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أنأنييا لمييا حررنأييا بعييض الوراق فييي بيييان طريييق النأبييياء
والمرسلين وأنأها واحدةا عند جميع الرسل ، وبينا حقيقة الخصومة
التي بيننا وبين أهل الشرك والتنديد ميين عبيييد الدسيياتير الرضييية

 بعيث إلينييا بعيض الناصيحين فيي)1(والقوانأين الوضعية وأنأصارهم 
السجن برسالة ، يقول في مطلعها " ليس المهييم ميين هييو الييذي
كفر ومن هو الذي ارتد عن دين الله أو فسق لكن المهم هو كيف

نأدعو إلى الله  عز وجل " 

ثم ساوى في كلمه بين الشرطي والجندي والطبيب وغيرهم
في ظل هذه الحكومييات ، وأنأكيير علييى الييذين يعييتزلون المجتمييع
الكييافر ووصييفهم بييأنأهم "" قييد عطلييوا حمييل الييدعوةا ميين أميير

بمعروف ونأهي عن منكر " . وجعلهم آثمين !!

وزعم أن رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم انأخييرط فييي
ًا فييي المجتمع منذ بعث ولم يبين حدود ذلك النأخراط وتكلم كلميي
السلما والتعامل مع أفييراد المجتمييع الكييافر ، يقصييد فيييه النأكييار
علينا هجرنأييا لعبيييد القييانأون الوضييعي وجنييده وأنأصييارهم بالسييلما
ونأحوه ، واستدل لذلك بعمومات من القرآن ل تصلح للدللة على

ـن المـشـركينما ذهب إليه كقوله تبارك وتعالى((  وإن أحد ـم
 )) وقييوله تعييالى ((استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله
 )) وكييذا قييوله تبيياركوطعام الذين أوتوا الكتاب ـحـل لـكـم

ـوا بأحســن منهــا اووتعييالى ((  ـة فحـي ـم بتحـي وإذا حييـت
 )) فخلط بين اليييات الييتي تتنيياول المشييركين وبييين تلييكردوها

التي تتناول أهل الكتاب وبين الخرى التي تتنيياول أهييل السييلما ،
ونأسب إلى رسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم أنأييه عمييل وليميية
لبعض مشركي مكة ؛ كذا زعم ، بحجة دعوتهم للسييلما وذكيير أن
أسييواق الييذهب بالمدينيية كييانأت خاصيية بيياليهود ويييتردد عليهييا
المسلمون ويتعياملون معهيم ، ثييم خلييص مين ذليك كليه إلييى ان
رسول الله صلى الله  عليه وسلم والمسلمين كانأوا يتعاملون مييع
المجتمييع بمييا فيييه ميين علقييات ، وقبييل ذلييك ذكيير أنأهييم كييانأوا
منخرطين في ذلك المجتميع ، وليم ييذكر حيدود ذليك التعاميل او
ذلك النأخراط وعلقته بالولء والبراء ، لكنه دنأييدن وطنطيين علييى

ًاالرفق واللييين واحتييج للرفييق بقييوله تعييالى ((  ولو كـنـت فـظـ
 )) وغفييل أن آخيير الييية ((غليظ القلب لنفضوا من حولك

 )) وقال ذلييك الناصييح "واستغفر لهم وشاورهم في المر

 إشارةا إلى الوراق المسماةا ب (هذان خصمان اختصموا في ربهم) )1(
كتبتها في سجن سواقة . 
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دون الوقوع في محاربة الناس ومعاداتهم بدل أن نأدعو إلييى اللييه
فنكون قد أسأنأا لهم ) 

وقد كان ركز من قبل على ضرورةا العمل ميين أجييل تحقيييق
وهييي الدوليية السييلمية ثييم ختييم– عنييده –وإقامة أهم المهمييات 

ورقته بعد أن أنأكيير معيياداةا النيياس بييالعموما !! بالحتجيياج  بقييوله
وـمـا عـلـىتعييالى فييي حييق النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم (( 

إنـمـا علـيـك )) وبقييوله تبييارك وتعييالى (( الرـسـول إل البلغا
 )) .البلغا المبين

ًا لصاحب هذه الورقة ًا لدين الله ونأصح ًا علينا نأصح فكان لزام
وغيره من المسلمين أن نأبين ما في كلمييه ميين لبييس وتخليييط ،
ك اليرد عليى ذليك الناصيح بعينيه ، وإنأميا ولييس الغيرض مين ذل
الغييرض بيييان أهييم الثييوابت المهمييات فييي طريييق دعييوةا النأبييياء
والمرسلين ، وأن الحكمة والموعظة الحسنة الحقيقية ، هي فييي
هذه الطريق وأنأها هي ملة ابراهيم عليه الصلةا والسييلما  ، الييتي
ل يرغب عنها ويتركها إل من سفه نأفسه ، عسى أن يفتح الله بهييا
ًا ، هييو ًا والحمييد للييه أولً وآخيير ًا غلفيي ًا وقلوبيي ًا عمييي ًا وأعين ًا صم آذانأ

حسبنا ونأعم الوكيل 

ثم أما بعد .

فاعلم أن طريق الدعوةا إلى الله وأسلوب التعامل مع الناس
مشركهم أو فاسقهم أو غيرهم لم يتركهييا اللييه عييز وجييل للهييوى
والستحسان والستصلحا أو للفكر المجرد أو الختيار العاري ميين

الدلة . 

بل وضحها سبحانأه في كتابه أحسن توضيح وبينها أكمل تبيين
ًا. فقال تعالى ((  ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف

ـقـد ـكـانت )) وقال تبارك وتعالى (( وما كان من المشركين
لكم أـسـوة حـسـنة ـفـي إبراهـيـم واـلـذين مـعـه إذ ـقـالوا
لقومهم إـنـا ـبـرؤاء منـكـم ومـمـا تعـبـدون ـمـن دون الـلـه
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى

)) قييالواـلـذين مـعـه )) وقييوله تعييالى (( تؤمنوا بالله وحده
المفسرون :  أي المرسلين الذين علييى طريقتييه وأنأصيياره الييذين

كانأوا معه. 

فملة إبراهيييم علييه السييلما هييي طريييق الييدعوةا عنيد جميييع
المرسلين .. وهي الطريق التي أمر الله تبارك وتعالى نأبينا محمد
ًا باتباعهييا صلى الله عليييه وسييلم باتباعهييا وجيياء الميير لمتييه أيضيي

ًا فقال تعالى ((  قل صدق الله ـفـاتبعوا مـلـة ابراهـيـمصريح
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ًا وما كان من المشركين  )) وقييد وصييف اللييه سييبحانأهحنيف
أصييحاب هييذه الييدعوةا بييأنأهم أعقييل النيياس واحكمهييم وأرشييدهم

ًا فقييال تبييارك وتعييالى (( ولقد آتيـنـا وأحلمهييم وأحسيينهم خلقيي
 )) وقييال تعييالى ((ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين

 )) وقال عن خاتم النأبييياء والمرسييلينإن ابراهيم لواه حليم
)) وإنك لعلى خلق عظيم(( 

وسييترى ان أهييم معييالم دعييوتهم هييو الييبراءةا ميين الشييرك
والمشركين وتسييفيه أوثييانأهم والتصييريح بكفرهييم وعييداوتهم وأن
هذا هو كمال العقل وأحسن الخلق وقميية الحلييم والحكميية ، كمييا

وصفهم الله بذلك . 

