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بـــراءة
إلى الطواغيت في كل زمان ومكان...

ًا وأمراء وقياصرة وأكاسرة وفراعنة إلى الطواغيت حكام
ًا... وملوك

إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين...
إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم

وحرسهم...
ًا.. نقول إلى هؤلء جميع

إنأا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله  

براء من قوانينكم ومناهجكم ودساتيركم ومبادئكم النتنة..
براء من حكوماتكم ومحاكمكم وشعاراتكم وأعلمكم العفنة..

ًا  كفرنأا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد
حتى تؤمنوا بالله وحده

 ولجعلن قتالهم ديـــداِنلجاهدن عداك ما أبقيتنــي
ولفرين أيديمهم بلســـاِنولفضحنهم على رؤوس المل 

 بسرائر منكم وخبث جنـاِنموتوا بغيظكم فربي عالــم
 ورسوله بالعلم والسلطــاِنفالله ناصر دينه وكتابـــه
ّدهّ  أحد ولو جمعت له الثقـلِنوالحق ركن ل يقوم لهــ

                                                  (ابن القيم)



مقدمةّ
الحمد لله ولي المتقين، وخاذل أعداء الدين.. 

وأطيب الصلة وأتم التسليم على نبيـنـا وأـسـوتنا القاـئـل: ".. إن
.)(الله اتخذني خليلً كما اتخذ إبراهيم"

وبعد فهذا كتابي ملة إبراهيم أقـدمه إلـى القـراء الـكـرام بحلـتـه
ًا، وـتـداوله الـشـباب الجديدة هذهّ، بعد أن انتشر وطبع وـصـور ـمـرار
في أرجاء المعمورة، قبل أن أجـهـزهّ للطـبـع، وذـلـك أـنـي كـنـت ـقـد
أهديت منه نـسـخة بـخـط ـيـدي إـلـى بـعـض إخوانـنـا الجزائريـيـن ـفـي
الباكستان، وكان آنذاك فصلً من كـتـاب كـنـت أـعـدهّ ـفـي (أـسـاليب
الطغاة في الكيد للدعوة والدعاة) حال تقـلـب الـيـام والتنـقـل بـيـن
الديار دون إتمامه، فقـام أولئـك الخـوة بطبـع ذلـك الفصـل طبعـة
بحـسـب إمكاـنـاتهم المتواـضـعة، ولكنـهـا ـكـانت أول خروـجـه وـسـبب

انتشارهّ. 
ثم لما فرج الله تعالى بمنه وكرمه ـبـادرت إـلـى إـعـدادهّ للطـبـع
دى غيـظ دة اعتقـالي وسـجني م ًا بعد أن عـاينت طـوال م خصوص
ًا يسألونه أول أعداء الله من هذا الكتاب، فقد كانوا كلما اعتقلوا أخ

ما يسألونه عن هذا الكتاب، هل قرأهّ؟ وهل يعرف مؤلفه؟
وكان بعضهم يقول لمن يجيب على ذلك باليجاب: " يكفي ـهـذا
ًا إل ًا مـسـلح ًا، ـمـا اعتقلـنـا تنظيـمـ ًا وتقتني ـسـلح ليكون فكرك جهادي

ووجدنا عندهّ هذا الكتاب".
ـدورهم فالحمد لله الذي جعله شوكة في حلوقهم وغصة في ـص
ًا، ومرـعـاهّ ـا ـسـعد ـه أن يـظـل لـن ـودهم وأـسـأل الـل وقرـحـة ـفـي كـب

ًا . )(للطاغوت سعدان
هذا ولقد كنت منذ طبع الكتاب طبعته تلك إلى حين كتاـبـة ـهـذهّ
الـسـطور أنتـظـر أن يـصـلني نـصـح أو تـنـبيه، وأتـحـرى أن أـقـع عـلـى
ملحوظات أو وقفات؛ ـمـن ـكـثير مـمـن أـطـالوا ألـسـنتهم فيـنـا وـفـي
دعوتنا، وفي هذا الكتاب، ورمونا وبهتونا بما لم يصدر عنا ـفـي ـيـوم
من الـيـام.. ـحـتى خـطـب أـحـدهم خطـبـة جمـعـة ـفـي أـحـد مـسـاجد
الكويت فزعم أني أقول بأني وـحـدي عـلـى مـلـة إبراهـيـم ـفـي ـهـذا
الزمان، وزعم أننا نكفر الـنـاس جميعـهـم هـكـذا، ووـصـفنا ـبـالخوارج

ًا. ( ) جزء من حديث رواهّ مسلم عن جندب بن عبد الله مرفوع

) السعدان: شوك معروف، جاء ـفـي الـحـاديث أن كللـيـب جهـنـم عـلـى(
صفته. 



المعاصرين، وغير ذلك ـمـن الـفـتراءات اـلـتي ـمـا ـعـادت تنطـلـي إل
على مقلدتهم العميان.. 

وحي، فـإنهم أما طلبة الحق الـذين اسـتنارت بصـائرهم بنـور ال
يعرفون أن حالنا مع هؤلء كما قال الشاعر: 

ٍة َد اللُه نْشَر فضيل َيْت أتاح لها لساَنوإذا أرا ِو ُط
ِد حسو

فرغم طول المدة التي نشر فيها الكتاب ورـغـم ـكـثرة الخـصـوم
ـدة ـذهّ الـم والحساد، ووفرة الطاعنين والشانئين لم يصلني طول ـه
رد أو نـقـد أو ملحوـظـات ـجـادة حـول الكـتـاب، وـكـل اـلـذي وـصـلني
شقشقات عامة من بعض المخالفين نقلوها مشافهة عن ـشـيوخهم

هذا مجملها: 
- قالوا إن الله وصف إبراهيم ـبـأنه أواهّ حلـيـم لـنـه ـكـان يـجـادل
عن قوم لوط الكفار، وهذا مناف لـعـداوتهم اـلـتي ذكرـتـم أنـهـا ـمـن

ثوابت هذهّ الملة. 
ًا لما قالوا): إننا مأمورون باتباع طريقة محمد  - وقالوا (ويا عجب

وملته.. 
ـس ـا لـي أما ملة إبراهيم فهي من شرع من قبلنا وشرع من قبلـن

ًا لنا..  شرع
- وقالوا إن آية الممتحـنـة الـمـذكورة فيـهـا مـلـة إبراهـيـم مدنـيـة،
فهي نزلت في مرحلة كان للمسلمين فيها دولة، وـقـرروا ـبـذلك أن

هذهّ الملة العظيمة إنما تظهر وتتبع فقط عند وجود الدولة.. 
- وقالوا إن ـحـديث تكـسـير الـصـنام ـفـي مـكـة ـحـديث ـضـعيف،
وأوضعوا بذلك يبغون رد أـهـم ـمـا ـجـاء ـفـي الكـتـاب بتـضـعيف ذـلـك

الحديث. 
ولعل القارىء الفطن: 

ينتقد علينا تنّزلـنـا معـهـم لـلـرد عـلـى مـثـل ـهـذهّ القاوـيـل واـلـتي
حقيقتها كما قال الشاعر: 

ُلها ُكّل كاسٌر مكسوُرشبٌه تهافت كالزجاج تخا ًا و ّق ح
ًا من التصدي لها مخاـفـة أن تنطـلـي ولكنني ل أرى مع ذلك مانع
على البعض أو يتلقفها بعض الغرار، خاصة وأنه لم يـصـلني غيرـهـا،

فأقول على وجه الختصار.. 
ـم: * أولً:  ـن إبراهـي ـالى ـع ـوله تـع ـا ـق ـب ـعـنأـم ـا ذـه فلـّم

ُلنا ـفـي ـقـوم ـلـوط * إبراهيَم الّرْوُع وجاءته البشرى يجاد
]. 75-74[هود:  إن إبراهيم لحليم أواه منيب 



فليس فيه وجه دللة يرقع به المجادلون باطلهم فقد روى أـهـل
التفسير أن جدال إبراهـيـم ـعـن ـقـوم ـلـوط، إنـمـا ـكـان لـجـل ـلـوط

إنأا مهلـكـوا وليس لجلهم فذكروا أنه لـمـا ـسـمع ـقـول الملئـكـة: 
].31[العنكبوت:  أهل هذه القريةّ 

قال: أرأيتم إن كان منهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟
قالوا: ل 

قال: فأربعون؟
قالوا: ل

قال: فعشرون؟
قالوا: ل

ثم قال: فعشرة، فخمسة؟
قالوا: ل

قال: فواحد؟
قالوا: ل

ًا.ً قـالوا: نأحـن أعـلـم بمـن فيهـا  قـال إن فيهـا لوطـ
.. الية، وهذا الذي ذكرهّ المفســرون]32[العنكبوت:  لننجينه وأهله

تدل عليه آيات الكتاب.. 
فإن من أولى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فآية سورة
ـة مفـسـرة هود الولى تفسرها آية العنكبوت المذكورة.. فـهـي مبيـن

لها.. 
ـالوا قال تعالى:  ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبـشـرى ـق

إنأا مهلكوا أـهـل ـهـذه القرـيـةّ إن أهلـهـا ـكـانأوا ظـالمين *
ًا قالوا نأـحـن أعـلـم بـمـن فيـهـا لننجيـنـه قال إن فيها لوط

.]32-31[العنكبوت:  وأهله إل امرأته كانأت من الغابرين 
ثم هب أن جدال إبراهيم كان عن ـقـوم ـلـوط أنفـسـهم، أولـيـس
ـأقوامهم، ـاس ـب المعرفة بحقيقة دعوة النبياء؛ وأنهم كانوا أرحم الـن
ـل ـدايتهم قـب ـى ـه ـى الـحـرص عـل ـدال عـل ـك الـج ـل ذـل تـسـتلزم حـم

إهلكهم؟.
ـق، ـدال المطـل أوليس الفقه السليم؛ يقتضي حمل مثل هذا الـج

َـلـك الجـبـالوفهمه على ـضـوء ـقـول الـنـبي  ، لـمـا بـعـث الـلـه إلـيـه َم
: "ـبـل أرـجـو أنليأمرهّ بما شاء في قومه، حين ردوا دعوته، فـقـال 

ًا"، يخرج الله من أصلبهم ـمـن يعـبـد الـلـه وـحـدهّ ل يـشـرك ـبـه ـشـيئ
والحديث رواهّ الشيخان. 



ـم، ـذا الفـه أوليس الدب مع النبياء وحسن الظن بهم يقتضي ـه
ات ويقتضي تنزيههـم عـن تلـك الفهـام السـقيمة، الـتي تضـرب آي
ـم ـم؛ إذ تجعلـه الكتاب بعضها ببعض، وتشّوهّ دعوة النبياء وتزري بـه

من المرّقعين للباطل، المجادلين عن الذين يختانون أنفسهم؟؟
وهم الذين ما بعثوا أصلً إلّ للبراءة من الشرك وأهله.. 

ّقـع بـاطلهم لكن هؤلء لما لم يجدوا في الدلـة الصـريحة مـا ير
صاروا إلى ما تهواهّ أنفسهم من النصوص المحتملة (ظنية الدللة)،
وأّولوها بأفهامهم السقيمة، ليطعنوا بها في نحر النصوص المحكمة

ـقـد البينة القطعية، كقوله تعالى في سورة الممتحنة بكل وضوح: 
ـالوا كانأت لكم أسوة حسنةّ في إبراهيم والذين معه إذ ـق
لقومهم إنأـا بـرءاؤا منـكـم ومـمـا تعـبـدون ـمـن دون الـلـه 

ّدرها الـلـه تـعـالى بأنـهـا الـسـوة]4[الممتحنة:  ... الية وتأمل كيف ـصـ
لـقـد ـكـان لـكـم الحسنة لنا.. ثم أتبعها بالتأكيد على ذلك، فـقـال: 

ـة:  فيهم أسوة حسنةّ، لـمـن ـكـان يرـجـوا الـلـه.ً.ً.ً  ]6[الممتحـن
ـفـانظر كـيـف أعرـضـوا ـعـن ـهـذا الـنـص المحـكـم الواـضـح الـصـريح،
وحاصوا إلى آية سورة هود المتقدمة، والتي يقول الله في آخرها: 

ـم يا إبراهيم أعرض عن هذا  فتدبر حال القوم كيف تلعبت بـه
الشياطين، واحمد إلهك أن هداك إلى الحق المبين. 

من خشية الرحمن باكيتانواجعل لقلبك مقلتين كلهمــا 
ًا مثلهم   فالقلب بين أصابع الرحمنلو شاء ربك كنت أيض

ًا:   أما قولهم، إن ملة إبراهيم من شرع من قبلنا، وشرع* ثانأي
من قبلنا ليس بشرع لنا، فهو ـمـن العـجـب العـجـاب، إذ أـيـن ـيـذهب

 قد كانأت لكم أسوة حسنةّهؤلء بقوله تعالى الواضح الصريح: 
في إبراهـيـم واـلـذين مـعـه إذ ـقـالوا لـقـومهم إنـأـا ـبـرءاؤا
منكم ومما تعبدون من دون الـلـه كفرنـأـا بـكـم وـبـدا بينـنـا
ـده.ً.ً.ً ًا حتى تؤمنوا بالله وـح  وبينكم العداوة والبغضاء أبد

ـة:  ـى ـقـوله تـعـالى: ]4[الممتحـن لقد كان لـكـم فيـهـم أـسـوة ، إـل
ـإن ـوّل ـف حسنةّ لمن كان يرجو الله واليوم الخآر ومن يـت

].6[الممتحنة:  الله هو الغني الحميد

ومن يرغب ـعـن مـلـةّ إبراهـيـم وأين يذهبون بقوله تعالى: 
].130[البقرة:  إل من سفه نأفسه

ثم أوحينا إلـيـك أن اتـبـع مـلـةّ إبراهـيـم وبقوله عز وجل: 
ًا وما كان من المشركين  ـديث]123[النحل:  حنيف ـن ـح ، وكم ـم

 باتباع الحنيفية السمحة ملة أبيناصحيح في السنة، يوصي به النبي 



ـبي   وأـصـلإبراهـيـم، فالنـصـوص ـكـثيرة وـصـريحة ـبـأن طريـقـة الـن
دعوته، كانت اـلـبراءة ـمـن الكـفـار ومعـبـوداتهم الزائـفـة وـشـرائعهم

الباطلة، وهي عين طريقة إبراهيم عليه السلم وملته.. 
وفي الحديث المتفق عليه: "النبـيـاء أولد علت" أي أن أـصـلهم
واحد وإن اختلفت فروعهم، وأعظم ما دندنا حوله في هذا الكتاب،
إنما هو أصل التوحـيـد وـلـوازمه ـمـن اـلـبراءة ـمـن الـشـرك والتندـيـد
بأوليائه.. ومعلوم أن هذا الباب ل نسخ فيه ول يـقـال فـيـه، إـنـه ـمـن
ـشـرع ـمـن قبلـنـا، لن ـشـريعة النبـيـاء جميعـهـم ـفـي أـصـل التوحـيـد

والبراءة من الشرك وأهله واحدة.. 
ولقد بعثنا في ـكـل أـمـةّ رـسـولً أن اعـبـدوا قال تعالى: 

ـوا الـطـاغوت ـه واجتنـب ـبحانه: ]،36[النحــل:  الـل ـال ـس ـا  وـق وـم
أرسلنا من قبلك من رسول إل نأوحي إلـيـه أنـأـه ل إـلـه إل

ـاء:   أنأا فاعبدون   شرع لـكـم ـمـن وـقـال ـعـز وـجـل: ]،25[النبـي
ًا والذي أوحينا إليك وما وـصـينا ـبـه الدين ما وصى به نأوح

].13[الشورى: ... إبراهيم 
ًا:  أـمـا ـقـولهم إن آـيـة الممتحـنـة مدنـيـة نزـلـت لـمـا ـكـان* ثالث

للمسلمين دولة.. 
فنقول قد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا بذلك نعمته، فمن أراد
اليوم أن يفرق بين ما أنزل الله، بحجة أن ـهـذا ـمـدني وذاك مـكـي،
فليأت ببرهان من الشرع على ما يريد، وإل كان من الكاذبين، ـقـال

.ً قل هاتوا برهانأكم إن كنتم صادقين  تعالى: 
وفتح هذا الباب دون ضابط من الشرع أو دلـيـل ـيـدل علـيـه ـهـو
في الحقيقة فتح باب عظيم من الشر على دين الله، وفيه تعطيــل
لكثير من أدلة الـشـريعة، وـلـو ـقـال ـقـائلهم: إن إظـهـار ـهـذهّ المـلـة
العظيمة وإعلنها منوط بالستطاعة، لما تعرـضـنا ـلـه، لكنـهـم أرادوا
إماتتها بحجة أنها مدنية، نزلت لـمـا ـكـان للمـسـلمين دوـلـة.. ـمـع أن
ـانوا مستـضـعفين ـا، ـك إبراهيم والذين معه عندما قالوها وصدعوا بـه
ّـيـن الـلـه أن لـنـا فيـهـم أـسـوة حـسـنة ولم تكن لهم دولة، ومع ذلك ب

 ـسـار عـلـىلمن كان يرجو الله والـيـوم الـخـر.. ومعـلـوم أن الـنـبي 
ـا ـة منـه طريقهم، فكان أهم مهمات دعوته طوال حياته سواء المكـي
أو المدنـيـة، الـصـدع بالتوحـيـد واـلـبراءة ـمـن الـشـرك والتندـيـد، وـمـا
يتعلق بذلك ويلزم عنه من عرى اليمان الوثقى.. وـسـيرته ـصـلوات
الله وسلمه عليه شاهدة بذلك وقد ذكرنا لك أمثـلـة منـهـا ـفـي ـهـذا

الكتاب.. 



ًا.  ثم هب جدلً أن ما قالوهّ في آية الممتحنة المدنية حق
ـذلك؟؟  ـرك ـك ـن الـش ـبراءة ـم ـورة اـل ـل ـس ـا فـه ـا أيـه ـقـل ـي

لـكـم دينـكـم إلى ـقـوله تـعـالى:  الكافرون ل أعبد ما تعبدون
].6-1[الكافرون:   ولي دين 

ّبْت يدا أبي لهب وتب  وهل قوله تعالى:  .. إلى]1[المسد:   ت
أفرأيـتـم اللت والـعـزى * آخر اليات ـكـذلك؟؟ وـقـوله تـعـالى: 

ومناة الثالثةّ الخآرى * ألكم الذكر وـلـه النـأـثى * تـلـك إذا
قســمةّ ضــيزى * إن هــي إل أســماء ســميتموها أنأتــم

].23-19[النجم:  اليات  وآباؤكم ما أنأزل الله بها من سلطان 

إنأكم وـمـا تعـبـدون ـمـن دون الـلـه ومثل ذلك قوله تعالى: 
حصب جهنم أنأتم لها واردون * ـلـو ـكـان ـهـؤلء آلـهـةّ ـمـا

].6[النبياء:   وردوها وكل فيها خآالدون 
ونحو ذلك من آيات الكتاب المكية وهي كثير..

ًا نبيه:  وإذا رءاك وقد ذكرنا في هذا الكتاب قوله تعالى: واصف
ـذكر ـذي ـي ـذا اـل ًا أـه ـزو ـذونأك إل ـه ـروا إن يتـخ ـذين كـف اـل

].36[النبياء: ... آلهتكم 

: أي يبرأ منها وـمـن عاـبـديها ويكـفـر بـهـايذكر آلهتكم  فقوله: 
ّفهها.. فهل ـهـذا كـلـه ـلـم يـكـن إل ـفـي المديـنـة فـقـط..؟ كـيـف ويس

واليات مكية؟؟ وأمثالها كثير..
ًا:   للصنم في مكة زعم بعضهم أن حديث تكسير النبي * رابع

اء ـفـي الكتـاب مـن ضعيف، وظنوا أنهم بـذلك يهـدمون أهـم مـا ج
معالم هذهّ الملة العظيمة..

فنقول أولً: الحديث ثابت بإسناد حسن وهو ـمـروّي ـفـي مـسـند
).1/84المام أحمد        (

ـن قال عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم ـب
حكيم الـمـدائني ـعـن أـبـي مرـيـم ـعـن عـلـي رـضـي الـلـه عـنـه ـقـال:

: ـحـتى أتيـنـا الكعـبـة، فـقـال ـلـي رـسـول الـلـه "انطلقت أنا والـنـبي 
ًا، "اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لنهض به، ـفـرأى مـنـي ـضـعف

 وقال: اصعد على منكبي، قال: فصعدتفنزل وجلس لي نبي الله 
على منكبيه قال فنهض بي قال: فإنه يخيل إلّي أني لو شئت لنـلـت
أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال ـصـفر أو نـحـاس،
فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه وـمـن خلـفـه، ـحـتى

: "اـقـذف ـبـه"، فـقـذفت ـبـه،إذا استمكنت منه قال لي رسول الله 



فتكّسر كما تتكّسر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورـسـول الـلـه 
نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس".

ـا ـوري، وـهـو هـن قلت: أسباط بن محمد: ثقة، إنما ضعف في الـث
لم يروهّ عنه. 

ونعيم بن حكيم المدائني: وثقه يحـيـى ـبـن معـيـن والعجـلـي كمـا
).13/303في تاريخ بغداد     (

ًا ( ):1/151وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ـفـي المـسـند أيـضـ
حدثني نصر ابن علي، ثنا عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيم، عن
ـل ـذهبت لحـم علي رضي الله عنه قال: "كان على الكعبة أصنام ـف

 إليها فلم أستطع فحملني فجعلت أقطعـهـا وـلـو ـشـئت لنـلـتالنبي 
السماء".

) (باب تكسيره6/23ّوأورد الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (
 الصنام) وقال عقبة: (رواهّ أحمد وابنه أبو يعـلـى واـلـبزار، زاد بـعـد
ًا مـن قوله حتى استترنا بالبيوت: فلم يوضع عليـهـا بـعـد؛ يعـنـي شـيئ

تلك الصنام) قال: (ورجال الجميع ثقات). 
):303ـ،ـ 13/302وقال الخطـيـب البـغـدادي ـفـي تارـيـخ بـغـداد (

حدثنا أبو نعيم الحافظ إملء، حدثنا أـبـو بـكـر أحـمـد ـبـن يوـسـف ـبـن
خلد، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبد الله بن داود الخرـيـبي، ـعـن
نعيم بن حكيم المدائني، قال حدثني أبو مرـيـم ـعـن عـلـي ابـن أبـي

 إلى الصنام فـقـال: "اجـلـس"طالب، قال: "انطلق بي رسول الله 
 عـلـى منـكـبي ـثـمفجلست إلى جنب الكعبة ثم ـصـعد رـسـول الـلـه 

قال: "انهض بي إلى الصنم"، فنهضت فلما رأى ضعفي تحته قــال:
 ثم ـقـال ـلـي:اجلس، فجلست وأنزلته عني وجلس لي رسول الله 

"يا علّي اصعد على منكبي" فصـعدت عـلـى منـكـبيه، ـثـم نهـض بـي
ماءرسـول اللـه  ، فلمـا نهـض خيـل إلـي أنـي لـو شـئت نلـت الس

ـبر -وصعدت على الكعبة، وتنحى رسول الله  ، فألقيت صنمهم الـك
ـى الرض، ـد إـل ًا بأوتاد من حدـي صنم قريش - وكان من نحاس موتد

: "عالجه" فعالجته فما زلت أـعـالجه ورـسـولفقال لي رسول الله 
 يقول: "إيه، إيه، إيه"، فلم أزل أـعـالجه ـحـتى اـسـتمكنت مـنـه،الله 

فقال: "دقه" فدققته وكسرته، ونزلت".
قلت: أبو مريم: هو قـيـس الثقـفـي الـمـدائني، ـيـروي ـعـن عـلـي
وعنه نعيم بن حكيم، ذكرهّ ابن حبان في الثـقـات، ووثـقـه النـسـائي،
ولكنه كما قال الـحـافظ اـبـن حـجـر: "وـهـم ـفـي ـقـوله أن أبـا مرـيـم
ًا هو أبو مرـيـم ًا، والصواب أن الذي يسمى قيس الحنفي يسمى قيس



الثقفي.. إلى أن قال: على أن النسخة التي وقفت عليها من كتاب
التمييز للنسائي إنما فيه أـبـو مرـيـم قـيـس الثقـفـي نـعـم ذـكـرهّ ـفـي
التمييز.. وأما أبو مريم الحنفي فلم يذكرهّ النسائي لنه لم يذكر إل

من عرفه" اهـ.
والذين تكلموا في الحديث خلطوا بـيـن الرجلـيـن.. فتنـبـه لـهـذا..

ًا الحافظ الذهبي في الكاـشـف ( ) وذكـرهّ ابـن3/376وقد وثقه أيض
أبي حاتم في الجرح والتعديل، والبخاري ـفـي التارـيـخ الـكـبير، وـلـم
ًا ًا ول تعديلً.. فـهـو غـيـر الحنـفـي وغـيـر الـكـوفي أيـضـ يذكر فيه جرح

).4/573راجع ميزان العتدال (
ـه ـامش تحقيـق والحديث صححه العلمة أحمد شاكر فقال في ـه

): "إسنادهّ صحيح، نعيم بن حكـيـم وثـقـه اـبـن معـيـن2/58للمسند (
ـه4/2/99وغيرهّ وترجم له البخاري في التاريخ الكبير   فلم يذكر فـي

ًا، أبو مريم: هو الثقفي المدائني، وهو ثقة وترجم ـلـه البـخـاري جرح
ًا ( ًا... قال: ومن الواضح أن هذه4/1/151ّأيض ) فلم يذكر فيه جرح

القصة كانت قبل الهجرة" اهـ.
أقول: ومع هذا فقد قلنا في هذا الكتاب بعد أن ـسـقنا الـحـديث:

 تحطـيـم(ومع ذلك نقول لو سـلمنا جـدلً أنـه ـلـم يـصـح عـن الـنـبي 
الصنام في مكة زمن الستضعاف، فإنه صلوات الله وسلمه علـيـه
ًا بها بقوة، فما داهن الكـفـار ًا لملة إبراهيم أشد التباع آخذ كان متبع
لحظة واحدة وما سكت عن باطلهم أو عن آلهتـهـم، ـبـل ـكـان هـمـه
وـشـغله الـشـاغل ـفـي تـلـك الثلثا عـشـرة ـسـنة، ـبـل وغيرـهـا ـهـو: 

ـل:   اعبدوا الله واجتنبوا الـطـاغوت   فل يعـنـي ـكـونه]،36[النـح
جلس بينها تلك الثلثا عـشـرة ـسـنة، أـنـه ـمـدحها أو أثـنـى عليـهـا أو
أقسم عـلـى احترامـهـا...) إـلـى قولـنـا: (ـبـل ـكـان يعـلـن براءـتـه ـمـن
ـم استضــعافه ـآلهتهم رـغ ـرهّ ـب ـدي كـف المشــركين وأعمــالهم، ويـب
واستضعاف أصحابه، وقد فصلنا ـلـك ـهـذا فيـمـا مـضـى وـلـو ـتـأملت

القرآن المكي لوضح لك من ذلك الكثير.. إلخ).
فالمسألة إذن ليست كـمـا يظنـهـا ـهـؤلء الـقـوم، موقوـفـة عـلـى
حديث فرد يقضى عليها بتضعيفه، بل لها شواهد عظيـمـة، وبراهـيـن
صريحة، وأصول ثابتة، وقواـعـد راـسـية ـمـن أدـلـة الـشـرع، ل يـقـوى

على ردها إل مكابر جاحد. 
ّدهّ  ٌد ولو جمعت له الثقلنفالحق ركٌن ل يقوُم له أح

ولعل في هذا القدر الكفاية لمن أراد الهداية. 



ـأنني كـنـت ـا، ـب وقبل أن أختم هذهّ المقدمة أحب أن أضيف إليـه
قد ناظرت في السجن بعض أفراد حزب سياسي إرجائي معروف،

حول موضوع (اليمان) ومتعلقاته.. 
ًا وكان فيـهـم رأس ـمـن رؤوـسـهم، فـكـان فيـمـا احـتـّج ـبـه ترقيـعـ
لعساكر الشرك والقانون، قصة حاطب بن أبي بلتـعـة، وقـصـة أـبـي
ـا ـم، وأن أـب لبابة النصاري، فزعم أن حاطب تجسس للكفار ووالـه

ه  ّفرهما رسول الل ن)(لبابة خان الله والرسول، ومع ذلك لم يك  وم
ثم قاس حرابه عساكر الشرك والقانون للشريعة وعداوتهم لهلها،
على فعل هذين الصحابيين الجليلـيـن. وـخـرج ـمـن ذـلـك ـبـأن أنـصـار
الطواغيت وعساكرهم، الذين يفنون أعمارهم في حراـسـة الـشـرك
والقانون، وحـفـظ ـعـروش الـطـواغيت وـحـرب الـشـريعة وأهلـهـا، ل
يجوز تكفيرـهـم، لن جرائمـهـم ل تـعـدوا فـعـل ـحـاطب أو فـعـل أـبـي
ًا لـمـا نقلـنـا عـنـه أـنـه ل لبابة..! بل زاد على ذلك أن استـشـاط غـضـب
ـار ـار، فـث ّفر عساكر الشرك والقانون، بل يقول عنهم ظلمة وفـج يك
لذلك واتهمنا بأننا غيرنا سياق كلمه، فهو كما قال لم يصفهم بأنهم
ظلـمـة وفـجـار، هـكـذا ـبـإطلق، وإنـمـا ـقـال ـفـي ـسـياق اـلـدفع ـعـن
تكفيرهم: "ـقـد يـكـون بعـضـهم ظلـمـة أو فـجـارا " أي بحـسـب ـحـال
آـحـادهم، ل بـسـبب طبيـعـة عملـهـم، ونـصـرتهم للـطـواغيت وحربهـم

للشريعة وأهلها.. 
ًا لـكـم تتحرـجـون ـمـن وـصـف جـنـد الـطـواغيت فقلت لـهـم: عجـبـ
وعساكر الشرك والتنديد بالظلم والفجور، ول تتحرجون من الـقـول
َلى الكفار وتجسس لهم، وعن أبي لباـبـة: ـخـان الـلـه عن حاطب: وا

والرسول!! وكان هذا فراق بيننا وبينهم.. 
ولما حاول بعض السلميين ـفـي الـسـجن أن يجمـعـوا ويـصـلحوا
ـه ـانوا علـي بيننا، جرى بيننا وبينهم بعض الكلم، فوجدناهم على ما ـك
من المقال، فقلت لهم: (أنا لست على صحبتكم بحريص، لنكــم ل

 ووـصـفهم بالخياـنـة،تتحرجون من الكلم في بعض أـصـحاب الـنـبي 
بينـمـا تتحرـجـون ـمـن وـصـف أـعـداء الـلـه وجـنـد الـطـواغيت ـبـالظلم
والفجور.. لذا فلسنا والله حريصون عـلـى ـصـحبتكم وإنـمـا ـنـداريكم

 وهـنـا)(ونتجنب النشغال بكم، لننا في سجن وبين أعداء الله تعالى

ًا على مـقـالتهم ـهـذهّ، ـفـي رـسـالة ـمـن رـسـائل الـسـجن( ) وقد كتبت رد
سميتها: "الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب".

ًا عـلـى( ًا عـلـى أـعـداء الـلـه حرـبـ ْلم ) مع العلم أنهم كانوا في الـسـجن ـسـ
دعوة التوحيد بل ويصلون خلف عساكر الشرك والقانون دونما إكراهّ، فنحن



ً غضب ناطقهم وأخرج ما كان يكنه ـفـي ـصـدرهّ وـقـال: (أـنـت أـصـل
رجل تدعو إلى ملة إبراهيم، والذي ـيـدعو إـلـى مـلـة إبراهـيـم رـجـل
ًا، يدعو إلى الذي يصالح اليهود والنصارى، الذين ـهـم مشبوهّ سياسي
من أبناء إبراهيم) أهـ - وما ـسـقت القـصـة هـنـا إل لـجـل ـهـذا، وـهـو

محل الشاهد منها.. 
فل أدري ما أقول في هذا؟؟

ّد عـلـى أـنـاس يروـمـون إقاـمـة الخلـفـة، وـهـم ل وـبـأي ـشـيء أر
يميزون بين مقولة (أبناء إبراهيم) التي يروج لـهـا الـطـواغيت الـيـوم
ليؤاخوا اليهود ويصالحوهم، وهي مقولة يراد بها هدم عرى اليمان،
وتمييع أصل الدين، ودك قواعد الولء والبراء.. وـقـد رد الـلـه تـعـالى

ًا ولكن كان عليهم فقال:  ًا ول نأصرانأي ما كان إبراهيم يهودي
ًا وما كان من المشركين  ًا مسلم ].67[آل عمران:   حنيف

فل يميزون بين هذهّ المقولة وبين (مـلـة إبراهـيـم) اـلـتي فرـقـت
بـيـن الـبـاء والبـنـاء، إذ ـهـي الفرـقـان بـيـن أولـيـاء الرحـمـن وأولـيـاء

ـرآن:  ـي الـق ومن يرـغـب الشيطان، والتي قال الله تعالى عنها ـف
].130[البقرة: .. عن ملةّ إبراهيم إل من سفه نأفسه 

وقد فصلناها لك في هذا الكتاب.. فتأملها ول تلتفت إلى ـشـغب
المخالفين.. 

ـإنني ـطـوال الـمـدة ـد.. وللـسـف الـشـديد ـف ـا التوحـي ـذا أـخ وهـك
السابقة من طباعة الكتاب ـلـم يـصـلني ـمـن المـخـالفين المـجـادلين
الطاعنين فينا وفي دعوتنا إل أمثال ـهـذهّ المهـاترات الـتي مـا كـان
ينبغي لنا أن نتنزل معهم في الرد عليها.. لول معرفتنا لحوال أهــل
زماننا، واندراس أعلم ومعالم هذهّ الملة العظيمة بينهم، وأن فيهم
سماعون لهل الزيغ الذين وصفهم الله تعالى في مطلع ـسـورة آل

عمران.. 
فأسأله تعالى أن ينصر دينه ويكبت أعدائه.. 

