
الرحيم الرحمن الله بسم

والفكاك النجاة سبيل
المرتدين موالة من

التراكو

المام لشيخل
عتيق بن علي بن حمد

منبر التوحيد والجهاد

*   *   *
http://www.tawhed.ws

http://www.almaqdese.com

:// . .http www alsunnah info

http://www.abu-qatada.com

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


سبيل النجاة 
والفكاك

الرحيم الرحمن الله بسم
العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ول نستعين، وبه

ًا الكتمماب عبممده علممى أنممزل الممذي للممه الحمممد بل قيممم
فممي عليممه وأعتمممد بممه تمسممك لمممن عصمة وجعله اعوجاج،

الشرعة بإيضاح الشرك أهل مقاطعة فيه وأوجب الحتجاج،
اللممه مممّزقّ الممذي محمممد علممى والسمملما والصمملة والمنهاج،

وأصممحابه آلممه وعلممى السممراج، مممن معممه بممما الشرك ظلما
امتزاج. غير من وباينوهم الكفر أهل جاهدوا الذين

بعد: أما

مممولة عممن النهممي فممي وشممددت تكلمممت قممد فممإني
عممداوة إلممى المسمملمين من حولي من ودعوت المشركين،

الكافرين.

كلمممات مممع عليه، الدالة اليات بعض ذلك في كتبت ثم
والممدين. وممما العلم أهل من المحققين بعض كلما من قليلة
اللمه وأن اللممه كلما أنمه وآممن القرآن قرأ من أن أظن كنت

وانقمماد، لممه أذعن ذلك سمع إذا إل والقياما، به بالعمل تعبدنا
ممما تعالى: {اتبعوا لقوله لحكمه، والطاعة السمع إلى وبادر
مما قليل أوليمماء دونمه ممن تتبعموا ول ربكممم ممن إليكممم أنزل

يحكموك حتى يؤمنون ل وربك تعالى: {فل وقال تذكرون}،
قضمميت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما

هممدى منممي يممأتينكم تعالى: {فإممما وقال تسليما}، ويسلموا
ذكري عن أعرض يشقى. ومن ول يضل فل هداي اتبع فمن
ربممي أعمى. قال القيامة يوما ونحشره ضنكا معيشة له فإن
آياتنمما أتتممك كممذلك بصيرا. قال كنت وقد أعمى حشرتني لم

تنسى}. اليوما وكذلك فنسيتها

لممذلك، إنكمماٌر والمعانممدين الجمماهلين بعممض ممن فحصل
المنتسممبون فصممار به، والقرار القياما الله أوجب لما وجحد

أقساما:  ذلك في طلبته من أنهم والمدعون العلم إلى

الضممالة الجاهلممة المعارضممة منهممم: استحسممنت طائفة
وجوهها. على ظاهر فإنه بذلك، تصرح لم وإن ورضيتها،

ولكنهمما صاحبها، واستجهلت المعارضة وطائفة: كرهت
علممى والنكممار ذلممك، رد مممن عليهمما اللممه أوجب ما تفعل لم

سالكه.
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ًا المعممارض كممان لمما لهؤلء، وقع ما ولول لمممن مسماوي
حسممن بممن الرحمممن عبممد شمميخنا كتممب ذلممك فلجل يجاوبه،
فيهمما نقممض المعممارض، هممذه علممى الممرد فممي مفيممدة رسالة
شمميخنا، فصار عليه، الرد في كافية وهي بديعا، نقضا أقواله

لهمما، المنكممرة الباطممل، أهل لقوال الرادة الطائفة إماما هو
كممره ولممو كلممه الممدين علممى ومظهممره دينممه ناصممر واللممه

الكافرون.

بيممان فيهمما كلمممات، تعممالى اللممه شمماء إن كمماتٌب إني ثم
مممن بممل السمملما، إلممى ينتسب ممن فيها الغلط وقع لشياء

الممذين تعممالى: {إن الله لقول العلم، إلى ينتسب ممن كثير
للناس بيناه ما بعد من والهدى البينات من أنزلنا ما يكتمون

وقمموله اللعنممون}، ويلعنهممم اللممه يلعنهممم أولئك الكتاب في
لتممبيننه الكتمماب أوتمموا الممذين ميثمماقّ اللممه أخممذ تعممالى: {وإذ

ًا بممه واشممتروا ظهورهم وراء فنبذوه تكتمونه ول للناس ثمنمم
يشترون}. ما فبئس قليل

ومقمماطعتهم، والمشممركين الكفممار معاداة منها: وجوب
ًا، بممه الرجممل يصير مما ومنها: شيء يعممذر ومنهمما: ممما مرتممد

لهممم، الطاعممة وإظهممار المشممركين موافقممة علممى به الرجل
الستضممعاف، ومنهمما: مسممألة الممدين، إظهممار ومنها: مسألة
باقية. وأنها الهجرة، ومنها: وجوب

من والفكاك النجاة سبيلالكتاب: " هذا وسميت
". والتراك المرتدين موالة

ًا يجعلممه أن تعالى الله وأسأل وأن الخلصا، علممى مبنيمم
والخلصا. للنجاة طلبا سمعه أو قرأه من به ينفع
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فصل
اللممه صمملى محمممد بعممث وتعممالى، سبحانه الله أن اعلم

