثا وأالللولء وأالنكللاح وأالطعللاما (الذبللح)َ
ردةا وأغيللر ذلللك مللن الحقللوق وأالمعاملة من سلما وأمو
الواجبة للمسلم أوأ الخاصة به من دوأن سائر الكفار.

لا بيلن سلبيل رنل لا بي لا وأاضلح وأللذلك فإنلك تجلد فرقل
الموحدين وأ طريقة تعاملهم مع الكفللار وأالمشلركين،
لا وأبين سبيل غيرهم ممن ل يرفعون بهللذا المللر رأسلل
وأيهملونه، بل ينكروأنه على أهل التوحيللد وأ يبللدعونهم
رفللر أهللل التوحيللد لتجريللدهم التوحيللد به، بل منهم يك
وألبراءتهم من الشرك وأالتنديد، وألذلك اختلط الحابللل
بالنابللل عنللدهم فللبرءوأا مللن الموحللدين وأأبغضللوهم
وأعللادوأهم وأأطللالوا ألسللنتهم بللالطعن فيهللم وأفللي
ردةا رل كللل مللو دعوتهم، بينما ل يجد منهم أعللداء الللله إ

وأإدهان .

وأمنهم من يشاركهم في مجالسهم وأمهللالكهم وأل
مرق بين هتف مرقون بين مصلحة التوحيد العظمى التي  يف
المسلمين وأالمشركين وأبيللن الوحللدةا الوطنيللة الللتي
رجهللاتهم تؤالللف وأتجمللع الكللافرين علللى اختلف تو

رجار . رتقين بالف وأتخلط الم

وأيغفلون أوأ يتغافلون عن وأصللف الملئكللة للنللبي
لرق بيللن النللاس" رلم: "وأمحمللد فلل صلى الله عليه وأسلل

روأاها البخاري .

مرق بين الناس" . وأفي روأاية: "ف

ررق بين أهللل هيعرضون عن هدي الفرقان الذي ف وأ
لا للنسان.  الشرك وأأهل اليمان وأإن كانوا أقرب نسب

مدد طريللق رن معرفللة ذلللك تحلل لا أ وأمن الفوائد أيضلل
الدعوةا الصلحيحة اللتي يجلب أن يسللكها الملرء ملع

القوما الذين هو بين ظهرانيهم .



رن كونهم مسلمين يختلف عن كونهم مشللركين فإ
ميين يختلف عن كونهم مشللركين وأكونهم مشركين وأثن
مدين يختلللف عللن كللونهم كللافرين ميين وأكونهم مرت كتاب

ميين.  أصل

رلم وألذلك قال رسول الللله صلللى الللله عليلله وأسلل
رما بعثه إلى اليمن كمللا فللي الحللديث المللروأي لمعاذ ل
لا ملن أهللل الكتلللاب رنللك تلأتي قوملل في الصحيحين: "إ
رل فليكن أوأل ما تدعلللوهم إليللله شهلللادةا أن ل إلللله إ
محدوأا الله" فللإن هللم الله... ل وأفي روأاية ل "إلى أن يو
رن الله قد افلترض عليهللم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أ

خمس صلوات في اليوما وأالليلة... الحديث". 

ررفه بحالهم وأحكمهم, ثم رتب على فتأمل كيف ع
ذلك طريقة الدعوةا وأالتعامل معهللم وأغيللر ذلللك مللن

الفوائد التي ليس هذا مقاما حصرها 

رتللق الللله فينللا وأفللي أنفسللهم أوألئللك لا فلي وأختاملل
الجهال أوأ المفترين الذين يرموننا بتكفير الناس كلهم
بللالعموما دوأن أن يسللمعوا مللا نقللول،  أوأ يقللرؤوأا مللا
نكتللب، فللإنهم معروأضللون علللى رب ل تخفللى عليلله
خافية وأأقوالهم محصية في كتاب ل يغادر صغيرةا وأل
لن هذوأ لؤ هيلل لن  مذي مللل لوأا رل إحصللاها وأقللد قللال تعللالى { كبيرةا إ
لا هلللو لم لت لح مد ا لقلل لف لا  هبو لسلل لت لك لمللا ا مر  لي لغ مب مت  لنا مم لؤ هم لل لوأا لن  مني مم لؤ هم لل ا

لا} . مبين بم لا  لثم مإ لوأ لا  لتان له هب
رلم: "مللن وأقال رسول الله صلللى الللله عليلله وأسلل
لدغة الخبللال لر قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله 

 حللتى يللأتي بللالمخرجَّ ممللا قللال". روأاها أبللو داوأد)8َ(
وأالطبراني وأغيرهما. 