ـدها وأن يستعملنا ما حيينا في نصرة هذهّ الملة، ويجعلنا من جـن
وعساكرها ويتقبل منا ويختم لـنـا بالشـهادة ـفـي ـسـبيله.. إـنـه ـجـواد

كريم. 
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

أبو محمد

نقيم الجمعة والجماعة وحدنا ويصلي معنا سجناء آخرين، أما هؤلء فيصــلون
خلف أهل الشرك والتندـيـد، ويـبـادرونهم بالـسـلم والـكـرام وبعـضـهم يقبلـهـم
ويهنئهم بالمناسبات والعياد، بل رأينا ممن ينتسبون للدعوة إلى السلم من

يهنئهم على رتبهم الطاغوتية الكفرية. 





بسم الله وهو حسبي ونأعم الوكيل
فصل

في بيان ملةّ إبراهيم
ـم:  ـة إبراهـي ـن مـل ـالى ـع ـول تـع وـمـن يرـغـب ـعـن مـلـةّ يـق

].130[سورة البقرة:   إبراهيم إل من سفه نأفسه 

ًا نبيه محمد  ًا مخاطب ثم أوحيـنـا إلـيـك أن اتـبـع : ويقول أيض
ًا وما كان من المـشـركين  ـل:  ملةّ إبراهيم حنيف [ســورة النـح

123.[
ـا المنـهـاج ـه تـعـالى لـن ـذا الوـضـوح بـيـن الـل بـهـذهّ النـصـاعة، وبـه
ـم... والطريق... فالطريق الصحيح والمنهاج القويم.. هو ملة إبراهـي
ـة ل غموض في ذلك ول التباس، ومن يرغب عن هذهّ الطريق بحـج
ًا وويلت على المســلمين، أو مصلحة الدعوة أو أن سلوكها يجر فتن
غير ذلك من المزاعم الجوفاء.. التي يلقيهـا الـشـيطان ـفـي نفـوس
ه أعلـم بأسـلوب ان - فهـو سـفيه، مغـرور يظـن نفس ضعفاء اليم
الدعوة من إبراهيم عليه الصلة والسـلم الـذي زـكـاهّ اللـه فـقـال: 

ـم رشــده  ـا إبراهـي ـد آتيـن ــاء:   ولـق ـد  وقــال: ]،51[النبـي ولـق
اصطفيناه في الدنأيا وإنـأـه ـفـي الخـآـرة لـمـن الـصـالحين 

ـرة:  ـاء والمرـسـلين]،130[البـق ـاتم النبـي ـر ـخ ـا وأـم ـوته لـن  وزـكـى دـع
ًا لكل من رغب عن طريقه ومنهجــه. باتباعها، وجعل السفاهة وصف

وملة إبراهيم هي: 
* إخلص العبادة لله وحدهّ، بـكـل ـمـا تـحـويه كلـمـة العـبـادة ـمـن

.)(معان

) ولن يستطيع العبد مواجهة الشرك وأهله ولن يقوى عـلـى الـتـبرؤ منـهـم(
وإظهار العداوة لباطلهم إل بعبادة الله ـحـق عـبـادته، ولـقـد أـمـر الـلـه ـعـز

ًا   بتلوة القرآن وقيام الليل في مكة وأعلمه بأن ذلك هـووجل نبيه محمد
ـوله:  ـل ـق {إنأاالزاد الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة الثقيلة وذلك قـب

{يا أيـهـا المزـمـل]، فقال: 5 [المزمل: سنلقي عليك قولً ثقيلً}
قم الليل إل قليل، نأصفه أو انأقص منه قليلً أو زد عليه ورتل

]، فقام صلوات الله وسلمه عليه وقــام4-1 [المزمل: القرآن ترتيلً}
معه أصحابه حتى تفطرت أقدامهم.. إلى أن أنزل سبحانه التخفـيـف ـفـي

آخر اليات.

وإن هذا القيام بتلوة آـيـات الـلـه ـعـز وـجـل وـتـدبر كلـمـه.. لخـيـر زاد ومعـيـن
للداعي، يثبته ويعينه على مـشـاق اـلـدعوة وعقباتـهـا.. وإن اـلـذين يظـنـون
أنفسهم قادرين على تحمل الدعوة العظيمة بأعبائها الثقيلة بدون إخلص
العبادة لله عز وجل وبدون إطالة ذكرهّ وتـسـبيحه لمخطـئـون وواهـمـون..
وإن ساروا خطوات، فلن يستطيعوا مواصلة الطريق الـصـحيح المـسـتقيم



* والبراءة من الشرك وأهله. 
 يقول المام الشيخ محمد بن عبد الوـهـاب رحـمـه الـلـه تـعـالى:

"أصل دين السلم وقاعدته أمران: 
 المر بعبادة الله وحدهّ ل ـشـريك ـلـه والتحرـيـض عـلـىالول: 

ذلك والموالة فيه وتكفير من تركه. 
 النذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ ـفـي ذـلـكالثانأي: 

والمعاداة فيه وتكفير من فعله"اهـ.
وهذا هو التوحيد الذي دـعـا إلـيـه الرـسـل ـصـلوات الـلـه وـسـلمه
عليهم أجمعين.. وهو معنـى ل إلـه إل اللـه. إخلص وتوحيـد وإفـراد
لله عز وجل في العبادة والولء لدينه ولولـيـائه، وكـفـر وـبـراءة ـمـن

كل معبود سواهّ ومعاداة أعدائه.. 
فهو توحـيـد اعتـقـادي وعمـلـي ـفـي آن واـحـد.. فـسـورة الخلص
دليل على العتـقـادي منـه وـسـورة الكـافرون دليـل عـلـى العمـلـي،
وكان النبي صلوات الـلـه وـسـلمه علـيـه يـكـثر ـمـن الـقـراءة بـهـاتين
ـا.. لهميتهـمـا ـداوم عليهـمـا ـفـي ـسـنة الفـجـر وغيرـه الـسـورتين وـي

البالغة. 
 وـقـد يـظـن ـظـان أن مـلـة إبراهـيـم ـهـذهّ- تنبيه ل بـد منـه: 

تتحقق في زماننا هذا بدراسة التوحـيـد، ومعرـفـة أقـسـامه وأـنـواعه
الثلثة معرفة نظرية وحسب.. مع السكوت عن أهل الباطل وـعـدم

إعلن وإظهار البراءة من باطلهم. 
فلمثل هؤلء نقول: لو أن مـلـة إبراهـيـم ـكـانت هـكـذا لـمـا ألـقـاهّ
قومه من أجلها في النار، بل ربما لو أنه داهنهم وسكت ـعـن بـعـض
باطلهم ولم يسفه آلهتـهـم ول أعـلـن الـعـداوة لـهـم واكتـفـى بتوحـيـد
ً ًا ل يخرج إلى الواقع العملي متمثل نظري يتدارسه مع أتباعه تدارس
بالولء والبراء والحب والبغض والمعاداة والهجران ـفـي الـلـه. ربـمـا
لو أنه فعل ذـلـك لفتـحـوا ـلـه جمـيـع الـبـواب، ـبـل ربـمـا أسـسـوا ـلـه
مدارس ومعاهد كما في زماننا يدرس فيها ـهـذا التوحـيـد النـظـري..
ولربـمـا وـضـعوا عليـهـا لفـتـات ـضـخمة وـسـموها: مدرـسـة أو معـهـد

بغير زاد.. وإن خير الزاد التقوى.. 

ل أصـحاب هـذهّ الـدعوة والـذين أمـر نـبيه ولقـد وصـف اللـه عـز وج
ـداة ـم بالـغ ـدعون ربـه صلوات الله وسلمه عليه أن يصبر نفسه معهم بأنهم ـي
ـوبهم والعشي يريدون وجهه، وبأنهم قليلً من الليل ما يهجعون.. وتتجافى جـن
ًا ًا عبوـسـ ًا.. ويـخـافون ـمـن ربـهـم يوـمـ ًا وطمع عن المضاجع يدعون ربهم خوف
ًا.. وغير ذلك من الصفات التي ل يصلح لهذهّ الدعوة وتحمل أعبائهــا قمطرير

إل من اتصف بها، جعلنا الله تعالى وإياك منهم، فتنبه!!



التوحيد، وكلية الدعوة وأصول الدين.. وما إلى ذـلـك.. فـهـذا كـلـه ل
يضرهم، ول يؤثر فيهم ما دام ل يخرج إلى الواـقـع والتـطـبيق.. وـلـو
خرجت لهم هذهّ الجامعات والمدارس والكلـيـات آلف الطروـحـات
ورسائل الماجستير واـلـدكتوراهّ ـفـي الخلص والتوحـيـد واـلـدعوة..
لما أنكروا ذلك عليها، بل لباركوها ومنحوا أصحابها جوائز وشهادات
ًا ضخمة، ما دامت ل تتعرض لـبـاطلهم وـحـالهم وواقعـهـم وـمـا وألقاب

دامت على ذلك الحال الممسوخ. 
* يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في اـلـدرر الـسـنية:
ًا- يعرف التوحيد ويعمل به ول يعادي المـشـركين ُيتصور أن -أحد "ل 
ومن لم يعادهم ل يـقـال ـلـه ـعـرف التوحـيـد وعـمـل ـبـه" أهـــ. ـجـزء

.167الجهاد ص
 لو أنه سكت في ـبـادىء الـمـر ـعـن تـسـفيهوكذلك رسول الله 

ـات أحلم قريش والتعرض للهتهم وعيبها ولو أنه "حاشاهّ" كتم الـي
التي فيها تسفيه لمعبوداتهم كاللت والعزى ومناة الثالثة الخــرى..
واليات التي تتعرض لبي لهب والوليد وغيرهما.. وكذا آيات البراءة
منـهـم وـمـن دينـهـم ومعـبـوداتهم -وـمـا أكثرـهـا كـسـورة (الـكـافرون)
وغيرها.. لو فـعـل ذـلـك.. وحاـشـاهّ ـمـن ذـلـك.. لجالـسـوهّ ولكرـمـوهّ
وقّربوهّ.. ولما وضعوا على رأسه ـسـلى الـجـزور وـهـو ـسـاجد، ولـمـا
حصل له ما حصل من أذاهم مما هو مبسوط وـمـذكور ـفـي الـثـابت
ـس من السيرة..  ولما احتاج إلى هجرة وتعب ونصب وعناء.. ولجـل
هو وأصحابه في ديارهم وأوطانهم آمنين.. فقضية موالة دـيـن الـلـه
وأهله ومعاداة الباـطـل وأهـلـه ُفرـضـت عـلـى المـسـلمين ـفـي فـجـر
دعوتهم قبل فرض الصلة والزكاة والـصـوم والـحـج، وـمـن أجلـهـا ل

لغيرها حصل العذاب والذى والبتلء. 
* يقول الشيخ حمد بن عتيق في رسالة له ـفـي اـلـدرر الـسـنية:
"فليتأـمـل العاـقـل وليبـحـث الناـصـح لنفـسـه ـعـن الـسـبب الحاـمـل

 وأـصـحابه مـن مكـة وـهـي أـشـرفلقريش على إخراج رسول الله 
البقاع، فإن المعلوم أنهم ما أخرجوهم إل بعدما صرحوا لـهـم بعـيـب

ـه  ـأرادوا مـن ـائهم، ـف ـم وـضـلل آـب ـدوهّدينـه ـك وتوـع ـن ذـل  الـكـف ـع
وأصحابه بالخراج، وشكا إليه أـصـحابه ـشـدة أذى المـشـركين لـهـم،
ـم فأمرهم بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم ممن أوذي، ولم يقل لـه
اترـكـوا عـيـب دـيـن المـشـركين وتـسـفيه أحلمـهـم، فاخـتـار الـخـروج
ة عـلـى وجـه الرض  بأصحابه ومفارقة الوطان مع أنها أشرف بقع
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةّ لمن كان يرجو



ًا  ـاد ص الله واليوم الخآر وذكر الله كثير ـزء الجـه  أهـ. من ـج
199.

وهكذا فإن الطواغيت في كل زمان ومـكـان ل يظـهـرون الرـضـا
عن الـسـلم أو يـهـادنونه ويقيـمـون ـلـه الـمـؤتمرات وينـشـرونه ـفـي
ًا الكتب والمجلت ويؤسسون له المعاهد والجامعات إل إذا كان دين
ًا ـعـن واقعـهـم وـعـن ـمـوالة أعور أـعـرج مقـصـوص الجـنـاحين بعـيـد
الـمــؤمنين واـلــبراءة ـمــن أـعــداء اـلــدين وإظـهــار الـعــداوة لـهــم

ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة. 
ًا في الدولة المسماة "السعودية" فإنهــا وإننا لنشاهد هذا واضح
تغر الناس بتشجيعها للتوحيد وكتب التوحـيـد، وبـسـماحها ـبـل وحثـهـا
للعلـمـاء عـلـى محارـبـة القـبـور والـصـوفية وـشـرك التـمـائم والـتـوله
والشجار والحجار.. وغير ذلك مما ل تخشاهّ ول يضرها أو يؤثر في
سياساتها الخارجية والداخلية.. وما دام هذا التوحيد المجزأ الناقص
ًا عن السلطين وعروشهم الـكـافرة ـفـإنه يتلـقـى منـهـم اـلـدعم بعيد
والمساندة والتشجيع... وإل فأين كتابات جهيمان وأمثاله رحمه الله
تعالى التي تمتلـىـء وتزـخـر بالتوحـيـد؟ لـمـاذا ـلـم ـتـدعمها الحكوـمـة
وتشجعها؟؟ رغم أنه ـلـم يكـن يكفرهـا ـفـي تلـك الكتابـات.. أم أنـه
توحيد يخالف أمزجة (الطغاة) وأهواءهم ويتكلم بالسياسة ويتعرض
ارة. وراجـع كلمـه فـي مختصـر رسـالة للولء والبراء والبيعة والم

 ـمـن110 إـلـى 108المر بالمعروف والنـهـي ـعـن المنـكـر ـمـن ص
ًا ـفـي ـهـذهّ القـضـية رحـمـه الـلـه الرسائل السبع، فقد وجدته متبصر

تعالى. 
يقول الشيخ العلمة حمد بن عتيق رحمه الله ـفـي كـتـابه ـسـبيل
ـن ًا ـم النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك: "إن كثير
الناس قد يظن أنه إذا قدر على أن يتلـفـظ بالـشـهادتين وأن يـصـلي
الصلوات الخمس، ول يرد عن المسجد فقد أظهر دينه وإن كان مع
ـك ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين، وقد غلـطـوا ـفـي ذـل

أقبح الغلط. 
واعلم أن الكفر له أنواع وأقسام بتعدد المكفرات وـكـل طائـفـة
من طوائف الكفر قد اـشـتهر عـنـدها ـنـوع مـنـه، ول يـكـون المـسـلم
ًا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عـنـدها ويـصـرح لـهـا مظهر

بعداوته، والبراءة منه.." أهـ.
ًا في الدرر السنية: "وإظهار الدين: تكفيرهم وعيــب ويقول أيض
ـوادتهم ـن ـم ـظ ـم ـم والتحـف ـبراءة منـه ـم واـل ـن عليـه ـم والطـع دينـه



ًا والرـكـون إليـهـم واـعـتزالهم، ولـيـس فـعـل الـصـلوات فـقـط إظـهـار
.196للدين" أهـ. من جزء الجهاد ص

ويقول الشيخ سليمان بن ـسـحمان ـفـي دـيـوان عـقـود الـجـواهر
:-77، 76المنضدة الحسان ص

ْْذ هم معشر كفــارإظهار هذا الدين تصريح لهـم  بالكفر إ
يا للعقول أما لكم أفكـــاروعداوة تبدو وبغض ظاهــر 

       والحـب منه وما هو المعيارهـذا وليس القلب كاف بغضه
ًا لهم وجهارلكنما المعيار أن تأتي بـــه   ًا وتصريح جهـر

ويقول الشيخ إسحاق ـبـن عـبـد الرحـمـن ـفـي ـجـزء الجـهـاد ـمـن
: "ودعوى من أعمى الـلـه بـصـيرته وزـعـم أن141الدرر السنية ص

إظهار الدين هو ـعـدم منعـهـم ـمـن يتعـبـد أو ـيـدرس دـعـوى باطـلـة،
ْْـهـََن ـمـن ـكـان ـفـي بلد النـصـارى ََي ًا، ول فزعـمـه ـمـردود عقلً وـشـرع
ــم الباـطــل، لن الـصــلة والذان ــك الحـك ــد ذـل ــوس والهـن والمـج

والتدريس موجود في بلدانهم.." أهـ.
ورحم الله من قال: 

وفعــل صلة والسكوتيظنون أن الدين لبيك في الفــل
عن المل

وما الدين إل الحبوسالم وخالط من لذا الدين قد قل
والبغض والول

ِم ٍو وآث كذاك البرا من كل غا
* ويقول أبو الوفاء بن عقـيـل رحمـه الـلـه تعـالى: "إذا أردت أن
تعرف محل السلم من أهل الزمان، فل تنظر إلى ازدـحـامهم ـفـي
أبواب المساجد ول في ضجيجهم بلبيك ولكن انظر إـلـى مواـطـأتهم
لعداء الشريعة، فاللجا اللجا إلى حصن الدين والعتصام بحبل الله
المتين، والنحياز إلى أوليائه المؤمنين، والـحـذر الـحـذر ـمـن أـعـدائه
المخالفين، فأفضل الـقـرب إـلـى الـلـه تـعـالى، مـقـت ـمـن ـحـاد الـلـه
ورسوله وجهادهّ بالـيـد واللـسـان والجـنـان بـقـدر المـكـان" أهـــ ـمـن

.238الدرر السنية - جزء الجهاد ص
وفي مقابل هذهّ البراءة من الشرك وأهـلـه.. هـنـاكتنبيه ثان: 

ؤازرتهم والنصـح لهـم ًا: (موالة دين الله وأوليائه ونصـرتهم وم أيض
وإبداء ذلك وإظهارهّ) حتى تتآلف القلوب وتتراص الصفوف، ومهما
ّددنا ّنفنا إخواننا الموحدين المنحرفين عن جادة الصواب ومهما ش ع
في النصح لهم ونقد طرائقهم المخالفة لطريق النبـيـاء.. فالمـسـلم
للمسلم كما يقول شيخ السلم كالـيـدين تغـسـل إـحـداهما الـخـرى،



ُتحـمـد ًا إلى شيء ـمـن الـشـدة اـلـتي  وربما احتاج إزالة الوسخ أحيان
ـدين ـلمة الـي ـى ـس ـاء عـل ـا البـق ـن ورائـه ـود ـم ـا، لن المقـص عاقبتـه
ـة، لن ونظافتهما.. ول نستجيز بحال من الحوال التبرؤ منهم بالكلـي
للمسلم على أخيه حق الموالة التي ل تنقـطـع إل ـبـالردة والـخـروج
ّظم الـلـه ـسـبحانه ـمـن ـشـأن ـهـذا الـحـق من دائرة السلم.. وقد ع

إل تفعـلـوه تـكـن فتـنـةّ ـفـي الرض وفـسـاد ـكـبير  فـقـال: 
 والمـسـلم المنـحـرف إنـمـا يـتـبرأ ـمـن ـبـاطله أو ـبـدعته].73[النـفـال: 

وانحرافه مع بقاء أـصـل الـمـوالة.. أـلـم ـتـر أن أحـكـام قـتـال البـغـاة
وأمثالهم.. تختلف مثلً عن أحكام قـتـال المرـتـدين... ول نـقـر أعـيـن
ًا، كما يفـعـل ـكـثير ـمـن المنتـسـبين الطغاة ونفرحهم بعكس ذلك أبد
إلى السلم ممن اختل لديهم ميزان الولء والبراء في هذا الزمان،
ن مخـالفيهم الموحـدين والتحـذير فبالغوا في الـبراءة والشـماتة م
منهم بل ومن كثير من الـحـق اـلـذي عـنـدهم وربـمـا عـلـى ـصـفحات
ـة للـسـلم والمـسـلمين ناهـيـك ـعـن إـغـراء ـة المعادـي ـد النتـن الجراـئ
ُيـشـارك ـكـثير ـمـن ـهـؤلء السفهاء والحكام بهم وبدعواتهم.. ـحـتى ل
ـم ـاق التـه الدعاة أولئك الحكام بالقضاء عليهم وعلى دعواتهم بإلـص
الباطـلـة بـهـم أو ترقـيـع الفـتـاوى للـطـواغيت لقمعـهـم، ـكـأن يقوـلـوا
عنهم: بغاة أو خوارج أو أخطر على السلم من اليـهـود والنـصـارى،
ًا ممن يـفـرح بوـقـوع ـمـن يـخـالفهم ـمـن إلى غير ذلك.. وأعرف كثير
المسلمين بأيدي الطغاة، ويقولون: (يستاهل) أو (زين يسوون فيه)
إلى غير ذـلـك ـمـن الكلـمـات اـلـتي ربـمـا تـهـوي بأـحـدهم ـفـي جهـنـم

ُيلقي لها بالً.  ًا من حيث ل يدري وهو ل  سبعين خريف
ن أهـم مهماتهـا ائص ملـة إبراهيـم وم واعلم أن من أخص خص
ًا ـبـل ًا عظيـمـ التي نرى غالبـيـة دـعـاة زمانـنـا مقـصـرين فيـهـا تقـصـير

أكثرهم هجرها وأماتها:- 
- إظهار البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة. 

- وإعلن الكفر بهم وـبـآلهتهم ومـنـاهجهم وـقـوانينهم وـشـرائعهم
الشركية. 

ـة - وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولوـضـاعهم ولـحـوالهم الكفرـي
حتى يرجعوا إلى الله، ويتركوا ذلك كله ويبرأوا منه ويكفروا به. 

قد ـكـانأت لـكـم أـسـوة حـسـنةّ ـفـي إبراهـيـم قال تعالى: 
واـلـذين مـعـه إذ ـقـالوا لـقـومهم إنـأـا ـبـرءاؤا منـكـم ومـمـا
ـم ـا وبينـك ـدا بينـن ـم وـب ـا بـك ـه كفرنـأ ـدون ـمـن دون الـل تعـب

ـده  ًا حتى تؤمنوا بالله وـح [الممتحـنــة:  العداوة والبغضاء أبد
4.[



* يقول العلمة ابن القيم: لما نـهـى الـلـه تـعـالى الـمـؤمنين ـعـن
موالة الكفـار اقتـضـى ذـلـك مـعـاداتهم والـبراءة منـهـم ومجـاهرتهم

).3/69بالعدوان في كل حال" أهـ. من بدائع الفوائد (

وبدا * ويقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: "فقوله: 
 أي ظهر وبان، وتأمل تـقـديم الـعـداوة عـلـى البغـضـاء، لن الوـلـى 

أهم من الثانية، فإن النسان قد يبـغـض المـشـركين ول يـعـاديهم فل
ًا بالواجب عليه حتى تحصل منه الـعـداوة والبغضـاء، ول بـد يكون آتي
ّينتين. واعلم ًا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين ب أيض
أنه وإن كانت البغضاء متعلقة ـبـالقلب، فإنـهـا ل تنفـعـه ـحـتى تظـهـر
ـداوة ـترن بالـع ـتى تـق ـذلك ـح ـون ـك ـا، ول تـك ـبين علماتـه ـا وتـت آثارـه
والمقاطعة، فحينئذ تكون الـعـداوة والبغـضـاء ـظـاهرتين" أهـــ. "ـمـن

سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك".
* ويقول الشيخ إسحاق ـبـن عـبـد الرحـمـن: "ول يكـفـي بغـضـهم
بالقلب، بل ل بد من إظهار العداوة والبغضاء - وذكر آـيـة الممتحـنـة
السابقة ثم قال- فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعدهّ بيان، حـيـث

 أي ظهر، هذا هو إظهار الدين فل بد من التصريح بدا بيننا  قال: 
ًا والمفارـقـة بالـبـدن، ومعـنـى الـعـداوة أن بالعداوة وتكفيرـهـم جـهـار
ْدَوة أـخـرى كـمـا أن أـصـل اـلـبراءة ََْـعـ ّد ـفـي  َوة والـضـ ْْد ََـعـ تكون ـفـي 
المقاطعـة بـالقلب واللسـان والـبـدن، وقلـب المـؤمن ل يخلـو مـن
عداوة الكافر، وإنما النزاع في إظهار العداوة..." أهـ. من الدرر ص

 جزء الجهاد.141
* ويقول الشيخ العلمة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد
بن عبد الوهاب (ـصـاحب كـتـاب فـتـح المجـيـد) ـحـول آـيـة الممتحـنـة
ه السابقة: "فمن تدبر هذهّ اليات عرف التوحيد الـذي بعـث اللـه ب
رسله وأـنـزل ـبـه كتـبـه وـعـرف ـحـال المـخـالفين لـمـا علـيـه الرـسـل
وأتباعهم من الجهلة المغرورين الخسرين قال شيخنا المام رحمه
الله -يعني جدهّ محمد بـن عبـد الوـهـاب- ـفـي ـسـياق دـعـوة النـبي 
ًا إلى التوحيد وما جرى منهم عند ذكر آلهتهم بأنهم ل ينفـعـون قريش
ًا، " ـفـإذا عرـفـت ـهـذا عرـفـت أن ول يضرون أنهم جعلوا ذلك ـشـتم
النسان ل يستقيم له إسلم ولو وحد الله وترك الشرك إل بعــداوة

الى: )(المشركين ال تع ا ق اء كم ل  والتصريح لهم بالعداوة والبغض
ّد الله ًا يؤمنون بالله واليوم الخآر يوادون من حا تجد قوم

ـة:   ورسـوله.ً.ً.ً  ًا]22[المجادـل ًا جـيـد  الـيـة، ـفـإذا فهـمـت ـهـذا فهـمـ

) انظر الهامش التالي. (



ًا ممن يدعي اـلـدين ل يعرـفـه، وإل فـمـا اـلـذي حـمـل عرفت أن كثير
المسلمين عـلـى الـصـبر عـلـى ذـلـك الـعـذاب والـسـر والهـجـرة إـلـى
ـف الحبشة مع أنه أرحم الناس ولو وجد لهم رخصة أرخص لهم، كـي

ومن الناس من يقول آمـنـا ـبـالله ـفـإذا وقد أنزل الله عليه: 
]10 [العنكـبـوت:  أوذي في الله جعل فتنةّ الناس كعذاب الله 

فإذا كانت هذهّ الية فيمن وافق بلـسـانه فكـيـف بغـيـر ذـلـك"؛ يعـنـي
من وافقهم بالقول والفعل بل أذى فظـاهرهم وأعـانهم وذب عنهـم
وعن من وافقهم وأنكر على من خالفهم كـمـا ـهـو الواـقـع" -اـلـدرر-

ـا أـقـول لـهـم: لـلـه درك كأـنـك تتكـلـم ـفـي93ـجـزء الجـهـاد ص  وأـن
زماننا... 

ـم * ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف في الدرر السنية: اعـل
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى أـنـه ل يـسـتقيم للعـبـد إـسـلم ول

، وـمـوالة أولـيـاء الـلـه ورـسـوله)(دين إل بمعاداة أعداء الله ورسوله
ـوانأكم قال تعالى:  يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا آباءكم وإخـآ

 أهـــ. ـمـن]23[التوبة:   أولياء إن استحبوا الكفر على اليمان 
.208جزء الجهاد ص

وهذا هو دين جميع المرسلين.. وـهـذهّ ـهـي دـعـوتهم وطريقتـهـم
.. وـكـذلك قـولهكما تدل علـيـه عمـوم آيـات القـرآن وأخبـار الـنـبي 

ـذين والذين مـعـه تعالى في آية الممتحنة هذهّ   أي المرـسـلين اـل
على دينه وملته.. قاله غير واحد من المفسرين. 

* ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: "وهــذا
هو إظهار الدين ل كما يظن الجهلة من أنه إذا ترـكـه الكـفـار وخـلـوا
ـه بينه وبين أن يصلي ويقرأ القرآن ويشتغل بما شاء من النوافل أـن
ًا لـدينه هـذا غـلـط فـاحش ـفـإن مـن يصـرح بالـعـداوة يصـير مظـهـر
للمشركين والبراءة منهم ل يتركونه بين أظهرهم بل إما قتلوهّ وإما

) إن أريد أصل العداوة فالكلم على إطلقه، وإن أرـيـد عـمـوم الـعـداوة؛(
إظهارها وتفاصيلها والصدع بها، ـفـالكلم ـفـي اـسـتقامة الـسـلم ل ـفـي زوال
أصله، وللشيخ عبد اللطـيـف ـفـي كـتـابه "مـصـباح الظلم" تفـصـيل ـحـول ـهـذا
الموضوع، فليراجعه من شاء، وفيه قوله: "فالذي يفهم تكفير من لم يصــرح
بالعداوة من كلم الشيخ فهـمـه باـطـل ورأـيـه ـضـال.." أهـــ. وـسـيأتي تفـصـيل
كلمه لحقا في هذهّ الوراق، ونحن إنـمـا أوردـنـا مـقـولتهم ـفـي ـهـذا الفـصـل
ـم لبيان أهمية هذا الصل الذي طمست معالمه عند أكثر دعاة هذا الزمان. ـث
ألحقنا هذهّ التوضيحات -رغم وضوح الكلم- لنسد الطريق على من يحاولون
الصيد في الماء العكر؛ فيبحثون عن عمومات وأشياء ترّقع لهم رَمينا بعقيدة

الخوارج.



أخرجوهّ إن وجدوا إلى ذلك سبيلً كما ذكرهّ الـلـه ـعـن الكـفـار ـقـال
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضــنا تعالى: 

ًا ـعـن ـقـوم]13[إبراهيم:   أو لتعودن في ملتنا   الية. وقال إخـبـار
ـا شعيب:  لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتـن

 الية. وذكر عن أهل الكـهـف]88[العراف:   أو لتعودن في ملتنا 
ـدوكم أنهم قالوا:  إنأهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعـي

ًا أبـدا  ـف:   في ملتهم ولن تفلحـوا إذ  وـهـل اـشـتدت]20[الكـه
العداوة بين الرسل وقومهم إل بعد التصريح بمسبة دينهم وتســفيه

.207أحلمهم وعيب آلهتهم" أهـ. الدرر - جزء الجهاد ص
ًا: * ويقول الشيخ سليمان بن ـسـحمان عـنـد آـيـة الممتحـنـة أيـضـ

ـا:  ـه فيـه ومن يرـغـب ـعـن "فهذهّ هي ملة إبراهيم التي ـقـال الـل
، فعلى المسلم]130[البقرة:   ملةّ إبراهيم إل من سفه نأفسه 

ـد وأن أن يعادي أعداء الله ويظهر عداوتهم ويتباعد عنهم كل التباـع
، جزء الجهاد -221ل يواليهم ول يعاشرهم ول يخالطهم..." أهـ ص

الدرر السنية. 
وأخبر الله تعالى عن إبراهـيـم علـيـه الـسـلم ـفـي موـضـع آـخـر: 
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنأتم وآباؤكم الـقـدمون *

].76-75[الشعراء:   فإنأهم عدو لي إل رب العالمين 

وإذ ـقـال إبراهـيـم لبـيـه وفي موضع ثالث يـقـول ـسـبحانه: 
وقومه إنأـنـي ـبـراء مـمـا تعـبـدون إل اـلـذي فطرنـأـي ـفـإنأه

].27[الزخرف:   سيهدين 
* يقول الشيخ العلمة عبد الرحمن بن حسن بن الـشـيخ محـمـد
بن عـبـد الوـهـاب: "وـقـد اـفـترض الـلـه تـعـالى اـلـبراءة ـمـن الـشـرك

ّدل والمـشـركين والكـفـر بـهـم وـعـداوتهم وبغـضـهم وجـهـادهم:  فب
، فوالوهم]59[البقرة:   الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم 

وأعانوهم وظاهروهم، واستنصروا بهم عـلـى الـمـؤمنين وأبغـضـوهم
وسبوهم من أجل ذلك، وكل ـهـذهّ الـمـور تنـاقض الـسـلم كمـا دل

عليه الكتاب والسنة في مواضع".
- وهاهنا شبهة يطرحها كثير ـمـن المتـسـرعين، وـهـي ـقـولهم إن
ملة إبراهيم هذهّ إنما هي مرحلة أخيرة من مراحل الدعوة، يسبقها
ـة البلغا بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن، ول يلجأ الداعية إلى مـل
إبراهيم هذهّ من اـلـبراءة ـمـن أـعـداء الـلـه ومعـبـوداتهم والكـفـر بـهـا
وإظهار العداوة والبغضاء لهم إل بعد استنفاذ جمـيـع أـسـاليب اللـيـن
والحكـمـة.. فنـقـول وـبـالله التوفـيـق: إن ـهـذا الـشـكال إنـمـا حـصـل



ـط ـبب الخـل بسبب عدم وضوح ملة إبراهيم لدى هؤلء الناس، وبـس
بين طريقة الدعوة للكفار ابـتـداء وطريقتـهـا ـمـع المعاـنـدين منـهـم..
ًا الفرق بـيـن ذـلـك كـلـه وبـيـن موـقـف المـسـلم ـمـن معـبـودات وأيض
ومناهج وشرائع الكفار الباطلة نفسها.. فملة إبراهيم من حيث أنها
إخلص للعبادة لله وحدهّ وكفر بكل معبود ـسـواهّ ل يـصـح أن ـتـؤخر
ًا ـمـا تـحـويه ـ أو تؤجل.. بل ينبغي أن ل يبدأ إل بها، لن ذلك هو تماـم
كلمة ل إله إل الله ـمـن النـفـي والثـبـات وـهـو أـصـل اـلـدين وقـطـب
الرحى في دعوة النبياء والمرـسـلين، ولـجـل أن ـيـزول عـنـك، ـكـل

إشكال فهاهنا قضيتان: 
ـد ـمـن* الولى:   وهي البراءة من الطواغيت واللهة التي تعـب

دون الله عز وجل والكفر بها، فهذهّ ل تؤخر ول تؤـجـل.. ـبـل ينبـغـي
أن تظهر وتعلن منذ أول الطريق. 