إليهممم، نممزل ما للناس فبين الحق، ودين بالهدى وسلم عليه
إليممه، الموصمملة الطريق وعرفهم عليه دلهم إل خير من فما
إليه. المفضية أبوابه عليهم وسد منه حذرهم إل شر من وما

ًا بممدأ أن: (السمملما أخممبرهم أنممه ذلك أعظم ومن غريبمم
التي: (كقطع الفتن بظهور بدأ) وأخبرهم كما غريبا وسيعود

كممافرا ويمسممي مؤمنمما فيهمما الرجممل يصممبح المظلممم، الليممل
الممدنيا) مممن بعممرض دينممه يممبيع مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي

أنممه علممى الدلممة مممن وأمثمماله، هممو وقع لما هذا وقوع فكان
الله. رسول

ووصممفهم الكفممار، الممترك تقاتل أمته به: أن أخبر ومما
المجممان وجمموههم كممأن النمموف، ذلممف العيممون صممغار بأنهم

منبطحة. قصار النوف: أنها ذلف المطرقة. ومعنى

وجمموههم أنممه الممترس. أراد وهممو ِمجن، والمجان: جمع
شممرح فممي البغمموي كلما معنممى وجناتها. هذا ناتئة مستديرة

السنة. 

المائممة فممي سمملطهم أن وعممدله اللممه حكمممة من فكان
ظهممرت لّما النجدية، الديار أهل على فخرجوا عشرة الثالثة
ولكممن المحمديممة، الطريقممة إلى ودعوا الحنيفية الملة فيهم

الكفريممة، الدولممة هذه تسلطت بها ذنوب بعضهم من حصل
تجيممزه ل كممانت وإن الزأليممة، القممدار في ثابت هو ما فجرى

وهممم يفعممل عممما يسممأل ل تعممالى واللممه الشممرعية، الحكاما
يسألون.

السلما شيخ ذكره ما تشبه بأمور السلما أهل وامتحن
وهممم زأمنه، في التتار ظهور حادثة في الله، رحمه تيمية ابن

كلمه. بعض نذكر أن فناسب الترك، بادية

بهمما ابتلممي الممتي الفتنة هذه تعالى: فإن الله رحمه قال
شممريعة عممن الخممارج المفسممد العممدو هممذا مممع المسمملمون

عممدوهم مع للمسلمين جرى بما شبٌه فيها جرى قد السلما،
المغممازأي فممي وسمملم عليممه الله صلى الله رسول عهد على
مممما والمممؤمنين، نممبيه بهمما وابتلى كتابه، فيها الله أنزل التي

الله وذكر الخر، واليوما الله يرجو كان لمن حسنة أسوة هو
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اللذين والسنة، الكتاب نصوصا القيامة. فإن يوما إلى كثيرا،
الخلق عموما تتناول وسلم، عليه الله صلى محمد دعوة هما

المعنوي. وبالعموما والمعنوي، اللفظي بالعموما

كممما المة هذه آخر تتناول وسنته، كتابه في الله وعهود
المم، من قبلنا من قصص علينا الله قص أولها. وإنما نالت

ّبه لنا عبرة ليكون المممم أواخممر ونقيممس بحممالهم، حالنا فنش
كممان بممما شممبه المسممتأخرين مممن للمممؤمن بأوائلها. فيكون

مممن والمنممافق للكممافر ويكممون المسممتقدمين، مممن للمؤمن
ممممن والمنمممافق للكمممافر كمممان بمممما شمممبه المسمممتأخرين
المستقدمين.

أجمممل و مفصمملة يوسممف قصة قص لما تعالى قال كما
لولمي عمبرة قصصمهم فمي كمان النبياء: {لقمد قصص ذكر

نكممال اللممه فرعون: {فأخممذه قصة ذكر لما وقال اللباب}،
في وقال يخشى}، لمن لعبرة ذلك في والولى. إن الخرة

ممن كفممروا الممذين أخممرج الممذي النضير: {هممو بني محاصرة
أولممي يمما قمموله: {فمماعتبروا إلممى ديارهم}، من الكتاب أهل

البصار}.

هممذه مممن علينمما المسممتقدمين بممأحوال نعتبر أن فأمرنا
ذلممك فممي سنته أن موضع، غير في وذكر قبلها، وممن المة
ّطردة سنة ينتهممي لممم تعالى: {لئممن فقال مستمرة وعادة م

فممي والمرجفممون مممرض قلمموبهم فممي والممذين المنممافقون
قليل. ملعممونين إل فيها يجاورونك ل ثم بهم لنغرينك المدينة

من خلوا الذين في الله تقتيل. سنة وقتلوا أخذوا ثقفوا أينما
قمماتلكم تعالى: {ولممو وقال تبديل}، الله لسنة تجد ولن قبل

ًا يجدون ل ثم الدبار لولوا كفروا الذين نصمميرا. سممنة ول ولي
تبممديل} اللممه لسممنة تجممد ولممن قبممل مممن خلممت قد التي الله

كممدأب المسممتأخرين، مممن الكممافرين دأب أن سبحانه وأخبر
المستقدمين. من الكافرين

عبمماده، فممي وأيامه الله سنة يعتبروا أن للعقلء فينبغي
الحادثممة هممذه مثممل فممي لسمميما وعمماداتهم، المممم ودأب