كما بين عز وجييل أن السييفاهة كييل السييفاهة فييي العييراض
عن هذه الطريق واختيار غيرها من الطرق الخرى المعوجة التي
فيهييا رضييى أصييحاب السييلطان وتطييييب خييواطر عبيييد الجبييت
والطاغوت بأي حجج فارغيية أو مزاعييم جوفيياء كمصييلحة الييدعوةا
التي اتخييذها الفجييار مطييية لمصييالحهم الدنأيوييية فقييال تعييالى ((
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إل من ـسـفه نفـسـه ولـقـد

 )) اصطفيناه في الدنيا وإنه في الخرة لمن الصالحين

فإذا كان المر كذلك ، فل بد أخي الموحييد أن تعييرف حقيقيية
هذه الملة العظيمة وثوابت هذه الدعوةا الكريمة وأركانأهييا، وإليييك

ًا عريضة حولها ..  في هذه الوريقات خطوط

チ )) قد ـكـانت لـكـم أـسـوةقال تعالى في سورةا الممتحنة
حسنة في إبراهـيـم واـلـذين مـعـه إذ قـالوا لـقـومهم إـنـا
برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وـبـدا
ًا ـحـتى تؤمـنـوا ـبـالله بيننا وبينكم العداوة و البغضاء أـبـد

((  لقد ـكـان لـكـم فيـهـم)) إلييى قييوله تبييارك تعييالى وحده 
أسوة حسنة لمن ـكـان يرـجـو الـلـه والـيـوم الـخـر وـمـن

 )) .. يتول فإن الله هو الغني الحميد

リففي هذه اليات عدةا فوائد ومسائل منها ما قييدمته ميين أن
دعوةا إبراهيم عليه الصلةا والسلما هي القدوةا والسييوةا الحسيينة
لنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوما القيامة وإنأها قميية

الحلم والعلم والحكمة ، وأنأه ل يعرض عنها إل من سفه نأفسه .

ومنها أن طريق الدعوةا في هذه الملة  العظيمة ينقسم إلييى
موقفين ثابتين : 

ـه-1 موقف من القوام المشركين العابدين لغير الـل
تبارك وتعالى .
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 موقف من معبوداتهم وأوثانهم وشركياتهم .-2

إذوهييذان الموقفييان واضييحان فييي قييوله تبييارك وتعييالى (( 
 ـمـن دونتعـبـدون ومـمـا منـكـمقالوا لقومهم إنا برءاؤا 

 ))   الله

امييا الييبراءةا ميين اللهيية المعبييودةا ميين دون اللييه : والشييرك-1
ًا تعبييد ميين دون اللييه ًا وأصيينام ًء كييانأت أوثانأيي بصوره المختلفة سوا
ًا ًا وأمييراء أو أحبييارا ورهبانأيي عبادةا سجود أو ركييوع أو كييانأوا حكاميي
يشرعون للنيياس مييا لييم يييأذن بييه اللييه تعييالى وسييواء كييان ذلييك
الشرك قوانأين ودساتير ومناهييج وأديييان كالديمقراطييية أو غيرهييا

من الزبالت ونأخالت أفكار البشر .

فالواجب على الموحد الذي يتبييع مليية إبراهيييم أن يتييبرأ ميين
ذلك كله ومنذ اللحظة الولى التي يدخل بها إلى هذا الدين .  

فينزع ذلك كله على عتبيية السييلما ، ول يحييل تييأخير ذلييك أو
تأجيله أو تسويغه بحجيية المصييلحة أو الحكميية أو غيرهييا ..   فييإنأه
السبب الذي هلك به من هلك ونأجا به من نأجا .. وأقييل الييدرجات
في ذلك أن يبرأ منه ويكفر بييه ولييو فييي قلبييه ، ويجتنبييه بأعميياله

وأقواله . 

ولقد كانأت صفة إبراهيم عليه السلما الظاهرةا والييتي عرفهييا
بييه المشييركون هييي الييبراءةا ميين دينهييم  وأوثييانأهم ومعبييوداتهم
الباطلة وتسفهها حتى وصييفوه بقييولهم كمييا فييي قييوله تعييالى ((

 )) يييذكرهمقالوا سمعنا فتًى يذكرهم يـقـال ـلـه ابراهـيـم
أي يسفههم ويتنقصهم ويتبرأ منهم . 

وكذلك كان خاتم النأبييياء والمرسييلين عليييه الصييلةا والسييلما
وإذا رءاك اـلـذين كـفـروا إن يتـخـذونك إلقييال تعييالى : (( 

ًا أهذا الذي يذكر آلهتكم  )) هزو

يذكر آلهتكم : أي يتنقصها   ويسييفهها ويفضييح عوارهييا ويييبين
أنأها ل تستحق العبادةا . 

وكذلك وصفه المشركون كما في الحديث الييذي رواه الميياما
ـااحمد بإسناد صحيح أنأهم قالوا "   "عاب آلهتنا وسفه أحلمـن

وكذلك ينبغي ان يكون أهل التوحيييد مييع هييذه الدسيياتير الرضييية
والقييوانأين الوضييعية والمناهييج المهترئيية كالديمقراطييية ونأحوهييا
فيبينون زيفها ويظهرون للناس نأقائصها وعيوبهييا ليحييذروهم منهييا

ويدعونأهم للكفر بها والبراءةا منها .
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 قد يشكل على البعض هذا المر مييع قييوله تعييالى ((تنبيه :
ول تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ـعـدوا

 )).بغير علم

 فيقال كلما اللييه كلييه حييق وصييدق ويكمييل ويييبين بعضييه ول
يعارض بعضه بعضا .. 

فمطلييوب الرسييل وأصييل دعييوتهم هييو الييبراءةا ميين الوثييان
والطواغيت والمناهييج الييتي تعبييد ميين دون اللييه وتسييفيهها ببيييان
نأقائصها وعيوبها للناس، لدعوتهم من ثم للكفر بها واجتنابها فهييذا
ًا وإن كله مطلوب مشروع وإن أغضب المشركين وإن سموه سييب
ترتب عليه ما ترتب من مفاسد مزعومة لن أعظم مفسييدةا فييي
الوجود هي الشرك ، فل يقر الشرك الحقيقي الموجود أو يسكت
عنه لمفسدةا ظنية محتملة ، أما المنهي عنه في الية فهو السييب
المجرد الذي ليس وراءه دعوه ول يعقل منه الخصم إل الستثارةا
المجردةا ، فيكون ردةا فعله أن يسييبنا ويسييب الييذي أمرنأييا بسييب

أوثانأهم كما يظنون . 