ـبراءة ـمـن الـقـوام المـشـركين ـهـم أنفـسـهم إن* الثانأيةّ:   اـل
أصروا على باطلهم. وإليك التفصيل والبيان:-

 وهي الكفر بالطواغيت التي تعبد ـمـن دون القضيةّ الولى: 
ًا ـمـن حـجـر، أو الله عز وجل، سواء اـكـانت ـهـذهّ الـطـواغيت أـصـنام
ًا، أو تشريعات وـقـوانين ـمـن وـضـع ًا أو شجر ًا، أو قبر ًا أو قمر شمس
البشر.. فملة إبراهـيـم ودـعـوة النبيـاء والمرسـلين تسـتلزم إظهـار
الكفر بهذهّ المعبودات كلها وإبداء الـعـداوة والبغـضـاء لـهـا، وتـسـفيه
قدرها والحط من قيمتها وشأنها وإظـهـار زيفـهـا ونقائـصـها وعيوبـهـا
منذ أول الطريق. وهكذا كان حال النبياء حين كانوا يبدأون دعوتهم

ـل:  اعبدوا الـلـه واجتنـبـوا الـطـاغوت  لقوامهم بقولهم:  [النـح

، ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهـيـم علـيـه الـسـلم: ]36
قال أفرأيتم ـمـا كنـتـم تعـبـدون أنأـتـم وآـبـاؤكم الـقـدمون

].75[الشعراء:   فإنأهم عدو لي إل رب العالمين 

قال يا قوم إنأي بريء مما تـشـركون  وقوله في النعام: 
إذا قال إبراهيم لبيه وقومه إنأني ـبـراء  وقوله: ]،78[النعام: 

].27[الزخرف: .. مما تعبدون إل الذي فطرنأي فإنأه سيهدين 

ـم:  قالوا ـمـن فـعـل ـهـذا وكذا قوله سبحانه عن قوم إبراهـي
بآلهتنا إنأه لـمـن الـظـالمين ـقـالوا ـسـمعنا ـفـتى ـيـذكرهم

 أي يذكرهم  . قال المفسرون: ]60[النبياء:   يقال له إبراهيم 
ـة ـان بالدـل يعيبهم ويستهزىء بهم ويتنقصهم. والكتاب والسنة يمتلـئ

 بمـكـة، وكـيـف ـكـان يـسـفهعلى ذلك.. ويكفينا من ذلك هدي النبي 



آلهة قريش ويظـهـر اـلـبراءة منـهـا والكـفـر بـهـا ـحـتى ـكـانوا يلقـبـونه
بالصابئ. 

ـدبر الـقـرآن ـتيقنه ـفـارجع وـت وإن ـشـئت أن تتأـكـد ـمـن ذـلـك وـت
 مـنـه بـضـع آـيـات ـحـتىالمكي، الذي ـمـا ـكـانت تتـنـزل عـلـى الـنـبي 

ًا، وتتناقلـهـا ًا وـشـمالً وجنوـبـ ًا وغرـبـ تضرب بـهـا أكـبـاد المـطـي ـشـرق
اللسنة ـفـي الـسـواق والمـجـالس والـنـوادي.. وـكـانت ـهـذهّ الـيـات
تخاطب العرب بلغتهم العربية المفهومة.. بكل وضوح وجلء تـسـفه
آلهتهم وعلى رأـسـها اللت والـعـزى ومـنـاة الثالـثـة الـخـرى، أعـظـم
اللهة عند القوم في ذلك الزمان، وتعلن البراءة منها وعدم اللتقاء

ًا من ذلك.. إن هــو إلمعها أو الرضى بها وما كان النبي   ليكتم شيئ
نذير. 

ّدرون أنفسهم للدعوة ـفـي ـهـذا الزـمـان بحاـجـة إـلـى فالذين يص
ًا، لن دعوة تسعى ًا ومحاسبة أنفسهم عليه كثير تدبر هذا المر جيد
ًا ل يمكن لنصرة دين الله ثم تلقي بهذا الصل الصيل وراءها ظهري
ـذا أن تكون على منهج النبياء والمرسلين.. وها نحن نعايش ـفـي ـه
ـن الزمان انتشار شرك التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية بـي
ظهرانينا، فيلزم هذهّ الدعوات ول بد، التأسي بنبيها ـفـي اتـبـاع مـلـة
إبراهيم بتسفيه قدر هـذهّ الدـسـاتير وتـلـك القـوانين وذـكـر نقائـصـها
للناس وإبداء الكفر بها وإظهار وإعلن الـعـداوة لـهـا ودـعـوة الـنـاس
إلى ذـلـك.. وبـيـان تـلـبيس الحكوـمـات وـضـحكها عـلـى الـنـاس.. وإل
فـمـتى يظـهـر الـحـق، وكـيـف يـعـرف الـنـاس دينـهـم ـحـق المعرـفـة،
ويمـيـزون الـحـق ـمـن الباـطـل والـعـدو ـمـن اـلـولي.. ولـعـل الغالبـيـة
يتعذرون بمصلحة اـلـدعوة وبالفتـنـة.. وأي فتـنـة أعـظـم ـمـن كتـمـان
التوحيد والتلبيس على الناس في دينـهـم، وأي مـصـلحة أعـظـم ـمـن
إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالة لدين الله والمـعـاداة للـطـواغيت
التي تعبد ويدان لها من دون الله، وإذا ـلـم يبـتـل المـسـلمون لـجـل
ًا يـكـون ذـلـك وإذا ـلـم تـقـدم التـضـحيات ـفـي ـسـبيله فلي ـشـيء إذ
البلء.. ـفـالكفر ـبـالطواغيت كلـهـا واـجـب عـلـى ـكـل مـسـلم بـشـطر
ًا ل شهادة السلم.. وإعلن ذلك وإبداؤهّ وإظهارهّ واجب عظيم أيض
بد وأن تصدع به جماعات المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم
على القل، حتى يشتهر وينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة

، لـيـس ـفـي زـمـن التمكـيـنلـهـذهّ اـلـدعوات كـمـا ـكـان ـحـال الـنـبي 
وحسب بل وفي زمن الستضعاف، حيث ـكـان يـشـار إلـيـه بالـصـابع
ويحذر منه ويوصف بعداوة اللهة وغير ذلك.. وإننا لنعجب أي دعوة



هذهّ التي يتباكى أولئك الدعاة على مـصـلحتها وأي دـيـن ـهـذا اـلـذي
ـا يريدون إقامته وإظهارهّ وأكثرهم يلهج بمدح القانون الوضعي - وـي
للمصيبة - وبعضهم يثني عليه ويـشـهد بنزاهـتـه وـكـثير منـهـم يقـسـم
ًا للقـضـية والطرـيـق على احترامه واللتزام ببـنـودهّ وـحـدودهّ، عكـسـ
فبدلً من إظهار وإبداء العداوة لـه والكفـر بـه، يظهـرون الـولء لـه
ًا؟! ًا أو يقيـمـون ديـنـ والرضى عنه، فهل مثل ـهـؤلء ينـشـرون توحـيـد

إلى الله المشتكى.. 
وإبداء ـهـذا الـمـر وإظـهـارهّ لـيـس ـلـه علـقـة بتكفـيـر الـحـاكم أو
إصرارهّ على الحكم بغير شريعة الرحمن.. لنه متعلق بالدـسـتور أو
التشريع أو القانون القائم المحترم المطـبـق المبـجـل المحـكـم بـيـن

الناس. 
وهي البراءة ـمـن المـشـركين والكـفـر بـهـم- القضيةّ الثانأيةّ: 

وإظهار العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم. 
* يقول العلمة ابن القيم رحمه الله تعالى ـفـي إغاـثـة اللهـفـان:
"وما نجا من ـشـرك ـهـذا الـشـرك الـكـبر إل ـمـن ـجـرد توحـيـدهّ لـلـه
وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الـلـه" أهـــ. وينـسـب
لشيخ السلم وهذهّ القضية -أي البراءة من المـشـركين- أـهـم ـمـن

الولى أعني (البراءة من معبوداتهم). 
* يقول الشيخ حـمـد بـن ـعـتيق رحـمـه اللـه تـعـالى ـفـي "ـسـبيل

إنـأـا ـبـرءاؤا منـكـم ومـمـا النـجـاة والفـكـاك" عـنـد ـقـوله تـعـالى: 
ـة:   تعبدون من دون الله  : "وهاهنا نكـتـة بديـعـة وـهـي]4[الممتحـن

ـى ـه، عـل ّدم البراءة من المشركين العابدين غير الـل أن الله تعالى ق
اـلـبراءة ـمـن الوـثـان المعـبـودة ـمـن دون الـلـه لن الول أـهـم ـمـن
ًا الثاني، فإنه إن تبرأ من الوثان ولم يتبرأ ممن عـبـدها ل يـكـون آتـيـ
بالواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة

وأـعـتزلكم وـمـا ـتـدعون ـمـن دون من معبوداتهم، وكذا قوله: 
ّدم اعتزالهم على اعتزال ما يدعون مــن]48[مريم:   الله   الية. فق

ـدون ـمـن دون دون الله. وكذا قوله:  ـا يعـب فلما اعتزلهم وـم
ـن ، وقوله: ]49[مريم:   الله  ـدون ـم وإذ اعتزلتموهم وما يعـب

ـى]16[الكهف:   دون الله  ًا إـل ، فعليك بهذهّ النكتة فإنها تفتح لك باب
عداوة أعداء الـلـه. فـكـم ـمـن إنـسـان ل يـقـع مـنـه الـشـرك ولكـنـه ل



ًا بذلك إذ  ترك دين جمـيـع المرـسـلين" )(يعادي أهله فل يكون مسلم

أهـ.
* ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة له في
الدرر السنية: "والمرء قد ينجو من الشرك ويـحـب التوحـيـد، ولكـنـه
يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة ـمـن أـهـل الـشـرك وـتـرك ـمـوالة
ًا لـهـواهّ داخلً ـمـن الـشـرك ـفـي أهل التوحيد ونصرتهم. فيكون متبع
ًا ل يستقيم ًا من التوحيد أصولً وشعب شعب تهدم دينه وما بناهّ، تارك
معها إيمانه الذي ارتضاهّ فل يحب ول يبغض لله ول يعادي ول يوالي
لجلل من أنشأهّ وسّواهّ، وكل ـهـذا يؤـخـذ ـمـن ـشـهادة أن ل إـلـه إل

. 681الله" أهـ من جزء الجهاد ص
ًا في رسالة أخرى له من الكتاب نفســه ص :842* ويقول أيض

ـدائه المشــركين وبغضــهم ـت أـع ـه مـق ـى الـل ـرب إـل "وأفضــل الـق
وعداوتهم وجهادهم وبهذا ينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين،
وإن لم يفعل ذلك فله من وليتهم بحسب ـمـا أـخـل ـبـه وترـكـه ـمـن

ذلك، فالحذر الحذر مما يهدم السلم ويقلع أساسه" أهـ.
* ويقول سليمان بن سحمان: 

يوال ولم يبغض ولم يتجنـبفمن لم يعاد المشركين ولـم
وليس على نهج قويم معربفليس على منهاج سنة أحمد

* وـقـول الـشـيخ محـمـد ـبـن عـبـد الوـهـاب رحـمـه الـلـه: " ل ـبـد
للمسلم من التصريح بأنه من هذهّ الطائـفـة المؤمـنـة، ـحـتى يقويـهـا
وتقوى به ويفزع الـطـواغيت، اـلـذين ل يبلـغـون الغاـيـة ـفـي الـعـداوة
حتى يصرح لـهـم أـنـه ـمـن ـهـذهّ الطائـفـة المحارـبـة لـهـم". أهـــ ـمـن

مجموعة التوحيد. 
* وسئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابـنـا الـشـيخ محـمـد ـبـن
عبد الوهاب عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأـحـب أهـلـه، ولـكـن ل
يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم؟ فكان مما أجابا به: "من
قال ل أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم؟ فهو غير مسلم؟

ويقولون نأؤمن ببعض ونأكفر وهو ممن قال الله تعالى فيهم: 
ببعض ويريدون أن يتـخـذوا بـيـن ذـلـك ـسـبيل، أولـئـك ـهـم

)ً ) مقصود الشيخ هنا والله أعلم أن ل يعاديهم ول يبغضهم جملة وتفصيل
حتى في قلبه، بل يضمر لهم بدلً ـمـن ذـلـك اـلـود والمحـبـة فـهـذا ل ـشـك ـقـد

ـع المرـسـلين، ـقـال تـعـالى:  ـرك دـيـن جمـي ًانـقـض إيـمـانه وـت {ل تجد قوـمـ
.يؤمنون بالله واليوم الخآر يوادون من حاد الله ورسوله}



ًا  ًا مهينـ ًا وأعتـدنأا للكـافرين ـعـذاب ـاء:  الكـافرون حقـ [النـس
.)(. أهـ. من الدرر]151

* يقول سليمان بن سحمان: 
       ووال الذي والهّ منفعاد الذي عـــادى لدين محمـد

كل مهتــد
ًا وأبغض لبغض اللهوأحبب لحب الله من كان مـؤمنـ

أهــل التمرد
كذاك البــرا من كلوما الدين إل الحب والبغض والول
غاو ومعتد

ًا: * ويقول أيض
لعاديت من باللـهنعم لو صدقت الله فيما زعمتـه

ويحك يكفر
ًا وجهرة              ولما تهاجيهـم وللـكفروواليت أهل الحق سر

تنصر
      ولكن بأشــراط هنالكفما كل من قد قال ما قلت مسلم

تذكر
        بذا جاءنا النص  مباينة الكفار في كل مـوطـن

الصحيح المقرر
ًا وتسفيه رأيهـم وتضليلهـم فيما أتوهّوتكفيرهم جهر

وأظهروا
ًا لذاكوتصدع بالتوحيد بين ظهورهـم وتدعوهموا سـر
وتجهر

وملة إبراهيم لـوفهذا هو الدين الحنيفي والهـدى
كنـت تشعر

بالطبع ل نقول إن إظـهـار مـثـل ـهـذهّ اـلـبراءة والـعـداوة ـشـاملة
حتى للمؤلفة قلوبهم، أو من يظهرون التقبل ول يظـهـرون الـعـداوة
لدين الله، وإن كان الواجب وجودها في القلب لكل مـشـرك، ـحـتى
يتطهر من شركه، ولكن الكلم عـلـى الظـهـار والعلن والمـجـاهرة
ُيدعون إلى طاعة الله والبداء، فهؤلء وحتى المتجبرين والظالمين 
بالحكمة والموعظة الحسنة ابتداء فإن استجابوا فهم إخواننا نحبهم
بقدر طاعتهم ولهم ما لنا، وعليـهـم ـمـا عليـنـا. وإن أـبـوا ـمـع وـضـوح
الحجة واستكبروا وأصروا على ما هم علـيـه ـمـن الباـطـل والـشـرك
ـم ول ـة معـه ـه، فل مجامـل ـدين الـل ـادي ـل ـي الـصـف المـع ـوا ـف ووقـف

) انظر الهامش السابق. (



مداهنة.. بل يجب إظهار وإـبـداء اـلـبراءة منـهـم عـنـد ذـلـك.. وينبـغـي
التفريق هنا بين الحرص عـلـى هداـيـة المـشـركين والكـفـار وكـسـب
أنصار للدين واللين ـفـي البلغا والحكـمـة والموعـظـة الحـسـنة وبـيـن
ًا ـثير ـه، لن ـك ـن الـل قضية الحب والبغض والموالة والمعاداة في دـي
من الناس يخلط في ذـلـك فتستـشـكل عليـهـم ـكـثير ـمـن النـصـوص

ِد قومي فإنهم ل يعلمون" وما إلى ذلك. مثل: "اللهم اه
بين لـه أنـه مصـّر وقد تبرأ إبراهيم من أقرب الناس إليه، لمـا ت

فلما تبين له أنأه عدو لله على شركه وكفرهّ، قال تعالى عنه: 
ـة:   تبرأ منه  .. ذلك بـعـد أن دـعـاهّ بالحكـمـة والموعـظـة]114[التوـب

يا أـبـت إنـأـي ـقـد ـجـاءنأي ـمـن الحسنة، فتجدهّ يخاطبه بـقـوله: 
يا أبت إنأي أخآاف أن يمسك عذاب من  ]..43[مريم:   العلم 

ـد أن أرـسـله]45[مريم:   الرحمن  .. وهكذا موسى مع فرعون.. بـع
ّينـا لعلـه يتـذكر أو يخشـى  الله إليه وقال:  فقول له قولً ل

هل .. فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة لمر الله فقال: ]44[طه: 
ّكى وأهديك إلى ربك فتخشى   وأراهّ الـيــات لك إلى أن تز

والبيـنـات.. فلـمـا أظـهـر فرـعـون التـكـذيب والعـنـاد والـصـرار عـلـى
لقد علـمـت ـمـا أنـأـزلالباطل، قال له موسى كما أخبر تـعـالى:  

هؤلء إل رب السماوات والرض بـصـائر وإنـأـي أظـنـك ـيـا
ـائلً: ].102[الســراء:   فرعون مثبورا  ـم ـق ـدعو عليـه ـل وـي ربنا  ـب

إنأك آتيت فرعون ومله زينـةّ وأمـوالً فـي الحيـاة الـدنأيا
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد

ــونس:  على قلوبهم فل يؤمنوا حتى يروا العذاب الليم  [ـي
 فالذين يدندنون عـلـى نـصـوص الرـفـق واللـيـن والتيـسـير عـلـى]،88

إطلقها ويحملونها على غير محملها، ويضعونها ـفـي غـيـر موـضـعها،
ينبغي لهم أن يقفوا عند هذهّ القـضـية ـطـويلً، ويـتـدبروها ويفهموـهـا

ًا.. إن كانوا مخلصين..  ًا جيد فهم
ُكلم بشتى الساليب وأغلبها من ًا، أن من  وليعلموا بعد ذلك جيد
أـسـاليب الرـفـق واللـيـن، ـسـواء ـعـن طرـيـق الرـسـائل والكـتـب أو
ّيـن لـه أن الحـكـم ُب مباشرة ومواجهة عن طريق كثير من الـدعاة، و
بغير ما أنزل الله كفر.. وعلم بأنه ل يجوز ـلـه الحـكـم بغـيـر ـشـريعة
الله.. ولكنه برغم ذلك يصر ويـسـتكبر.. وإن ـكـان ـفـي ـظـاهرهّ ـفـي
كثير من المناسبات يضحك على أذقان المساكين بوـعـودهّ الفارـغـة
الكاذبة وكلماته المعسولة وحججه الواهـيـة الزائـفـة.. ولـسـان ـحـاله
ـي يكذب مقاله. وذلك بإقرارهّ وسكوته عن ازدياد الكفر والفساد ـف



وم.. وتشـديدهّ عـلـى الـدعاة والمـؤمنين، ًا بعـد ي البلد والعبـاد يومـ
وتضييقه على المصلحين ورصدهّ لهم بأجهزة مـخـابراته وـشـرطته..
وتوسيعه في الوقت ذاـتـه عـلـى ـكـل مـحـارب ـلـدين الـلـه، وتـسـهيل
وسائل الفساد والفساد لعداء الله بل وتسخير وسائل العلم لهم
ولفسادهم وللحادهم.. وإصدار القوانين واللوائح اـلـتي تـعـاقب ـكـل
من تهجم على ياسقه العصري الوـضـعي الـشـركي أو أعـلـن الكـفـر
ـائه ّين باطله للناس.. وإصرارهّ عـلـى إبـق والبراءة منه أو تنقصه أو ب
الحاكم الذي يفصل بين العباد في دمائهم وأموالهم وفروجهم، رغم
ما هو مشحون به من الكفر البواح.. وعدم استـسـلمه لـشـرع الـلـه
وتحكيمه مع علمه بوجوب ذلك ومطالبة المصلحين به.. فمثل هــذا
ل تجوز مداهنته أو مهادنته أو مـجـاملته أو تبجيـلـه بألـقـابه أو تهنئـتـه
ـه بالعياد والمناسبات أو إظهار الولء له أو لحكومته.. بل ل يقال ـل
إل كما ـقـال إبراهـيـم واـلـذين مـعـه لـقـومهم: إـنـا ـبـرءاء مـنـك وـمـن
ـدا ـم.. وـب دستورك وقوانينك الشركية وحكومتك الكفرية.. كفرنا بـك
ًا حتى ترجعوا إلى الله وتستسلموا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد
ًا التحذير من موالتهم وتنقادوا لشرعه وحدهّ.. ويدخل في ذلك أيض
ـابهم ومن الدخول في طاعتهم والطمئنان إليهم والمـشـي ـفـي رـك
وتكثير سوادهم عن طريق الوظائف التي تعينـهـم عـلـى ـبـاطلهم أو
تثبــت حكومــاتهم وتحفــظ أو تنفــذ قــوانينهم الباطلــة كــالجيش

والشرطة والمباحث وغير ذلك.. 
ولقد كانت مواقف السلف ـمـع أـمـراء زـمـانهم - اـلـذين ل تـصـح
بحال من الحوال مقارنتهم بهذا الطاغوت وأمثاله - مواقف حازمة
واضحة نظيفة.. وأين مواقف كثير من أصحاب الدعوات في زمانـنـا
هذا منها.. مع شهرة هؤلء وتصفيق أتـبـاعهم لـهـم.. وـمـع أن أولـئـك
السلف ما تخرـجـوا ـمـن كلـيـات العـلـوم السياـسـية أو الحـقـوق، ول
ـد ـر بمكاـي ـة التبـص ـة بحـج ـد أو المجلت النتـن ـرأون الجراـئ ـانوا يـق ـك
العداء.. مع ذلك ـكـانوا يـفـرون ـمـن الـسـلطان وأـبـوابه والـسـلطان
يطلبهم ويغريهم بالموال وغيرها.. أما المنتسبون إليهم اليوم ممن
ـأتون لعب الشيطان بدينهم فيطلبون صلح دنياهم بفساد دينهم؛ فـي
ويطلبون أبواب السلطان والسلطان يذلهم ويعـرض عنهـم.. وكـان
ـى أـمـراء الـجـور، السلف رضوان الله عليهم ينهون عن الدخول عـل
حتى لمن أراد أمرهم بالمعروف أو نهيـهـم ـعـن المنـكـر، مخاـفـة أن
يفتتن بـهـم فـيـداهنهم أو يـجـاملهم لكرامـهـم أو يـسـكت ـعـن بـعـض
باطلهم ويقرهّ، ويرون أن البعد عنهم واعتزالهم خيـر بـراءة وإنكـار



لحوالهم.. واستمع إلى سفيان الثوري وهو يكتب إلى عباد بن عباد
فيقول في كتابه: "إـيـاك والـمـراء أن ـتـدنو منـهـم أو تـخـالطهم ـفـي
شيء من الشياء، وإياك ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد
ًا.." مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس.. وإنما اتخذها فجار القراء ـسـلم

ـان العـلـم وفـضـله (13/586اهـ. من سير أعلم النبلء ( ) وجامع بـي
) فانظر إلى سفيان رحمه الله تعالى وهو يسمي مـا يصـفه1/179

دعاة اليوم بمصلحة الدعوة: "خديعة إبلـيـس".. وـلـم يـقـل لـصـاحبه
كما يفعل كثير من دعاة هذا الزمان الذين يـضـيعون أعـمـارهم ـفـي
طلب مصلحة اـلـدعوة ونـصـر اـلـدين عـنـد أـعـدائه ومـحـاربيه: "ل ـيـا
أخي!! اثبت وجودك وتـقـرب إليـهـم لعـلـك تحـصـل عـلـى منـصـب أو
كرـسـي ـفـي مجـلـس اـلـوزراء أو مجـلـس الـمـة، ولعـلـك تقـلـل ـمـن
اة والفجـرة الظلم أو تنفـع إخوانـك. ول تـترك هـذا المنصـب للعص
ليستغلوهّ.. و... و.." ـبـل وـصـف ذـلـك ـبـأنه ـسـلم لـلـدنيا عـنـد فـجـار
القراء وإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا. نسأل الله العافية،
ـه ونعوذ بالله من شر أهل هذا الزمان وشر تلبيـسـاتهم.. ورـحـم الـل

من قال: 
كفـــــرقوم تراهم مهطعين لمجلـس    وكل  الشقاء  فيه 

دان
ًا   فيبل فيه قانون النصارى حاكم جاء  نص  دون  من 

القـــرآن
ًا لكم من معشر قد أشربـوا ّب ورشوةت الخلف  حــب         

السلطان
ًا ـمـا ـجـاء * وهذا شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب يكرر ـكـثير
عن سفيان الثوري من قوله: "من جالس صاحب بدـعـة ـلـم يـسـلم

من إحدى ثلثا: 
イـد إما أن يكون فتنة لغيرهّ بالجلوس معه، وـق

ّنة حـسـنة فـلـه ورد في الحديث: "من سن في السلم ـسـ
أجرها وأجر من عمل بـهـا بـعـدهّ، ـمـن غـيـر أن ينـقـص ـمـن
أجورهم شيء ومن سن في السلم سنة سيئة كان عليـه
وزرها ووزر من عمل بها من بعدهّ من غير أن ينقص مــن

أوزارهم شيء" رواهّ مسلم. 
ロ،أن يـقـع ـفـي قلـبـه ـشـيء ـمـن الستحـسـان

فيزل به فيدخله الله النار بسبب ذلك. 



ハوا وإنـي أن يقول: "والله ما أبـالي بمـا تكلم
واثق من نفسي فـمـن أـمـن الـلـه عـلـى ديـنـه طرـفـة عـيـن

سلبه الله إياهّ" اهـ. من الدرر السنية وغيرها. 
فإذا ـكـانت ـهـذهّ أـقـوالهم ـفـي مجالـسـة أـهـل الـبـدع وإن ـكـانت
بدعهم غير مكفرة كما هو معلوم في مواضع ـكـثيرة ـمـن كلمـهـم..
فكيــف بمجالســة المرتــدين مــن عبيــد القــانون وغيرهــم مــن
المشركين.. وتأمل قوله في الثالثة: "إني واثق ـمـن نفـسـي" وـكـم

سقط بسببها وبمثلها كثير من دعاة زماننا، فالسلمة.. السلمة.. 
وعـلـى ـكـل ـحـال فـقـد أبـطـل الـلـه تـعـالى جمـيـع ـهـذهّ الـطـرق
ًا للدين.. فبين جل وعل المعوجة التي يحلم أصحابها أن وراءها نصر
ًا في التـقـرب إـلـى الظلـمـة.. أن ل نصر يرتجى ول مصلحة دينية أبد

َبت النبي  ّي ول تركنوا إلى : فقال سبحانه في سورة هود التي ش
الذين ظلموا فتمسكم النار وما لـكـم ـمـن دون الـلـه ـمـن

ـداهنات]113[هود:   أولياء ثم ل تنصرون  ـذهّ الـم ، فليس وراء ـه
ـك ـوهم ذـل ـه ول مـصـلحة وإن ـت ـدين الـل ًا ـل ـة نـصـر والـسـبل الملتوـي
ـدهم مـصـلحة ـار عـن ـون مـسـيس الـن ـم إل أن يـك ـون.. اللـه المتوهـم

للدعوة.. فأفق من نومك، ول تغتر بكل ناعق وزاعق.. 
الركــون  ول تركنوا  * وقد قال المفسرون في قوله تعالى: 

هو الميل اليسير. 
ـة ولـيـن * وقال أبو العالية: ل تميلوا إليهم كل الميل ـفـي المحـب

الكلم. 
ًا أو * وقال سفيان الثوري: من لق لهم دواة أو ـبـرى لـهـم قلـمـ

ًا دخل في ذلك.  ناولهم قرطاس
ـار ـمـن * قال الشيخ حمد بن عتيق: فتوعد سبحانه بمسيس الـن

ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلم. 
* وقال الشيخ عبد اللطـيـف ـبـن عـبـد الرحـمـن -وـهـو ـمـن أئـمـة
ًا- بعد أن ذكر بعض أـقـوال المفـسـرين الدعوة النجدية السلفية أيض
السابقة في معنى الركون: "وذـلـك لن ذنـب الـشـرك أعـظـم ذـنـب
عصي الله ـبـه عـلـى اختلف رتـبـه، فكـيـف إذا انـضـاف إلـيـه ـمـا ـهـو
أفحش، من الستهزاء بآيات الله وعزل أحـكـامه وأواـمـرهّ وتـسـمية
ما ضادهّ وـخـالفه بالعداـلـة، والـلـه يعـلـم ورـسـوله والمؤمـنـون  أنـهـا
الكفر والجهل والضللة، ومن له أدنى أنفة وـفـي قلـبـه نـصـيب ـمـن
ـل الحياة يغار لله ورسوله وكتابه ودينه ويشتد إنكارهّ وبراءته في ـك
محفل، وكل مجلس، وهذا من الجهاد الذي ل يحصل جهاد العدو إل



به، فاغتنم إظهار دين الله والمذاكرة به وذم ما خالفه والبراءة منه
ومن أهله، وتأمل الوـسـائل المفـضـية إـلـى ـهـذهّ المفـسـدة الـكـبرى
وتأمل نصوص الشارع في قـطـع الوـسـائل واـلـذرائع، وأـكـثر الـنـاس
ولو تبرأ من هذا ومن أهله، فهو جند لمن تولهم وأنس بـهـم وأـقـام

. فلله161بحماهم والله المستعان" اهـ من الدرر، جزء الجهاد ص
ّنه يتكلم عن زماننا.  درهّ كأ

* يقول الشيخ محمد بن عـبـد الوـهـاب: "ـفـالله الـلـه ـيـا إـخـواني
ُأّسه ورأسه، شهادة أن ل إله إل الله، ّوله و تمسكوا بأصل دينكم، وأ
واعرفوا معناها وأحبوـهـا، وأحـبـوا أهلـهـا، واجعـلـوهم إـخـوانكم، وـلـو
ًا واكفروا بالطواغيت وـعـادوهم وأبغـضـوهم، كانوا بعيدين منكم نسب
ـّي وأبغضوا من أحبهم. أو جادل عنهم أو لم يكفرهم، أو قال ـمـا عـل
ـترى ـه واـف منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الـل
ّلف الله كل مسلم ببـغـض الكـفـار، واـفـترض علـيـه ًا، فقد ك ًا مبين إثم
عداوتهم، وتكفيرهم والبراءة منهم، وـلـو ـكـانوا آـبـائهم أو أبـنـائهم أو
إخوانهم، فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم ل تشركون به

ًا" أهـ. من مجموعة التوحيد.  شيئ
*تنبيه: واعلم بعد ذلك كله، أن ل تنافي بين القيام بملة إبراهيم
والخذ بأسباب السرية والكتمان في العـمـل الجـاد لنـصـرة الـدين..
وكلمنا هذا كله ل يرد هذا السبب العظيم الذي كان يأخذ به الـنـبي 
والدلة عليه من سيرته أكثر من أن تحصى.. ولكن الذي يقــال: إن
هذهّ الـسـرية يـجـب أن توـضـع ـفـي مكانهـا الحقيـقـي.. وـهـي ـسـرية
التخطيط والعداد، اما ملة إبراهيم والكـفـر ـبـالطواغيت ومـنـاهجهم
وآلهتهم الباطلة فهذهّ ل تدخل في الـسـرية ـبـل ـمـن علنـيـة اـلـدعوة
ُيحـمـل ًا، وعـلـى ذـلـك  فينبغي إعلنها منذ أول الطريق كما بينا سابق

ة مـن أمـتي ظـاهرين علـى الحـق"..قـول النـبي  : "ل تـزال طائف
الـحــديث. رواهّ مـســلم وغـيــرهّ.. أـمــا إخفاؤـهــا وكتمـهــا مداهـنــة
للطواغيت، وتغلغلً في صفوفهم وارتقاء في مناصبهم.. فليس ـمـن

.. ـبـل ـهـو مـن ـهـدي وـسـرية أـصـحاب التنظيمـاتهدي نبينا محمد 
ًا:  ..لكم دينكم ولي دـيـن  الرضية الذين يجب أن يقال لهم أيض

وخلصة المر أنها: سرية في العداد والتخطيط علنية ـفـي اـلـدعوة
والتبليغ. 

ًا من الـنـاس ـسـواء ـمـن المرجفـيـن أو * وإنما قلنا ذلك لن كثير
ممن لم يفهموا دعوة النبياء حق الفهم، يقولون عن جهل منهم إن



هذهّ الطريق التي تدعون إليها تكشفنا وتفـضـح تخطيطاتـنـا وتعـّجـل
بالقضاء على الدعوة وثمراتها.. 