ديممار جميممع فممي واسممتطار خبرهمما، طبممق الممتي العظيمممة
وكشممر رأسممه، ناصية النفاقّ فيها وأطلع شررها، المسلمين

أن الكتمماب عمود فيها وكاد وأضراسه، أنيابه عن الكفر فيها
وعقيممر ويصممطلم، ينقطممع أن اليمممان وحبل ويخترما، يجتث

الممدين هممذا يممزول وأن البمموار، بهمما يحممل أن المممؤمنين دار
قلمموبهم في والذين المنافقون وظن التتار، الفجرة باستيلء
لممن غممرورا} وأن إل ورسمموله اللممه وعممدنا أن: {ممما مممرض
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فممي ذلممك وزأيممن أبدا، أهليهم إلى ورسوله الله حزب ينقلب
بورا. قوما وكانوا السوء ظن وظنوا قلوبهم

الرجممل وأنزلممت حيرانما، فيها الحليم تركت فتنة ونزلت
لكممثرة اللممبيب، الرجممل وتركممت السممكران، منزلممة الصاحي

قلمموب فيهمما وتنمماكرت اليقظممان، ول بالنائم ليس الوساوس
عممن شممغل بنفسممه الرجممل في أن حتى والخوان، المعارف

ّيز اللهفان، يغيث أن مممن واليقممان البصائر أهل فيها الله وم
إيمان. ضعف أو نفاقّ أو مرض قلوبهم في الذين

بهمما خفممض كممما العاليممة، الدرجات إلى أقواما بها ورفع
ّفممر الهاوية المنازأل إلى أقواما أعمممالهم آخريممن عممن بهمما وك

مممن مختصممرة جعلهمما ممما البلوى أنواع من وحدث الخاطئة،
الكبرى. القيامة

كممما وسممعيد، شممقي بيممن ممما فيهمما تفرقمموا النمماس فإن
المنفعممة ينفممع ولممم الموعممود، اليمموما فممي كممذلك يتفرقممون
وبليممت والتقمموى، والبر الصالح، والعمل اليمان إل الخالصة

الضممائر، تكنهما كممانت المتي الخبايما وظهرت السرائر، فيها
أحمموج صمماحبه يخون والعمال القوال من البهرج أن وتبين

أطمماعهم مممن وكممبراءه سممادته وذما المممآل، في إليه كان ما
فاتخممذ إيمممانه فممي صدقّ من ربه حمد كما السبيل، فأضلوه

النبويممة الخبممار بممه جاءت ما صدقّ سبيل. وبان الرسول مع
همذه فمي همم المذين قلموب وواطأتها يكون، بما الخبار من

المبشممرات عليهمما تواطممأت كما أي: ملهمون محدثون المة
المؤمنون. رآها التي

ل الممذين الظمماهرة، المنصممورة الطائفممة فيهمما وتممبين
حيممث القيامممة، يمموما إلى خذلهم من ول خالفهم من يضرهم
أحزاب: ثلثة الناس تحزب

وآخممر لممه، خمماذل وآخممر الممدين، نصرة في مجتهد حزب
السلما. شريعة عن خارج

بممالله غره قد وآخر ومعذور، مأجور بين الناس وانقسم
ًا المتحممان بهممذا وكممان الغممرور، وتقسمميما: اللممه مممن تمييممز
شمماء إن المنافقين ويعذب بصدقهم الصادقين الله {ليجزي

رحيما}. غفورا كان الله إن عليهم يتوب أو

هممو ما رأينا قد والفتتان، المتحان من ذكره قلت: وما
انقسممم وكممذلك الزأمممان، هممذه فمي منمه أعظمم أو نظيمره،
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وسمماع السمملما، لممدين ناصر أقساما: أحدها ثلثة إلى الناس
الله عند العظمون عددا القليلون وهم جهده، بكل ذلك في

أجرا.

لمعونتهم. تارك السلما، لهل الثاني: خاذل القسم

بمظمماهرة السمملما شممريعة عممن الثالث: خممارج القسم
ابممن عممن الطممبراني، روى ومناصممحتهم. وقممد الشرك حزب
أعممان قممال: (مممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي عن عباس

اللممه ذمممة منه برئت فقد حقا، بباطله ليدحض باطل صاحب
رسوله). وذمة
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فصل
 المقصود:     في     الشروع     أوان     وهذا

سبحانه الله أن فاعلم والمشركين، الكفار معاداة فأما
فيها، وشدد موالتهم وحرما إيجابه، وأكد ذلك أوجب وتعالى

أكممثر الدلة من فيه حكم تعالى الله كتاب في ليس أنه حتى
ضممده وتحريممم التوحيممد وجمموب بعد الحكم، هذا من أبين ول

قالوا الرض، في تفسدوا ل لهم قيل تعالى: {وإذا الله قال
تعالى: فأهل الله رحمه جرير ابن مصلحون} قال نحن إنما

فيها وركوبهم ربهم، بمعصيتهم الرض في مفسدون النفاقّ
دينممه فممي وشممكهم فرائضه، وتضييعهم ركوبه، عن نهاهم ما

واليقممان بممه، بالتصممديق إل عمل أحممد مممن يقبممل ل الممذي
عليممه هممم ممما غيممر بممدعواهم المممؤمنين وكممذبهم بحقيقتممه
التكممذيب أهممل ومظمماهرتهم والتكممذيب، الشك من مقيمون

ذلممك إلممى وجممدوا إن اللممه، أوليمماء علممى ورسممله وكتبه بالله
سبيل.