وهذه هي المفسدةا التي نأهينيا عنهيا لنأهيا مفسيدةا ُمسيتجلبة
من غير مصلحة ..ويجب أن يتنبه الموحد لهيذا المير فيفيرق بيين
ًا إذا كييانأت مسبة المشركين أو مسبة معبوداتهم المجردةا خصوص
تلك المسبة باللفاظ البذيئة التي هي من نأضييح أفييواههم وآنأيتهييم
المنتنيية ول تليييق بآنأيتنييا المطهييرةا ، فييالواجب علييى الموحييد ان
يجتنييب  ذلييك ويسييتعلي عليييه لنأييه يحمييل دعييوةا غالييية عظيميية
مطهرةا اصطفى الله لها خيرةا خلقه ميين أنأبيييائه واتبيياعهم الييذين
رباهم واصطفاهم على عينه بأخلق حميدةا وصفات مجيدةا فل بييد
من التفريق بين هذا وبييين الييبراءةا ميين الشييرك وأهلييه ، وتعرييية
آلهتهييم وقييوانأينهم ودسيياتيرهم وكشييف زيوفهييا وبيييان تناقضييها
وتهافتها لدعوةا الناس إلى البراءةا منها والكفر بها واجتنابها ببيييان
أنأها ل تستحق أن تعبد ول تصلح أن تشرع أو تحكم فإن هييذا ميين
ًا يجييب أن يعييرف الموحييد أن ًا . وأخييير أهم المهمات ول يترك أبد

ًا . ًا مطلق هناك فرق بين ما نأهي عنه للمفسدةا وما نأهي عنه نأهي

فإن الول يزول النهي عنه بييزوال المفسييدةا بخلف الثييانأي ،
فعلم من هذا أن مسبة الوثان والدساتير والمناهج الفاسدةا ليس

بمنكر، وإنأما المنكر هو ما يترتب عليها من مفسدةا  .

امييا الييبراءةا ميين عبييدةا أوثييان الجاهلييية الولييى أو ميين عبيييد-2
الياسق العصري والتشريعات الوضييعية فييي الجاهلييية المعاصييرةا
ًا ، بييل هييو أهييم ميين الول ، أعنييي الييبراءةا ميين فإنأه أمر مهم جد
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الشرك نأفسه ، ولذلك فإن الله عز وجل قدمه في الذكر في ملة
إبراهيم على البراءةا من الشرك نأفسه ، فقييال تبييارك وتعييالى ((

 )) وذكييرإـنـا ـبـرءاؤا منـكـم ومـمـا تعـبـدون ـمـن دون الـلـه
أف لـكـم ولـمـا تعـبـدونسبحانأه عن إبراهيم أنأه قال لقومه (( 

)) .من دون الله أفل تعقلون

فتأمل تقييديم إعييتزالهم والييبراءةا منهييم فييي ذلييك كلييه علييى
اعتزال معبوداتهم ، وكذا قوله تبارك وتعالى عن الفتية ميين أهييل

 )) .وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون اللهالكهف (( 

وما ذلك إل لهمية هييذا الميير وخطييورته ، فكييم ميين إنأسييان
يتبرأ من الشرك ويعتزله ويجتنبه فيتبرأ ميين الوثييان والصييناما أو
التشريعات والقوانأين والدساتير والمناهج والديان الباطليية ولكنييه
ل يبرأ من عابديها وأربا بها وانأصارها وواضعيها فل يكون بذلك قييد

حقق ملة إبراهيم .

أما إن تبرأ ميين المشييركين أنأفسييهم فهييذا يسييتلزما  منييه أن
يتبرأ من أوثانأهم وشركياتهم وتشريعاتهم ولييذلك قييدمه اللييه فييي

الذكر .

وهذ المر مشاهد واضح بين في واقعنا فكم من إنأسان اليوما
عندما نأدعوه إلييى هييذه المليية العظيميية يصييرحا لنييا بييالبراءةا ميين
الشرك والتشريع الوضعي وقوانأينه ودساتيره لكن إذا نأظرت إلى
واقعهم وجدتهم سلم لهل هيذا التشيريع وأوليياءه وواضيعيه. بيل
هم لهم جند محضرون وانأصار مخلصون يسارعون فيهييم، وليتهييم

رب بما أنعمت علي فـلـن اـكـونعقلوا قولة العبد الصالح (( 
ًا للمجرمين فاـسـتقم ))  أو فقهوا أمر الله عز وجل (( ظهير

كما أمرت ومن ـتـاب مـعـك ول تطـغـوا إـنـه بـمـا تعمـلـون
ـا بصير * ول تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وـم

 )) .لكم من دون الله من أولياء ثم ل تنصرون

 وهييو الميييل–فإن كان الله عز وجل قد توعد علييى الركييون 
 بمسيييس النييار فكيييف بميين نأيياما فييي–اليسييير إلييى الطييواغيت 

أحضانأهم ورضيع مين ألبيانأهم وأفنيى عميره  فييي خيدمتهم وبيذل
مهجته في نأصرتهم ، فإن تعجب لهؤلء فعجبنا أشد ممن ينتسبون
للدين والدعوةا إليه ثم إذا لقييوا أولئييك المشييرعين المشييركين أو
أنأصارهم أو جندهم هشوا لهم بالتحية وبشوا في وجوههم وسييعوا
فييي إكرامهييم والتلطييف إليهييم، يلقييون إليهييم بييالمودةا والمحبيية
والمولةا ، ما ل يفعلون عشيير معشيياره مييع الموحييدين بييل علييى
العكييس فهييم يبغضييون الموحييدين ويعييادونأهم ويييبرءون منهييم
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ويبسييطون  ألسيينتهم لهييم بالسييوء والغيبيية والنميميية والبهتييان
والفتراء ويصفونأهم بالغلظة والتشدد والجهييل والسييفه، ويعييدون
مداهنتهم هم وركييونأهم إلييى اعييداء اللييه  حكميية وكياسيية وفطنيية
وموعظة حسنة ويحسيبون انأهيم مهتيدون، أل إنأهيم هييم السيفهاء

ولكن ل يعلمون .

  يظنون ان الدين لبيك في الفل               

                           وفعل صلةا والسكوت عن              
المل 

وسالم وخالط من لذا الدين قد قل                         

                        وماالدين إل الحب                       
والبغض والول 

                 كذاك البرا من كل غاو وآثم                

وقد أكد الله عز وجل هذا الموقييف الثييابت بعييد قييوله تعييالى
رءاؤا منكـم وـمـا تعبـدون مـن دون اللـه((  )) فقييال إنا ب

وـبـدا بينـنـا )) ثييم قييال تبييارك وتعييالى (( كفرنا بكمتعالى (( 
ًا  ) أي ظهر وبان . بدا  )) و(…وبينكم العداوة والبغضاء أبد

فل بد ان تكون العداوةا والبغضاء ظيياهرتين بينييتين بييين أهييل
التوحيد وبين أهل الشرك والتنديد إن كانأوا يريييدون تحقيييق  مليية
إبراهيم عليه الصلةا والسلما كمييا يحييب ربنييا ويرضييى وإن كييانأوا
يريدون الدعوةا وفق طريييق النأبييياء والمرسييلين عليهييم صييلوات

الله وسلمه .