فيقال لهم أولً: إن هذهّ الثمرات المزعومة ـلـن تيـنـع وـلـن يـبـدو
صلحها حتى يكون الغراس على منهاج النبوة، وواقع هذهّ الدعوات
العصرية أكبر دليل وشاهد على ذلك بعد الدلة الشرعية المتقدمــة
ّلة إبراهيم ودعوة النبـيـاء والمرـسـلين ـصـلوات الـلـه وـسـلمه من م
عليهم أجمعين.. حيث إن ما نعانيه اليوم من جهل أبـنـاء المـسـلمين
ـبراء، والتباس الحق عليهم بالباطل، وعدم وضوح مواقف الولء واـل
إنما هو من سكوت وكتمان العلماء واـلـدعاة لـهـذا الـحـق وـلـو أنـهـم
صرحوا وصدعوا به وابتلوا كما هو حال النبياء لظـهـر وـبـان للـنـاس
ًا، ولتمحص وتميز بذلك أهل الحق ـمـن أـهـل الباـطـل ولبلـغـت جميع
رسالت الله ولزال التلبيس الحاصل على الناس خاصة في الـمـور
المهمة والخطيرة في هذا الزمان، وكما قيل: "إذا تكلم العالم تقية
ـه ـن الـل ـر دـي ـم يظـه ـر الـحـق". وإذا ـل ـتى يظـه ـه فـم والجاـهـل بجهـل
ـا ـتي ينتظرـه ـك اـل وتوحيدهّ العملي والعتقادي للناس.. فأي ثمار تـل

ويرجوها هؤلء الدعاة.؟
أهي (الدولة الـسـلمية)؟ إن إظـهـار توحـيـد الـلـه الـحـق للـنـاس
ـد ـهـي الغاـيـة ـوار التوحـي وإخراجـهـم ـمـن ظلـمـات الـشـرك إـلـى أـن

ّكل بالدعوات وإن ابتلي الدعاة..  العظمى والمقصود الهم وإن ن
ـة والبلء:  ـدين إل بالمدافـع ـر اـل ـل يظـه وـلـول دـفـع الـلـه وـه

ـرة:   الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض  ، فـبـذلك]251[البـق
ـاختلف يكون إعلء دين الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الـشـرك ـب
صورهّ، وهذهّ هي الغاية اـلـتي يـكـون ـمـن أجلـهـا البلء وتنـحـر عـلـى
عتباتها التضحيات.. وما الدولة السلمية أصلً إل وسيلة من وسائل
هذهّ الغاـيـة العظـمـى.. وـفـي قـصـة أـصـحاب الـخـدود ـعـبرة لوـلـي
اللباب فإن ذلك الغلم الداعـيـة الـصـادق ـمـا أـقـام دوـلـة ول ـصـولة
ًا ًا مـؤزر ّنه أظهر توحيد الله أيما إظهار، ونصر الدين الحق نـصـر ولك
ونال الشهادة، وما قيمة الحياة بعد ذلك، وـمـا وزن القـتـل والـحـرق
والتعذيب إذا فاز الداعية بالفوز الكبر.. كانت الدوـلـة أم ـلـم تـكـن..
ّدت لـهـم الخادـيـد ـفـإنهم منتـصـرون لن وإن ُحّرق المؤمنين وإن ُخ
كلـمـة الـلـه ـهـي الـظـاهرة والعلـيـا.. أـضـف إـلـى ذـلـك أن الـشـهادة

طريقهم والجنة نزلهم.. فأنعم بذلك أنعم.. 
* وبهذا تعلم أن قول أولئك الجّهال: "إن ـهـذهّ الطرـيـق تقـضـي
ـدعوة على الدعوة وتعجل ببوار ثمراتها" جهل وإرجاف، لن هذهّ اـل



هي دين الله الذي وعد الله عز وجل بأن يظـهـرهّ عـلـى اـلـدين كـلـه
ولو كرهّ المـشـركون، وذـلـك ـكـائن ل رـيـب فـيـه، ونـصـرة دـيـن الـلـه
وإعلؤهّ ليست متعلقة بأشخاص هؤلء المرجفـيـن، ـتـذهب ـبـذهابهم

ـوليهم.. ـقـال تـعـالى:  وإن تتولوا يـسـتبدل أو تهلك بهلكهم أو ـت
ًا غيركم ثم ل يكونأـوا أمثـالكم  ـد:   قوم يـا . وـقـال: ]38[محـم

أيها الذين آمنوا من يرتد منـكـم ـعـن ديـنـه فـسـوف ـيـأتي
الله بقوم يحبهم ويحبونأه أذلةّ على المؤمنين أعزة على
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ول يخافون لومةّ لئم

ـدة:  ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم  [الماـئ

ومن يتول فإن الله هو الغـنـي الحمـيـد   وقال سبحانه: ]،54
، وها هي دعوات الرسل والنبـيـاء وأتـبـاعهم خـيـر ـشـاهد]24[الحديد: 

ّـثـر ًا وـمـا أ ًء وامتحاـنـ في شعاب الزمان.. وقد ـكـانوا أـشـد الـنـاس بل
ً ًا وتغلغل ًا واشتهار ذلك البلء في نور دعواتهم، بل ما زادها إل ظهور
ًا ـور ـت ـن في قلوب الناس وبين صفوفهم، وها هي إلى اليوم ما زاـل
يهتدي به السائرون في طريق الـدعوة إـلـى الـلـه، وـهـذا هـو الـحـق

الذي ل مرية فيه. 
ّله فل بد من معرفة قضية أخيرة هنا.. وهي أن * ثم ومع ذلك ك
ّـفـار المعاـنـدين وإـبـداء هذا الصدع بإظهار العداوة واـلـبراءة ـمـن الك
الكفر بمعبوداتهم وبـاطلهم المتنـوع ـفـي كـل زمـان، وإن كـان هـو
الـصـل ـفـي ـحـال الداعـيـة المـسـلم.. وـهـو ـصـفة النبـيـاء وطرـيـق
دعوتهم المستقيم الواضح.. ولن تفـلـح ـهـذهّ اـلـدعوات وـلـن يـصـلح
مرادها وحالها وـلـن يظـهـر دـيـن الـلـه وـلـن يـعـرف الـنـاس الـحـق إل
ّنه إذا ـصـدعت ـبـه طائـفـة ـمـن بالتزام ذلك واتباعه، مع ذلك يقال بأ
أهل الحق سقط عن الخرين والمستضعفين منهم من ـبـاب أوـلـى،
ّنه واجب على كل مـسـلم ـفـي وذلكم الصدع به، أما هو بحد ذاته فإ
ّنه كما أـسـلفنا ـمـن ل إـلـه إل الـلـه اـلـتي ل يـصـح كل زمان ومكان ل
إـسـلم امرـىـء إل بهـا، أـمـا أن يهـمـل ويلـغـى الـصـدع بـه كلـيـة مـن
ّـنـه أـصـل أـصـيل ـفـي دـعـوات النبـيـاء، ـفـأمر حساب الدعوات ـمـع أ
غريب محدثا ليس من دين السلم في شيء، بل دخل على هؤلء

 بتقليدهم ومحاكاتهم للحزابالدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي 
الرضية وطرائقـهـا اـلـتي ـتـدين بالتقـيـة ـفـي ـكـل أحوالـهـا ول تـبـالي

بالمداهنة أو تتحرج من النفاق.. 
ـن * واستثناؤنا هذا غير نابع من الهوى والتكتيكات العقلية بل ـم

 ـفـيالنصوص الشرعية النقلية الـكـثيرة.. والمتأـمـل لـسـيرة الـنـبي 



ًا.. وانظر على سبيل المثــال عهد الستضعاف يتجلى له ذلك واضح
ل الحصر.. قصة إسلم عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مـسـلم
ومـحـل الـشـاهد منـهـا ـقـوله، قـلـت: "إـنـي متبـعـك". ـقـال: "إـنـك ل
تستطيع ذلك يومك هذا أل ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إـلـى
أهلك فإذا سمعت بي قد ظـهـرت ـفـأتني.. الـحـديث" ـقـال الـنـووي:
ـامتي مـعـك. "معناهّ قلت له إني متبعك على إظهار السلم هنا وإـق
ـن ـك ـم فقال: ل تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين ونخاف علـي
أذى كفار قريش ولكن قد حصل أجرك فابق على إـسـلمك وارـجـع
إلى قومك واستمر على السلم في موضعك حتى تعلمني ظـهـرت

 في ـعـدم إعلن وإظـهـارفأتني..." أهـ. فهذا واحد قد أذن له النبي 
 كانت مشتهرة معروـفـة ـظـاهرةالدين.. لن دين الله ودعوة النبي 

 ـفـي الـحـديث نفـسـه: "ألفي ذلك الوقت ويدلك عـلـى ذـلـك ـقـوله 
ترى حالي وحال الناس".

ًا، ومـحـل الـشـاهد منـهـا وقصة إسلم أبي ذر ـفـي البـخـاري أيـضـ
 له: "يا أبا ذر أكتم هـذا المـر وارـجـع إـلـى بـلـدك، ـفـإذا بلـغـكقوله 

ظهورـنـا فأقـبـل..." الـحـديث وـمـع ـهـذا فـقـد ـصـدع ـبـه أـبـو ذر بـيـن
ّفار متابعة منه لهدي الـنـبي   وطريقـتـه ـفـي ذـلـك، وـمـعظهراني الك

أنـهـم ـضـربوهّ ليـمـوت كـمـا ـجـاء ـفـي الـحـديث، وـمـع تـكـرارهّ ـلـذلك
ّذله ول ـقـال ـلـهالصدع، فإن النبي   لم ينكر عليه فعله ذـلـك، ول ـخـ

ـة، ّنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير فتـن كما يقول دعاة زماننا إ
وتضر مصلحة الدعوة أو أخرت الدعوة مائة سنة.. حاـشـاهّ ـمـن أن
ـوم القياـمـة يقول مثل ذلك.. فهو قدوة الناس كافة وأسوتهم إلى ـي
ـدعوة ـاع اـل في هذا الطريق.. فاستخفاء بعض المستضعفين من اتـب

 كانت ـظـاهرةشيء وظهور الدين وإعلنه شيء آخر، ودعوة النبي 
معروفة مـشـتهرة، والـكـل يـعـرف أن أـصـلها وقـطـب رحاـهـا الكـفـر
بطواغيت ذلك الزمان وتوحيد العبادة بكل أنواعـهـا لـلـه ـعـز وـجـل..
ّنه ليحذر منها وتـحـارب بـشـتى الوـسـائل.. وـمـا احـتـاج أتـبـاعه حتى أ
المستضعفين أصلً للستخفاء والهجرة وـمـا حـصـل لـهـم ـمـن الذى
والستضعاف ما حصل إل بـسـبب وـضـوح اـلـدعوة واـشـتهار أـصـلها،
ولو كان عندهم من المداهنة قليلً مما عند أـهـل زمانـنـا لـمـا حـصـل

لهم ذلك كله. 
* وبمعرفتك لهذهّ النكتة تتـضـح ـلـك فاـئـدة أـخـرى مهـمـة: وـهـي
ّفار وتخفي بعض المـسـلمين بـيـن ـصـفوفهم أثـنـاء جواز مخادعة الك
ًا.. ًا وأصل الدعوة مشــتهر المواجهة والقتال إذا ما كان الدين ظاهر



ففي هذهّ الحوال يصح الستشهاد بحادثة قـتـل كعـب بـن الشـرف
وأمثالـهـا.. أـمـا أن يـضـيع ـكـثير ـمـن اـلـدعاة أعـمـارهم ـفـي جـيـوش
الـطـواغيت ـمـوالين ـمـداهنين يحـيـون ويموـتـون وـهـم ـفـي ـخـدمتهم
وخدمة مؤسساتهم الخبيثة بحـجـة اـلـدعوة ونـصـر اـلـدين.. فيلبـسـوا
على النـاس دينهـم ويـقـبروا التوحيـد.. فهـذهّ الـسـبل ـفـي المغـرب

 وهديه عنها في أقاصي المشرق. ودعوة النبي 
ًا ّتان بين مشّرٍق ومغّرِبسارت مشّرقًة وسرت مغّرب ش

ًا ـهـي طرـيـق اـلـدعوة الـصـحيحة.. اـلـتي فيـهـا فمـلـة إبراهـيـم إذ
مفارقة الحباب وقطع الرقاب.. أما غيرها ـمـن الطراـئـق والمناـهـج
ـة ـحابها إقاـم الملتوية والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد أـص
دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز والمناصب، ودون أن يغضبوا
أصحاب الـسـلطان.. أو يفـقـدوا القـصـور والنـسـوان والـسـعادة ـفـي
الهل والبيوت والوطان، فليست من ملة إبراهيم ـفـي ـشـيء. وإن
ادعى أصحاب هذهّ الدعوات أنهم على منهج السلف ودعوة النبياء
والمرسلين.. فوالله لقد رأيناهم.. رأيناهم كيف يبـشـون ـفـي وجـوهّ
ّفار المحادين لله ورسوله ل لـدعوتهم المنافقين والظالمين بل والك
ًا لـبـاطلهم ويـصـفقون ورجاء هدايتهم، بل يجالسونهم مداهنًة وإقرار
ًا يبجـلـونهم وـيـدعونهم بألـقـابهم.. نـحـو: لـهـم ويقوـمـون لـهـم إكراـمـ
صاحب الجللة والملك المعظم والرئيس المؤمن وـصـاحب الـسـمو
بل وإمام المسلمين وأمير المؤمنين مع أنهـم حـرب عـلـى الـسـلم

.. نعم والله لقد رأيناهم يغدو أحدهم ويروح.. يبيع دينه)(والمسلمين

) فائدة مهمة تفضح علماء الحكومات: اعلم عافانا الله وإياك من تلبيس(
الملبسين أن ما يفعله كثير ـمـن الجـهـال وإن لقـبـوا بالمـشـايخ وتمـّسـحوا
ـر الـمـؤمنين أو بالسلفية من تلقيب كثير من طغاة هذا الزمان بلـقـب أمـي
إمام المسلمين.. إنما ينهجون ـبـذلك نـهـج الـخـوارج والمعتزـلـة ـفـي ـعـدم
اعتبار شرط القرشية في المام.. راجع في ذلك ـصـحيح البـخـاري: كـتـاب
الحـكـام (ـبـاب: الـمـراء ـمـن قرـيـش)، وغـيـرهّ ـمـن كـتـب الـسـنة والفـقـه
ـه.. ونـقـل والحكام السلطانية فإنه أمر معروف لن تجد عناء في مراجعـت
الحافظ ابن حجر ـفـي الفـتـح عـن القاضـي عـيـاض ـقـوله: اـشـتراط ـكـون
ـم ًا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مـسـائل الجـمـاع، وـل المام قرشي
ينـقـل ـعـن أـحـد ـمـن الـسـلف فـيـه خلف وـكـذلك ـمـن بـعـدهم ـفـي جمـيـع
المصار. قال: ول اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم في المعتزلة" اهـــ (

31/91.(

* ثم رأيت الشيخ عبد الله أبا بطين وهو من علماء الدعوة النجدية يرد عـلـى
بعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشيخ محـمـد بـن عـبـد الوـهـاب وعـبـد
العزيز بن محـمـد ـبـن ـسـعود بلـقـب الـمـام وهـمـا غـيـر قرـشـيين.. يـقـول:



ًا يدرس التوحيـد وربمـا دّرسـه بأقل من جناح بعوضة.. يمسي مؤمن
ويصبح يقسم على احترام الدستور بقوانينه الكفرية، ويشهد بنزاهة
القانون الوضعي.. ويكثر ـسـواد الـظـالمين ويلـقـاهم ـبـوجه منبـسـط
ّنهم يمرون بآيات الله الليل والنهار تنهاهم عــن ولسان عذب.. مع أ
الركون للظالمين أو ـطـاعتهم والرـضـى ـعـن بـعـض ـبـاطلهم.. فـهـم

ـات، كـقـوله تـعـالى:  ول تركـنـوا إـلـى اـلـذين يـقـرأون ـهـذهّ الـي
وقد نأزل ، وقوله عز وجل: ]113[هود:   ظلموا فتمسكم النار 

عليكم ـفـي الكـتـاب أن إذا ـسـمعتم آـيـات الـلـه يكـفـر بـهـا
ويستهزأ بها فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا ـفـي ـحـديث

ًا مثلهم.ً.ً.ً  ].140[النساء:  الية  غيره إنأكم إذ
* يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ـبـن الـشـيخ محـمـد بـن عـبـد

ًا مثلهم  الوهاب في معنى قوله تبارك وتعالى:  ، "الـيــة إنأكم إذ
ا ويسـتهزأ على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفـر به
بها فجلس عند الكافرين المستهزئين مـن غـيـر إـكـراهّ ول إنـكـار ول
ـم ـم وإن ـل قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرهّ فهو كافر مثلـه

.79يفعل فعلهم.." اهـ من الدرر جزء الجهاد ص
وإذا رأيت اـلـذين يخوـضـون ـفـي آياتـنـا وقوله عز وجل: 

].68[النعام:   فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 

"ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما ادعى إمامة المة، وإنما ـهـو ـعـالم
دعا إلى الهدى وقاتل عليه ولم يلقب في حياته بالمام ول عبد العزيز بن
ًا، وإنـمـا ـحـدثا محمد بن سعود ما كان أحد في حياته منـهـم يـسـمى إماـمـ

ًا بعد موتهما" أهـ. انظر الدرر جزء الجهاد ص ،240تسمية من تولى إمام
فـانظر إلـى ـهـذا العـالم الرـبـاني كـيـف يـتـبرأ مـن ذـلـك وينـكـرهّ رـغـم أن
الـمـذكورين كانـا ـمـن دـعـاة الـهـدى، ول يـكـابر مـكـابرة ـكـثير مـن مـشـايخ
ـام الحكومات في هذا الزمان الذين يصرون على تسمية ـطـواغيتهم بالـم
وأميـر المـؤمنين.. فبشـراهم بـأنهم علـى نهـج الخـوارج سـائرون.. ذلـك
الوصف الذي طالما رـمـوا ـبـه طلـبـة العـلـم ودـعـاة الـحـق اـلـذين يناـبـذون

طواغيتهم.. 

ًا بما الرامي بـه فعل            ورموهُم بغي عنه  ليدفع  أولى               
الجاني

ًا ولذاك عند الغّر يشتبهــــانيرمي البريء بما جناهّ مباهت

وهذا كله بالنسبة لـشـرط القرـشـية، فكـيـف إذا انـضـم إـلـى ذـلـك انـعـدام
ُعـدم العدالة والعلـم والحكمـة وغيـر ذـلـك مـن ـشـروط الماـمـة؟ وكيـف إذا 

السلم واليمان؟ كيف، كيف؟



* قال الحسن البصري: ل يجوز له القعود معـهـم خاـضـوا أو ـلـم
وإّما ينسينك الشيطان فل تقـعـد بـعـد يخوضوا لقوله تعالى: 

 وكذا ـقـوله تـعـالى: ]،68[النعام:   الذكرى مع القوم الظالمين 
ًا ًا قليلً إذ ّبتنـاك لقـد كـدت تركـن إليهـم شـيئ وـلـول أن ث
لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ل تجد لك علينـا

ًا  .]74[السراء:   نأصير
* يقول الشيخ سليمان بن عبد الـلـه: "ـفـإذا ـكـان ـهـذا الخـطـاب
لشرف مخلوق صلوات الله وسلمه عليه فكيف بغـيـرهّ" اهـــ. ـمـن

.47الدرر جزء الجهاد ص
ًا الـمـؤمنين:  والذين ـهـم ـعـن ويـقـرأون ـقـوله تـعـالى واـصـف

ـون:   اللغو معرضون  ـوله: ]،3[المؤمـن والذين ل يـشـهدون  وـق
ًا  ِكرام ].72[الفرقان:   الزور وإذا مّروا باللغو َمّروا 

ويزعمون أنهم على منهج السلف، والـسـلف ـكـانوا يـفـرون ـمـن
أبواب السلطين ومناصبهم في عهد أرباب الشريعة والهدى ل ـفـي
عهود الجور والظلمات.. ووالله ما وـضـع الـسـيف عـلـى رـقـابهم ول
علقوا ـمـن أرجلـهـم وـمـا أـجـبروا عـلـى ذـلـك.. ـبـل فعـلـوهّ مخـتـارين
ومنحوا عليه الـمـوال الطائـلـة.. والحـصـانات الدبلوماـسـية.. فنـعـوذ
بالله من هوى النفوس وطمس البـصـائر.. وليتـهـم أعلنوـهـا وـقـالوا:
ًا عـلـى اـلـدنيا.. ـبـل يقوـلـون مـصـلحة اـلـدعوة ونـصـر فعلناـهـا حرـصـ
الدين.. فعلى من تضحكون ـيـا مـسـاكين.. أعليـنـا نـحـن الـضـعفاء؟؟
ًا... أم عـلـى جـبـار الـسـموات ًا ول نفع فإننا وأمثالنا ل نملك لكم ضر

والرضين، الذي ل تخفى عليه خافية، ويعلم سركم ونجواكم..
ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم أو انكر عليهم ذلك، بـضـحالة
الفكر وقلة الخبرة وأنهم ليس عندهم حكمة ـفـي اـلـدعوة ول ـصـبر
في اقتطاف الثمر أو بصيرة ـفـي الواـقـع والـسـنن الكونـيـة.. وأنـهـم
ينقصهم علم بالسياسة وعندهم قـصـور ـفـي التـصـورات.. وـمـا درى
ًا مـحـددين، وإنـمـا هؤلء المساكين.. أنـهـم ل يرـمـون ـبـذلك أشخاـصـ
يرمون بذلك دين جميع المرـسـلين وملـة إبراهـيـم.. اـلـتي مـن أـهـم
مهماتـهـا إـبـداء اـلـبراءة ـمـن أـعـداء الـلـه والكـفـر بـهـم وبطرائقـهـم
المعوجة وإظهار العداوة والبغضاء لمناهجهم الكافرة.. وما دروا أن
كلمهم ذلك يقتضي أن إبراهيم والذين معه لم يكن عـنـدهم حكـمـة
بالدعوة ول دراية بالواقع.. وأنهم كـانوا متطرفيـن متسـرعين.. مـع

 قد كانأتأن الله عز وجل قد زكاهم وأمرنا بالتأسي بهم.. فقال: 
ـه  ـذين مـع ،]4[الممتحنــة:   لكم أسوة حسنةّ في إبراهيم واـل



ـو وقال سبحانه:  ًا ممن أسلم وجهه لله وـه ومن أحسن دين
ًا واتخذ الله إبراهيم خآليلً محسن واتبع ملةّ إبراهيم حنيف

 ونزهّ سبحانه إبراهـيـم ـمـن الـسـفه فوـصـفه بالرـشـد]،125[النساء:   
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين  فقال: 

ـاء:  ّـيـن ـسـبحانه كـمـا ـقـدمنا أن مـلـة]51[النبـي ، ثم ذكر دـعـوته، ـبـل ب
إبراهيم ل يرـغـب عنـهـا إل الـسـفيه.. وأـنـى للـسـفيه حكـمـة اـلـدعوة
ووضوح التصورات وصحة المنهج واستقامة الطريق المزعومة..؟؟



فصــل
ّياك على صراطه المـسـتقيم أن ـهـذهّ اـلـبراءة ّبتنا الله وإ واعلم ث
والعداوة التي تقتـضـي مـلـة إبراهـيـم إعلنـهـا وإـبـداءها لـهـل الكـفـر

ومعبوداتهم، تكلف الكثير الكثير.. 
فل يظن ظان أن هذهّ الطرـيـق مفروـشـة ـبـالورد والرـيـاحين أو
ـل هــي واللــه محفوفــة بالمكــارهّ محفوفــة بالراحــة والدعــة، ـب
والبتلءات.. ولكن ختامها مسك وروح وريحان ورب غـيـر غـضـبان..
ونحن ل نتمنى البلء لنفسنا ول للمـسـلمين، ولـكـن البلء ـهـو ـسـنة
الله عز وجل في هذهّ الطريق، ليميز به الخبيث من الطـيـب، فـهـي
الطريق التي ل ترـضـي أـصـحاب الـهـوى والـسـلطان لنـهـا مـصـادمة
صريحة لواقعهم، وبراءة واضحة ـمـن معـبـوداتهم وـشـركياتهم.. أـمـا
غير هذهّ الطريق، فإنك تجد أصـحابها فـي الغـالب مـترفين وللـدنيا
راكنين، ل يبدو عليهم أـثـر البلء، لن الـمـرء إنـمـا يبتـلـى عـلـى ـقـدر
ديـنـه، فأـشـد الـنـاس بلء النبـيـاء ـثـم المـثـل فالمـثـل.. وأتـبـاع مـلـة
إبراهيم من أشد الناس بلء لنهم يتبعون منهج النبياء ـفـي اـلـدعوة

ـلإلى الله.. كما قال ورقة بن نوفل للنبي  : "لم يأت رجل قط بمـث
ما جئت به إل عودي.." رواهّ البخاري.. فإن رأـيـت ـفـي زمانـنـا ـمـن

 وبمـثـل طريقـتـه،يزعم أنه يدعو لمـثـل ـمـا ـكـان ـيـدعو إلـيـه الـنـبي 
ويدعي أنه على منهجه، ول يعادى من أهل الباطل والسلطان، بــل
هو مطمئن مرتاح بين ظهرانيهم.. فانظر في ـحـاله.. إـمـا أن يـكـون

ًضالً عن الطريق.. لم يـأت بمثـل مـا جـاء بـه الـنـبي   واتخـذ ـسـبل
ّيـا ًا في دعواهّ يتزيا بمـا ليـس ـهـو أهلً أن يتز معوجة.. أو يكون كاذب
به، إما لهوى مطاع وإعـجـاب ـكـل ذي رأي برأـيـه.. أو ـلـدنيا يـصـيبها
ًا لـصـحاب الـسـلطان عـلـى أـهـل اـلـدين.. ًا وعيـنـ كأن يكون جاسوس

ًا ـفـي نـفـوسوهذا اـلـذي ـقـاله ورـقـة للـنـبي   ـهـو اـلـذي ـكـان مـقـرر
، حيث وقف أـسـعد ـبـن زرارة ـيـذكرهمالصحابة عندما بايعوا النبي 

ًا يا أهل يثرب، إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، ويقول: "رويد
ـى أو قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون عـل
ذلك، فخذوهّ وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم
خيفة فذروهّ، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله" رواهّ المام أحمد

والبيهقي. 
ـتي ًا فإننا في أمس الحاجة إليه في هذهّ اليام اـل فتأمل هذا جيد
تلبس فيها كل من هّب ودّب بلباس الدعوة واـلـدعاة.. ـفـارجع إـلـى
نفسك وزنها، واعرض عليها هذا الطرـيـق وحاـسـبها عـلـى تقـصـيرها



في ذلك، فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذـلـك فـخـذها بحقـهـا
واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما يعقبها من بلء.. أو إـنـك ـمـن
قوم يخافون من أنفسهم خيفة ول ـتـرى ـمـن نفـسـك الـقـدرة عـلـى
القيام والصدع بهذهّ المـلـة ـفـذر عـنـك اـلـتزيي ـبـزي اـلـدعاة وأغـلـق
عليك بيـتـك وأقـبـل عـلـى خاـصـة أـمـرك ودع عـنـك أـمـر العاـمـة.. أو
اعتزل في شعب من الشعاب بغنيمات لك.. ـفـإنه والـلـه كـمـا ـقـال
ـه ـد الـل أسعد بن زرارة أعذر لك عند الله، نعم إن ذلك أعذر لك عـن
من أن تضحك على نفسك وعـلـى الـنـاس إذ ل تـقـوى عـلـى القـيـام
بملة إبراهيم فتتـصـدر لـلـدعوة بـطـرق معوـجـة وتهـتـدي بغـيـر ـهـدي

ـم، ولالنبي  ـداوة لـه ًا غير مظهر للـع ًا للطواغيت كاتم  مجاملً مداهن
لباطلهم.. فوالله ثم والله، إن الذي يعتزل في شعب مـن الـشـعاب

بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلً منك ساعتئذ.. وصدق من قال: 
نجس السريرة طيبالصمت أفضل من كلم مـداهن 
الكلمـات
يرضي ويعجب كل طاغاعرف الحقيقة ثم حاد إلى الـذي

عات
في هذهّ اليام بالكلمــــاتل تعجبوا يا قوم ممن أخصبـوا

وتقدموا في سائــروعلوا المنابر والصحائف سودوا
الحفلت

كل ول كــشفوا عنوالله ما قالوا الحقيقة والهــدى
الهلكات

في وصل أهل الظلم والشهواتأنى يشير إلى الحقيقة راغــب
ًا للجاهّ في عصريـــة التقديـــر للمشهور بالنزواتأو طالب

في عصرنا بتوفر الرغبــاتفنصيحتي يا قوم أل تطمعــوا
محفوفة بالريبعيشوا لدين الله ل لحضــارة

والشبهـــات
ـاتهم ـبينت لـهـم انحراـف ًا يـسـخرون مـمـن ـت ـثير ـاهم ـك ـد رأيـن ولـق
وسبلهم المعوجة، فاعرضوا عنهم وعن دعواتهم تلك التي على غير
ـتزالهم.. ويلمزونـهـم ـاهم يـسـخرون منـهـم لـع ـوة.. رأيـن ـاج النـب منـه
بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير ـفـي الـدعوة إلـى اللـه... وإذا
كان المر كذلك، فأية دعوة هذهّ التي قـصـر فيـهـا ـهـؤلء؟ دـعـوتكم
هذهّ التي تلجون بها الجيش والشرطة، ومجالس المة والبرلمانات
الشركية وغير ذلك مـن الوظـائف الـتي تكـثر سـواد الظـالمين، أم
تلك التي تدخلون بها مجالس الفاحـشـة ـمـن الجامـعـات المختلـطـة



والمعاهد والـمـدارس الفاـسـدة وغيرـهـا بحـجـة مـصـلحة اـلـدعوة فل
.... أم أنهـمتظهرون دينكم الحق وتـدعون فيهـا بغيـر هـدي النـبي 

ّـقـة اـلـتي قـصـر فيـهـا الفريـقـان وـهـي (مـلـة قصروا في اـلـدعوة الح
 فيما رواهّ الـمـام أحـمـد والترـمـذيإبراهيم)، ويحتجون بقول النبي 

وغيرهما: "المؤمن الذي يخالط الناس ويـصـبر عـلـى أذاـهـم أفـضـل
من المؤمن اـلـذي ل يـخـالط الـنـاس ول يـصـبر عـلـى أذاـهـم" ونـحـن
نقول إن هذا الحديث في الشرق وأنتم عنه ـفـي الـغـرب، حـيـث إن

ًا لرائـكـمالمخالطة يـجـب أن تـكـون عـلـى ـهـدي الـنـبي   ولـيـس تبـعـ
وأهوائكم وأساليب دـعـوتكم البدعـيـة.. ـفـإن ـكـانت ـكـذلك أي عـلـى

ـنهديه  ًا.. وإل فأي أجر هذا الذي ينتظرهّ ـم  حصل الذى والجر مع
ًا ـمـن ـشـروط قـبـولل يدعو بهدي النبي  ًا عظيـمـ  وقد أهمل ـشـرط

العـمـل وـهـو (التـبـاع)، وأي أذى ذـلـك اـلـذي ـسـيلقيه ـمـن ل يظـهـر
العداوة لـهـل الفـسـق والفـجـور والعـصـيان، ول يعـلـن اـلـبراءة ـمـن
شركياتهم وطرائقهم المعوجة.. بل يجالسهم ويـقـر ـبـاطلهم ويـبـش
ـفـي وـجـوههم، ول يتمـعـر أو يغـضـب لـلـه طرـفـة عـيـن إذا انتهـكـوا
حرمات الله، بحجة اللين والحكمة والموعظة الحسنة، وعدم تنفـيـر
الناس عن الدين، ومصلحة الدعوة وغير ذلك، ويـهـدم الـدين عـروة

عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية. 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحـمـن ـفـي رـسـالة ـلـه ـفـي
اـلـدرر الـسـنية وـهـو يتكـلـم ـعـن الـصـدع باـلـدين والـمـر ـبـالمعروف
والنهي عن المنكر: "وترك ذلك عـلـى ـسـبيل المداهـنـة والمعاـشـرة
ًا ـمـن ًا وأـكـبر إثـمـ ونحو ذلك مما يفعله بعض الجاهلين أعـظـم ـضـرر
ترـكـه لمـجـرد الجهاـلـة ـفـإن ـهـذا الـصـنف رأوا أن نـيـل المعيـشـة ل
يحصل إل ـبـذلك فـخـالفوا الرـسـل وأتـبـاعهم وخرـجـوا ـعـن ـسـبيلهم
ـاتهم ـى طبـق ـاس عـل ـل إرضــاء الـن ـرون العـق ـم ـي ـاجهم، لنـه ومنـه
ويسالمونهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم، وـهـذا ـمـع أـنـه ل ـسـبيل
إليه فهو إيثار للحظوظ النفسانية والدـعـة ومـسـالمة الـنـاس وـتـرك
المعاداة في الـلـه وتحـمـل الذى ـفـي ذاـتـه وـهـذا ـفـي الحقيـقـة ـهـو
الهلكة في الجلة، فما ذاق طـعـم اليـمـان ـمـن ـلـم ـيـوال ـفـي الـلـه
ويعاد فيه، والعقل كل العقل ما أوـصـل إـلـى رـضـى الـلـه ورـسـوله،
ـار مرـضـاته، والغـضـب إذا وهذا إنما يحصل بمراغمة أعداء الله وإيـث
انتهكت محارمه. والغضب ينشأ من حياة القـلـب وغيرـتـه وتعظيـمـه
وإذا ـعـدم الحـيـاة والغـيـرة والتعظـيـم وـعـدم الغـضـب والـشـمئزاز،



وسوى بين الخبيث والطيب ـفـي مـعـاملته وـمـوالته ومـعـاداته ـفـأي
.35خير يبقى في قلب هذا..." اهـ. من جزء الجهاد ص

وتجد بعضهم يـضـحكون عـلـى أتـبـاعهم ـمـن الـشـباب ويـحـاربون
ّـنـون ّدون النصوص الثابـتـة ـفـي ذـلـك.. ويتغ العزلة على الطلق وير
بشعر ابن المبارك رحمه الله تعالى حين أرسل إلى الفضيل يقول:

ّنك بالعبادة تلعبيا عابد الحرمين لو أبصرتنـا   لعلمت أ
      فنحورنا بدمائنامن كان يخضب جيدهّ بدموعه 
تتخضـب

... إلى آخر البيات. 
ولو أبصرهم عابد الحرمين وأبصر دعواتهم هذهّ المعوجة فلعـلـه
ـثير ـى ـك يقول: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلكم به وفضلني عـل

ممن خلق تفضيلً"... 
وأنا أقول: شتان بين دعواتكم وطرائقكم هذهّ وبـيـن جـهـاد اـبـن
المبارك وأولئك الصالحين، حتى تنافسوا بها عبادة الـصـالحين.. ـبـل

وربما لو أبصر ابن المبارك دعواتهم هذهّ لرسل للفضيل يقول: 
لحمدت أنك بالعبادة غائبيا عابد الحرمين لو أبصرتهم
فهو الجهول بدينه يتلعبمن كان ل يدعو بهدي نبيـه

* * *



فصــل
نعم.. إن ملة إبراهيم تكلف الكثير.. ولكن بها يتعـلـق نـصـر الـلـه
والفوز الكبير.. وبها يتميز الناس إلى فريقين.. فريق إيمان، وفريق
كـفـر وفـسـوق وعـصـيان.. وبـهـا يتـضـح أولـيـاء الرحـمـن ـمـن أولـيـاء
ـدهم الشيطان.. وهكذا كانت دعوة النبياء والمرسلين.. لم تكن عـن
ـهـذهّ الوـضـاع المرـضـية اـلـتي نعيـشـها الـيـوم ـمـن اختلط الحاـبـل
بالنابل، والـصـالح بالطاـلـح، ومداهـنـة ومجالـسـة أـهـل اللـحـى لـهـل
الفسق والفجور وإكرامهم وتقديرهم وتـقـديمهم عـلـى أـهـل التـقـى
والصلح.. رـغـم إظـهـار أولـئـك بـغـض اـلـدين وـعـداوته بـصـور ـشـتى
وتربصهم ـبـأهله اـلـدوائر.. ـبـل ـكـانت دـعـواتهم ـبـراءة واـضـحة ـمـن
أقوامهم المعرضين ـعـن ـشـرع الـلـه، وـعـداوة ـظـاهرة لمعـبـوداتهم
الباطلة، ل التقاء ـفـي وـسـط الطرـيـق ول مداهـنـة ول مجامـلـة ـفـي

تبليغ شرع الله... 
ًا * واستمع إلى نوح في عمق الزمان، وهو يخاطب قومه وحـيـد

يا ـقـوم إن ـكـان ـكـبر ل يخشى سلطانهم ول طغيانهم.. يقول: 
عليكم مقامي وتذكيري بآـيـات الـلـه فعـلـى الـلـه ـتـوكلت،
فاجمعوا أمرـكـم وـشـركاءكم، ـثـم ل يـكـن أمرـكـم عليـكـم

.]71[يونس:   غمةّ ثم أقضوا إلي ول تنظرون 
وهل يقول مثل ذلك رجل مداهن لقومه... إنه كـمـا يـقـول ـسـيد
ـل إل قطب رحمه الله: "التحدي الصريح المثير، الذي ل يقوله القاـئ
ُيغــري وهو مالىء يديه من قوته، واثق كل الوثوق من عدته، حتى ل
خصومه بنفسه، ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهاجموهّ، فماذا
كان وراء نوح من القوة والعدة؟..." اهـ. كان معه الله، وكفى بالله

ًا  ًا ونصيرا... وقد أمر الله تـعـالى ـنـبيه محـمـد  ـفـي مطـلـع ـهـذهّهادي
واتل عليهم نأـبـأ نـأـوح إذ اليات أن يتلو ذلك على قومه، فقال: 

].71[يونس:   قال لقومه.ً.ً.ً 
 وهو يواجه قومه الذين كانوا أشد الناس قوة* وانظر إلى هود 

ًا، ـيـواجههم وـحـدهّ.. ولـكـن بثـبـات كثـبـات الجـبـال أو وأعتاهم بطـشـ
أشد.. استمع إليه وهو يعـلـن براءـتـه واـضـحة جلـيـة ـمـن ـشـركياتهم

إنأي أـشـهد اللـه واـشـهدوا أنـأـي ويـسـمعهم كلـمـاته الخاـلـدة: 
ًا ـثـم ل برـيـء مـمـا تـشـركون، ـمـن دونـأـه، فكـيـدون جميـعـ

. يقول لهم ذلك وهو رجل واـحـد... كـيـدوني]55[هود:      تنظرون 
إنأي توكلت على الله ربي بعددكم وجيشكم وآلهتكم الباطلة.. 