الفسمماد مممن فإن حسن، قاله الذي كثير: وهذا ابن قال
تعمالى: قممال كما أولياء الكافرين المؤمنين اتخاذ الرض في

فممي فتنة تكن تفعلوه إل بعض أولياء بعضهم كفروا {والذين
الممممؤمنين بيمممن المممموالة كمممبير} فقطمممع وفسممماد الرض

تتخممذوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعالى: {يمما قال كما والكافرين
المؤمنين}. دون من أولياء الكافرين

بيممن نممداري أن مصلحون} أي: نريد نحن وقوله: {إنما
هممؤلء مممع ونصمملح والكممافرين، المممؤمنين مممن الفريقيممن

إن المفسدون} يقمول: أل هم إنهم الله: {أل وهؤلء. يقول
الفسمماد، عيممن هممو إصلح، أنه ويزعمون يشهدونه الذي هذا

فسادا. اهم. بكونه يشعرون ل جهلهم من ولكن

إذا فممإنه أهله، ورأينا سمعناه والله قد ذكره، الذي وهذا
الشممر أهممل مجالسممة علممى لكممم الحامممل لهممم: ممما قيممل

دنيانمما ونسممتخرج أحوالنمما، نصمملح أن قممالوا: نريممد والفساد؟
ٌد لنا ويكون منهم، عندهم. ي

أهممل أدالممة مممن السمموء ظممن بممالله ظممن وبعضممهم: إذا
أتخممذه إليهممم، وتوصممل بهممم اتصممال لممه مممن ورأى الباطممل،

أن حمماله: {نخشممى بلسممان قممائل جليسمما، به ورضي صديقا
يشعرون}، ل ولكن المفسدون هم إنهم دائرة} {أل تصيبنا
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أليممما. الممذين عممذابا لهممم بأن المنافقين تعالى: {بشر وقال
عنممدهم أيبتغممون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون

أيهمما تعممالى: {يمما قمموله إلممى جميعمما}، للممه العزة فإن العزة
المممؤمنين دون مممن أوليمماء الكممافرين تتخممذوا ل آمنوا الذين

مبينا}. سلطانا عليكم لله تجعلوا أن أتريدون

الكممافرين يتخممذون بممأنهم وصممفهم كممثير: ثممم ابممن قال
الحقيقممة، فممي معهممم أنهممم يعنممي المؤمنين، دون من أولياء

ّنمما خلوا إذا يقولون بالمودة، إليهم ويسرون يوالونهم بهممم: إ
ئئون نحممن إنما معكم، لهممم إظهارنمما فممي بممالمؤمنين مسممتهز

ممن سملكوه فيمما عليهمم منكمرا تعمالى الله قال الموافقة،
بممأن أخممبر العممزة} ثممم عنممدهم الكافرين: {أيبتغممون موالة
قممال كممما لممه، جعلهمما ولمن له شريك ل وحده له كلها العزة
العممزة فللممه العممزة يريممد كان الخرى: {من الية في تعالى

وللمؤمنين}. ولرسوله العزة تعالى: {ولله وقال جميعا}،

جانب من العزة طلب على هذا: التهييج من والمقصود
جملممة فممي والنتظمماما عبمموديته، إلممى واللتجمماء تعممالى، الله

الممدنيا الحيمماة هممذه فممي النصرة لهم الذين المؤمنين، عباده
الشهاد. يقوما ويوما

المنافقين، أفعال من الكافرين موالة كانت قلت: فإذا
عنها. والنهي تحريمها في كاٍف فهذا

مممن أوليمماء الكممافرين المؤمنممون يتخذ تعالى: {ل وقال
شمميء} فممي اللممه من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون

قممال: ثممم الكممافرين ممموالة عممن المممؤمنين سممبحانه فنهممى
الله من فليس الكافرين، يواِل ذلك} أي: ومن يفعل {ومن

وهممذا منممه، اللممه وبممرئ اللممه، مممن برئ أي: فقد شيء، في
والتوحيد. للسلما حفظا أكيد، ووعيد شديد تهديد

كفممروا الممذين يتولممون منهممم كممثيرا تعالى: {ترى وقال
وفممي عليهممم اللممه سممخط أن أنفسممهم لهم قدمت ما لبئس

وممما والنممبي بممالله يؤمنممون كممانوا خالدون. ولممو هم العذاب
فاسقون}. منهم كثيرا ولكن أولياء اتخذوهم ما إليه أنزل

أن وتعممالى سبحانه الله: فبين رحمه السلما شيخ قال
وليتهممم فثبمموت وليتهم، لعدما مستلزما والنبي بالله اليمان
الملزوما. عدما يقتضي اللزأما عدما لن اليمان، عدما يوجب
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سممخطه، الكممافرين ممموالة على تعالى الله قلت: رتب
مممن إل تحصممل ل وليتهممم أن وأخمبر العممذاب، في والخلود