وهذا الظهور من ثوابت هذه الدعوةا ومميزات أصييحابها قبييل
قياما الدولة السلمية وإثناء السعي لقامتها وبعد قيامها . 

وقد صح فييي الحيديث المتيواتر عين النيبي صيلى الليه علييه
ل تزال طائفة من أـمـتي ـظـاهرين عـلـىوسلم أنأه قال " 

أمر الله ل يضرهم ـمـن ـخـالفهم ول ـمـن ـخـذلهم ـحـتى
 " يأتي أمر الله وهم كذلك

ل " وتأمييل قييوله " ظاهرين على أمر اللهفتأمل قوله " 
" فإنأه بين الدللة على المراد . والكلما على من حمل لييواءتزال

الدعوةا وصييدر نأفسييه للعمييل لييدين اللييه وليييس علييى ميين تعييذر
بالستضعاف والتقية وتتبع الرخص والعذار، فمن الجهل والسييفه
أن يقال إن هذا الظهار يفضح الدعوةا وهييو ضييد مصييلحتها ، فقييد
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علمييت أن المطلييوب فييي هييذه الييدعوةا وميين ثوابتهييا أن تشييهر
ار إليى أصيحابها بالبنيان ويحيذر وتنشر ول تكتم أو تستر حتى يش
ُيعرفييون بييالبراءةا ميين اللهيية منهم كما كييان يحييذر ميين النأبييياء و
وعيبها  وفضحها كما تقدما في وصف نأبينا ووصييف إبراهيييم عليييه
الصلةا والسلما، وان فائدةا ذلك هو دعوةا الناس إلى البراءةا ميين
الشرك وأهله وإدخالهم في التوحيد الذي هو أعظم مصييلحة فييي

ًا . الوجود وأهم المهمات إطلق

فليس هناك مصلحة أهم منه ل الدولة ول الخلفة ول غيرهييا،
  )2(وما الخلفة أصلً إل وسيلة لنشر هذا التوحيد 

إذا تقرر هذا عرفييت بطلن قييول ذلييك الناصييح " ليييس مهييم
ألخ" …معرفة الذي كفر ومن هو الذي إرتد عن دين الله 

إذ كيف تظهر هذه العداوةا ومن نأعادي ومين نأيوالي إذا كنيا ل
نأعرف من الييذي كفيير ومين هييو الييذي إرتييد ، وبسييبب مثييل هييذه
ًا ممن ينتسبون إلى الدعوةا إلى الله قييد اختييل المقولة  رأينا كثير
ميزان الولء والبراء عندهم فهييم يتييبرؤون ميين الموحييدين وربمييا

في المقابل أكرموا المشركين وداهنوهم .

-ولهمية هذا المر وخطورته تأمل كيف قدما الله عز وجييل "
" في الذكر في ملة إبراهيم فييي آييية الممتحنيية علييى " العداوة
ًا ميين النيياس قييد يبغضييونالبغضاء  " لنأها أهم وأظهر فييإن كييثير

المشركين في قلوبهم، لكنهييم ل يعييادونأهم فل يحققييون الييواجب
ًا محلها في القلييب أمييا العييداوةا فييأظهر عليهم، ولن البغضاء غالب
وأبييين ولييذلك فهييي ميين أعظييم القييرب الشييرعية الييتي يتقييرب

الموحد بها إلى ربه .

فإن من أوثق عرى اليمان الحب في الله والبغض فييي اللييه
والمولةا في الله والمعاداةا في اللييه . ومعنييى العييداوةا أن يكييون
َوةا" ُعييد ّدوه المشييرك فييي" َع ُعدَوةا" أي جهة ويكون  الموحد في "
ّبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيييل لهييم فبييدلً ميين ان أخرى، ف
يعادوا اهييل الشييرك والتنديييد ويجتنبييوهم ويفييارقوهم ، أكرمييوهم
ًا فمييا لييه وآكلوهم ووادوهم ووالوهم ، ومن لم يجعل الله لييه نأييور

من نأور . 

 هذا إشارةا إلى من يدنأدن على الخلفة والدولة ويميع هذه الثوابت )2((
ًا حتى من التوحيد ، مع العلم ان الخلفة فيجعل الدولة أهم المهمات مطلق
ما هي إل وسيلة لتحقيق هذا التوحيد وليست هي الغاية قال تبارك وتعالى 

الذين إن مكناهم في الرض أقاموا الصلة وآتو الزكاة (( 
 )) و اعظموأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة المور

معروف هو التوحيد واعظم منكر هو الشرك .   
9



واعلم ان هذه العداوةا سنة ثابتة موجودةا من كل الطرفين .

فالموحد يجب عليه ان يدعوا أهل الشييرك إلييى الييبراءةا ميين
شركهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويتمنى هدايتهم .. لكيين هييذا
شيء ووجوب بغضهم وبغض شركياتهم شيء آخر ، ل ينفييك عيين
ملة إبراهيم ودعوةا النأبياء عليهم الصييلةا والسييلما . فييإن أصييروا
على شركهم أعلن لهم هذه البغضاء ، وجاهرهم بالعداوةا كما قال

فلما تبين له أنه ـعـدو لـلـهتعالى عن إبراهيم عليه السلما (( 
)) .تبرأ منه إن إبراهيم لواه حليم 

فهذا هو الحلم والحكمة الحقيقية، وليس الحلم مداهنة أعداء
الله وإظهار مودتهم أو الركون إليهم .

ロ-ًا فييي سيينته الكونأييية أن يعييادي المشييركون وشيياء اللييه أيضيي
ًا ، ويحاربونأهم لتوحيدهم وليمانأهم لينالوا على ذلك الموحدين أيض

ـونأعظييم الخييزي والعقوبيية قييال تبييارك وتعييالى ((  ول يزاـل
 )) .يقاتلونكم حتى يردوـكـم ـعـن دينـكـم إن اـسـتطاعوا

وقد فهم ذلك ورقة بن نأوفل من دعوةا المرسلين وكان قد تنصيير
 فقييال لمييا أخييبره–في الجاهلييية وكييان يكتييب الكتيياب العييبرانأي 

رسول الله صلى الله عليه وسييلم خييبر مييا رأى ميين أميير جبريييل
ًا  ًا _ ليتنييي أكييون حييي  إذ–عليييه السييلما .. " يييا ليتنييي فيهييا جييذع

ًا " فقييال رسييول اللييه صييلى ًا مييؤزر يخرجك قومك فأنأصرك نأصر
أَومخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رـجـلالله عليه وسلم " 

ـقـط بمـثـل ـمـا جـئـت ـبـه إل ـعـودي وإن ـيـدركني يوـمـك
ًا ًا مؤزر  " رواه البخاري . لنصرنك نصر