وربكم ما ـمـن داـبـةّ إل ـهـو آخـآـذ بناـصـيتها إن رـبـي عـلـى
].56[هود:   صراط مستقيم 

وإلى الذين يتشدقون بكثير من كلم سيد رحمه الله تعالى، في
الوقت الذي يحرصون بل يتسابقون فيه على اـسـتجداء الـطـواغيت
المعرضين عن شرع الله من أجل أن يحكموا شرع الله ـفـي بـعـض
ًا للدعوة إلى الله أو من أجل الحـصـول القضايا، أو كي يمنحوهم إذن
على مقاعد في مجالس الشرك والفسوق والعصيان... إـلـى ـهـؤلء
ة نسوق كلم سـيد حـول هـذهّ اليـات.. حيـث يقـول: "إنهـا انتفاض
التبّرؤ من القوم وقد كان منهم وكان أخاهم وانتفاضة الـخـوف ـمـن
ًا.. وانتفاضة المفاصلة البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريق
بين حزبين ل يلتقيان.. وهو يشهد الله ربه عـلـى براءـتـه ـمـن ـقـومه
اله منهـم. ويشـهدهم هـم أنفسـهم الضالين وانعزالـه عنهـم وانفص
على هذهّ البراءة منـهـم ـفـي وـجـوههم، ـكـي ل تبـقـى ـفـي أنفـسـهم

شبهة من نفورهّ وخوفه أن يكون منهم!
ـآلهتهم وإن النسان ليدهش لرجل يواجه هؤلء القوم الواثقين ـب
ّفه عقيـدتهم ويقرعـهـم عليهـا، ثـم يهيـج المفتراة هـذهّ الثقـة، فيسـ
ضراوتهم بالتحدي، ل يطلب مهلة ليـسـتعد اـسـتعدادهم، ول ـيـدعهم
ّيثون فيفثأ غضبهم. إن أصحاب الدعوة إلى الله ـفـي ـكـل مـكـان يتر
وزمان بحاجة إـلـى أن يقـفـوا ـطـويلً أـمـام ـهـذا (الموـقـف) الـبـاهر..
رـجـل واـحـد، ـلـم يـؤمن مـعـه إل القلـيـل، ـيـواجه أـعـتى أـهـل الرض
وأغنى أهل الرض وأكثر أهل الرض حـضـارة مادـيـة ـفـي زـمـانهم..
فهم العتاة الجبارون اـلـذين يبطـشـون بل رحـمـة، واـلـذين أبطرتـهـم
ـداد ـا المـت ـن ورائـه ـون ـم ـون المصــانع يرـج ـذين يقيـم ـة، واـل النعـم
والخلود... إنه اليـمـان والثـقـة والطمئـنـان.. اليـمـان ـبـالله، والثـقـة

إنأي ـتـوكلت عـلـى الـلـه رـبـي بوعدهّ، والطمئنان إلى نصرهّ.. 
وربكم، ما من دابةّ إل ـهـو آخـآـذ بناـصـيتها، إن رـبـي عـلـى

ـود:   صراط مستقيم   وهؤلء الغلظ الـشـداء ـمـن ـقـومه]..56[ـه
إن هم إل دواب من تلك الدواب التي يأـخـذ رـبـه بناـصـيتها ويقهرـهـا
ًا.. فما خوفه من هذهّ الدواب وـمـا احتـفـاله بـهـا؟ وـهـي ل بقوته قهر
تسلط عليه إن سلطت إل بإذن ربه؟ وما بـقـاؤهّ فيـهـا وـقـد اختـلـف

ًا من الظلل.  طريقها عن طريقه؟" أهـ مختصر
هكذا ـكـانت أـحـوال الرـسـل ـصـلوات الـلـه وـسـلمه عليـهـم، ـمـع
أقوامهم المعاندين.. وهكذا كانت دعوتهم، صراع دائم ـمـع الباـطـل،
ووضوح في الدعوة، وإعلن للعداوة والبراءة.. ولم تعرف دعواتهم



المداهنة أو الرضى عن بـعـض الباطـل أو اللتـقـاء معـه ـفـي وـسـط
الطريق.

فمعاداة أهل الحق للباطل وأهله ومفارقتهم لهم قـضـية قديـمـة
ًا افترضها الله منذ أن أهبط آدم   إلى هذهّ الرض.. وشاءها الـلـهجد

ًا ليتميز أولياؤهّ من أعدائه وحزـبـه ـمـن حرـبـه والـخـبيث ًا وشرع قدر
ـّل وعل:  ـال ـج ـهداء.. فـق ـؤمنمين ـش ـن الـم ـذ ـم ـب ويتـخ ّـي ـن الط ـم

ـ 24[الـعـراف:   اهبطوا بعضكم لبعض عدو  وعلى ـهـذا مـضـت]ـ،
ًا وـهـذا ـهـو دينـهـم كـمـا عرـفـت، ـقـال وسارت قافـلـة الرـسـل جميـعـ

ًا ـشـياطين النـأـس تـعـالى:  وـكـذلك جعلـنـا لـكـل نـأـبي ـعـدو
وكذلك جعلنا لـكـل نـأـبي ، وقال سبحانه: ]112[النعام:   والجن 

ًا من المجرمين  ، فمنهم من ـقـص الـلـه عليـنـا]31[الفرقان:   عدو
ًا قصصهم مع أـعـدائهم ومنـهـم ـمـن ـلـم يقـصـص... ويؤـيـد ـهـذا أيـضـ

 ـقـال: "... والنبـيـاء أولدحديث أبي هريرة المتفق علـيـه أن الـنـبي 
ـة علّت.." والعلة هي الضرة مأخوذة من العلل وهي الـشـربة الثانـي
بعد الولى: وكأن الزوج قد عّل منها بعد ما كان ناهلً ـمـن الـخـرى.
ـل ـاء أـص وأولد العلت أولد الضرات من رجل واحد.. يؤيد أن النبـي

دينهم ودعوتهم وطريقهم واحد وفروعهم مختلفة. 
* وهكذا ـكـان خـاتم النبـيـاء والمرـسـلين صـلوات اللـه وـسـلمه
عليه وهو الذي جاء في وصفه أنه "فرق بين الناس" رواهّ البخاري،
وفي رواية: "فّرق بين الناس". فقد استجاب لمر الله تعالى باتباع
ـم ـه أو داهنـه ملة إبراهيم عليه السلم، فما سكت عن الشرك وأهـل
ـاعه. ـة اتـب ـل ـكـان ـفـي مـكـة عـلـى قـل ـك.. ـب ـر ذـل أو ـجـاملهم أو غـي
ـة.. ـوداتهم الباطـل ـه مــن الكفــار ومعـب ـن براءـت واستضــعافهم يعـل
ًا ـمـن الـشـرك ويسفهها ويقول كما أمرهّ الله تعالى أن يقول مـتـبرء

ًا بكفر أهله وبراءتهم من دينه وبراءة دينه منهم: ومصرح
ّيها الكافرون.ً ل أعبد ما تعبدون.ً ول أنأتـم    قل يا أ

عابدون ما أعبد.ً ول أنأا عابد ما عبدتم.ً ول أنأـتـم عاـبـدون
. ويصرح لهم بأنه]6-1[الكافرون:   ما أعبد لكم دينكم ولي دين 

ثابت على طريقته هذهّ بريء ممن خالفها وأنه من المؤمنين الذين
ـك هم أعداء لهم ولدينهم:  ّيها الناس إن كنتم في ـش قل يا أ

من ديني فل أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعـبـد
[يونس:  الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين 

ًا له: ]104 ـي . ويقول تعالى مخاطب ـي عمـل وإن كذبوك فقل ـل
ولكم عملـكـم أنأـتـم بريـئـون مـمـا أعـمـل وأنـأـا برـيـء مـمـا



ًا المؤمنين أن يقوـلـوا:  تعملون  الـلـه ربنـا  ويقول سبحانه معلم
].51[الشورى:   وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 

و داود وغيـرهّ أن رسـول جاء في الحديث الصحيح الذي رواهّ أب
ّيها الـكـافرون   قال لحد أصحابه: "إقرأ الله  ـم قل يا أ ـم ـن ، ـث

على خاتمتها فإنها براءة من الشـرك". وجـاء فـي "رسـالة أسـباب
ـة ـه: "إن كلـم ـا ملخـص ـلول" ـم ـيف المـس ـن الـس ـؤول ـم ـاة الـس نـج

ّيدت بقيود ثـقال فإمام الحنفاء  ُق  لم يكتفالخلص (ل إله إل الله) 
بمجرد قولها ولم تتم ـلـه المحـبـة والـمـوالة وـهـو إـمـام المـحـبين إل

ـم تعـبـدونبالمعاداة. كما يخبر تعالى عنه:       ـا كنـت أفرأيتم ـم
أنأتم وآباؤكم القدمون فإنأهم عدو لي إل رب العــالمين 

ـ 77[الشعراء:  ـالى: ]ـ، وهذا هو معنى قول (ل إله إل الله) كما قال تـع
وإذ قال إبراهيم لبيه وقومه إنأني ـبـراء مـمـا تعـبـدون إل
الذي فطرنـأـي ـفـإنأه ـسـيهدين وجعلـهـا كلـمـةّ باقـيـةّ ـفـي

ـاء ]28[الزخــرف:   عقبه لعلهم يرجـعـون  ـام الحنـف ـا إـم ، فأورثـه
لتباعه يتوارثها النبياء بعـضـهم ـعـن بـعـض فلمـا بـعـث نبيـنـا محـمـد 
أمرهّ الله بقولها كما قالها أبونا إبراهـيـم فـأنزل الـلـه ـعـز وـجـل بهـا

من مجموعة التوحيد. سورة كاملة هي سورة الكافرون" اهـ. 
 وأعلنها وما كتمها، وتحمل هو وأـصـحابه ـمـاوقد صدع بها النبي 

نالهم من أذى على ذلك وما داهنـهـم لـجـل ذـلـك، وحاـشـاهّ ـمـن أن
يداهنهم، وإنما كان يثبت أولئك المؤمنون ويذكرهم بوعد الله تعالى
ًا آل وجنته، وبمواقف أهل الثبات ممن كانوا قبلـهـم، كـقـوله: "ـصـبر

ياسر فإن موعدكم الجنة" رواهّ الحاكم وغيرهّ. 
ـه ـفـي وقوله لخباب: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحـفـر ـل
الرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع عـلـى رأـسـه فيجـعـل
ّدهّ نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظـمـه ـمـا يـصـ
ـب ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا المر حتى يسير الّراـك
من صنعاء إلى حضرموت فل يـخـاف إل الـلـه واـلـذئب عـلـى غنـمـه،

.)(ولكنكم تستعجلون"

)  رواهّ البخاري وغيرهّ، وهكذا كان ـصـلوات الـلـه وـسـلمه علـيـه، يثـبـت(
ـه ًا بأخبار أهل الثبات، حتى إذا ما ابتلي أحدهم ـفـي الـل أصحابه ويذكرهم دوم
ـه عـفـو ًا، ل يطيقه، ووقع فيما وقع فيه عمار رضي الله عنه، ذكر ـل بلء شديد
الله عن ذلك وترخيصه فيه... ل كأحوال كثير من دعاة زماننا، يدندنون علــى
أحاديث الرخص والكراهّ والضرورات طوال حـيـاتهم، وـكـل أـيـامهم ـفـي غـيـر
مقامها، ويلـجـون بحجتـهـا ـفـي ـكـل باـطـل، ويـكـثرون ـسـواد حكوـمـات الكـفـر

والشراك، دونما إكراهّ أو اضطرار حقيقين... فمتى يظهرون الدين؟؟



يقول لصحابه ذلك.. وفي الوقت نفسه يقول لقريش كما أمرهّ
قل إنأما أنأا بشر مثلكم يوحى إلي أنأما إلهكــم الله تعالى: 

إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشــركين 
ـلت:  قل ادـعـوا ـشـركاءكم ـثـم  والـيـات مكـيـة. ويـقـول: ]6[فـص

كيدون فل تنظرون * إن ولي الله الذي نأزل الكتاب وهو
يتولى الصالحين * والذين تدعون من دونأه ل يستطيعون

ـراف:  نأصركم ول أنأفسهم ينـصـرون  ـ 195[الـع ـات]197ـ-  والـي
مكية. 

لذلك كله ولجل أن دعوته كانت كذلك فإن الظالمين ما رضــوا
ًا ما، ول طابت أنفسهم أو قرت أعينهم بدعوته.. ـبـل ـثـارت عنه يوم
ًا ينظــر ثائرتهم وقامت قيامتهم.. وكم ساوموهّ.. ولكنه وقف شامخ
إلى باطلهم وجموعهم التي يكيدونه بهـا، وـيـترفع ـمـع حرـصـه عـلـى
هدايتهم عن اللتقاء معهـم عـلـى الباطـل فـي منتصـف الطريـق أو
اتباع قليل من بعض ـمـا يـهـوونه أو يحـبـونه ـمـن ـبـاطلهم.. ـبـل ـكـان

ـه أن يـقـول:  ّـب ًا كـمـا أـمـرهّ ر قل لـلـذين يقول لهم بعد ذلك ودائم
[آل  كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 

].12عمران: 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حـسـن بـعـدما ذـكـر بـعـض مواـقـف

ـه الصدع والثبات لصحاب النبي  : "فهذهّ حال أـصـحاب رـسـول الـل
وما لقوا من المشركين من شدة الذى، فأين هذا ـمـن ـحـال ـهـؤلء
ـروا المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبـلـوا وأدـب
وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا؟ فكانوا أشبه بما قال الله

ولو دخآلت عليهم من أقطارهـا ـثـم سـئلوا الفتنـةّ تعالى: 
ًا  ـزاب:   لتوها وما تلبـثـوا بهـا إل يسـير ، نـسـأل الـلـه]14[الـح

تعالى الثبات على السلم، ونعوذ به ـمـن مـضـلت الفـتـن ـمـا ظـهـر
ـالنبي   وبـمـامنها وما بطن، ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا ـب

جاء به لول أنهم تبرؤوا من الشرك وأهله وبادروا المشركين بـسـب
دينهم وعيب آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الذى..." أهـ. من الدرر -

).124جزء الجهاد ص(
* يقول الشيخ حمد بن عتيق عند كلـمـه عـلـى ـسـورة (اـلـبراءة

 أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتممن الشرك): "فأمر الله رسوله 
عليه أنا بريء منه وديـنـي اـلـذي أـنـا علـيـه أنـتـم ـبـراء مـنـه، والـمـراد
ـى التصريح لهم بأنهم على الكفر، وإنه بريء منهم ومن دينهم، فعـل

ًا للـنـبي  ًا ـلـدينه إلمن ـكـان متبـعـ  أن يـقـول ذـلـك، ول يـكـون مظـهـر



بذلك، ولهذا لما علم الـصـحابة ـبـذلك، وآذاـهـم المـشـركون، أمرـهـم
"بالهجرة إـلـى الحبـشـة وـلـو وـجـد لـهـم رخـصـة ـفـي الـسـكوت ـعـن
المشركين لما أمرـهـم بـالهجرة إـلـى بـلـد الغربـة" اهـــ. ـمـن ـسـبيل

).67النجاة والفكاك. ص(
وهنا شبهة يرددها أكثر ما يرددها من لم يفقه ملة إبراهيم عليه
السلم ولم يعرف مضمونها وذلك ـقـول ـكـثير مـن الجـهـال إن ملـة
إبراهيم منسوخة فـي حقنـا، ويسـتدلون عـلـى ذلـك بالصـنام الـتي

 بزعمـهـم ـطـوال مـكـوثه ـفـيكانت حول الكعبة والتي لم يكـسـرها 
مكة عهد الستـضـعاف.. ـحـتى أنـنـي ـسـمعت أـحـد ـهـؤلء وـهـو ـمـن
المشايخ المعروفين وقد ملت كتبه السواق، سمعته في محاـضـرة

 أول من أـعـرضمسجلة له، يتبجح ويقول ما مجمله: "إن الرسول 
عن ملة إبراهيم هذهّ التي تريدونها إذ جلس في مـكـة ثلثا عـشـرة
سنة بين تلك الصنام لم يحطمها..." فنقول لـه ولمثـاله: إن اـلـذي
صدكم عن فهم ملة إبراهيم ومعرفتها هو انكماش أفهامكم وـضـيق
أفق أذهانكم بحـصـركم لـهـا ـفـي تكـسـير الـصـنام، وظنـكـم أن مـلـة

 حـيـن راغا عـلـىإبراهيم التي نقـصـدها مـسـتوحاة فـقـط ـمـن فعـلـه 
ـه ـم إلـي ًا لهم لعلـه ًا إل كبير ًا باليمين، فجعلهم جذاذ أصنام قومه ضرب

 فعل ذلك مع أصناميرجعون.. ولما لم يثبت عندكم أن رسول الله 
ـا ـي حقـن قومه.. أمست هذهّ الملة في أنظاركم الضيقة منسوخة ـف
كلها، ول تتناولنا في شيء من الشياء، وبالتـالي فلزم ـقـولكم ـهـذا
ـة أن كل ما جاء من اليات المتقدمة الذكر في الحث على اتباع مـل

 والذينإبراهيم والتحذير من العراض عنها وتفصيل دعوة إبراهيم 
آمنوا معه، وـمـوقفهم ـمـن أـقـوامهم ومواـقـف النبـيـاء وغيرـهـم ـمـع
أقوامهم.. كل ذلك عبث وزيادة ل طائل تحتها ول فائدة من ورائهــا
في كتاب الله، سبحانك ربـنـا ـهـذا بهـتـان عظـيـم.. ورـحـم الـلـه اـبـن

القيم إذ يقول: 
  فليستتر بالصمت والكتمانمن كان هذا القدر مبلغ علمه 

وتنزهّ الله وتعالى عن العبث وعن أن يكون في كتابه جــل وعل
ما ل فائدة من ذكرهّ.. ومـثـل ـهـذهّ الـغـاليط ليـسـت ـمـن الـشـبهات
التي تستحق طول الرد والتفصيل وما هي إل تناقضات ـفـي أذـهـان
أصحابها حالت دون فهمهم لهذهّ الملة العظيمة بتفاـصـيلها.. خاـصـة
ـا.. وقد علمت فيما تقدم ملة إبراهيم وفهمت مضمونها وما يراد بـه
فعلمت أنها أصل السلم ومعنى ل إله إل الـلـه وأن فيـهـا ـمـا ـحـوته
هذهّ الكلمة ـمـن النـفـي والثـبـات وهـمـا الـتـبرؤ ـمـن الـشـرك وأهـلـه



وإظهار العداوة لهم، وإخلص العـبـادة لـلـه وـحـدهّ وـمـوالة أولـيـائه،
وعلمت أن هذا أصل الدين فهو شرع محكم لو اجتـمـع عـلـى دفـعـه
من بأقطارها من عالم وجاـهـل لـمـا ـقـدروا عـلـى ردهّ بحـجـة أـصـلً،

ّيـنـا ـلـك أن الـلـه تـعـالى ذـكـر لـنـا ـحـال إبراهـيـم   وـمـن مـعـه ـمـنوب
المؤمنين مع ـقـومهم، وكـيـف ـتـبرؤوا منـهـم وأظـهـروا لـهـم الـعـداوة

ـقـد والبغضاء.. وأنه سبحانه قال قبل ذكر موقفهم ـهـذا مباـشـرة: 
ـة: كانأت لكم أسوة حسنةّ في إبراهيم والذين معه  [الممتحـن

ًا: ]4 لقد ـكـان لـكـم فيـهـم أـسـوة ، وقال سبحانه بعد ذلك أيض
ـة:   حسنةّ لمن كان يرجو الله واليوم الخـآـر  ـم]6[الممتحـن ، ـث

ومن يتول فإن الله ـهـو الغـنـي قال سبحانه.. وتنبه لما قال: 
ـم]،6[الممتحنة:   الحميد  ـة إبراهـي ًا أن هذا هو أصل مـل  وعلمت أيض

التي نقصدها وندعو إليها ونرى أـكـثر أـهـل الرض مقـصـرين فيـهـا..
وعلمت أنها الطريق اـلـذي فـيـه نـصـر الـلـه ـعـز وـجـل وإـعـزاز ديـنـه
وتحطيم الشرك وأهله.. وإذا كان الـمـر ـكـذلك.. ـفـالرد عـلـى ـهـذهّ
ًا يكون بأن يصحح ذلك الشيخ عبارته الـمـذكورة فيـقـول: الطريق إذ

 مكث ثلثا عشرة ـسـنة ـفـي مـكـة بـيـن تـلـك الـصـنام ل"إن النبي 
يتبرأ منها ول يظهر الكفر بها والـعـداوة لـهـا" ليـقـال ـلـه بـعـدها؛ ـعـد
ًا، أو ما شئت، أـمـا مـلـة الـسـلم ًا أو مجوسي ًا أو يهودي نفسك نصراني

فقل لها عليك السلم... 
ًا كما فعل إبراهيم فقد ونقول: أما تحطيم الصنام حقيقة وحسي

ًا منه حينما تمكن من ذلك وـقـدر علـيـهصح عن النبي   أنه فعل شيئ
في غفلة من كفار قريش، ول أعني بعد الفتح بل في مكة في عهد
الستضعاف، كما روى المام أحمد وأبو يعلى والبزار بإسناد حـسـن
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "انطلـقـت أـنـا والـنـبي 

ـبيحتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله  ـى منـك  اجلس وصعد عـل
ًا فـنـزل وجـلـس ـلـي ـنـبي الـلـه  فذهبت لنهض به فرأى مـنـي ـضـعف
وقال: اصعد على منكبي. قال فصعدت عـلـى منـكـبيه، ـقـال فنـهـض
بي قال ـفـإنه يخـيـل إـلـي أـنـي ـلـو ـشـئت لنـلـت أـفـق الـسـماء ـحـتى
ـن صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله ـع
يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، ـحـتى إذا اـسـتمكنت مـنـه ـقـال

ـوارير،لي رسول الله  : اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر الـق
 نـسـتبق ـحـتى تواريـنـا ـبـالبيوتثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الـلـه 

خشية أن يلقاـنـا أـحـد ـمـن الـنـاس" وـبـّوب ـلـه الهيثـمـي ـفـي مجـمـع
 الـصـنام) وذـكـر رواـيـة "ـكـان عـلـى الكعـبـةالزوائد: (باب تكـسـيرهّ 



 فـلـم أـسـتطع فحملـنـي فجعـلـتأصنام فذهبت أحمل رـسـول الـلـه 
ًا ـمـن أقطعها..." وفي رواية زاد "فلم يوضع عليها بـعـد، يعـنـي ـشـيئ
تلك الصنام" قال: ورجال الجميع ثقات.. وذكرهّ أبو جعفر الـطـبري
ـر ص في (تهذيب الثار) وتكلم على بعض الفوائد الفقهية فيه، أنـظ

 من مسند علي فيه.. 243 إلى ص236
ًا ًا من القول بأن ذلك مطلوب منا أيضــ لذلك فنحن ل نتحرج أبد
حال القدرة عليه في عـهـد الستـضـعاف وغـيـرهّ.. ـسـواء ـكـان ذـلـك
ًا.. أو غـيـرهّ، حـسـب تـنـوع ًا أو نظاـمـ ًا أو طاغوـتـ الصنم تمثالً أو ـقـبر
الـصـور واختلفـهـا ـفـي ـكـل زـمـان ومـكـان.. وأقـصـد ـبـذلك الجـهـاد

والقتال وهو أعلى مراتب إظهار العداوة والبغضاء لعداء الله... 
 تحطـيـمومع ذلك نقول لو سلمنا جدلً أنه لم يـصـح ـعـن الـنـبي 

الصنام في مكة زمن الستضعاف.. فإنه صلوات الله وسلمه عليه
ًا بها بقوة.. فما داهن الكفار ًا لملة إبراهيم أشد التباع آخذ كان متبع
لحظة واحدة وما سكت عن باطلهم أو عن آلهتهم.. ـبـل ـكـان هـمـه
ـو ـا ـه ـل وغيرـه ـنة ـب ـرة ـس ـك الثلثا عـش ـي تـل ـاغل ـف ـغله الـش وـش

].36[النحل:   اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فل يعني كونه جلس بينها تلك الثلثا عشرة سنة أـنـه ـمـدحها أو
أثنى عليها أو أقـسـم عـلـى احترامـهـا كـمـا يفـعـل ـكـثير ـمـن الجـهـال
المنتسبين إلى الدعوة مع الياسق العصري ـفـي ـهـذا الزـمـان.. ـبـل
كان يعلن براءته من المـشـركين وأعـمـالهم، ويـبـدي كـفـرهّ ـبـآلهتهم
رغم استضعافه واستـضـعاف أـصـحابه.. وـقـد فـّصـلنا ـلـك ـهـذا فيـمـا
مضى ولو تأملت القرآن المكي، لوضح لك مثل ذـلـك الـكـثير.. مـنـه

ًا ـحـال ـنـبيه   ـفـي مـكـة ـمـععلى سبيل المـثـال، ـقـوله تـعـالى واـصـف
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونأك إل هزوا.ً أـهـذا الكفار: 

اـلـذي ـيـذكر آلهتـكـم وـهـم ـبـذكر الرحـمـن ـهـم ـكـافرون 
 قال ابن كثير: "يعنون أهذا الذي يسب آلهتـكـم ويـسـفه]،36[النبياء: 

أحلمكم.. إلى غير ذلك".
ًا ما جاء في مسند المام أحمد وغيرهّ بإـسـناد ـصـحيح وإليك أيض

ّبرهّ وانظـرفي صفته وحاله   في مكة زمن الستضعاف.. تأّمله وتـد
 بسب آلهتهم وتسفيه أحلمهم  وو.. وانـظـركيف يصف الكفار نبينا 

ًا يقررونه بما يقول ويقوـلـون ـلـه: ًا فريد إليهم وهو يحيطون به وحيد
ـة أو "أنت الذي تقول كذا وكذا؟؟" فيرد عليهم دون مداهنة أو مهاـب
ـول خوف أو وجل، بل بكل صلبة وثبات ووضوح: "نعم، أنا الذي أـق

ذلك".



قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال يعـقـوب: ـحـدثنا
أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن ـعـروة ـبـن الزبـيـر ـعـن
أبيه عروة عن عبد الله ابن عمرو ـبـن الـعـاص، ـقـال: قـلـت ـلـه: ـمـا

ًا أصابت من رسول الله  ، فيما كانت تظهر ـمـنأكثر ما رأيت قريش
ًا ـفـي الحـجـر، عداوته؟ ـقـال: حـضـرتهم وـقـد اجتـمـع أـشـرافهم يوـمـ

، فقالوا: ما رأينا مثل ما ـصـبرنا علـيـه ـمـن ـهـذافذكروا رسول الله 
ّفه أحلمنا. وشتم آبائنا، وعاب ديننا، وـفـرق جماعتـنـا، الرجل قط س
وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أـمـر عظـيـم، أو كمـا ـقـالوا، ـقـال:

، فأقـبـل يمـشـي، ـحـتىفبينما هم كذلك، إذ طلع عليهم رسول الله 
ًا بالبيت، فلـمـا أن ـمـر بـهـم، غـمـزوهّ استلم الركن، ثم مر بهم طائف
ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مـضـى، فـمـر بـهـم
الثانية، فغمزوهّ بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ـثـم مـضـى، ـثـم ـمـر
بهم الثالثة، فغمزوهّ بمثلها، فقال: "تسمعون يا معشر قرـيـش، أـمـا
ـه، ـوم كلمـت والذي نفس محمد بيدهّ، لقد جئتكم بالذبح" فأخذت الـق
حتى ما منهم رجل إل كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم
فيه وصاهّ قبل ذلك ليرفؤهّ بأحـسـن ـمـا يـجـد ـمـن الـقـول ـحـتى إـنـه
ًا، ـفـوالله ـمـا كـنـت ليقول: انصرف ـيـا أـبـا القاـسـم، انـصـرف راـشـد

، حتى إذا كان الغد، اجتمعوا ـفـيجهولً، قال: فانصرف رسول الله 
الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبـعـض: ذكرـتـم ـمـا بـلـغ منـكـم وـمـا
بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتـمـوهّ! فبينـمـا ـهـم ـفـي

 فوثـبـوا إلـيـه وثـبـة رـجـل واـحـد،ذلك، إذ طلع [عليهم] رـسـول الـلـه 
فأحاطوا به، يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهــم

: نـعـم، أـنـاعنه من عيب آلهتهم ودينهم، قال: فيـقـول رـسـول الـلـه 
الذي أقول كذا، ـقـال: فلـقـد رأـيـت رجلً منـهـم أـخـذ بمجـمـع رداـئـه،
ـي: ـو يبـك قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دونه يقول وـه
"أتقتلون رجلً أن يقول رـبـي الـلـه؟". ـثـم انـصـرفوا عـنـه ـفـإن ذـلـك

ًا بلـغـت مـنـه ـقـط" اهـــ. (  ـمـن المـسـند7036لشد ما رأيت قريـشـ
تحقيق أحمد شاكر وقال: إسنادهّ صحيح) وهو كما قال. وفي رواية

ًا ( ـة) أن النبي 2/204أخرى في المسند أيض ـرة الثانـي  كان في الـم
في صلة عند الكعبة، إذ أقبل عقـبـة بـن أـبـي معـيـط فأـخـذ بمنـكـب

ًا، فأقـبـل أـبـو بـكـرالنبي  ًا شديد  ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه به خنق
 وقال: "أتقتلونرضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله 

رجلً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم".