فممإنهم ورسوله، وكتابه بالله اليمان أهل وأما بمؤمن، ليس
والممذين إبراهيم عن الله أخبر كما يعادونهم، بل يوالونهم، ل

تعالى. الله شاء إن بيانه يأتي كما المرسلين، من معه

اليهممود تتخممذوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما وقممال
فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى

فممي الممذين الظممالمين. فممترى القمموما يهممدي ل الله إن منهم
تصمميبنا أن نخشممى يقولممون فيهممم يسممارعون مرض قلوبهم

فيصممبحوا عنده من أمر أو بالفتح يأتي أن الله فعسى دائرة
وتعممالى سممبحانه نادمين} فنهى أنفسهم في أسروا ما على

تممولهم مممن أن وذكممر والنصارى، اليهود يوالوا أن المؤمنين
تممولى ومممن يهممودي، فهممو اليهممود تممولى مممن أي منهممم، فهو

نصراني. فهو النصارى

قممال: سمميرين، بممن محمممد عن حاتم، أبي ابن روى وقد
أو يهوديمما يكممون أن أحممدكم عتبممة: ليتممق بممن اللممه عبممد قال

أيها الية: {يا هذه يريد قال: فظنناه يشعر، ل وهو نصرانيا،
بعضممهم أوليمماء والنصممارى اليهممود تتخممذوا ل آمنمموا الممذين

الممترك، تممولى مممن منهم} وكذلك قوله: {فإنه إلى أولياء}،
بيممن فممرقّ فل عجمممي، فهو العاجم يتولى ومن تركي، فهو
الكفار. من غيرهم أو الكتابين أهل تولى من

أي: شممك مممرض قلمموبهم في الذين تعالى: أن أخبر ثم
أن قائلين: {نخشى الكفار في يسارعون وشبهة الدين في

الكممافرين، ممموالة عليهممم أنكممرت دائممرة} أي: إذا تصمميبنا
ئة تكمممون أن قمممالوا: نخشمممى المسمممتقبل فمممي لهمممم الدولممم

بلداننا. وهذا من ويشردونا أموالنا فيأخذوا علينا، فيتسلطوا
بممالله فيممه: {الظممآنين اللممه قممال الذي بالله، السوء ظن هو

ولعنهممم عليهممم الله وغضب السوء دائرة عليهم السوء ظن
مصيرا}. وساءت جهنم لهم وأعد

بالفتح يأتي أن الله الية: {فعسى في تعالى قال ولهذا
واجب. الله عنده} وعسى: من من أمر أو

الظنممون أهممل فأصممبح بالفتممح، أتممى الممذي للممه فالحمممد
نادمين. أنفسهم في أسروا ما على الفاسدة

اتخذوا الذين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقال
والكفممار قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولعبا هزوا دينكم
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المؤمنين سبحانه مؤمنين} فنهى كنتم إن الله واتقوا أولياء
أن وبيممن الكفممار، مممن وغيرهممم الكتممابين أهممل ممموالة عممن

اليمان. تنافي موالتهم

آبمماءكم تتخممذوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما وقممال
يتولهم ومن اليمان على الكفر استحبوا إن أولياء وإخوانكم

اؤكم كمان إن الظمالمون. قمل هو فأولئك منكم وأبنماؤكم آب
ئنكم ئجكم وإخوا ئتكم وأزأوا وتجارة اقترفتموها وأموال وعشير
اللممه مممن إليكممم أحممب ترضممونها ومسمماكن كسادها تخشون
بممأمره اللممه يممأتي حممتى فتربصمموا سبيله في وجهاد ورسوله

الفاسقين}. القوما يهدي ل والله

وأخيمه أبيمه مموالة عمن الممؤمن وتعالى سبحانه فنهى
غيممر علممى دينهممما كممان إذا إليممه النمماس أقممرب هممما اللممذين
فهو كافرين كانا إذا وأخاه أباه يتولى الذي أن وبين اليمان،

ولبائه له أعداء هم الذين الكافرين تولى بمن فكيف ظالم،
الظالمين. أظلم لمن إنه والله ولدينه؟! بلى

ّين ثم ًا تكون ل الثمانية هذه أن تعالى ب ممموالة في عذر
ًا: على يواليهم أن لحد فليس الكافرين، أخيممه، أو أبيه، خوف

علمممى مخافمممة أو بعشممميرته، مشمممحة أو مممماله، أو بلده، أو
بهممذه العتممذار بمماب الخلممق علممى سممد قد الله فإن زأوجاته،
وهممو إل المشممركين يمموالي أحممد مممن ممما أن وذلممك الثمانية،

بعذر. ليس هذا أن بان وقد ببعضها، أو بها يعتذر

المفسققرين: أن     مققن     كققثير     قققال     قيل: قققد     فإن
الجهاد.     شأن     في     نزلت     الية     هذه

وجهين:  من فالجواب

ليسممت الثمانيممة هممذه كممانت  إذانقول:     أن     أحدهما
ل فكونها الكفاية، على فرض هو الذي الجهاد ترك في عذرا
بطريق ومقاطعتهم، المشركين عداوة ترك في عذرا تكون

الولى.