فكييل ميين سييلك طريييق النأبييياء والمرسييلين عليهييم الصييلةا
والسلما وتمسك بملة إبراهيم عليه السلما فل بييد ميين أن يبغييض
المشييركين ويعيياديهم، ول بييد للمشييركين أن يعييادوه ويبغضييوه ،
فهذه سنة الله في هذه الطريق ومن ظن أنأها مفروشيية بييالورود
والرياحين فقد أخطأ الطريق فليراجع حساباته ، بييل هييي طريييق
محفوفة بالذى والسجن والتعذيب ، ومن لم يعاد المشركين ولييم
يعادوه فليس على طريق النأبياء عليهم الصلةا والسلما . ول جيياء

 .     )3(بمثل ما جاؤوا به من التوحيد وعرى اليمان الوثقى

 وفي مقابل هذه البراءةا والعداوةا للمشركين ل بد من مولةا المؤمنين )3((
ومحبتهم ونأصرتهم والفرحا لكل ما يفرحهم ، والحزن لمصابهم خلف ما 
يفعله كثير ممن لم يثبت اليمان في قلوبهم من الفرحا بمصاب الموحدين 
والتمعر في وجوههم وإظهار البغضاء  والعداوةا لهم =  = بينما ل ينال  
أعداء التوحيد منهم إل كل تذلل وتودد وإدهان ، مع ان الله تبارك وتعالى 

أذلة على المؤمنين أعزة على قد وصف عباده المؤمنين بأنأهم (( 
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ًا وتقييية ًا وأخفيييت خوفيي وتتفاوت العداوةا وربما ظهييرت أحيانأيي
تارةا اخرى ، ولكيين علييى كييل الحييوال ل يجييوز زوال أصييلها ميين

القلب . 

لن الكراه والستضييعاف ل سيلطان ليه علييى القليب، وهيذا
أقييل مراتييب هييذه المليية العظيميية . أن تبقييى العييداوةا والبغضيياء
مسييتمرةا فييي القلييب مييع " إجتنيياب الطيياغوت وأوليييائه وعييدما
نأصرتهم أو الركون إليهم " . الذي ل بد منييه لنأييه مطلييب الرسييل

)) . اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كافة (( 

أما أعلها فهو إظهارهييا والصييدع  والمجيياهرةا بهييا كمييا فعييل
إبراهيم  واقتدى به خاتم النبيين عليهما الصييلةا والسييلما ، وعلييى
ذلك كان جميع المرسلين وهو سمت الطائفة الظاهرةا المنصورةا
الييتي تسييعى لقاميية دييين اللييه وصييفتها المميييزةا ، وعليييه عييذب
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبسببه أوذوا وابتلييوا وذليك
قبل فرض الصلةا والزكاةا وغيرها من الشرائع ، فإنأهم ليم يعيذبوا
على الصلةا ونأحوها وإنأما عذبوا على البراءةا من الشرك واهله . 

إذا فهمت ما تقدما كله ظهر لك أن قييول اللييه عييز وجييل : ((
 )) ونأحوه مما احتج بها هذا الناصح، إنأما يعنيييإنما عليك البلغا

ليييس عليييك يييا محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم هداييية التوفيييق
إنك ل تـهـدي ـمـن أحبـبـتوالتسديد فهذه إلى اللييه وحييده (( 
ـن يـشـاء ـدي ـم ـه يـه ـن الـل  )) ، أو ليييس عليييك إكراههييملـك

وإجبييارهم علييى التوحيييد وإنأمييا عليييك البلغا.. أي: هداييية الدلليية
والرشاد ، ول يجوز أن يفهم من ذلك ول من قوله تبيارك وتعيالى

ًاوما على الرسول إل البلغا((  ًا مطلق  )) أي ليس عليك شيئ
غير البلغا ، فليس عليك تكفير المشركين! أو البراءةا منهم! ومن
أديانأهم الباطلة! ، وليس عليك معاداتهم أو زجرهييم !!! فل يقييول
ًا لجيياز ان بذلك عاقل فضلً عن عالم ، ولو كان هذا المفهوما جائز
ًا : وليس عليك الجهاد ول عليك  إقامة الحدود أو الدولة يقال أيض

أونأحو ذلك . 

فهييذا المفهييوما كلييه غييير مييراد ، ومييا هكييذا تفهييم نأصييوص
الشريعة ، وعليه فان احتجاج ذلك الناصح بهذه الية وأمثالهيا فيي
معرض إنأكاره علينا  ترك السلما علييى الكفييار وإظهارنأييا للييبراءةا

منهم ، ليس في محله وليس فيه وجه دللة.

 )) فعكس وبدل الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم .   الكافرين
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وطـعـام اـلـذينومثل ذلك  إحتجاجه بقوله تبارك وتعالى (( 
 )) فحييل طعييامهم شيييء ، وإكرامهييمأوتوا الكتاب ـحـل لـكـم

وإظهار المودةا لهم والرضى عنهم شيء آخر  قال تعالى فيييه: ((
ـاد ًا يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من ـح ل تجد قوم
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو

 )) .… عشيرتهم

وكذلك زعمه أن رسول اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم عمييل
وليمة في مكة دعا إليها كفار مكة ، يحتاج قبل الستدلل به إثباته
كما قيل " اثبت العرش ثم انأقش " أما النقش والعرش أعييوج أو

مهتز . فإن النقش سيخرج أعوج كما هو هاهنا . 

ًا فييي وهكذا فغالب ما أحتج به ذلك الناصح، إما انأه زج به زج
موضع ليس فيه وجه دللة ، فهو ل يعرف السييتدلل ول مفيياتيحه
ول آلته. أو أنأه يأتي بآثار ل تعرف وليس لهييا مسييتند فييي الكتييب

المعروفة المعتبرةا عند أهل الحديث والثر .

ومثله كون سوق الذهب كييان فييي المدينيية لليهييود ، وشييراء
المسلمين منهم وتعاملهم معهم ، فغريييب عجيييب وميين ذا الييذي
ًا من هذا ، ومييا وجييه الدلليية منييه علييى مييا نأحيين أنأكر عليكم شيئ
فيييه ، وهييل خلفنييا حييول سييوق الييذهب أو سييوق القميياش أو

الخضار ، وشراء المسلمين وتبايعهم من المشركين والكفار . 

ألم يمت رسول الله صلى الله عليييه وسييلم ودرعييه مرهونأيية
عند يهودي ؟ ألم يعمل خباب رضي الله عنه في مكة عند العاص
بن وائل ؟ ! ومن ذا الذي دعاكم إلى إعتزال ذلك أو أنأكره عليكم

؟! إذ ليس في هذا خصومتنا يا نأاصح . 