ـبي  ـذي وـصـفته الملئـكـة كـمـا ـفـي ـصـحيحفتأـّمـل ـحـال الـن  اـل
 فّرق بين الناس" تأـمـل ـحـاله ـهـذهّ ـمـع كـفـار زـمـانهالبخاري: "أنه 

وكيف أنها عداوة ظاهرة لكل ـمـن ـعـادى اـلـدين، واـفـتراق طرـيـق،
وبراءة واضحة.. وليس كأوضاع أهل زماننا الشاذة من رـكـون أـهـل
ـل وآزروـهـم وناـصـروهم الدين لهل الباطل.. داهنوهم وجاملوهم ـب
ولم تعد القضية قضية عداوة ول براءة، بل تـعـاون وتـكـاتف لـصـالح
الوطن والمجتمع وجلسوا في أحضانهم ورضعوا من ألبانهم.. فالله

المستعان. 
* يقول الشيخ عبد الرحمن ـبـن حـسـن وـهـو يتكـلـم ـعـن أمـثـال
هؤلء: "خاضوا في غـمـرات الفتـتـان واطـمـأنت قـلـوبهم إـلـى أـهـل
ًا الظـلـم والـعـدوان، وأـكـثروا اـلـتردد عليـهـم والمـسـير إليـهـم طوـعـ
ًا، ًا وجـهـار ًا وتعرضوا لما في أـيـديهم ـمـن حـطـام اـلـدنيا ـسـر واختيار
فأين القلب المطمئن باليمان إذا كان مدعيه يجري مع الهوى فــي
كل مـيـدان، فـمـا أـشـبه حـال ـهـذا وأمثـاله بالضـرب الـذين ذكرـهـم
العلمة ابن القيم رحمه الله وهم الذين لهم أوفر نصيب ـمـن ـقـوله

ول تحسبن اـلـذين يفرـحـون بـمـا أـتـوا ويحـبـون أن تعالى: 
يحمدوا بما لم يفعلوا فل تحسبنهم بمـفـازة ـمـن الـعـذاب

، يفرحون بما أتوا من البدـعـة]188[آل عمران:   ولهم عذاب أليم 
والضللة، ويحبون أن يحـمـدوا باتـبـاع الـسـنة والخلص، وـهـذا يـكـثر
ن انحـرف مـن المنتسـبين إلـى العلـم والعبـادة عـن الصـراط فيم

.127المستقيم" اهـ الدرر - جزء الجهاد ص
* وها هنا مسألة قد يرد فيها إشكال على البـعـض، وـهـي كيفـيـة

 آلهتهم ودينهم كما في هذا الـحـديث وغـيـرهّ، وبـيـنالجمع بين عيبه 
ول تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا قوله تعالى: 

ًا بغير علم  ، فنقـول وبـالله التوفـيـق: أن]108[النـعـام:   الله عدو
كل ما ذكرناهّ مما تقدم في تفصيل ملة إبراهـيـم ـمـن عـيـب اللـهـة
ًا.. فـإنه الباطلة وتسفيهها والحّط من قدرها وإن سّماهّ البعـض سـب
ًا وإنـمـا أـصـل المقـصـود ـبـه بـيـان التوحـيـد للـنـاس ًا مـجـرد ليس ـسـب

وذلك.. 
* بإبطال ألوهية هذهّ الرباب المتفرـقـة المزعوـمـة والكـفـر بـهـا

إن اـلـذين ـتـدعون ـمـن دون وبيان زيفها للخلق: كقوله تعالى: 
الله عـبـاد أمـثـالكم ـفـادعوهم فليسـتجيبوا لـكـم إن كنـتـم
ـون ـد يبطـش صادقين * ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أـي
بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يـسـمعون بـهـا



ـدون فل تنـظـرون * إن ولـيـي قل ادعوا شركاءكم ثم كـي
الله الذي نأزل الكـتـاب وـهـو يـتـولى الـصـالحين * واـلـذين
ـه ل يـسـتطيعون نأـصـركم ول أنأفـسـهم ـن دونـأ ـدعون ـم ـت

ـراف:   ينصرون  ـه الـسـلم: ]197-194[الـع ـم علـي يا ، وقول إبراهـي
ًا  ـك ـشـيئ ـي عـن أبت لم تعبد ما ل يسمع ول يبصر ول يغـن

ـم:  ـم: ]42[مرـي ـورة النـج ـي ـس ـالى ـف ـوله تـع ـم اللت ، وـق أفرأيـت
والعزى * ومناة الثالثةّ الخآرى * ألكم الـذكر ولـه النأـثى
تلك إذا قسمةّ ضيزى * إن هي إل أسماء سميتموها أنأتم
وآبـاؤكم مـا أنأـزل اللـه بهـا مـن سـلطان إن يتبعـون إل
الظن وما تهوى النأفس وقد ـجـاءكم ـمـن ربـكـم الـهـدى 

ـا ل]22-19[النجم:  ـان أنـه . وكذا كل ما جاء في وصف هذهّ اللهة كبـي
ـة ـا طاـع ـل عبادتـه ـاغوت أو جـع ـميتها بالـط ـادة أو تـس ـتحق العـب تـس

للشيطان وإنها وإياهم حصب جهنم.. وغير ذلك. 
ًا بإظـهـار ـعـداوتها وبغـضـها * وكذلك القـيـام بـهـذا التوحـيـد عملـيـ

ـم:  ـن إبراهـي ـالى ـع ـوله تـع ـا، كـق ـر بـه ـا والكـف ـبراءة منـه ـقـال واـل
أفرأيـتـم ـمـا كنـتـم تعـبـدون * أنأـتـم وآـبـاؤكم الـقـدمون *

ـوله: ]77-75[الشــعراء:   فإنأهم عدو لي إل رب الـعـالمين  . وـق
ـام:   قال يا ـقـوم إنـأـي برـيـء مـمـا تعـبـدون.ً.ً  ، وـمـا]78[النـع

تـضـمنته ـسـورة اـلـبراءة ـمـن الـشـرك ـمـن مـعـاٍن وغـيـر ذـلـك مـمـا
قدمناهّ.. فذلك كله ل يدخل في السب المجرد الذي نهت عنه الية
المذكورة، والذي من طبيعته أن يستثير الخصم ويهينه ويعيرهّ فقط
ًا وجهلً وربـمـا دون دون فائدة أو بيان، فيسب الـلـه ـعـز وـجـل ـعـدو
قصد، خاصة فيمن يعتـقـد بالربوبـيـة ككـفـار قرـيـش، وـكـذلك الـحـال
بالنسبة لعبـيـد الياـسـق.. ـفـإن مـلـة إبراهـيـم تقتـضـي أن يـحـذر ـمـن
ُيدعى الناس إلى الكفر ـبـه واـلـبراءة مـنـه ياسقهم ويعادى ويبغض و
ومن أوليائه وعبيدهّ المصّرين على تحكيمه، بذكر فـضـائحه وكـشـف
زـيـوفه وبطلن أحـكـامه ومـصـادمتها الـصـريحة ـلـدين الـلـه بإباحتـهـا
للردة والربا وتسهيلها للفاحشة والفجور وتعطيلها لحدود الله كحــد
ـاجرة الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر واستبدال الـقـوانين الـف
ًا.. فـهـذا الكافرة بهذهّ الحدود العظيمة.. وما إلى ذلك وهو كثير ـجـد
كله ل يدخل فيما نهت عنه الية وإن سماهّ عبيد الياـسـق وـسـدنتهم
ـرهّ ـدم أن يظـه سبا.. أو إطالة لسان بل الواجب كما عرفت مما تـق
ـامهم ـاتهم وحـك ـب حكوـم ـبهم وـس ـا ـس ـه.. أـم ـدعوا ـب ـدعاة ويـص اـل
ًا هكذا للستثارة المجردة.. فهو المنهـي عنـه ًا مجرد ودساتيرهم سب



لما يترتب عليه من سب أولـئـك الجـهـال للـسـاب وـلـدينه وطريقـتـه
ًا.. ويـشـهدون بربوبـيـة ًا وبهتاـنـ وإن كانوا ينتسبون إـلـى الـسـلم زور
الله وربما يوحدونه ببعض أنواع ألوهيته دون الحكم والتشريع.. كما

ـود فيسبوا الله  ذكر المفسرون:  ّبها فيـع ـ  أي فيسبوا آمركم بـس
ًا بغـيـر عـلـم، كـمـا ـقـد يـسـب الرـجـل أـبـا ذلك على الـلـه جهلً وـعـدو
الرجل فيسب أباهّ، وربما كانا أخوين لب واـحـد، ـفـالغيظ والغـضـب
ـدبر وتستـسـبه؛ ـر والـت والستثارة المجّردة تعمي الخصم عن التفكـي
أي تحمـلـه عـلـى الـسـب.. ـقـال محـمـد رـشـيد رـضـا ـفـي تفـسـيرهّ:
ُيقـصـد بـهـا إهاـنـة "الباعث على العـمـل هـنـا ـهـو إرادة الـسـب اـلـتي 
اطبه المسبوب، فإن هذا الساب ل يتوجه قصـدهّ إل إلـى إهانـة مخ
ـاله ـى إعـم ـدعوة إـل ـل، واـل ـدخيل العـق ـــ. بخلف ـت ـذي ســبه"اه اـل
ومخاطبته ولفت انتباهه إلى زيف ـهـذهّ اللـهـة وكونـهـا ل تـسـمع ول
تبصر ول تضر ول تنفع ول تـقـرب ول تـشـفع ول تغـنـي ـعـن أنفـسـها
ًا.. وتأمل قـصـة إبراهـيـم ـمـع ـقـومه وكـيـف يلـفـت فيـهـا وأتباعها شيئ
انتباههم إلى زـيـف تـلـك اللـهـة المزعوـمـة، ويستـشـيرهم ل لمـجـرد
الستثارة أو الهانة بل ليفكروا ويتصادموا مـع عقـولهم فـي ذلـك..
وتأمل كيف يفتضح أمرهم ـبـذلك وينتكـسـوا ويتناقـضـوا ويتخبـطـوا..

ًا:  ّنف أٍف لكم ولـمـا تعـبـدون ـمـن دون فيقول لهم عند ذلك مع
].67[النبياء:   الله أفل تعقلون 

ـن ولو تأملت قول عبد الله بن عمرو راوي الحديث الـسـابق حـي
ًاذكر قول قريش للنبي   "أنت اـلـذي تـقـول ـكـذا ـكـذا" ـقـال مفـسـر

لذلك: "لـمـا بلغـهـم عـنـه ـمـن عـيـب آلهتـهـم ودينـهـم". والعـيـب عـنـد
العرب سب أو كالسب وقد عدهّ ابن تيمية رحمه الله تعالى كــذلك
في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ـفـي (بـيـان أقـسـام

ًا528السب) ص ـرد ًا مـج  وغيرها.. ولكنه في هذا الموضع ليس سب
ًا بدعوة التوحيد التي أرسله الله بهــاكما عرفت.. فالنبي   كان قائم

وبملة إبراهيم التي أمرهّ سبحانه باتباعها. وهذا كله سب عند أولئك
ّنه إبطال لدينهم وتنقص للهتهم المزعوـمـة بتجرـيـدها المشركين، ل
من صفات اللوهية التي ينعتونها بها.. وهذا هو عـيـب آلهتـهـم اـلـذي
ـذاتها، ذكروهّ.. وكذلك وصف آبائهم بالضلل ليس استثارة مجردة ـل
ـل بل لزجرهم عن تقليدهم ونهيهم عن متابعتهم على ـضـللهم.. نـق
القاسمي في تفسيرهّ عن الرازي ـقـوله: "وـفـي الـيـة ـتـأديب لـمـن
يدعو إلى الدين، لئل يتشاغل بـمـا ل فاـئـدة ـلـه ـفـي المطـلـوب، لن
وصف الوثان بأنها جمادات ل تضر ول تنفع، يكفي ـفـي الـقـدح ـفـي



ًا ل إلهيتها فل حاجة ـمـع ذـلـك إـلـى ـشـتمها" اهـــ... ولـكـن ذـلـك أيـضـ
ًا، فـهـو نـسـف ًا مـجـرد يرضي الكـفـار ول يعجبـهـم وإن ـلـم يـكـن ـسـب
ًا، كما سّموا وصف آبائهم بالضلل، للهتهم وكفر بها.. لذا سموهّ سب
ّفه أحلمـنـا وـشـتم آباءـنـا وـعـاب دينـنـا وـفـرق شتما حيث قالوا: "ـسـ

جماعتنا وسب آلهتنا...". 
يقول الشيخ محمد ـبـن عـبـد الوـهـاب ـفـي الموـضـع الـثـاني ـمـن

 أـنـه لـمـا ـصـرحالمواضع الستة التي ذكرها في السيرة ـعـن الـنـبي 
بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولصحابه عن ساق
العداوة وقالوا: سفه أحلمنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، ومعـلـوم أـنـه 
لم يشتم عيسى وأمه ول الملئكة ول الصالحين ولكن لما ذكر انهم

ًا" أهـ. ل يدعون ول ينفعون ول يضرون جعلوا ذلك شتم
والخلصة أن ذلك كله ل يدخل ـفـي الـسـب المـجـرد اـلـذي نـهـى
الله عنه في الية، ول هو مقصود بها، حتى ولو ترتب على مثـلـه أن
يسب الكافر الله أو الدين عدوا، فليس للمسلم أن يترك لجله مــا
أوجب الله عليه من الصدع بالتوحيد وإظهـار اـلـدين فالـسـب هنـا ل
ًا ًا بعلم، لورود الحـجـة والبـيـان، وإل ـلـو حـسـبنا حـسـاب يكون إل عدو
لمثل ذلك، لتركنا ديننا كله وتنازلنا عنه لسواد عـيـون الكـفـار.. لـنـه
ّـبـه.. كله قائم على أصل اليمان ـبـالله والكـفـر بـكـل ـطـاغوت... فتن
وقس على ذلك ما يقال في هذهّ الطواغيت العصرية.. من دـسـاتير
ـى الـصـنام ـى عـل ومناهج وقوانين وحكام وغيرهم.. ول تقصر المعـن

ًا..  ُتحّجر واسع الحجرية، ف
ًا في المباحات والمستحبات ًا إنما تكون صواب * فهذهّ القاعدة إذ
ُيترك واجب من واجـبـات اـلـدين كبـيـان التوحـيـد ل في الواجبات فل 
ًا لهذهّ الذريعة. كما ـقـد يفـهـم البـعـض.. وإبطال دين المشركين سد
ـي ـن العرـب ولو توسعنا في ذلك لضعنا ُجّل ديننا.. لذا قال أبو بكر ـب

(473في أحكام القرآن، ص  ): "هذا يدل عـلـىالمسألةّ الثانأيةّ: 
أن للمحق أن يكف عن حق يكون له إذا أدى ذلك إلى ـضـرر يـكـون
ًا ـ ـان واجـب في الدين، وهذا فيه نظر طويل، اختصارهّ أن الحق إن ـك
ًا ففيه يكون هذا القول والله أعلم" فيؤخذ بكل حال، وإن كان جائز

ُنـقـل ـعـن أـبـي منـصـورومنهااهـ. ويقول محمد رشيد رضا: "( ) ما 
قال: كيف نهانا الله تعالى عن سب من يـسـتحق الـسـب لئل يـسـب
ـمـن ل يـسـتحقه، وـقـد أمرـنـا بقـتـالهم وإذا قاتلـنـاهم قاتلوـنـا، وقـتـل

 بـالتبليغ والتلوة عليهـمالمؤمن بغير حق منكـر؟ وكـذا أمـر النـبي 
ـر ـاح غـي ـة مـب ـأن ـسـب اللـه ـه: ـب ـاب عـن ـذبونه... وأـج ـانوا يـك وإن ـك



ًا ينـهـى عـمـا مفروض، وقتالهم فرض وـكـذا التبلـيـغ، وـمـا ـكـان مباـحـ
ا يتولـد عنـه.." أهـــ. ًا ل ينهـى عم يتولد منه ويحدثا، وما كان فرضـ
ّد على من احتج لبطال ما ذكرناهّ من وـجـوب إظـهـار ُير وبمثل ذلك 

ـالى:  ول تجـهـر الدين، بما رواهّ البخاري في صحيحه، أن قوله تـع
ـه ].110[الســراء:   بصلتك ول تخافت بها   أنزـلـت ورـسـول الـل

متوار بمكة. فكان إذا رفع صوته ـسـمع المـشـركون فـسـبوا الـقـرآن
ول تجهر بصلتك ول ومن أنزله ومن جاء به، وقال الله تعالى: 

ـا  ـافت بـه ل تجهــر بصــلتك حــتى يســمع]ـ،ــ 110[الـســراء:   تـخ
ُتـسـمعهم، وابـتـغ بـيـن المشركون. ول تخافت بها ـعـن أـصـحابك فل 

ذلك سبيلً. 
فالدعوة إلى الله قائمة ودين المـسـلمين ـظـاهر ودـعـوتهم لنـبـذ
ّيـنـة بادـيـة، وإذا الوثان معلومة لكل أحد في مـكـة وبراءتـهـم منـهـا ب
ـذهّ ـدفع ـه كان المر كذلك فترك الجهر بقراءة القرآن عند تلوته، ـل
ًا.. ًا أـبـد ًا ـسـلبي المفسدة ل يطفىء نور اـلـدعوة ول ـيـؤثر فيـهـا ـتـأثير
فالقرآن ينتشر في كل مكان رغم أنوف المشركين.. وملة إبراهيم
ـافر معلنة لدرجة أن كل من يعلن إسلمه يسمى بالصابىء، أي الـك
بدينهم وبأوثانهم، والمر في غاية الوضوح ل لبس فيه ول إـشـكال..
أضف إلى ذلك أن رفع الصوت بالقراءة ـفـي الـصـلة ليـسـمعه غـيـر
ًا لـهـذهّ ًا مـن واجـبـات الـصـلة، فـجـاز ترـكـه ـسـد المصلين ليس واجب
ًا لقاعــدتها المــذكورة الخاصــة بــترك المباحــات الذريعــة، طبقــ
ًا لواجب بل يكـفـي ـفـي والمستحبات دون الواجبات، فليس هذا ترك
الى بـه ا أمـر اللـه تع ذلك أن يسمع المام من يصلي خلفه وهـو م

 أي عن أصحابك.  ول تخافت بها  رسوله في قوله: 
* وهناك شبهة أـخـرى ـقـد يحـتـج بـهـا البـعـض.. وـهـي إـيـواء أـبـي

أـلـم يـجـدك  الذي امتن الله عز وجل به عليه فقال: طالب للنبي 
ًا فآوى  ـ 6[الضحى:   يتيم وكذا قصة جوار وأمان الكافر للمـسـلم]ـ،

وأمثلته كثيرة، من ذلك ما رواهّ البخاري في صحيحه عن جوار اـبـن
الدغنة لبي بكر في مكة.. وكذا النجاشي وإـيـوائه للمـسـلمين وـهـو
على نصرانيته قبل إسلمه... وما شابهه... وخلصة هذهّ الـشـبهة: "
كيف يرضى المسلم في مثل ـهـذهّ الـحـوال ـبـإيواء وحماـيـة وـجـوار
الكافر المخالف له في عقيدته ومنهجه؟؟ أفل يتنافى ـهـذا ـمـع مـلـة

إبراهيم في البراءة من المشركين...؟".



فنقول وبالله التوفيق: أن ل تعارض في هذهّ المثـلـة الـمـذكورة
مع ملة إبراهيم، ودـعـوة النبـيـاء والمرـسـلين وذـلـك لن الـمـر كـمـا

قدمنا لك من قبل قسمان: 
 البراءة من آلهتـهـم الباطـلـة والكـفـر بـطـواغيتهم اـلـتيالول: 

تعبد من دون الله عز وجل. 
ـاطلهم..الثانأي:   عداوة المشركين المعاندين المصّرين على ـب

ًا أن الول مطـلـوب ـمـن المـسـلم مـنـذ أول خـطـوة ـفـي وقدمنا أيض
الطريق دون توان أو تأخير، بل يجب أن يعـلـن ويظـهـر ويـبـدى ـمـن
قبل طائفة ـمـن المـسـلمين ـكـي يـعـرف الـنـاس ـبـه أـصـل اـلـدعوة،
ويشتهر حتى يصبح بدهية يوصف بها كل من يدخل في هذا الدين..
أـمـا الـثـاني، فل يـبـدى أو يعـلـن، إل بـعـد الـصـرار عـلـى الباـطـل
وعداوة الحق وأهله. فأبو طالب مثلً.. على الرغم مـن بـقـائه عـلـى
ًا الـعـداوة والبغـضـاء للـحـق وأهـلـه، ـبـل عـلـى الكفر لم يـكـن مظـهـر
ًا عن صاحب الـحـق ورـسـوله  ًا مدافع العكس من ذلك فقد كان ردء
كما وصفه العباس رضي الله عنه ـفـي ـحـديث البـخـاري حـيـث ـقـال

: "ما أغنيت عن عمك فإنه ـكـان يحوـطـك وينـصـرك ويغـضـبللنبي 
لك... الحديث" وإن كان ذلك ـفـي عـصـبية ولرواـبـط نـسـبية وراـجـع
في ذلك مـا ذـكـرهّ العلمـة الـشـنقيطي ـفـي أـضـواء البـيـان المجـلـد

) في تأييد الدين بالرجل الفـاجر407ـ،ـ 406ـ،ـ 43ـ،ـ 41الثالث (ص
ـط ـذهّ الرواـب ـالروابط العـصـبية والواـصـر النـسـبية ـمـع بطلن ـه وـب
وبطلن الود على أساسها وحدها... والشاهد من ذلك أن مـثـل ـهـذا
ًا في هدايته واتباعه للـحـق إـلـى النصير أو المجير.. يبقى المل وارد
ـف آخر لحظة ما دام ل يقف مع الصف المعادي المحارب له بل يـق
ًا عن بعض أتـبـاعه... فكـيـف إذا أـضـيف إـلـى ذـلـك ـكـونه ـمـن مدافع

 ـلـمخاصة الداعية وقرابته الذين يتعلقون به... وـلـذلك ـفـإن الـنـبي 
ييأس من دعوة عمه الذي كان يقول: 

  حتى أوسد في التراب دفيناوالله لن يصلوا إليك بجمعهم
  أبشـر بذاك وقر منه عيونافاصدع بأمرك ما عليـــك 

وقبل ذلك كله، هناك أمر آخر... وهي النقـطـة الوـلـى والمهـمـة
 مع موـقـف عـمـه الـمـدافع ـهـذا، ـلـم يـكـنفي الموضوع.. أن النبي 

ليداهنه على حساب دعوته وديـنـه، ـبـل ـكـان عـمـه يـعـرف ـبـدعوته 
ه ويسمع بعداوته وبعيبه للهتهـم الباطلـة، وقـد حـاولت قريـش مع

 ليكّف عن دـعـوته وـعـن عـيـب آلهتـهـم وتـسـفيهللضغط على النبي 
أحلمهم، وعندما حاول أـبـو ـطـالب الـسـعي لمـثـل ذـلـك، ـمـا داهـنـه



ًا صلوات الله وسلمه عليه ول تنازل عن شيء من أمر ديـنـه تطييـبـ
لـخـاطر عـّمـه اـلـذي ـكـان يحمـيـه وينـصـرهّ وـيـؤويه، ـبـل ـقـال ـقـولته
ُبعـثـت بـه، ـمـن أن يـشـعل المعروفة: "والله ما أنا بأقدر أن أدع مـا 
أحد من هذهّ الشمس شعلة من ـنـار" كـمـا ـفـي الـطـبراني وغـيـرهّ.

ًا لم يكن ليربطه بعمه الكافر ود ول حب كيفوهو   كذلك أولً وآخر
ًا يؤمنون  قدوتنا ومثلنا العلى في قوله تعالى: وهو  ل تجد قوم

بالله واليوم الخـآـر ـيـوادون ـمـن ـحـاد الـلـه ورـسـوله وـلـو
الية، مع حرـصـه عـلـى ـهـدايته... ـفـذلك ـشـيء  كانأوا آباءهم.ً.ً.ً 

 رغم إيواء عـمـه وحـمـايتهوالحب والود شيء آخر... وما كان النبي 
له ودفاعه عنه ليصلي عليه يوم أن مات... بل نهاهّ الـلـه ـعـز وـجـل

ما كان للـنـبي واـلـذين عن مجرد الستغفار له يوم أنزل عليه: 
 الية، وما كان]113[التوبة:   آمنوا أن يستغفروا للمشركين.ً.ً 

منه صلوات الله وسلمه عليه عـنـدما ـجـاءهّ عـلـي رـضـي الـلـه عـنـه
فقال له: "إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟..." غير أن

يقول له: "اذهب فوارهّ" رواهّ المام أحمد والنسائي وغيرهما.
ًا دوـنـه ُيقال في رهط شعيب اـلـذين ـكـانوا مانـعـ ًا  ومثل ذلك أيض

ـبيه:  ـداء ـن ـن أـع ًا ـع ـبر ـالى مـخ ـال تـع ـار، ـق وـلـول رهـطـك والكـف
ًا... وكذا نبي الله صالح علـيـه]91[هود:   لرجمناك  . وقد كانوا كفار

ـالله السلم ووليه الذي كان الكفار يحاذرونه  قالوا تقاـسـموا ـب
ـا ّيه ما شهدنأا مهلك أهله وإنـأ لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لول

.]49[النمل:   لصادقون 
ُيلـحـظ ويعـتـبر ًا يجـب أن  ًا واضح * أضف إلى ذلك أن هناك فرق
ًا أو يجيرهّ وينصرهّ ويحميه ويأويه بنفـسـه ُيعين الكافر مسلم بين أن 
ّدد، وإنـمـا يفـعـل دون أن يلجأ المسلم إليه أو يذل نفـسـه ـلـه أو يـتـو
الكافر ذلك من تلـقـاء نفـسـه ـبـدافع القبلـيـة أو العـصـبية أو القراـبـة
وغيرها... وبين أن يطلب المسلم ذلك منه ويـكـون ـفـي طلـبـه ـنـوع
ذل ومهانة ومداهنة أو إقرار وسكوت عن باطله أو رضًى بـشـركه..
ل شك أن الفرق بين الحالتين واضح بين ل يخفى على البصير، ولو
ـر ـي جعـف ـس الول.. ولـب ـن الجـن ـا ـم ـة لرأيتـه ـذهّ المثـل ـأملت ـه ـت

ًا يشبه هذا ـفـي مـشـكل الـثـار        ( ًا لطيف )239/3الطحاوي كلم
فّرق فيه بين الستعانة بالمشركين في القتال وكون ذلك مما نـهـى

ّيها الذين آمنوا ل تتخذوا بطانأةّ الله تعالى عنه في قوله:  يا أ
ـران:   من دونأكم ل ـيـألونأكم خآـبـال.ً.ً  ـن]118[آل عـم ـة، وبـي  الـي

قتالهم بأنفسهم ـضـد أـعـداء المـسـلمين دون طـلـب واـسـتعانة ـمـن



ـوار ـذا ـج المسلمين أنفسهم، فراجعه فإنه مفيد في هذا الباب.. وـك
ابن الدغنة لبي بكر... فكله من هذا القبيل.. 

ًا ـصــلة الواـلــدين المـشــركين ومـصــاحبتهما وـمــن ذـلــك أيـضــ
ّلف قلبيهما، لن أمل التأثر بابنهما واتباع الـحـق اـلـذي بالمعروف وتأ
ـى يدعو إليه وارد باٍق ما داما متعلقين بالولد.. حتى وإن جاهداهّ عـل
أن يشرك بالله... ما لم يقفا في الصف المـحـارب المـعـادي الـصـاد
عن سبيل الله... فإن فعل ذلك تبرأ منهما علنية كما فـعـل إبراهـيـم
ـل ـا فـع مع أبيه لما تبين له أنه عدو لله.. بل ويعاديهما ويقاتلهما كـم
أبو عبيدة وغيرهّ من الصحابة في بدر.. فإبراهيم عليه الـسـلم كـمـا
قدمنا كان يتألف قلب أبيه ويدعوهّ بالحسنى واللين ويظهر حرصــه
ـه ـاء الـشـيطان.. ولكـن على هدايته وخوفه عليه من عذاب الله لولـي
تبرأ منه واعتزله عندما تبين ـلـه ـعـداوته الـصـريحة لـلـه... واـسـتثنى
سبحانه مما دعانا للتأـسـي فـيـه ـبـإبراهيم واـلـذين مـعـه ـفـي ـسـورة
الممتحنة؛ استغفارهّ لبيه، ونهى الـمـؤمنين ـفـي ـسـورة التوـبـة ـعـن
الستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى ـثـم ـقـال ـعـن إبراهـيـم: 
فلما تبين ـلـه أنـأـه ـعـدو لـلـه ـتـبرأ مـنـه.ً إن إبراهـيـم لواه

.ً حليم 
ـي ومنه قوله تعالى:  ول تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي ـه

ـم اـسـتثنى ـسـبحانه:  أحسن  إل اـلـذين ظلـمـوا منـهـم.ً.ً.ً.ً   ـث
].64[العنكبوت: 

ـى قـصـة جعـفـر ـع إـل ـاجرين.. وارـج ـان النجاـشـي للمـه ـذا أـم وـك
ـه وموقفه رضي الله عنه في الصدع بدينه ومعتقدهّ في عيسى علـي
ـم ـم، رـغ ـن ظهرانيـه ـو بـي ـن ـه ـن ـم ـه دـي ـالف فـي ـذي يـخ ـلم اـل الـس
ـل إن النجاـشـي استضعافه ومن معه، ورغم دخولهم في أمانهم.. ـب
ُيتلـى، وأظهـر التأييـد والقبـول وأعطـاهم بكى لما سـمع كلم اللـه 
المان فأظهروا دينهم ومعتقدهم لكل أحد، فكان إـسـلم النجاـشـي
ـارهم ومن أسلم من أهل الحبشة بتوفيق الله تعالى ثم بسبب إظـه
لدينهم رضي الله تعالى عنهم.. وراجع في رد هذهّ الشبهة وإبطالها
رسالة (المورد العذب الزلل) للشيخ عـبـد الرحـمـن ـبـن حـسـن ـبـن
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين في الدرر السنية

 من الجزء نفـسـه197 وكذا ص124جزء مختصرات الردود     ص
ـفـإنه مـهـم ـفـي رد ـهـذهّ الـشـبهة وـشـبهة أـخـرى وـهـي احتـجـاجهم

.212(بمؤمن آل فرعون) وكذا ص
* وخلصة القول في ذلك كله... أن معاداة أهل الباطل وإظهار
اـلـبراءة منـهـم وـمـن آلهتـهـم الزائـفـة وأدـيـانهم الباطـلـة وـقـوانينهم



العفنة.. أصل عظيم، وركن وثيق ـفـي دـعـوة النبـيـاء والمرـسـلين..
وـهـو كـمـا عرـفـت ـشـرع محـكـم يرتـكـز عـلـى أـصـل دـيـن الـسـلم
ًا لـجـل ردهّ وإبـطـاله لـمـا وقاعدته.. فـلـو اجتـمـع أـهـل الرض جميـعـ
استطاعوا إلى ذلك سبيل.. والمخالفون فيه ل يستدلون كـمـا رأـيـت
إل بأمـثـال ـهـذهّ القـضـايا العينـيـة الخاـصـة اـلـتي ل عـمـوم لـهـا عـنـد
جماهير الصوليين والنظار، بل هي نفـسـها مطروـحـة عـلـى التقيـيـد
والتخصيص.. وإذا تقرر أن هذهّ الطريق أصل عظيم محـكـم... فـقـد
ـوهمه المخــالفون ـا ممــا يـت ـة وغيرـه ـة الجزئـي ـذهّ الدـل أمســت ـه
ًا يجب ردهّ إلى المحكم، ل أن يضرب كتـاب اللـه ًا... متشابه معارض
ّـبـه ول تـغـتر بـشـبه بعـضـه ببـعـض ول ـسـنة المـصـطفى ـكـذلك.. فتن

الملبسين.. 
"وهـكـذا فل ـبـد أن يـقـف أـصـحاب اـلـدعوة ـمـن ـقـومهم موـقـف
المفاـصـلة الكامـلـة.. وـيـوم تـتـم ـهـذهّ المفاـصـلة يتحـقـق وـعـد الـلـه
بالنصر لوليائه والتدمير على أعدائه.. ففي تاريخ الدعوة إـلـى الـلـه
على مدار التاريخ، لم يفـصـل الـلـه بيـن أولـيـائه وأـعـدائه إل بـعـد أن
ـه وـحـدهّ.. ـاروا الـل فاصل أولياؤهّ أعداءهّ على أساس العقيدة، فاخـت
وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رـسـل الـلـه... وإـنـه
لينبغي لهم أن تمتلـىـء قـلـوبهم بالثـقـة ـحـتى تفـيـض.. وإن لـهـم أن
ًا ـكـان.. وـلـن يـضـرهم يتوكلوا على الله وحدهّ في وجه الطاغوت أـيـ
ًا مـنـه ـسـبحانه ـعـن نـصـرة الطاغوت إل أذى.. ابتلء من الله ل عجز
ًا لـهـم ليـسـلمهم إـلـى أـعـدائه، ولكـنـه البتلء اـلـذي أولـيـائه، ول ترـكـ
ـد يمحص القلوب والصفوف.. ثم تعود الكّرة للمؤمنين.. ويـحـق وـع

الله لهم بالنصر والتمكين..." اهـ. من الظلل بتصرف. 
ًا أن الناس مع هذا الحق أقسام:  * ولتعلم أخير

* رجل ثابت صادع بملة إبراهيم وـبـدين جمـيـع المرـسـلين عـلـى
النحو الذي تقدم ل يخاف في الـلـه لوـمـة لـئـم، فـهـذا ـمـن الطائـفـة
الظاهرة المنصورة وـهـو اـلـداعي إـلـى الـحـق اـلـذي يـخـالط الـنـاس
ويصبر على أذاهم، وهو الذي يفوز بكراـمـة اـلـدارين، واـلـذي يـقـول

ومن أحسن ـقـولً مّمـن دـعـا إلـى اللـه وعمـل تعالى فيه: 
ًا وقال إنأني من المسلمين  ـّي]33[فّصــلت:   صالح ، وهو المعـن