ذكرنمماه، ما على دلت نفسها الية  أنالثاني:     الوجه
اللممه مممن إليكممم قممال: {أحممب فممإنه الجهمماد، على دلت كما

تمموجب ورسمموله الله محبة سبيله} فإن في وجهاد ورسوله
الثمانيممة، هممذه علممى ومقمماطعتهم المشممركين عممداوة إيثممار

عليهمما، إيثمماره تمموجب الجهمماد محبممة أن كما عليها، وتقديمها
التوفيق. وبالله
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مممن وأممما ظمماهرا، عنده يكون المنصف سمعه إذا وهذا
تعممالى: {إن قممال فكممما تعصممبه، بسممبب بصيرته الله أعمى
آية كل جاءتهم يؤمنون. ولو ل ربك كلمة عليهم حقت الذين
الليم}. العذاب يروا حتى

مممن لكممم ممما يهمماجروا ولم آمنوا تعالى: {والذين وقال
كفممروا قممال: {والممذين يهاجروا} ثم حتى شيء من وليتهم
وفسمماد الرض فممي فتنة تكن تفعلوه إل بعض أولياء بعضهم

بممأن بعضمما بعضممهم يمموال لممم إذا الكفممار أن كممبير} فممأخبر
منهممم، أيممديهم المسمملمون ويقطممع المسلمين، عن ينحازأوا

الكبير. والفساد الفتنة وقعت وإل

فممي الفتتممان سممبب للكممافر المممؤمن ممموالة أن فتبين
عممن والخممروج محرممماته، وارتكمماب واجبمماته، بممترك الممدين،

فأين والموال، والبدان الديان في للفساد وسبب شرائعه،
المشممركين ممموالة والمجون: أن الفساد أهل قول من هذا

وسلمة؟! وعافية صلح

فتكونممون كفممروا كممما تكفممرون لممو تعالى: {ودوا وقال
اللممه سممبيل فممي يهاجروا حتى أولياء، منهم تتخذوا فل سواء
تتخممذوا ول وجممدتموهم، حيممث واقتلوهم فخذوهم تولوا فإن

يممودون الكفار: أنهممم عن تعالى نصيرا} فأخبر ول وليا منهم
ّفروهممم، كممما المسمملمين كفر عممن اليمممان أهممل نهممى ثممم ك

السلما. بعد الهجرة منهم تحصل حتى موالتهم

عممدوي تتخممذوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما وقممال
جمماءكم بممما كفروا وقد بالمودة إليهم تلقون أولياء وعدوكم

إن ربكم بالله تؤمنوا أن وإياكم الرسول يخرجون الحق من
تسممرون مرضمماتي وابتغمماء سممبيلي فممي جهممادا خرجتم كنتم
يفعلممه ومممن أعلنتممم وما أخفيتم بما أعلم وأنا بالمودة إليهم
لكممم يكونمموا يثقفمموكم السممبيل. إن سممواء ضممل فقممد منكم
لممو وودوا بالسمموء وألسممنتهم أيممديهم إليكممم ويبسطوا أعداء

القيامممة يمموما أولدكممم ول أرحممامكم تنفعكممم تكفممرون. لممن
أسمموة لكممم كممانت بصير. قد تعملون بما والله بينكم يفصل
بممرءاء إنمما لقممومهم قممالوا إذ معممه والذين إبراهيم في حسنة
وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم

إلممى وحممده...}، بممالله تؤمنمموا حممتى أبممدا والبغضمماء العداوة
و الممدين فممي قمماتلوكم الممذين عممن اللممه ينهاكم قوله: {إنما

تولمموهم أن إخراجكممم علممى وظاهروا دياركم من أخرجوكم
أيهمما قوله: {يمما إلى الظالمون...}، هم فأولئك يتولهم ومن
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مممن يئسمموا قممد عليهم الله غضب قوما تتولوا ل آمنوا الذين
القبور}. أصحاب من الكفار يئس كما الخرة

رجممل في نزلت السورة هذه الصحاح: أن في ثبت وقد
النممبي بمسممير يخبرهم مكة أهل إلى كتب لما الصحابة، من

هممذه اللممه فممأنزل الفتممح، عمماما إليهممم وسلم عليه الله صلى
عليممه اللممه صلى الله رسول وبعث الكتاب، هذا بخبر اليات
ذهبممت المتي الممرأة أثمر فممي طمالب أبمي بمن علممي وسملم

النممبي إلى الرجل فجاء رأسها، عقيصة في فوجده بالكتاب،
ليس ولكنه شك، ما أنه ويحلف يعتذر وسلم عليه الله صلى

يممدا هممذا أراد وأنممه بمكممة، أهلممه من وراءه َمن يحمي من له
النممبي فقممال قتله، في الصحابة بعض وأستأذن قريش، عند

أهممل علممى أطلع الله أن يدريك وسلم: (وما عليه الله صلى
ذلممك أن لكم) فلول غفرت فقد شئتم ما فقال: اعملوا بدر،

الكتاب. هذا لجل لقتل بدر، أهل من كان الرجل

ن نزولهما، سمبب ممع السورة هذه ففي علمى الدلمة م
كثيرة:  أدلة ومقاطعتهم الكفار عداوة وجوب