إنأمييا الخصييومة فييي إظهييار المييودةا وذرائعهييا  لعييداء اللييه
كالكراما  والسلما والتهنئة والركون إليهم ومييداهنتهم ، حييتى بلييغ
ًا ، انأهم يهنئييون جنييد الطيياغوت بكثير ممن ل يرجون للتوحيد وقار
وأنأصاره بالرتب الباطلة ، ونأياشين الكفر والولء التي ينالونأها من
ًا على بيعهم لتوحيدهم وعلى إخلصهم  للمشييرعين الطاغوت ثمن
الذين يحرسونأهم وينصرون تشريعهم الباطل ، وإنأما أداهم أعنييي
هؤلء المهنئين لجند الطاغوت إلى هذه المزالييق  نأحييو قييول هييذا
الناصح " ليس المهم أن نأعرف من الذي كفر وميين الييذي ارتييد "
وأمثاله، إذ كيف يطبق عرى اليمان ويميز أوثقها، من لييم يعييرف

   )4(الكافر من الفاسق من الموحد 

ًا  ما يفعله بعضييهم ميين تهنئتهييم حييتى)4(( ًا أو تلبيس  ول يقل عن ذلك  سوء
بالمناسبات السلمية ، كالدعاء بتقبييل الطاعييات بعييد رمضييان . أو الييدعاء
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فليس خلفنا يا نأاصح في بيع الذهب وشراءه من المشييركين
والكفار ، وإنأما هو في بيع الدين والولء والبراء لهم ،. وفي تمييع
ملة إبراهيم عليه السلما بحجج واهية ، واستحسييان لقييط عيياري

من الدلة . 

والعجيييب ان هييؤلء يزعمييون الحكميية والعقييل والفهييم فييي
السياسة الشرعية وأصول الدين ، ثم ل يعرفون طرق السييتدلل
ول يميزون بين أحكاما أهل الكتاب وغيرهم من سييائر المشييركين

والمرتدين . 

ثم لماذا يستدل بطعاما أهل الكتاب في التعامل مع المرتدين
والمشيييركين ، ول يسيييتدل بيييالمر بعيييدما بيييداءتهم بالسيييلما
واضطرارهم إلى أضيق الطرق ، كما ثبت في السنة، ما داما هييذا
ًا نأهجه فييي السييتدلل ؟.. أفل يكيون هييذا عليى طريقتيه مخصصيي

ًا " . فل ًا مشييكور ًا وسييعي ًا مييبرور لمن رجع منهم من الحييج بقييولهم  " حجيي
شك ان هذا كله من لبس الحق بالباطل والنور بالظلما ، لن  هذا يوهم أن
جند الطاغوت عندهم  أصل السييلما " التوحيييد " الييذي هييو الشييرط الول
في قبول هذه العبادات وغيرها من الطاعييات ، وليييس الميير فييي الظيياهر

الذي يظهره لنا أنأصار التشريع الوضعي كذلك  . 
لن ركن التوحيد الول هو إجتناب الطاغوت والبراءةا منه والكفر بييه ، كمييا

 )) وعبيييد الدسييتوروقد امروا أن يكفروا بهأمر الله عز وجل فقال (( 
لم يكفروا به ولم يجتنبييوه ، بييل علييى العكييس ميين ذلييك تولييوه ونأاصييروه
ًا مخلصييين ، يضييحون بحييياتهم ًا محضرين وحراس وظاهروه وأمسوا له جند
ويبذلون مهجهم واعمارهم من أجله ، وفي سبيل أمنه وتثييبيته ، وميين كيان
كذلك فأنأى له أن يعرف التوحيد ، بل والله ما شمه ول ذاق طعمييه فكيييف
يقبل من أمثاله صلةا أو حج او صياما ، فإنأما عبادةا هذا وأمثيياله ميين جنييس

ـذ خاـشـعةعبادةا المشركين الذين قال الله عز وجل فيهم (( وجوه يومـئ
 )) أي نأاصبة  بالعبادةا لكن على غييير أسيياس التوحيييد ، فلعاملة  ناصبة

ًا حامـيـةتقبل منهم ، ولذا قال  تبارك و تعالى ((   )) ثييم ليييستصلى نار
الدخول إلى السلما يكون ميين أبييواب الصييلةا أو الصييياما أو الحييج ، وإنأمييا

 ))العروة اـلـوثقىيكون الدخول إليييه  ميين بيياب واحييد هييو التوحيييد (( 
ولذلك لم يكن من طريقة رسول الله صييلى اللييه عليييه وسييلم أو صييحابته
دعوةا الناس إلى الصلةا والزكاةا والحج قبل دعييوتهم إلييى التوحيييد ، بييل ل
يييدعونأهم إلييى تلييك العبييادات إل بعييد تحقيييق التوحيييد وإجتنيياب الشييرك

والتنديد . 
ويدل على هذا دللة واضحة حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول 
ًا إلى اليمن قال له " فليكن أول  الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ
ما تدعوهم إليه شهادةا ان ل إله إل الله وفي رواية أن يوحدوا الله ، فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات " 
الحديث فتنبه لذلك ول تكن من الغافلين . 
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وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منـهـالعموما قوله تعالى (( 
 )) . أو ردوها

الذي استدل به لتجويزه السلما علييى أنأصييار الطييواغيت  ؟؟
وليييس المقصييود هنييا الييرد عليييه تفصيييلً ، ولكيين اللييبيب تكفيييه

الشارةا من ذلك . 

ًا قييوله " دون الوقييوع فييي محاربيية النيياس ومن المزالق أيض
ومعاداتهم بدلً ان نأدعوهم إلى الله فنكون قد أسانأا لهم " 

ًا غلـيـظواستشهد بقوله تبارك و تعالى ((  وـلـو كـنـت فـظـ
ـك ـن حوـل ـب لنفضــوا ـم  )) ونأسييي أن آخيير الييية ((القـل

ًا أنواستغفر لهم وشاورهم في المر  )) فهل يريييدنأا أيضيي
نأتييابع حكمتييه وأسييلوبه الحسيين فييي الييدعوةا !! فنسييتغفر لهييم

ونأشاورهم في أمورنأا !!!؟ 

إن النأتصار للمذهب والحزبية ل ينبغي ان يجرئنييا علييى لييوي
أعناق الدليية ووضييعها فييي غييير موضييعها . فييإن هييذا مين تقويييل
الشارع مالم يقله ، والفتراء على شرعه ، فليحذر قائله من ذلك

 …فإنأا له من الناصحين 

ثييم تأمييل كلمييه المهلهييل غييير المنضييبط قبييل ذلييك فإنأييك
ًا بعييد أن عرفييت مليية ستسييتنكره دون شييك إن تييأملته خصوصيي
ابراهيم عليه السلما وأن من أهم ثوابتها إظهار العداوةا والبغضيياء
ًا دون تفصيييل بييين للمشييركين ، فإنأكيياره لمعيياداةا النيياس مطلقيي
المسلم والكافر وبين الموحد والمشرك ، من المجازفات الييتي ل

يسندها دليل . 

وقيييوله "بيييدل أن نأيييدعوهم فنكيييون قيييد أسيييأنأا لهيييم " أي
بمعيياداتهم، فيقييال : دعييوةا الكفييار والمشييركين وتمنييي هييدايتهم
شيء ، وعدما بغضهم وترك معاداتهم شيييء آخيير ، ول تنيياقض أو
تعارض بين تحقيق المرين ، فنحن نأبغض الكفييار ، ول نأحبهييم ول
نأودهم ، وفي الوقت نأفسه نأدعوهم إلى التوحيد ونأتمنييى هييدايتهم
ونأتألف قلييوبهم فييإن أصييروا علييى بيياطلهم أظهرنأييا لهييم العييداوةا
والبغضيياء ، وهييذا هييو الحييق الييذي ل مرييية فيييه ، وكتيياب اللييه ل

يعارض بعضه بعضا بل يكمل بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا . 