بحديث: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير..."؟
وإنما حصل له الذى لنه جاء بمـثـل مـا ـجـاء بـه المرـسـلون.. ل
يداهن أهل الباطل ول يركن إليهم أو يرضى بباطلهم بل يتبرأ منهم
ويظهر العداوة لهم ويهجر كل ما يعينهم على ـبـاطلهم ـمـن منـصـب



ووظيفة أو عمل أو طريق، ومن كانت هذهّ حاله ل يأثم بإقامته في
مجتمعاتهم وديارهم ول تجب عليه الهجرة من أي بـلـد ـكـان. يـقـول
الشيخ حمد بن عتيق في الدرر السنية عند كلمه على قوله تعالى:

قد كانأت لكم أسوة حسنةّ في إبراهـيـم واـلـذين مـعـه…  
ـان والـمـراد بدا   الية، ومعنى ـقـوله:     ]4[الممتحنة:   أي ظـهـر وـب

ّـبـه، فـمـن حـقـق التصريح باستمرار العداوة والبغـضـاء لـمـن يوـحـد ر
ًا وعملً وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلدهّ لم تجب عليــه ذلك علم
ُترك الهجرة من أي بلد كان، وأما من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا 
يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه الهجرة، فهذا ـمـن الجـهـل باـلـدين

 ـمـن ـجـزء199وغفول عن زـبـدة رـسـالة المرـسـلين…" اهـــ.   ص
ّدد بالقـتـل ُـهـ ـالحق و الجـهـاد وـهـذا القـسـم ـمـن الـنـاس إذا ـصـدع ـب
َـثـّم بـلـد يـهـاجر إليـهـا فـلـه أـسـوة حـسـنة ـفـي أـهـل والتعذيب وليس 
الكهف الذين شّحوا بدينهم وفّروا ـبـه إـلـى الجـبـال.. وأـسـوة أـخـرى
ـدتهم وتوحـيـدهم وـمـا بأصحاب الخدود الذين حرقوا في سبيل عقـي
وهنوا وما استكانوا.. وأسوة بأصحاب النبي الذين هاجروا وجاهــدوا

ًا.  ًا ونصير وقاتلوا وقتلوا وكفى بربك هادي
ولكن رواسيها وأوتادها همولولهم كادت تميد بأهلهـا
ًا بأهلها ولكن هم فيها بدوٌر وأنجمولولهم كانت ظلم

* أو رـجـل أـقـل منزـلـة ـمـن الول ل يـقـدر عـلـى ـهـذهّ الطرـيـق
المحفوفة بالمكارهّ، ويخاف على دينه ول يطيق الصدع بذلك.. فهو
يعتزل بغنيمات له يتبع بهن مواقع القطر وشعب الجـبـال يعـبـد الـلـه

ويفر بدينه من الفتن.. 
* أو رجل مستضعف مغلق عليه بيته مقـبـل عـلـى خاـصـة أـمـرهّ
يسعى في نجاتهم ووقايتهم ـمـن الـشـرك وأهـلـه وـمـن ـنـار وقودـهـا
الناس والحجارة.. يتجنب الكفار ويعرض عنـهـم، ول يظـهـر الرـضـى
عن باطلهم ول يؤيدهّ بأي صورة من الصور.. ول بد لـهـذا مـن أـجـل
ًا بالـعـداوة والبغـضـاء للـشـرك ـ سلمة توحيدهّ. أن يبقى قلبه مطمئـن
والمـشـركين ينتـظـر زوال الـمـانع.. ويتحـيـن الـفـرص للـفـرار ـبـدينه
ًا.. يظـهـر بـهـا ديـنـه، كهـجـرة المـهـاجرين والهجرة إلى بلد أهون شر

إلى الحبشة. 
ـم ـداهن لفكـه ـل ـم ـل الباـط ـن أـه ـر للرـضـى ـع ـر مظـه * أو آـخ
وضللهم فهذا له ثلثا حالت ذكرها الـشـيخ اـبـن ـعـتيق ـفـي ـسـبيل

 فقال: 62النجاة والفكاك ص



"الحالة الولى: أن ـيـوافقهم ـفـي الـظـاهر والـبـاطن فـهـذا ـكـافر
ًا أم غير مكرهّ، فهو ممن قــال خارج من السلم. سواء أكان مكره

ـن الله فيه:  ًا فعليهم غضب ـم ولكن من شرح بالكفر صدر
].106[النحل:   الله ولهم عذاب عظيم 

ـع ـاطن، ـم ـي الـب ـم ـف ـل إليـه ـوافقهم ويمـي ـة: أن ـي ـة الثانـي الحاـل
ًا، وهم المنافقون.  مخالفتهم في الظاهر، فهذا  كافر أيض

الحالة الثالثـة أن يـوافقهم ـفـي الظـاهر مـع مخـالفته لهـم ـفـي
ـاطن وـهـو عـلـى وجهـيـن: أـحـدهما: أن يفـعـل ذـلـك لـكـونه ـفـي الـب
سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم ـلـه وتهدـيـدهّ بالقـتـل، ـفـإنه والحاـلـة
ًا باليمـان هذهّ يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلـبـه مطمئـنـ

ـالى:  ـال تـع ـار ـق ـا ـجـرى لعـّم ُأكره وقلـبـه مطمـئـٌن كـم إل من 
".]106[النحل:   باليمان 

ـل ًا مـث ـ ـعى دوـم ـدمنا أن يـس ـا ـق ـذا كـم ـل ـه ـي لمـث ـت: وينبـغ قـل
ًا: المستضعفين من أصحاب النبي  ـ ـدعو دوـم ربـنـا  للفرار بدينه وـي

أخآرجنا من هذه القريةّ الظالم أهلها واجعل لنا من لدنأك
ًا  ًا واجعل لنا من لدنأك نأصير  ].75[النساء:   ولي

ثم قال: "الوجه الثاني: أن ـيـوافقهم ـفـي الـظـاهر ـمـع مـخـالفته
لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما
طمع في رئاسة أو ـمـال أو مـشـحة ـبـوطن أو عـيـال أو ـخـوف مـمـا
ًا ول ينفعه كراهته يحدثا في المال فإنه في هذهّ الحالة يكون مرتد

ذلك ـبـأنأهم اسـتحبوا لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم: 
ـوم ـدي الـق ـه ل يـه ـرة وإن الـل ـى الخـآ ـدنأيا عـل ـاة اـل الحـي

، فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهــل]107[النحل:   الكافرين 
ًا من حظوظ الدنيا أو بغضه، ول محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظ
آثروهّ على الدين.. قال: وهذا معنى كلم ـشـيخ الـسـلم محـمـد ـبـن

عبد الوهاب رحمه الله تعالى".
* قلت: معنى كلم الشيخ محمد ـبـن عـبـد الوـهـاب اـلـذي أـشـار
إليه ابن عتيق موجود في مواضع كثيرة من كتبه ورسائله، من ذلك

 ـفـي مجموـعـة الرـسـائل النجدـيـة:42على سبيل المـثـال ـقـوله ص
"اعلم أن الدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار
ـن مع المشركين على الموحدين ولم يشرك، أكثر من أن تحصى ـم
كلم الله وكلم رسوله وكلم العلماء. وأـنـا أذـكـر ـلـك آـيـة ـمـن كلم
الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين وأن الرجل

من إذا قال ذلك فهو كافر في أي زـمـان ـكـان، ـقـال الـلـه تـعـالى: 



كفر بالله ـمـن بـعـد إيـمـانأه إل ـمـن أـكـره وقلـبـه مطمـئـن
 الية، وفيها ذكر أنهم استحبوا الحياة اـلـدنيا]106[النحل:   باليمان 

على الخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنـهـا نزـلـت ـفـي الـصـحابة لـمـا
ـانه فتنهم أهل مكة وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلم الشرك بلـس
ًا منهم فهو كافر بعد إيمانه". مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوف
ـيخ ـابق وكلم الـش ـتيق الـس ـن ـع ـيخ اـب ـابق لكلم الـش ـو مـط وـه
سليمان التي بعدهّ.. وهو كلم خطير، أعلم علم اليقين بأنه لو كان
ـل: ـخـوارج ـا ولـيـس ـمـن كلم ـهـؤلء الئـمـة العلم لقـي ـمـن كلمـن
وتكفير.. مع أن الية نص واضح عليه.. وـهـذهّ القـضـية تختـلـف ـعـن
ـع ـا ـم ُيعذر صاحبها، فنحن هاهـن قضية الكراهّ على كلمة الكفر التي 
ُيعذبوا وإنما حملـهـم عـلـى إظـهـار ُيضربوا ولم  ُيكرهوا ولم  أناس لم 
الموافقة والولء للمـشـركين، ـحـب اـلـدنيا والـخـوف عليـهـا والطـمـع
بالمال والمشحة بالمـسـكن (والرض والـقـرض كـمـا يقوـلـون) فـهـو
استحباب للحياة الدنيا على الخرة واـشـتراء لمتاعـهـا الزاـئـل بـبـذل
الدين والتوحيد والعقيدة.. ربـمـا تـسـتروا ـمـع ذـلـك ـبـالكراهّ وادـعـوا
الضرورات وليسوا في الحقيقة من أهلها، لذا قال تعالى في سورة
آل عـمـران بـعـدما نـهـى ـعـن ـمـوالة أـعـدائه وأـبـاح التقـيـة للمـكـرهّ

ًا:  ّذر ـ ـال مـح ُيـحـّذركم الـلـه نأفـسـه وإـلـى الـلـه الحقيـقـي، ـق و
المـصـير * ـقـل إن تخـفـوا ـمـا ـصـدوركم أو تـبـدوه يعلـمـه

ـرة: ]29-28 [آل عمران:      .ً.ً.ًالله ـا مباـش ، وقال في الية التي تلتـه
ـا عمـلـت ًا وـم يوم تجد كل نأفس ما عملت من خآير محضر
ـه ـذركم الـل ُيـح ًا و ًا بعيد من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد

 وهذا ـمـن أعـظـم الوعـيـد والتهدـيـد لـمـن]،30[آل عمران:   نأفسه.ً.ً 
ـه ـمـن ُيرد الله فتنته فلن تملك ـل ّبر كتاب الله وعقله.. ولكن من  تد
ّذرون بالكراهّ وليسوا ًا ممن لخلق لهم يتع ًا.. ذلك أن كثير الله شيئ

ًا لصحة الكراهّ منها:  من أهله.. وقد ذكر العلماء شروط
ُيـهـدد ـبـه، ًا على إيقاع ـمـا  - أن يكون المكرهّ (بكسر الراء) قادر

ًا عن الدفع ولو بالفرار..  َهّ عاجز والمأمور المكر
ّنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.  - أن يغلب على ظ

ًا، فلو قال: إن لم تفعل ـكـذا ـضـربتك ّدد به فوري ُه - أن يكون ما 
ًا.  ًا، ل يعد مكره غد

- أن ل يظهر من المأمور ما يدل على تماديه ـبـأن يعـمـل زـيـادة
على ما يمكن أن يزول به عنه البلء. 



ُيخـّوف بـيـن الـكـراهّ عـلـى ّدد بـه المـكـرهّ و ُيـهـ * كما فّرقوا فيما 
والة الكفـار المعاصي، وبين الكـراهّ عـلـى قـول كلمـة الكفـر أو م
ًا ل طاقـة لـه بـه، ّذب عـذاب ُعـ ُيجـّوزوا الثـاني إل لمـن  وأمثاله، فلم 
وذكروا القتل والتحريق بالنار وقطع العضاء والتخليد ـفـي الـسـجن
وأمثال ذلك، وعمار رضي الـلـه عـنـه ـهـو اـلـذي نزـلـت بـسـببه آـيـات
ـه، التقية، ومعروف أنه لم يقل ما قال إل بعدما رأى مقتل أمه وأبـي
ًا، فكـسـرت ـضـلوعه وأوذي ـفـي الـلـه ـ وبعدما ذاق من العذاب ألواـن
ّذرين بالتقية ممن أوضعوا في الفتنة ًا.. وأكثر هؤلء المتع ًى شديد أذ
ـن وغرقوا في الباطل والشرك لم ينلهم عشر معشار ما ناله.. ولـك

ًا..  ُيرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ ًا؛ من  كما قلنا سابق
أضف إلى هذا أن أهل العلم يذكرون مع ذلك في أبواب الكراهّ
ـى الذى واحتـسـاب على كلمة الكفر؛ أن الخذ بالعزيمة والصبر عـل
الـجـر عـنـد الـلـه تـعـالى أعـظـم وأفـضـل، وـهـذهّ مواـقـف الـصـحابة
وتابعيهم والئمة شاهدة بذلك فبأمثال هذهّ المواـقـف يـكـون إظـهـار
الدين وإعزازهّ، وانـظـر ـصـحيح البـخـاري ـبـاب (ـمـن اخـتـار الـضـرب
والقتل والهوان على الكفر) والشواهد في ذلك كثيرة وكذا مواقف
الئمة أكثر ـمـن أن تحـصـى كموـقـف الـمـام أحـمـد ـفـي فتـنـة خـلـق

القرآن وغيرها كثير... 
ومن الناس من يـقـول آمـنـا ـبـالله ويذكرون قوله تعالى: 

ـه  ـذاب الـل ـاس كـع ـةّ الـن ـل فتـن ـه جـع ـي الـل ـإذا أوذي ـف ـف
].10[العنكبوت: 

كما يذكرون أن التخيير ينافي الكراهّ وذلك كحال ـشـعيب علـيـه
ّيروهّ بين الـعـودة إـلـى الكـفـر أو الـخـروج ـمـن السلم مع قومه إذ خ
قريتهم، ولم يجّوزوا لذلك الستجابة وإظهار الكفر في هذهّ الحالة.
وإنما سردنا هذا كله ليعـلـم ـمـن وهـبـه الـلـه نعـمـة العـقـل والتوحـيـد
غربة هذا الدين في زماننا وغربة دعاته وأهله اـلـذين يعرـفـونه ـحـق
المعرفة... وأن أكثر الناس الـيـوم ـقـد دخـلـوا ـفـي دـيـن الحكوـمـات
ـاة ًا للحـي ودين الطواغيت مختارين بل إكراهّ حقيقي، وإنـمـا اـسـتحباب
الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها ومناصبها على دـيـن الـلـه، وـبـذلوهّ
وباعوهّ بأبخس الثمان، فإياك أن تكون منهم فتصبح من النادمين..
* وبهذا وأمثاله يزول ما قد يستغربه ويستهجنه كثير من الناس
ـاهر ـي الـظ من قول الشيخ ابن عتيق هذا فيمن وافق المشركين ـف
مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس ـفـي ـسـلطانهم وإنـمـا حمـلـه
على ذلك ما ذكر من الدنيا وليس الـكـراهّ.. وـقـوله: "ـمـع مـخـالفته
ـف ـه) وإل فكـي لهم في الباطن" يقصد به والله أعلم: (بحسب زعـم



نعلم ونطلع على حقيقة باطنه في حاله تلك، إل عن طريق اـلـوحي
ن أبـي بلتعـة.. واللـه ـعـز وجـل لـم يكلفنـا كما في قصة حـاطب ب
بالبواطن بل نحكم بالظاهر.. فكما أنـنـا نـكـف ـسـيوفنا عـّمـن أبـطـن
ُنعملـهـا ـفـي النفاق وأبدى موالة السلم وأظـهـر ـشـعائرهّ، فـكـذلك 
ِم من أظهر موالة الكفار وـشـايعهم وانـحـاز لـهـم، وإن زـعـم أـنـه ها
ّـبـدنا ـفـي أحـكـام اـلـدنيا ـبـالظواهر يبطن السلم.. فالله عز وجل تع
وهو وحدهّ سبحانه الذي يتولى السرائر ويعلم الصادق من الكاذب،
فيحاسب الناس على أعمالهم ويبعثهم على نياتهم كما ـفـي ـحـديث
ُيخـسـف ـبـه وفـيـه أم الـمـؤمنين المتـفـق علـيـه ـفـي الجـيـش اـلـذي 
ًا في اـلـدنيا ويبعثـهـم عـلـى المستبصر والمجبور، فيهلكهم الله جميع
نياتهم يوم القيامة... وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رـضـي الـلـه
ـالوحي ـفـي ًا كانوا يؤخذون ـب عنه كما في صحيح البخاري: "إن أناس

نعهد رسول الله  ّناهّ وقربناهّ وليس إلينـا م ًا أّم  فمن أظهر لنا خير
ْنه ًا لم نــأم سريرته شيء الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوء

ّدقه وإن قال إن سريرته حسنة". ُنص ولم 
 ـفـي تـعـاملته ـمـع الـنـاس ـفـي الـحـروبوهكذا كان أـمـر الـنـبي 

ّدعي الـسـلم وغيرها، فها هو العباس بن عبد المطلب وـقـد ـكـان ـيـ
) ـمـن91/6 و89 و88وينتـسـب إلـيـه، انـظـر عـلـى ـسـبيل المـثـال (

) من مشكل الثار وغيرهّ.. ولكنه246/4-242مجمع الزوائد، و(ص
بقي في مـكـة وـهـي دار كـفـر آـنـذاك وـلـم يـهـاجر إـلـى دار الـسـلم
وخرج مع المشركين يوم ـبـدر، فأـسـرهّ المـسـلمون وـعـاملوهّ عـلـى
ظاهرهّ ل بمـا زعمـه وادـعـاهّ مـن إبـطـان الـسـلم، لنـه ـخـرج ـفـي
ًا ـ ـه ـكـان مكرـه صفوف المشركين يكثر سوادهم، وروي أنه زعم أـن
ًا، وـفـي في الخروج معهم كـمـا ـفـي بـعـض الـثـار المـشـار إليـهـا آنـفـ

ّذر بالكراهّ وـيـدعي الـسـلم:بعضها أن النبي   قال له عندما رآهّ يتع
ًا ـفـالله يجزـيـك ـبـذلك، فأـمـا "الله أعلم بشأنك إن يك ما تدعي حـقـ
ـظـاهر أـمـرك فـقـد ـكـان عليـنـا فاـفـد نفـسـك.." رواهّ الـمـام أحـمـد
ـا ـفـي ُيسم، وعلى ـكـل ـحـال يكفيـن ٍو لم  ورجاله ثقات، إل أن فيه را

 ـعـاملههذا ما هو ثابت في صحيح البـخـاري وغـيـرهّ، ـمـن أن الـنـبي 
بـظـاهر أـمـرهّ وـلـم يطلـقـه إل بـعـدما ـفـدى نفـسـه كبقـيـة الـسـرى
ًا ما جاء في صحيح مسلم من المشركين.. ولعل من هذا الباب أيض
حديث عمران بن حصين في قصة الرجل من بني عقيل الذي ـكـان

 رغم ادعائه السلم، انظرهّمن حلفاء ثقيف أسر ولم يطلقه النبي 
).. 1008في مختصر المنذري تحت رقم (



ـدنيا فعلم من هذا كله أننا مكلفون في معاملتنا وأحكامنا في اـل
بالـظـاهر دون الـبـاطن، وـهـذا ـمـن فـضـل الـلـه ـعـز وـجـل عليـنـا وإل
لمـسـى الـسـلم وأهـلـه ألعوـبـة وأـضـحوكة لـكـل جاـسـوس وـخـبيث
وزنديق. ومن هذا الباب قـصـة ـحـاطب وـمـا ـكـان ـمـن ـصـنيعه ـعـام
ُيحكم على ظاهر من عـمـل مـثـل عمـلـه ـبـالكفر الفتح.. فالصل أن 
وأن يجري المسلمون عليه ما يستوجب ـظـاهرهّ ـمـن الحـكـام ـفـي
ـض ـامهم وبـع الدنيا كالقتل والسر، ومن طالع حال المرتدين وأقـس
ـوة حججهم وتأويلتهم، وحجج من ُخدع منهم بشهود الرجال على نـب
ـديق مسيلمة وقصة ثمامة واليشكري وما إلى ذلك.. وكيف أن الـص
ًا بالظاهر. فأعمل فيهم القتل والسر.. وأن ـهـذا ـكـان عاملهم جميع
من أعظم فضائله ومناقبه وحسناته؛ عرف صحة ما نقصدهّ ونرمي
إليه، ويراجع في ذلك كلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الـلـه
تعالى فهو كثير في هذا الباب.. انظر على سبيل المـثـال المواـضـيع
ًا الستة التي ذكرها في مقدمة السيرة وغيرها كثير.. وهذا هو تماـمـ
ما فهمه عمر رـضـي الـلـه عـنـه ـفـي قـصـة ـحـاطب وـصـّرح ـبـه ـفـي

ـم، ول، ومعلوم أن النبي حضرة النبي   لم ينكر على عمر هذا الفـه
 في ذلك المقام: "إذا قال الرجل لخيه يا كافر فقد ـبـاء ـبـهقال له 

أحدهما"، بل أـقـر حكـمـه وـلـم ينـكـرهّ فيـمـن لـيـس ـلـه ـمـانع كـمـانع
حاطب، وزكى لنا باطن حاطب بقوله: "وـمـا ـيـدريك لـعـل الـلـه ـقـد
ّطلع على أهل بدر.." إلخ، وقد قال حاطب رضي الله عنه كما جاء ا
ًا ول رـضـى ًا ول ارـتـداد في البـخـاري وغـيـرهّ: "ـمـا فعـلـت ذـلـك كـفـر

ًا له: "قد صدقكم".. والمبادرة إلىبالكفر بعد السلم" فقال   مزكي
هذا القول منه رضي الله عنه من أظهر الدلة على أن الصحابة قد
ًا في نفوسهم أن الصل في ظاهر هذا العمل أن يكون كان مستقر
ـه ـم أفعـل ـي ـل ًا.. وفي رواية أبي يعلى وأحمد قال: "أما إـن ّدة وكفر ر

ًا لرسول الله  ـمغش ًا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومـت  ول نفاق
ًا: "أما والله يا رـسـول الـلـه ـمـا له نورهّ" وفي رواية أخرى لهما أيض

ّير اليمان من قلبي.." انظر مجمع الزوائد ( ) وتأمل ـقـول306/9تغ
 في رواية البخاري: "قد صدقكم" فهذا الصحابي الـبـدري ـقـدالنبي 

ّكاهّ وشهد بصدق سريرته وـبـاطنه وأـنـه ـلـم يفـعـلاستثناهّ النبي   وز
ًا بل كانت منه كبيرة من كبائر الذنوب اغتـفـرت ـفـي ذلك ردة وكفر
ًا.. فـهـل ـفـي المـهـّونين ـمـن ـشـأن ـمـوالة الكـفـار مقابل كونه ـبـدري
ًا المتنطعين بقصة حاطب هل فيـهـم الـيـوم عـلـى وـجـه الرض ـبـدري



اطـلـع الـلـه عـلـى قلـبـه، ليجعـلـوا ـهـذا الفـعـل ـكـبيرة عـلـى الطلق
ًا..؟؟ ويتهاونوا فيه ويتساقطوا تساقط

ول نسأل هذا السؤال إل بعد أن نعلم صدق سرائرهم وأنهم ـمـا
ًا.. ودون ذلك خرط القتاد.. فمن أين لنا أن نعلم ًة ول كفر فعلوهّ رد
بعد انقطاع الوحي صدق سرائرهم وبواطنهم ومن يزكيـهـم ويـشـهد

 بذلك. فهذا مانع من موانع الكـفـر الباطـنـة غـيـرلنا بعد رسول الله 
الظاهرة، ول نكلف به بعد انقطاع الوحي، لـجـل ذـلـك ـكـان الـصـل
فيمن أظهر الرـكـون إـلـى الكـفـار وـمـوافقتهم وـمـوالتهم أن نحـكـم
عليه بظاهرهّ كما تقدم والله يتولى السرائر إن كان على غير ذلك،
ُيبعث على نيته إن قتله المسلمون في صفوف الكـفـار، وإن أـسـر و
تجري عليه أحكام الكفار كما تقدم، والمسلمون معذورون في قتل
من أظهر مثل ـهـذا وإن ادـعـى وزـعـم أـنـه يبـطـن الـسـلم وـمـوالة
ـالى أهله، وانظر في هذا كلم شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تـع
حول الجيش الذي يغزو الكعبة فيخـسـف ـبـه، وقـصـة أـسـر العـبـاس

) وـكـذا537/28يوم بدر وادعائه الـسـلم.. ـفـي مجـمـوع الفـتـاوى (
) وغيرهـمـا422/3كلم تلميذهّ العلمة ابن القيم ـفـي اـلـزاد         (

ـالى:     ـوله تـع ـزول ـق من العلماء المحققين.. وتأمل كذلك سبب ـن
]97[النســاء:   إن الذين توفاهم الملئكةّ ـظـالمي أنأفـسـهم 

ارجع إليه في ـصـحيح البـخـاري وغـيـرهّ ـفـإنه مفـيـد ـفـي ـهـذا الـبـاب
ًا.. انشط وتأمل ذلك كله وانفض غبار النوم عن عينيك ول تكن أيض

مع الكسالى المقلدين.. 
ًا فقد ذكر الحافظ في الفتح ( ) ـعـن بـعـض أـهـل521/7* وأخير

المغازي قال وـهـو ـفـي (تفـسـير يحـيـى ـبـن ـسـلم) أن لـفـظ كـتـاب
 قد ـجـاءكمحاطب كان: "أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله 

بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو ـجـاءكم وـحـدهّ لنـصـرهّ الـلـه
وأنجز له وعدهّ، فانظروا لنفسكم والسلم" وكذا حكاهّ السهيلي. 

قلت: فلو تأمل العاقل كتاب حاطب هذا وما فيه من ثقته بنصر
 وتعظيمـه مـن شـأنه، ومـع ذـلـك فقـد أـنـزل الـلـه تعـالىالله لنبيه 

بسبب فعلته هذهّ آيات عظيـمـات تقـشـعر منـهـا جـلـود اـلـذين آمـنـوا
يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فقال: 

تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بـمـا ـجـاءكم ـمـن الـحـق
ـم ـم إن كنـت يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربـك
ًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم خآرجتم جهاد
بالمودة وأنأا أعلم بمـا أخآفيتـم ومـا أعلنـتـم ومـن يفعلـه



ـة:   منكم فقد ضّل سواء السبيل  ـأملت ـهـذا]1[الممتحـن ، فلو ـت
ّدد الله تعالى فـيـه وجعـلـه ـمـن ـمـوالة وـمـودة هداك الله، وكيف ش
أعدائه.. ثم نظرت في أحوال كثير من المنتسبين للدعوة والسلم
في هذا الزمان، وما يقع منهم من مبارـكـة ومداهـنـة ـبـل ومناـصـرة
ومؤازرة عبيد القانون وأذناب الفرنجة وأـعـداء الـشـريعة والتوحـيـد،
وما يظهروهّ من موالة دساتيرهم وحكوماتهم والقسم على احترام
قوانينهم؛ لعرفت غربة الدين الحقيقة، وغربة أهله العارفين له حق

المعرفة وندرتهم فإياك والتفريط بالدين، إياك.. إياك. 
ن النـاس قال الشيخ حمد بن ـعـتيق: "وأّمـا مـا يعتقـدهّ كـثير م
ّوفه ًا، فإنه من تزيين الشيطان وتسويله وذلك أن بعضهم إذا خ عذر
ًا ل حقيقة له ظّن أنه يجوز له إظهار الموافـقـة أولياء الشيطان خوف
ًا لـشـيخ الـسـلم اـبـن للمشركين والنقياد لهم.. إلخ". ثم ذـكـر كلـمـ
تيمية في صفة الكراهّ على كلمة الكفر وأـنـه ل يـكـون إل بالـضـرب
ـه ـة دوـن ـالتخويف بالحيلوـل ـل ل بمـجـرد الكلم ول ـب ـذيب والقـت والتـع
ودون زوجته أو ماله أو أهلـه... ثـم قـال رحمـه اللـه تعـالى: "فـإذا
علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي
ًا، وأغرب ًا كما بدأ " وقد عاد غريب ًا وسيعود غريب : "بدأ السلم غريب
منه ـمـن يعرـفـه عـلـى الحقيـقـة، وـبـالله التوفـيـق" اهـــ ـمـن "ـسـبيل

النجاة" الموضع نفسه. 
* ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محـمـد ـبـن عـبـد
الوهاب (صاحب كتاب تيسـير العزيـز الحمـيـد) ـفـي مقدمـة رسـالة
ه أن النسـان إذا (حكم مـوالة أهـل الشـراك): "اعـلـم رحمـك الل
ًا منـهـم، وـمـداراة لـهـم، أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوـفـ
ومداهـنـة ـلـدفع ـشـرهم، ـفـإنه ـكـافر مثلـهـم وإن ـكـان يـكـرهّ دينـهـم

ويبغضهم ويحب السلم والمسلمين...".
ثم ذكر ما هو أـشـد ـمـن ذـلـك ـمـن مناـصـرة المـشـركين بالـمـال
ُيستثنى مــن وموالتهم وقطع موالة المسلمين.. إلى أن قال: "ول 
ذلك إل المكرهّ وهو الذي يستولي عليه المـشـركون، فيقوـلـون ـلـه:
اكفر، أو افعل ـكـذا، وإل فعلـنـا ـبـك وقتلـنـاك، أو يأـخـذونه فيـعـذبونه
حتى يوافقهم، فيـجـوز ـلـه الموافـقـة باللـسـان ـمـع طمأنيـنـة القـلـب
باليمان. وقد أجمع العلـمـاء عـلـى أن ـمـن تكـلـم بـالكفر ـهـازلً، أـنـه
ًا ـفـي اـلـدنيا؟!" اهـــ. ـثـم ًا وطمع يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوف
أخذ بسرد أكثر من عشرين دليلً على ذـلـك.. وـلـذلك اـشـتهر كـتـابه
باسم (الدلئل)… فليتأمل ذلك كله المنتـسـبون إـلـى اـلـدعوة مـمـن



يظهرون ـمـوالة عبـيـد الياـسـق وـمـوافقتهم ويـنـافحون عنـهـم وـعـن
ًا، ـقـوانينهم وحكوـمـاتهم وجيوـشـهم.. وليـتـدبروهّ.. ـفـإنه يهمـهـم ـجـد
ًا، إذا علموا أنه كله ُمنصٌب عـلـى عـسـاكر الدوـلـة المـصـرية خصوص
ًا في عهد الشيخ حمد ـبـن ـعـتيق والـشـيخ ـسـليمان حينما دخلوا نجد
رحمهما الله، حـيـث ـصـنفا كـتـاب (ـسـبيل النـجـاة والفـكـاك) وكـتـاب
(الدلئل) في ذلك الوقت لتحذير الناس من موالة أولئك العســاكر
الذين كانوا يتشبثون بكثير من البدع والخرافات وشركيات القبــور،

 وغيرها من جـزء الجهـاد مـن كتـاب الـدرر السـنية..309انظر ص
ـن ـد ـب ومن المعلوم عن علماء نجد المشاهير من أولد الشيخ محـم
عبد الوهاب وأتباعه في ذـلـك الزـمـان أنـهـم ـكـانوا يكـفـرون الدوـلـة
المصرية وعساكرها التابعين للدولة التركـيـة كـمـا ـهـو مـشـهور ـفـي
كثير من رسائلهم، بل يكفرون كل من والهم أو دخل في طاعتهم
ـذي ورضي عنهم واتخذهم وليجة من دون الـمـؤمنين.. والـسـؤال اـل
يطرح نفسه بإلحاح الن: إذا كان هذا حكم أولئك الئمة العلم في
العـسـاكر الـتـابعين للدوـلـة اـلـتي يتـبـاكى عليـهـا وعـلـى أيامـهـا أـكـثر
مسلمي هذا الزمان.. وإذا كانت هذهّ مصنفاتهم فيمن والها وأحبها
أو أـحـب ظهورـهـا.. فـمـاذا ـتـراهّ يـكـون ـقـولهم ـفـي عبـيـد الياـسـق

العصري؟؟
وبماذا كانوا سيحكمون على من أظـهـر اـلـولء لـهـم ولجيوـشـهم
ًا من الحرمان من المساكن والقسائم أو الوظــائف وشرطتهم خوف
أو غير ذلك من قـشـور اـلـدنيا ومتاعـهـا؟؟ وبـمـاذا ـكـانوا ـسـيحكمون
على من أقسم على الخلص لـهـم أو عـلـى اـحـترام ـقـوانينهم.. ـلـو

أنهم أدركوا هذا الزمان؟؟؟
"فالحذر الحذر أيها العاقلون والتوبة التوـبـة أيـهـا الـغـافلون ـفـإن
ـدنيا، فيـجـب الفتنة حصلت في أصل الدين ل في فروعه، ول في اـل
أن تـكـون العـشـيرة والزواج والـمـوال والتـجـارة والمـسـاكن وقاـيـة
ًء عنها ووقاية لها قال تعالى:  ُيجعل الدين فدا ًء عنه، ول  للدين وفدا
ُكم وأبنــاُؤكم وإخآــوانأكم وأزواجكــم ـاؤ قــل إن كــان آـب
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كـسـادها
ومساكن ترضونأها أحب إليكم ـمـن الـلـه ورـسـوله وجـهـاد
في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والـلـه ل يـهـدي

ـة:   القوم الفاسقين  ، فتفـطـن لـهـا وتأملـهـا ـفـإن الـلـه]24[التوـب
أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد أحب من تـلـك الثمانـيـة كلـهـا،
فضلً عن واحدة منها أو أكثر، أو شيء دونها مما هو أحـقـر، فليـكـن



127الدين عندك أغلى الشياء وأعلها..." اهـــ. ـمـن اـلـدرر      ص
جزء الجهاد.