وليا، وعدوهم عدوه اتخاذ عن اليمان أهل تعالى فنهى
باعثممة لربممك المعادي عداوة فإن عداوتهم، على تهييج وهذا

له. عداوتك إلى وداعية

ّدر العلممى؛ المثممل ولله مثل لذلك ولنضرب نفسممك فقمم
مصممالحك حصممول فممي والسبب سيدك، هو لنسان مملوكا

عندك، يصح فهل الناس، من عدو له وسيدك مضارك، ومنع
ًا، سيدك عدو تتخذ أن عقلك في ويجوزأ عممن ينهممك ولممم وليمم

لممه موالتممك علممى ورتب النهي، أشد نهاك إذا ذلك؟! فكيف
تكممره، ممما إليممك يوصممل وأن عليممك، يسخط وأن يعذبك، أن

لسمميدك، العممدو هممذا كممان إذا فكيممف تحممب؟ ممما عنك ويمنع
ًا إنممك كلممه، ذلممك مممع واليتممه فممإن أيضمما، لممك عممدوا لمممن إذ

الجاهلين!! الظالمين

إبطممال في كاف بالمودة} وهذا إليهم قال: {تلقون ثم
والة عليهمم أنكمر إذا فمإنه المشمبهين، شبهة المشمركين م

يعينممون ذلممك مممع وهممم ذلممك، منا يصدر قالوا: لم وموادتهم
ويكمماتبونهم بألسممنتهم، عنهم ويذبون بأموالهم، الباطل أهل

المسلمين. بعورات

السممورة؟ هممذه فيممه نزلممت الممذي الكتاب من هذا فأين
ًا. ظاهر وهذا بالمودة!، إلقاء الله سماه وقد جد
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يخرجممون الحممق مممن جمماءكم بممما كفروا قال: {وقد ثم
إلممى يممدعو ممما ربكم} فذكر بالله تؤمنوا أن وإياكم الرسول

ا المذي بمالحق كفرهمم عداوتهم: وهمو اللمه، عنمد ممن جاءن
لجممل السلما، وأهل وسلم عليه الله صلى النبي وإخراجهم

بالله. اليمان

العلنيممة، و السر يعلم بأنه موالتهم، من تعالى حذر ثم
شديد. تهديد وهذا

السممبيل} سممواء ضممل فقد منكم يفعله قال: {ومن ثم
إليهم، ويسر بالمودة، إليهم ويلقي الله، أعداء يتول أي: من

الصواب. طريق عن وخرج المستقيم، الصراط أخطأ فقد

ًءا} فممبين لكم يكونوا يثقفوكم قال: {إن ثم أنهممم أعممدا
سمموء عليممه: سمماموه واسممتولوا المسمملم، علممى قممدروا إن

القتممل، أو بالضممرب وألسنتهم أيديهم إليه وبسطوا العذاب،
بعممده حمال فممي ويكمماتبهم يواليهم كان ولو الغليظ، وبالكلما

حممتى شممرهم، مممن ويسمملمونه عنممه يرضون ل فإنهم عنهم،
تكفممرون} وكممما لممو قممال: {وودوا ولهممذا دينهم، دينه يكون

تتبممع حممتى النصممارى ول اليهممود عنممك ترضممى قممال: {ولممن
ملتهم}.

يمموما أولدكممم ول أرحممامكم تنفعكممم قممال: {لممن ثممم
عنممد وأولد أرحمماما لممه الرجممل كممون أن القيامممة} فممبين

بممأن الرجممل هممذا اعتذر كما موالتهم، له يبيح ل المشركين،
ًا، أرحاما مكة في له يجب فإنه تعالى، الله يعذره فلم وأولد

سواهما، مما إليه أحب ورسوله الله يكون أن النسان على
النسممان إلممى أحممب الرسممول يكون حتى اليمان يحصل ول
أجمعين. والناس ووالده ولده من

القيامة} يوما أولدكم ول أرحامكم تنفعكم فقوله: {لن
مراد على تقدمونهم فكيف الله، عذاب من ينجوكم أي: لن
مطلممع تعممالى اللممه!! واللممه أعممداء توالممون ولجلهممم اللممه؟،
ّياتكم. وأعمالكم بأقوالكم بصير عليكم، ون

المممؤمنين، ممموالة مممن عليممه دلهم الذي هذا أن بين ثم
ًا هممو الكممافرين: ليممس ممموالة مممن عنممه ونهمماهم لهممم أمممر

جميممع عليممه الممذي المسممتقيم الصممراط هممو بممل وحممدهم،
إبراهيممم فممي حسنة أسوة لكم كانت فقال: {قد المرسلين

برءاء إنا لقومهم قالوا {إذ المرسلين معه} أي: من والذين
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وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم
وحده}. بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوة

تعمالى: حسمنة} كقموله أسموة لكمم كانت فقوله: {قد
حنيفا}.  إبراهيم ملة اتبع أن إليك أوحينا {ثم

ومممن الخليل بإبراهيم نتأسى أن وتعالى سبحانه فأمرنا
إلممى منكممم}، بممرءاء قممولهم: {إنمما فممي المرسمملين من معه

لقممومه هممذا يقممول أن المسمملم علممى واجبمما كان وإذا آخره،
عنممه البعممدين للكفممار واجبمما فكونه أظهرهم، بين هو الذين