مفللر هنك مينة : إننا ل  فها نحن نقولها صريحة وأاضحة ب
مفللر رله ، وأل نك مح مفللر مللا لللم يسللت لا بذنب غيللر مك مسلم
الناس كلهم بالعموما كمللا يرمينللا بللذلك أعللداؤنا مللن

لخبال : عصارةا قيح وأصديد أهل النار.8 لغة ال لد لر  َ()



الطواغيت وأيبهتنا به خصللومنا مللن جماعللات الرجللاء
مفر من هدما التوحيللد أوأ أعللان علللى هللدمه أوأ رنما نك وأإ
أتى بشيء من نواقضه أوأ عادى أهله نصللرةا لعللدائه
مللن أهللل الشللرك وأالتنديللد وأمظللاهرةا لهللم علللى

الموحدين. 

رل مفللر إ لا وأموانللع وأل نك رن للكفللر شللروأط وأنعللرف أ
رن المرء قد باستيفاء الشروأط وأانتفاء الموانع وأنعلم أ
يصدر منه قول الكفر أوأ عمله، وأل يكفللر لقيللاما مللانع

من موانع التكفير. 

رنمللا وأكل ما تكلمنا به فللي هللذها الوأراق وأغيرهللا إ
هو في كفر أعداء التوحيد وأعساكر الشللرك وأالتنديللد
الذين مرقوا من الدين وأحاربوا أهله وأنصروأا الدستور

الشركي وأالقانون الوضعي .

وأكفر هؤلء أوأضح عندنا من الشللمس فللي رابعللة
رلللة الشللرعية وأليللس بللالهوى أوأ التقليللد أوأ النهار بالد

الستحسان. 

لا جسممو إب لل نت نل  نو نتقمموا اللممه { فنقول لخصممومنا : ا
نن } جمممو نل لع نت لم  جتمم لن نأ نو نق  نحمم لل لا ا جمممو جت لك نت نو إل  إط نبا لل إبأا نق  نح لل ا
بأيننمما وبأينكممم كتمماب اللممه تعممالى وسممنة رسمموله
اا غيممر ذلممك نلم ل نقبممل حكممم صلى الله عليه وس
إيتونمما منممه بأممدليل وبأرهممان ينقممض ممما قلنمماه
وستجدوننا إن شاء الله تعالى أسممعد النمماس بأممه
إإن لم  جك نن نهمما لر جبأ لا  جتو نهمما لل  جقمم وأول مممن يرجممع إليممه {

نن}.  إقي إد نصا لم  جت لن جك

رما الشقشقات الفارغللة وأالسفسللطات الجوفللاء أ
وأالتهامات الباطلللة الللتي ل يسنلللدها دليللل وأبرهلللان
شرعي وأل تنبني على الكتلاب وأالسنة فإنها ملردوأدةا
على صاحبلها وأمن لم يقبل بالدليل الشرعي وأيللذعن
له وأينقاد فل خير فيه وأل ينفع فيلله تقصللير أوأ تطويللل

الكلما .



لن}. هنو مم لؤ هي مه  مت ليا لوأآ مه  مل لد ال لع لب ةث  مدي لح مي  لأ مب لف قال تعالى {

ريته عللن ميللم إذ يقللول فللي نللون وأرحم الللله ابللن الق
الكتاب وأالسنة:

من لمم يكممن يكمفيممممه ذان 

نر                             فل كفمممماه اللمممه شممم
حوادث الزممان

من لمم يكممن يشممفيمممه ذان     

                           فل شفماه الله في قلب
ول أبأمممدان

من لمم يكممن يمغممنيمممه ذان 

                              رمممممماه رب العمممممرش
بأالقلل والحرمان

نن الكلم مع الكبار وليس مع  إ

                      تلمممممممك الراذل سفملممممممممة
الحيممموان 

رينا محمد وعلى آله نلم على نب وصلى الله وس
وأصحابأه أجمعين 

 

موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة

http://www.tawhed.ws/
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