فصـل
من أساليب الطغاة لتمييع ملةّ إبراهيم وقتلها في

نأفوس الدعاة
ًا.. وعلمت أنها ًا جيد وبعد.. فإذا كنت قد فهمت ملة إبراهيم فهم
منهج الرسل وأتباعهم.. وأنها طريق النـصـر والـفـوز والـسـعادة ـفـي
الدارين.. فلتعلم بعد ذلك علم اليقين أن الطغاة ـفـي ـكـل زـمـان ل
ـة العظيمــة ويخشــونها.. ّـل ـذهّ الم ـل يخــافون ـه ـا، ـب يرضــون عنـه
ّدعاة بشــتى ويحرصون كل الحرص على قتلها ونزعها من نفوس ال

الحيل والساليب.. 
كما أخبر تعالى بذلك عنهم منذ القديم فقال ـفـي ـسـورة القـلـم

ـم:   وّدوا لو تدهن فيدهنون  وهي مكية:  ّـنـون]9[القـل . فـهـم يتم
ّدعاة غيرهّ مـن الـسـبل المعوـّجـة وينحرـفـوا ـعـن دـعـوة أن يسلك ال
ّطـطـون لـجـل ـحـرف ـاء الـصـلبة المـسـتقيمة.. ول يزاـلـون يخ النبـي
الدعاة عن هذا الصراط المسـتقيم.. إلـى سـبل فيهـا سـكوت عـن
ُترضـي ـخـواطرهم.. أو تلتقـي معـهـم ـفـي بـعـض كثير من بـاطلهم، 
أمورهم.. هكذا.. حتى تموت الدعوة وتتميع قضيتها وينحرف دعاتها
ـون أن أول ـاة يعلـم ّطـغ ـتقيم فال ّين المـس ـب ـح اـل ـا الواـض ـن خطـه ـع
التقهـقـر خـطـوة إـلـى اـلـوراء.. ـثـم تعـقـب ـهـذهّ الخـطـوة، خـطـوات
ًا وخطوات.. ينسى معها الدعاة منهج الدعوة الصيل.. ويحصل يقين
ـاطلهم أو ـن ـب من هذا النحراف.. التقاء مع أهل الباطل في كثير ـم
بعضه.. وذلك غاية ما يتمنونه ابتداء.. لذلك فإنهم إن يروا من هؤلء
ًا.. أظهروا لهم الرضى عنهم وـعـن دـعـواتهم، الدعاة تنازلً أو تقهقر
وقربوهم وأثنوا عـلـى جـهـودهم وأظـهـروا لـهـم اـلـود والـحـب.. ـقـال

وإن كادوا ليفتنونأك عن الذي أوحينا إليك لتفتري تعالى: 
ًا لتخذوك خآليل  ].73[السراء:   علينا غيره وإذ

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند ـهـذهّ الـيـة بـعـد أن ذـكـر
ن أمـور دينـهمحاولت المشركين لمساومة الرسول   على كـثير م

ودعوته ومن ذلك: ترك التنديد بآلهتهم وما ـكـان علـيـه آـبـاؤهم إـلـى
غير ذلك.. يقول: "هذهّ المحاولت اـلـتي عـصـم الـلـه منـهـا رـسـوله،
ًا، وـهـي مـحـاولت أـصـحاب الـسـلطان ـمـع أـصـحاب اـلـدعوات دائـمـ
ـدعوة وـصـلبتها. محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلً عن استقامة اـل
ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقاـبـل مـغـانم ـكـثير.
ًا. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لنه يرى الـمـر هيـنـ
فأصحاب السلطان ل يطلبون إليه أن يترك دـعـوته كلـيـة، إنـمـا ـهـم



يطلبون تعديلت طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد
يدخل الشيطان على حامل اـلـدعوة ـمـن ـهـذهّ الثـغـرة، فيتـصـور أن
خير الدعوة في كسب أـصـحاب الـسـلطان إليـهـا وـلـو بالتـنـازل ـعـن
جانب منها! ولكن النحراف الطفيف في أول الطرـيـق ينتـهـي إـلـى
النحراف الكامل في نهاية الطريق، وـصـاحب اـلـدعوة اـلـذي يقـبـل
التسليم في ـجـزء منهـا وـلـو يـسـير، وـفـي إغـفـال ـطـرف منهـا وـلـو
بضئيل، ل يملك أن يقف عند ما سلم بـه أول مـرة.. لن اسـتعدادهّ
للتسليم يتزايد كلما رجع خـطـوة إـلـى اـلـوراء! وأـصـحاب الـسـلطان
يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا في الجزء، فقدوا هيبتهم
وحصانتهم، وعرف المتـسـلطون أن اـسـتمرار المـسـاومة، وارتـفـاع
فها، هـو هزيمـة السعر ينتهيان لكسـب أصـحاب السـلطان إلـى ص
روحية بالعتماد على أصـحاب السـلطان ـفـي نـصـر الـدعوة. والـلـه
ّبت الهزيمة وحدهّ هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم.. ومتى د

ًا!" اهـ. في أعماق السريرة، فلن تنقلب الهزيمة نصر
ًا من دعاة اليوم قد اتخذهم الطـغـاة أخلّء، نعم.. وإننا لنرى كثير
فهم ل يضرونهم أو يعادونهم.. لن أولئك الدعاة قد أظهروا الرضى
ـق.. ـف الطرـي ـي منتـص ـم ـف ـالتقوا معـه ـاطلهم ـف ـن ـب ـثير ـم ـن ـك ـع

وجالسوهم في الندوات والحفلت والهلكات. 
ومن أمثلة هذهّ الساليب في واقعنا المعاصر..:

* ما أشرنا إليه مما يؤسسه كثير من الطواغيت ـمـن برلماـنـات
ـدعاة ـا خـصـومهم ـمـن اـل ـوا فيـه ـة وأـشـباهها.. ليجمـع ـالس أـم ومـج
وغيرهم فيجالسونهم فيها ويقاعدونهم ويختلطون بهم ـحـتى يميـعـوا
ـر ـم أو كـف ـراءة منـه ـود المســألة مســألة ـب ـم، فل تـع القضــية بينـه
ـآزر بقوانينهم ودساتيرهم أو انخلع من باطلهم كله.. ـبـل تـعـاون وـت
ومناصحة وجلوس على طاولة الحوار لجل صالح البلد واقتصــادها
وأمنها و... و... و... لجل الوطن الذي يتحكم به الطاغوت ويحكمه
بأهوائه وكفرياته..، وهذهّ مزلة عايـشـنا أهلـهـا ورأيـنـا أـكـثرهم مـمـن
ينتسبون إلى منهج السلف أو يتمسحون بكلم سيد قطب وأمثاله..
ومع ذلك أمسوا بعد سقوطهم في هذهّ المزلة يصفقون للطواغيت
ًا ويـخـاطبونهم بألـقـابهم ـبـل ويـنـادون ويقومون لـهـم إجللً واحتراـمـ
ـبـالولء لحكوـمـاتهم وجيوـشـهم وأمنـهـم.. ويقـسـمون عـلـى اـحـترام
دساتيرهم وقوانينهم.. وغير ذلك.. فماذا أبقوا لدعواتهم؟ نعوذ بالله

من الضلل.. 



ًا ما يلجأ إلـيـه ـكـثير ـمـن ـهـؤلء الـطـواغيت ـمـن * ومن ذلك أيض
تجنيد العلماء وشغل أوقاتهم لصالحهم في محاربة خـصـومهم وـمـن
يخافونهم على أنظمتهم وحكوماتهم كالشيوعيين مثلً أو الـشـيعة أو
غيرهم مـمـن يـهـددونهم ويـهـددون حكمـهـم.. فيلـجـأ الـطـاغوت إـلـى
بعض هؤلء العلماء المتحمسين المبغضين لتلك التجاهات الضالة..
فيعينـهـم عـلـى أولـئـك الـعـداء المـشـتركين ويـخـادع ـهـؤلء العلـمـاء
بإظهار حرصه عـلـى اـلـدين وعـلـى أهـلـه وتـخـوفه ـمـن أولـئـك عـلـى
حرـمـات المـسـلمين، ويـمـدهم ـبـالعون واـلـدعم الـمـادي والمعـنـون
ـائله ويضــيعون ـؤلء المســاكين بحـب ـك.. فيســقط ـه ـة أولـئ لمحارـب
أعمارهم وأوقاتهم ودعواتهم في نصرة عدو على ـعـدو.. ـبـل يـصـل
الحال بكثير منهم بأن يلغوا عداوتهم للطاغوت القريب ويصــادقونه
ًا مخلـصـين ـلـه ًا وأعواـنـ بل ربـمـا أـصـبحوا ـفـي ـيـوم ـمـن الـيـام جـنـد
ولحكومته.. يكرسون حـيـاتهم ـفـي ـخـدمته وتـثـبيت عرـشـه وحكـمـه
ـد ودولته.. شعروا أو من حيث ل يشعرون.. وليتهم عقلوا قولة العـب

ًا للمجرمين الصالح:  رب بما أنأعمت علّي فلن أكون ظهير
 فقد نقل القرطبي في هذهّ الية عن بعض الروايات]،17[القصص:   

ًا وإنما قيل ـلـه ـمـن "أن السرائيلي الذي استنصر موسى كان كافر
ـذا ـى ـه ُيرد الموافقة في الدين.. فعـل ًا ولم  شيعته لنه كان إسرائيلي
ًا ًا عـلـى كـافر، فـقـال: "ل أكـون بـعـدها ظهـيـر ندم لـنـه أعـان كـافر

ـالى:  ـوله تـع ًا. وليتهم عقلوا ـق ًا: أي معين ّيـهـا للكافرين" وظهير يا أ
الذين آمـنـوا ـقـاتلوا اـلـذين يـلـونأكم ـمـن الكـفـار وليـجـدوا

ـإن]123[التوبة:   فيكم غلظةّ.ً.ً  ًا لما وقعوا فيما وقعوا فيه.. ـف . إذ
ـه.. ـلم وأهـل ـداء للـس ـانوا أـع ـم وإن ـك ـيوعيين أو غيرـه ـك الـش أولـئ
ًا.. إل أن وعـداوتهم والـبراءة منهـم والكفـر ببـاطلهم مطلوبـة أيض
البدء بالهم ـفـالهم والـقـرب ـفـالقرب أـمـر مـقـرر ومـعـروف ـفـي

، بل وتأبى العقول السليمة خلفه، ذلك لن خطرسيرة نبينا محمد 
ـد، أو القرب المباشر وتأثيرهّ وفسادهّ وفتنته أعظم وأشد من البعـي
القريب غير المباشر، ولذا كانت مجاـهـدة النـفـس والـشـيطان قـبـل

ًا.. وـمـا ـكـان رـسـول الـلـه   ليـبـدأ أول ـمـا ـبـدأمجاهدة العداء عموم
بفارس والروم أو باليهود، ويتغافل عمن هو بين ظهرانيهم. 

* بل ربما استغل ـكـثير ـمـن الـطـواغيت ـهـذا المزـلـق الخطـيـر..
ًا من هؤلء العلماء الجهلء.. في الصد ـعـن ـكـثير ـمـن وسخروا كثير
الدعاة والتنفير من جماعاتهم الـسـلمية مـمـن ـهـم خـصـوم لولـئـك
العلماء في الدعوة إـلـى الـلـه أو ـفـي الـمـذهب أو المنـهـج.. أو غـيـر



ذلك... بل ربما استخلصوا منهم الفـتـاوى لقمعـهـم والقـضـاء عليـهـم
ـارقين ـاة الـم ـوارج أو البـغ ـن الـخ ـم ـم ـة أنـه ـواتهم بحـج ـى دـع وعـل

 وـهـم  أل إنأـهـم ـهـم المفـسـدون  المفـسـدين ـفـي الرض..  
ًا في أهل زماننــا يعلمون ويشعرون.. ولقد شاهدنا هذهّ المزلة كثير
وإلى الله المشتكى.. وما درى أولئك العلماء المساكين أو إخوانهم
الدعاة مهما بلغوا من النحراف.. فإنه انحراف عن جهل أو تأويل..
ـغ انـحـراف ـغ مبـل ـن يبـل ـم وإـصـرار، فـل ـان ـعـن عـل ـو ـك ـتى ـل ـل ـح ـب

الطواغيت ومحادتهم لله ولدينه.. 
ًا إغراء المؤمنين واـلـدعاة بالمناـصـب والمراـكـز * ومن ذلك أيض
والوـظـائف واللـقـاب.. ومنحـهـم المتـيـازات والـمـوال والمـسـاكن،
والغداق عليـهـم ـبـالخيرات وغـيـر ذـلـك. ـحـتى يقـيـدوهم ويثقـــلوهم
ويقفلوا أفواههم بها.. ويحقـقـوا معـهـم ـقـول ـقـائلهم: (الـثـدي اـلـذي
يرضعك ل تعضه) وهكذا إلى أن يفتتن بهم ـهـؤلء اـلـدعاة أو أولـئـك
العلماء ويفتنون بحكوماتهم، حتى يصل بهم الـحـال إـلـى أن يرقـعـوا
باـطـل أولـئـك الطـغـاة بفـتـاويهم المختلـفـة.. وبتردـيـدهم لفـضـالهم

وتسبيحهم بحمدهم ليل نهار... 
: "وـمـن تـلـبيس121يقول ابن الجوزي ـفـي تـلـبيس إبلـيـس ص

إبلـيـس عـلـى الفقهـاء، مخـالطتهم الـمـراء والسـلطين وـمـداهنتهم
: "وـفـي122وترك النكار عليهم مع القدرة على ذـلـك". وـقـال ص

الجملة، فالدخول على السلطين خطر عظيم لن النية قد تحســن
ـم، ول ـالطمع فيـه في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو ـب
يتماـسـك ـعـن ـمـداهنتهم وـتـرك النـكـار عليـهـم، وـقـد ـكـان ـسـفيان
الثوري رضي الله عنه يقول: "ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف

من إكرامهم فيميل قلبي إليهم" اهـ.
ولو تفكر العاقل في أولئك الذين كان يـخـاف ـسـفيان أن يمـيـل
ًا.. ًا شاـسـع قلبه إليهم.. لوجد البون بينهم وبين طـغـاة زمانـنـا واـسـع

فالله المستعان.. ورحم الله من قال: 
لعبت به الدنيا مع الجهالل شيء أخسر صفقة من عالم  

ًا لجمع المالفغدا يفرق دينـه أيد ســبا       ويزيله حرص
       تبـت يــداهّ وماله واِلمن ل يراقــب ربه ويخاـه

ًا إظهار بعض هؤلء الطواغيت حرصهم على جوانب * ومنه أيض
ًا مـن اـلـدعاة وفروع من الدين والدعوة إليها ليستقطبوا بذلك كـثير
والعلماء الذين يخافون من إخلصهم، وحب الناس لهم، فيؤسسون
ًا وإذاعات ويشغلونهم بوزارات الوقاف ومشاريعها لهم معاهد ودور



وموـسـوعاتها وغـيـر ذـلـك مـمـا ل يـمـس طغـيـان ـهـؤلء الـطـواغيت
وفسادهم..

ًا روابط ومؤسسات الـضـرار اـلـتي يؤسـسـها ومن قبيل ذلك أيض
هؤلء الطواغيت.. كرابطة العالم السلمي التي انخدع بها كثير من
علمائنا المساكين رغم خطها المكشوف السود المداهن لكثير من
ًا، وللحكومــة الســعودية وطواغيتهــا الحكومــات الفاســدة عمومــ
ًا.. ـحـتى لقلـمـا تخـلـو نـشـرة أو كـتـاب ـمـن مطبوـعـاتهم إل خصوـصـ
ويطفح بالتملق والنفاق لتلك الدولة.. ناهيك عن علقاتها وعلقــات
ـرى... ـة الـخ ـدول المختلـف ـواغيت اـل ـع ـط ـبوهة ـم مـسـؤوليها المـش
ًا لـهـواء دولتـهـا وخلفها وانتقادها لبعض تلك الدول إنـمـا يـكـون تبـعـ
الم.. فإذا كانت المور بين الطـواغيت عـلـى مـا يـرام فـهـي كـذلك
ـا ـا أو طواغيتـه ـذافي مثلً دولتـه ـاغوت كالـق ـاجم ـط ـدها.. وإذا ـه عـن
وسياستهم فإن الفتاوى والستنكارات تتابع وتنهال.. ـثـم إذا رجـعـت
المور إلى حالها الول بين الطواغيت، هدأت وخرست تلك الفتاوى
ًا.. مع أن الطاغوت ـهـو ـهـو.. ـمـا تغـيـر وـمـا وما عدنا نسمع لها حس
تبدل بل ربما أـصـبحت ـحـاله أـشـد وأنـكـى مـمـا مـضـى... وـلـو رأوهّ
ًا.. ـفـإلى بأعينهم يطوف بالبيت بنجسه وطغيانه.. لما حرـكـوا ـسـاكن
الله المشتكى.. وعلى كل حال فهذهّ المؤسسة وأمثالـهـا ـلـن تـعـدو
ـأتي مــن ـق بمــا ـي ـدنا أل نـث ـة ولقــد اعـت كونهــا مؤسســة حكومـي

الحكومات.. ونعمت العادة. 
ًا ما يمنحونه لكثير من اـلـدعاة ـمـن أذون وتراخـيـص * ومنه أيض
ـي للدعوة والخطابة وما ينشئونه من (هيئات المر بالمعروف والنـه
عن المنكر) التي تعمل على استيعاب واحتواء الدعاة المتحمســين
وصدهم عن منكرات الحكومة وسياساتها وباطلها وفساد طواغيتها
الكبير.. بشغلهم ببـعـض منـكـرات العاـمـة.. خلـصـة تـلـك المنـكـرات
التي قد تهدد أمن الدولة واستقرار حكم الطواغيت.. وـلـن يتـعـدوها
إلى مستويات أعـلـى وأعـظـم ـمـا داـمـوا ـقـد ربـطـوا أنفـسـهم بتـلـك
الهيئات أو ذلك الذن الذي يتحكم فيهم وـفـي دـعـواتهم.. ويـشـدهم

ًا..  شد
ًا تدميرهم وتحطيمهم وقتلـهـم لـهـذهّ المـلـة ـفـي * ومن ذلك أيض
ـهم ـق مدارـس ـن طرـي ـؤمنين.. ـع ـن ذراري الـم ـىء ـم ـوس النـش نـف
ومعاـهـدهم وأجـهـزة إعلمـهـم ومؤسـسـاتهم الطاغوتـيـة المختلـفـة..
ًا مـن فرعـون.. ًا وأعظـم مكـر فحيث أن هؤلء الطواغيت أشد خبثـ
فهم ل يلجأوون إلى أسلوبه ـفـي تقتـيـل البـنـاء، إل ـفـي آـخـر الـمـر



حين تعجز أساليبهم الخبيثة الخرى، فيـحـاولون جاـهـدين قـبـل ذـلـك
أن يقتلوا هذهّ المـلـة ـفـي نفوـسـهم، فـبـدلً ـمـن أن يهلـكـوا الجـيـال
ّيـمـا ًا كما فعل فرعون، يقتلون فيـهـم ـهـذهّ المـلـة فيهلـكـونهم أ حسي
ــولء لـهــم ولـقــوانينهم ــتربيتهم عـلــى حبـهــم واـل إهلك، وذـلــك ـب
ـرى وحكوماتهم عبر مدارسهم الفاسدة هذهّ، ووسائل إعلمهم الـخ
ً ـدل ـوتهم.. فـب ـى بـي التي يدخلها وينقلها كثير من جهال المسلمين إـل
من أن يثير هؤلء الطواغيت الـنـاس باـسـتعجال القـتـل الحقيـقـي...
يتبعون هذهّ السياـسـة الخبيـثـة ليـسـبح الـنـاس بحـمـدهم وبأفـضـالهم
على أنهم ماسحوا المية وناـشـروا العـلـم والحـضـارة.. وـفـوق ذـلـك
ـاء ًا أوفـي كله وتحت هذا الغطاء يربون ـمـن ذراري المـسـلمين أتباـعـ
ـى ًا مخلصين لحكوماتهم ولقوانينهم وأسرهم الحاكمة.. أو عـل وخدم
ًا عن هذهّ اـلـدعوة ًا، راغب ًا جاهلً منحرف أقل الحوال يربون جيلً مائع
ًا لهل الباطل.. ل يقوى بل ول يصلح الصلبة والملة القويمة.. مداهن
لمواجهتهم أو يفكر فيها.. وقد فّصلنا ـهـذا الـمـر وكـشـفنا أـسـلوبهم
الخبيث هذا في رسالتنا المـسـماة: (إـعـداد الـقـادة الـفـوارس بهـجـر

فساد المدارس).
وكم يسقط ويهبط الداعـيـة إذا زّل بـشـيء ـمـن ـهـذهّ الـمـزلت،
فما هذهّ الحال التي نعايشها اليوم من انعدام ثقة الناس بالقـيـادات
السلمية وبالعلماء إل واحدة من ثمرات هذهّ المزلة.. وـكـم يـصـغر
في أعين الطغاة أنفسهم وتنتزع هيبته من قلوبهم، فل يـخـافونه ول
يخشون دعوته.. ول يحسبون له عند ذلك أي حـسـاب.. أـمـا إذا رأوا
ًا عن اللتقاء بهم ًا كثبات الجبال، وبراءة وإباء وترفع منه صلبة وثبات
في أي نقطة من نقاط طرائقهم المخالـفـة لمنـهـج اـلـدعوة الـقـويم
ـة ـفـي فعند ذلك يحسبون له ألف حساب ويلقي الله الرعب المهاـب

 في نفوس الكفار.. وكما كانقلوب الطغاة.. كما كانت هيبة النبي 
ُينصر بالرعب مـن مـسـيرة ـشـهر.. فالـحـذر ـمـن ـهـذهّ المنزلـقـات..

والحذر من السقوط في ألعيب الطغاة.. 
ّططات، وكـشـف لـنـا ّين الله عز وجل لنا هذهّ المخ ًا.. فقد ب أخير
ّذرنا منها.. وأعطانا الـحـل والعلج.. وأرـشـدنا إـلـى تلك اللعيب، وح

ودوا ـلـو تـدهن الطرـيـق الـصـحيح، فـقـال مباـشـرة قـبـل ـقـوله: 
ّذبين  ، قال: ]9[القلم:   فيدهنون  .]8[القلم:    فل تطْع المك

ل تطعهم.. ول تركن إليهم، ول تقبل أنصاف حلولهم.. فإن رـبـك
ّلك على الصراط المستقيم، وهداك إلى قد أعطاك الدين الحق، ود

ملة إبراهيم.. 



ًا، قوله تعالى في سورة النـسـان وـهـي مكـيـة * ومثل ذلك تمام
ًا:  ّبك أيض إنأا نأحن نأّزلنا عليك القرآن تنزيلً فاصبر لحكم ر

ًا  ًا أو كفور  وفي ذكر القــرآن]،24[النسان:   ول تطع منهم آثم
وامتنان الله عز وجل على نبيه بتنزيله عليه، قبل النهي عن طاعــة
الكفار الثمين، بيان لطريق الدعوة الصحيح.. فإن ـهـذهّ الطرـيـق ل
يختارها الدعاة من عند أنفسهم، وليس لهم أن يرسموها أو يحددوا
معالمها كما يهـوون أو يتخـيـرون.. وإنمـا ـهـي ملـة إبراهـيـم ودعـوة

النبياء والمرسلين المذكورة المفصلة في هذا القرآن. 
ًا قوله تعالى في ـسـورة الفرـقـان وـهـي مكـيـة * ومثل ذلك أيض

ًا:  ًا  أيضــ ـبير ًا ـك ـاد ـه جـه ـدهم ـب ـافرين وجاـه فل تـطـع الـك
ـان:  ـ ]52[الفرـق ـدل وجاهدهم به  ـ، ـم.. فل تـع ـالقرآن الكرـي  أي ـب

لمنهج وأسلوب وطريق للدعوة سوى الطريق التي أمرت بـهـا ـفـي
القرآن.. وأنذرهم بهذا القرآن ول تتبع غيرهّ من الطراـئـق المعوـجـة

الملتوية التي فيها طاعة للكفار، أو سكوت عن بعض باطلهم.. 
ًا قوله لـنـبيه  ول  بقلـيـل: )( بـعـد أـمـرهّ بتلوة كـتـابه* ومثله أيض

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنأا واتـبـع ـهـواه وـكـان أـمـره
فرطا * وقل الحق ـمـن ربـكـم فـمـن ـشـاء فلـيـؤمن وـمـن

 واليات مكية. ]29-28[الكهف:  شاء فليكفر.ً.ً 
ًا مكية، بـعـدما * ومثله قوله تعالى في سورة الشورى وهي أيض
ـبيين ـمـن قـبـل، ـنـوح وإبراهـيـم وموـسـى ـا وللـن ذـكـر ـمـا ـشـرعه لـن

ـع وعيســى..:  ـا أـمـرت ول تتـب ـادع واـسـتقم كـم ـذلك ـف فـل
، وأمرهّ سبحانه لنبيه بعد ذـلـك بقلـيـل أن]15[الشورى:  أهواءهم.ً.ً 

ـافرين:  ]..15[الشــورى:  لنا أعمالـنـا ولـكـم أعـمـالكم  يقول للـك
براءة واضحة منهم ومن أهوائهم ومناهجهم وطرائقهم المنحرفة.. 

ًا قوله تـعـالى لـنـبيه   ـفـي ـسـورة الجاثـيـة وـهـي مكـيـةومثله أيض
ًا:  ثم جعلناك على شريعةّ من المر فاتبعـهـا ول تتـبـع أيض

أهواء الذين ل يعلمون * إنأـهـم ـلـن يغـنـوا عـنـك ـمـن الـلـه

) ومن معاني التلوة: التباع، من تل الشيء، أي تبعه.. (

ول شك أن تلوة كتاب الله عز وجل، بقراءته وتعلمه والتمسك به واتباع
أوامرهّ من أعظم أسباب الثبات على هذهّ الطريق كما تقدم، ويلتـحـق ـبـذلك
دوام ذكر الله عز وجل ومراقبـتـه وقـيـام اللـيـل.. كـمـا ـقـال تـعـالى بـعـد الـيـة

{واذكر اسم رـبـك بـكـرة وأـصـيلالمتقدمة من سورة النسان مباشرة: 
].25 [النسان: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلً طويلً}



ـاء بـعـض والـلـه وـلـي ًا وإن الـظـالمين بعـضـهم أولـي ـشـيئ
].19-18[الجاثية:  المتقين 

وهكذا فلو تتبعنا آيات القرآن، لوجدنا عشرات بل مئات اليــات
الدالة على هذهّ المعاني المهمة.. فالله عز وـجـل ـلـم يخـلـق عـبـادهّ
ًا.. وـلـم ـيـتركهم هملً.. أفل يكـفـي اـلـدعاة وـضـوح ـهـذا المنـهـج عبـثـ

 والـنـبيين ـمـنواـسـتقامته..؟؟ أَو ل يـسـعهم ـمـا وـسـع رـسـول الـلـه 
ّوـمــوا قبـلــه..؟؟ أـمــا آن لـهــم أن يـســتيقظوا ـمــن الغفلت؟؟ ويق
ًا ًا ـفـي ألعـيـب الطـغـاة.. وكتماـنـ النحرافات.. أَوـمـا كـفـاهم ـسـقوط
ًا على الناس.. ومـْضـيعة للجـهـود والعـمـار..؟؟ ـفـإنه للحق.. وتلبيس

والله اختيار واحد.. 
"إما شريعة الله، وإما أهواء الذين ل يعلمون... 

وليس هناك من ـفـرض ثـالث، ول طرـيـق وـسـط بـيـن الـشـريعة
المستقيمة، والهواء المتقلبة.. 

ّين سبيل صاحب الدعوة وتحددهّ، وتغني في وإن هذهّ اليات لتع
هذا عن كل قول وعن كل تعلـيـق أو تفـصـيل.. إنـهـا ـشـريعة واـحـدة
هي التي تستحق هذا الوـصـف، وـمـا ـعـداها أـهـواء منبعـهـا الجـهـل..
ّتبع الشريعة وحدها، ويدع الـهـواء كلـهـا.. وعلى صاحب الدعوة أن ي
وعليه أل ينحرف عن شيء من الشريعة إـلـى ـشـيء ـمـن الـهـواء..
فأصحاب هذهّ الهواء يتساندون فيما بينهم ضد ـصـاحب الـشـريعة..
فل يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له.. فـهـم إـلـب علـيـه، بعـضـهم
ـروهّ ـن يـض ولي لبعض.. ولكنهم مع ذلك أضعف من أن يضروهّ.. وـل
إل أذى، فالله وليه وناصرهّ، وأـيـن ولـيـة ـمـن ولـيـة؟ وأـيـن ـضـعاف
ًا ـمـن ـصـاحب ـشـريعة يـتـولهّ جـهـال مهازـيـل يـتـولى بعـضـهم بعـضـ

. والله ولي المتقين  ،) (الله..."
هذا هو الطريق.. فهل من رجال؟؟

أبو محمد
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ـ بيان أن البراءة والعداوة في ملة إبراهيم على قسمين ...........

 ...........   ـ القسم الول : عداوة الطواغيت والوثان المعبودة

   ـ القسم الثاني : عداوة المشركين أنفسهم  .....................

ـ الموقف من حكام هذا الزمان وطواغيتهم القانونية  ............. 

ـ الموقف من حكام هذا الزمان وطواغيتهم القانونية  .............

ـ موقف السلف مع أمراء الجور في أزمنة الشريعة والفتوحات ...

  ........................ـ هاوية مصلحة الدعوة أو خديعة ابليس

ـ من معاني الركون إلى الظالمين  ................................ 

ـ شبهة : أن ملة إبراهيم هذهّ تفضح الدعوة وتنافي السرية ......



ـ أعظم نصر للدين إعلن ملة إبراهيم ولو لم تقم الدولة

ًا فما الدولة السلمية إل وسيلة لعلء   وأبيد الدعاة جميع

هذهّ الملة وإعلنها  ................................................

ـ إذا صدع بعض الدعاة بهذهّ الملة وأعلنوها ، ُرخص لغيرهم

 ترك الصدع بها ....................................................

ـ الفرق بين مخادعة الكفار أثناء المواجهة لنصر الدين وبين

 انحرافات كثير من الدعاة ..........................................

ـ ملة ابراهيم مصادمة صريحة لصحاب السلطان في هذا 
الزمان ..

ـ من لقب غير القرشي بإمام المسلمين أو أمير المؤمنين فقد

 سلك مسلك الخوارج ...............................................

ـ انحراف كثير من الدعاة في هذا الرمان عن ملة إبراهيم .........

ـ البتلء هو سنة الله مع من صدع بملة إبراهيم  ................. 

ـ عداوة الناس ومفارقتهم من صفات هذهّ الطريق  ...............

ـ العزلة خير وأفضل من الدعوة المنحرفة عن طريق المرسلين ..

ـ الصمت خير من المداهنة  ......................................

ـ العابد المعتزل خير من الداعية المداهن الملبس ................

ـ ملة إبراهيم هي طريق النصر وهي دعوة النبياء والمرسلين ..

ـ إلى المنحرفين عن دعوة لمرسلين ممن يتشدقون بكلم سيد 
قطب

ٌع بها .  ٌع لملة إبراهيم وصد ـ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتبا

ـ شبهة : الصنام التي كانت حول الكعبة ودعوى أن النبي



ًا عنها  ...........................  صلى الله عليه وسلم كان ساكت

ُيكسر الصنام في مكة زمن  ـ النبي صلى الله عليه وسلم 

الستضعاف .......................................................

ـ أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إعلن البراءة

 من المشركين وأصنامهم زمن الستضعاف وزمن التمكين  ......

ـ بيان مشكل ما جاء في عيب اللهة مع نهي الله تعالى 

عن سبهم في محكم التنزيل .......................................

ـ بيان إشكال معاداة المشركين مع إيواء أبي طالب

 لنبي صلى الله عليه وسلم ........................................  

ـ وصلة الوالدين المشركين ، وجوار ابن الدغنة لبي بكر،

 وإيواء النجاشي ، وأمثاله ........................................

ـ الفرق بين الستعانة بالمشركين، وبين إعانة المشرك 

للمسلم بنفسه بدافع العصبية أو غيرها، دون لجوء من 

المسلم لو ركون ................................................... 

ـ أقسام الناس مع ملة ابراهيم  ................................... 

ًا على حظوظ  ـ الركون للمشركين وإظهار موالتهم خوف

الدنيا بل إكراهّ ، عمل ظاهرهّ الكفر ................................

ـ شروط صحة الكراهّ والتفريق بين الكراهّ على المعاصي

 والكراهّ على الكفر  ..............................................

...........ـ أحكام الدنيا تجرى على الظواهر والله يتول السرائر

ـ قصة حاطب بن أبي بلتعة  .....................................



ـ دعوى الكراهّ عند كثير من الناس وبيان المكرهّ الحقيقي ......

ّية ومن والهم ........... ـ تكفير علماء نجد لعساكر الدولة الترك

ـ الطغاة يتمنون أن ينحرف الدعاة عن ملة ابراهيم إلى المداهنة .

ـ محاولت الطغاة لحرف الدعاة عن هذهّ الطريق ................

ـ أساليب الطغاة لتمييع ملة إبراهيم في هذا الزمان ..............

 .........ـ البرلمانات ومجالس المة الشركية وجر الدعاة إليها

ـ استغلل كثير من العلماء والدعاة واستغفالهم وتجنيدهم

 لمحاربة أعداء الطواغيت .......................................

ًا  ............. ـ واستغللهم في محاربة إخوانهم المسلمين أيض

........................ـ إغراءهم بالمناصب والمراكز واللقاب

ـ إشغالهم في مؤسسات الضرار الحكومية .. كرابطة العالم 

السلمي ووزارات الوقاف والمعاهد والذاعات وهبئات المر

 بالمعروف واستغلل ذلك لصالح الطغاة وحكوماتهم ............

ـ تربية أجيال موالية لهم تسبح بحمدهم وأفضالهم عن طريق

 هذهّ المدارس  .................................................

ـ الحل والعلج والمخرج من الفتنة هو ( ملة إبراهيم ) .......

ـ متى يصحوا الدعاة ؟؟؟ ومتى تنتهي الغفلت ؟؟؟ ............
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