فل معارضة بين الرفق واللين والرحميية للمييؤمنين والمؤلفيية
قلوبهم، وبين معاداةا الكفار وبغضهم . كما ل تعارض بين الحكميية
والموعظة الحسنة  فييي الييدعوةا إلييى اللييه ، وبييين الغلظيية علييى

الكفار والشدةا على المشركين في محلها. 
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وليس في ذلك إساءةا لهم كما زعم الناصح، بل الساءةا كييل
السيياءةا أن نألبييس عليهييم دينهييم ونأقرهييم علييى بيياطلهم بإظهييار
الرضى عن كفرياتهم أو ظلماتهم  ، ففي ذلك السيياءةا الحقيقييية
ًا السياءةا إليى لهم بإضللهم وإقرارهم على شيركهم ، وفييه أيضي
أنأفسنا بمعصية الليه تبيارك وتعيالى ، والنأحيراف عين هيدي نأبينيا
صلى اللييه عليييه وسييلم الييذي وصييفته الملئكيية كمييا فييي صييحيح

ٌق بين الناسالبخاري "  " أيفـّرق  " وفييي رواييية "محمد فْر
بين أهل التوحيد من الناس وبين  أهل الشراك منهم ، وليس من
ًا، ليييس هييذا دين الله محبة كل الناس أو الرضى عن الناس جميع
من دين الله في شيء عند من فقه دعييوةا النأبييياء ومليية إبراهيييم
عليه الصييلةا والسييلما ، نأعييم هييو ميين دييين الييوطنيين وميين دييين
الديمقراطيين وأصحاب أخوةا الديان والوحدةا الوطنية ونأحوها !! 

أما أصحاب توحيد المرسلين فمن ثوابت دينهم الفرقان بييين
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .. وهكذا كان أصحاب النبي صلى
اللييه عليييه وسييلم .. عييادوا آبيياءهم وإخييوانأهم وفييارقوا أولدهييم
وأزواجهييم وعشيييرتهم لجييل توحيييدهم .. نأعييم كييانأوا يشييترون

ك–ويتبايعون مع الكفار  ا قيال ذل  لكن ليم يكونأيوا منخرطيين كم
 في المجتمع الكافر بمعنى ذائبين مائعين ل يفرقون بين–الناصح 

أهل التوحيد وأهل الشرك والتنديييد ، فمييا كييانأوا يظهييرون الرضييا
عنهم ول عن شركياتهم أو أوثانأهم ، ول كييانأوا يعيياملونأهم معامليية
المسلمين فيكرموهم ويبشون فييي وجييوههم أو يسييلمون عليهييم

ويصافحونأهم ونأحو ذلك مما يجادل فيه ذلك الناصح وغيره . 

فمن كانأت دعوته كذلك فهو على منهاجهم وطريقتهييم، وهييو
المؤمن اـلـذيالذي قال النبي صييلى اللييه عليييه وسييلم فيييه " 

ـذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن اـل
 "  أما الييذي يريييد أنل يخالط الناس ول يصبر على أذاهم

يدعو بطرائق  دعاةا العصر المعوجة المداهنة التي ل ترتكيز عليى
أدليية شييرعية معتييبرةا ، بييل مصييدرها الستصيييلحا الشييهوانأي
والستحسييان والهييوى المجييرد ولييوي أعنيياق النصييوص ، فييورب
–الكعبة إن الساكت الصامت المعتزل في شعف الجبال بغنيمات 

ّثمه ذلك الناصح- ، لهييو خييير منهييم ، لن النييبي صييلى اللييه الذي أ
".. أما من داهن وركن ولبييسمن صمت نجاعليه وسلم يقول "

من ـكـان ـيـؤمنفليس كذلك.. ويقول صلى الله عليه وسييلم " 
ًا  " أي: دعييوةا علييى منهيياجبالله واليوم الـخـر فليـقـل خـيـر

النبوةا وملة إبراهيم " أو ليصمت " 
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       فالصمت أفضل من كلما مييداهن       نأجييس السييريرةا
طيب الكلمات 

       عرف الحقيقة ثم حاد إلييى الييذي        يرضييي ويعجييب
كل طاغا عات

وفي هذا بيان لما انأكره الناصح من مطلق ذما العزلة وتييأثيم
ًا بل هي محمودةا عنييد الفتيين لميين لييم أهلها ، إذ هي ل تذما مطلق
يطق دعوةا النأبياء والمرسلين . فإما أن تييدعو علييى منهيياجهم أو
تعييتزل فهييو خييير لييك ميين التلييبيس والتييدليس والييدعوةا بييدعوةا
منحرفة عن ملة ابراهيم عليه السلما ترضييي عبيييد  والطيياغوت ،
إذ قد علمت كما تقدما من حديث ورقة بيين نأوفييل " انأييه لييم يييأِت

رجل بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إل عودي ".

فإن رأيت دعاةا يرضى عنهييم الطييواغيت أو أولييياؤه ويقييرون
دعواتهم ويلتقون معهييم فييي وسييط الطريييق ، وليييس بينهييم ثييم
عداوةا ، فتأملها وراجعها فإنأك سييتجدها ليسييت علييى مييا جيياء بييه
النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ل بد أن فيها من النأحييراف عيين
دعييوته وعيين مليية إبراهيييم عليييه السييلما مييا يعجييب الطييواغيت
وأنأصارهم ويرضيهم عنها ، وبقدر ذلك النأحراف يكون اللتقاء مع
المشركين وبقدره يكييون رضيياهم عيين الداعييية ، وبقييدر الييتزامه
بييدعوةا النأبييياء والمرسييلين ومليية إبراهيييم عليييه السييلما تكييون

عداوتهم له .

ومن العجائب ، والعجييائب جميية عنييد هييذا الناصييح اسييتدلله
وإن أحد من المشركين اســتجاركبقوله  تبارك و تعالى (( 

 )) .فأجره حتى يسمع كلم الله

فمييا لهييذا والسييلما علييى المشييركين وإظهييار المييودةا لهييم
وتهنئتهم  والسكوت عن باطلهم والمساك عن تكفيرهم ؟! 

أليييس فييي سييماعهم لكلما اللييه تعرييية لشييركهم وآلهتهييم
ًا لعقيدتهم الفاسدةا والبراءةا منهييم وتكفيرهييم ، ثييم الباطلة ، وذم
عندما نأجيرهييم هييل يتغييير حكمهييم ووصييفهم عنييدنأا، فل يعييودون
مشركين ؟! ألم يسمهم الله  مشركين حتى حال إجييارتهم وقبييل

سماعهم لكلما الله تعالى؟! 

ハ-أما مساواته بين الوظائف المختلفيية فييي الدولية الكييافرةا بيأن
ًا كالجندي والشرطي وغيرهم من أنأصار جعل الطبيب ونأحوه تمام
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التشييريع الوضييعي، فهييي مجازفيية أخييرى ميين مجازفيياته ، إذ أن
العلماء قد فصلوا في العمل عند الكفار والمشركين ، ولم يجعلوا
ًا كما ذكر الحافظ ابيين حجيير ًا واحد لكل أنأواع  العمل عندهم حكم
في فتح الباري شرحا صحيح البخاري عند كلمه على حديث خباب
بن الرت وعمله عند العاص بن وائل، حيث بين أن العلماء كرهوا

ًا منها: العمل عند اهل الشرك إل للضرورةا ، واشترطوا شروط

أن ل يكون العمل فيه إعانأة على معصية . -1

أن ل يكيييون العميييل فييييه إظهيييار عيييورةا مييين عيييورات-2
المسلمين . 

أن ل يكون في العمل مذلة للمسلم .-3

ولشك أن من  ذليك أن ل يكيون فييه نأصيرةا أو تيول لهيم أو
ومن يـتـولهم منـكـم ـفـإنهلباطلهم لن اللييه تعييالى يقييول (( 

 )) فل يقال إن جميع الوظائف في هذه الحكومات كفيير أومنهم
حراما ، بل ل بد من التفصيل .

ニ- . فما كان فيه ممارسة للسلطة التشريعية فهو كفر

ホ-وما كان فيييه تييول ونأصييرةا للطيياغوت وشييرائعه فهييو  كفيير
كذلك . 

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

ト-،وما كان ليس من هذا ول ذاك ، فل يقال عنييه حييراما ول كفيير
مع كراهة  أهل العلم له وحثهم وترغيبهييم فييي البعييد عيين الكفييار
ًا . وهذا الكلما ينطبق على كل عمييل ، وعدما العمل عندهم مطلق
فالطبيب أو المدرس أو حتى إماما المسييجد أو غييير الموظييف إن
كان فيهم من يتول الطاغوت او تشييريعه أو يظهيير نأصييرتهم فهييو

منهم وحكمه حكمهم . 

チ-ومن ليس كذلك فينظر في طبيعة عملييه هييل فيييه معصييية أو 
إعانأة على معصية وهكذا ..

 أما الجندي والشرطي والضابط والمخابرات والمن الوقائي
ونأحييوهم ، فقييد أظهييروا تييولي الطيياغوت وتشييريعه الوضييعي
بنصرتهم لييه باللسييان والسيينان ، وانأحيييازهم إلييى صييف الشييرك
وحده ، ومظاهرتهم لقانأونأه ووقييوفهم فييي العييدوةا المناصييرةا لييه

ضد أهل التوحيد فحكمهم حكم طاغوته . 
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リ-ونأحن إنأما حكمنا عليه بما أظهره لنا ، ول شأن لنا بما في قلبه
إن زعم خلف ذلك ، لنأنا كما في الحديث  إنأما أمرنأييا بالظيياهر "

 " ولم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس

أما الطييبيب وغيييره ميين أصييحاب الوظييائف الييتي ليييس فييي
ًا ظاهرها نأصرةا لتشريعهم وقانأونأهم ودينهم الباطل إن كان مجتنبيي
ًا للتوحيد فمعاذ الله أن نأسيياويه بميين أظهيير نأصييرتهم لهم ، محقق
وموالتهم من جندهم وأنأصارهم وغيرهييم .. فييالحق التفريييق فييي
ذلك ول يحل لبس الحق بالباطييل ، والنييور بييالظلما ، والمعييروف

ًا للمذهب والعصبية والجماعة .  ًا وانأتصار بالمنكر مراء

ًا يجب ان يعرف الموحد أن الزجر بالهجر سنة مهجورةا وختام
من سنن المصطفى العظيمة التي كييان صييلى اللييه عليييه وسييلم
يفعلهييا مييع العصيياةا والفاسييقين فضييلً عيين الكفييار المحيياربين

المعانأدين .

ًا ذكرهييا العلميياء فييي مظانأهييا والدلة في هذا الباب كثيرةا جد
ميين كتييب السيينة وجمعهييا بعضييهم فييي رسييائل خاصيية منهييم
السيوطي رحمه الله في رسالة سماها " الزجيير بييالهجر " ولبيين
حجر في فتح الباري كلما طيب حول حديث المخلفين الثلثة فييي
غزوةا تبوك وهجر النبي صلى الله عليه وسييلم لهييم ، وقييد فصييل

فيه وبين من ينفع معه أسلوب الهجر ومن ل ينفع معه ذلك .

وأن من الهجر ما هو للزجر ومنه ما هو لدرء الفتنيية والمنكيير
عن المسلم  نأفسه وغير ذلك مما هو مفيد، والشاهد ان هذا أميير
مشروع وسنة متبعة أعني بهييا هجيير العصيياةا لزجرهييم ، وشيينئان
الفاسييقين والبعييد عنهييم وعيين معاصيييهم ومقاطعيية الكييافرين
والمعانأدين، ول يماري أو يجادل فيه إنأسان يعرف سنة نأبيه صييلى
ًا، لكيين لبييد ميين الله عليه وسييلم ، فل يحييل لحييد إنأكيياره مطلقيي
التفصيل فيه  بين التعامل مع  المقبل على الييدين وطييالب الحييق
الذي يريد الحق ويسعى إليه  ، وبين المعييرض المعانأييد المحييارب
لدين الله وأوليائه ، وجميع هذا مبين مفصل في كتاب الله وسيينة
رسوله صلى الله عليه وسلم يسهل علييى طييالب الحييق الرجييوع

إليه .

ًا فنصرةا دين الله تبارك وتعييالى أميير واجييب علييى كييل وأخير
 ول شييك ان هييذه النصييرةا–مسلم ول يماري في ذلييك إل جاهييل 

يجب ان تكون مقيدةا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتبع
في ذلك طريق النأبياء من قبله واقتدى بملة إبراهيم عليه السلما
التي جعلها الله أسوةا حسنة لهذه المية وهيي امير محسيوما فيي
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ديننا ل نأنكييره ول نأميياري فيييه ، وميييدان نأصييرةا دييين اللييه مفتييوحا
ل يستوي منـكـم ـمـن انـفـق قـبـل الفـتـحوالمجال واسع (( 

وقاتل أولئك اعظم درـجـة ـمـن اـلـذين أنفـقـوا ـمـن بـعـد
)) فكل  يعمل ويدلي بدلوه لنصرةا دين الله ول يقبل منوقاتلوا

ًاذلك إل ما كان على منهاج النبوةا ((  فأما الزبد فيذهب جفاء
)) أسييأل اللييه أنوأما ما ينفع الناس فيمـكـث ـفـي الرض

يجعلنا من أنأصار دينه ومن اهل الطائفيية الظيياهرةا القائميية بييدين
الله ل يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ، وأن يهيئ لنييا ميين

أمرنأا رشدا هو مولنأا نأعم المولى ونأعم النصير 

1416                                         الخر من محرما سنة 

                                 من هجييرةا المصييطفى صييلى اللييه
عليه وسلم        

                                               سجن سواقة 

أبو محمد عاصم                                          
المقدسي

 

موقعنا على النترنت   

منبر التوحيد
والجهاد

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

حقوق النشر غير محفوظة
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