وأبين. أبين المور، جميع في له المخالفين

منكققم     برءاء     قوله: {إنا     في     بديعة     نكتة     وهاهنا
قممدما تعالى الله أن  وهيالله}:     دون     من     تعبدون     ومما

مممن الممبراءة على الله، غير العابدين المشركين من البراءة
الثمماني، مممن أهممم الول لن اللممه، دون من المعبودة الوثان

ًا يكون فل عبدها، ممن يتبرأ ول الوثان من يتبرأ قد فإنه آتيمم
هممذا فممإن المشممركين، مممن تممبرأ إذا وأممما عليممه، بممالواجب

معبوداتهم. من البراءة يستلزما

دون مممن تممدعون وممما تعالى: {وأعممتزلكم كقوله وهذا
شممقيا} فقممدما ربي بدعاء أكون ل أن عسى ربي وأدعو الله

قمموله: {فلممما وكممذا معبمموداتهم، اعممتزال علممى اعممتزالهم
وقممموله: {وإذ اللمممه}، دون ممممن يعبمممدون ومممما اعمممتزلهم

فإنهمما النكتممة، بهذه الله} فعليك إل يعبدون وما اعتزلتموهم
يقممع ل إنسممان مممن فكم الله، أعداء عداوة إلى بابا لك تفتح
بممذلك، مسلما يكون أهله!! فل يعادي ل ولكنه الشرك، منه
المرسلين. جميع دين ترك إذا

والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم قال: {كفرنا ثم
العممداوة تقديم وبان. وتأمل أبدا} فقوله: {وبدا} أي: ظهر

قممد النسممان فممإن الثانية، من أهم الولى لن البغضاء، على
ًا يكون فل يعاديهم ول المشركين يبغض عليممه بممالواجب آتيمم
ًا ولبد والبغضاء، العداوة منه تحصل حتى تكممون أن من أيض

بينتين. أي: ظاهرتين باديتين، والبغضاء العداوة

ل فإنهمما بممالقلب، متعلقممة البغضاء كانت وإن انه واعلم
حممتى كذلك تكون ول علماتها، وتبين آثارها تظهر حتى تنفع

والبغضمماء العداوة تكون فحينئذ والمقاطعة، بالعداوة تقترن
ذلممك فممإن والمواصمملة، الممموالة وجممدت إذا وأما ظاهرتين،

يجلو فإنه الموضع هذا بتأمل فعليك البغضاء، عدما على يدل
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الممذين عممن اللممه ينهمماكم قال: {إنما ثم كثيرة، شبهات عنك
علممى وظمماهروا دياركم، من وأخرجوكم الدين، في قاتلوكم

الظمالمون} همم فأولئمك يتولهم ومن تولوهم، أن إخراجكم
وتممرك مقمماطعتهم، إلممى تممدعو أفعممال وتعالى سبحانه فذكر

أجلممه، أي: مممن الممدين، فممي يقمماتلون وهي: أنهممم موالتهم،
الممدين مممن عليممه أنتم ما قتالكم على حملهم الذي أن يعني

ديممارهم، مممن المممؤمنين يخرجممون وأيضمما لممه، لعممداوتهم
مممن فهممو ذلممك مممع تممولهم فمممن إخراجهممم، على ويعاونون

الظالمين. أظلم

أن علممى البرهان وأوضح الدليل الية: أعظم هذه وفي
قممال: {إنممما أنممه وذلممك لليمممان، منافيممة محرمممة ممموالتهم

وبيممن للحصممر، المفيدة لفظة: إنما، بين الله} فجمع ينهاكم
وهممو الحصممر وضمممير الثلث، الخصال وذكر الصريح، النهي
التعريف. بأداة المعرف الظلم ذكر ثم هم لفظة

اللمه غضمب قومما تتولوا ل آمنوا الذين أيها قال: {يا ثم
أصممحاب مممن الكفممار يئممس كما الخرة من يئسوا قد عليهم

غضممب الذين موالة عن اليمان أهل سبحانه القبور} فنهى
يمموالي أن منممه يجمموزأ ول المؤمن من يحسن فل عليهم، الله
لممه ممموالته فممإن الكفممر، مممن تعالى الله يغضب ما فعل من

تعالى. بالله اليمان تنافي
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فصل
ويتعيققن عليهققا، التنققبيه يجققب أمققور وهاهنققا

المشركين: دين مجانبة لفاعلها ليتم بها، العتناء

أهوائهم:     اتباع     الول: ترك     المر

تعممالى: {ولممن قممال اتباعهمما، عممن تعممالى الله نهى وقد
هدى إن قل ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك ترضى

مممن جمماءك الممذي بعممد أهممواءهم أتبعممت ولئن الهدى هو الله
نصير}. ول ولي من الله من لك ما العلم

الخممبر فممي قممال كيممف السمملما: فممانظر شمميخ قممال
يرضون ل القوما {أهواءهم} لن النهي في وقال {ملتهم}،

فممي أهمموائهم اتبمماع عممن وقع والزجر مطلقا، الملة باتباع إل
ول وهارون: {فاسممتقيما لموسى تعالى وقال كثير، أو قليل

هارون: لخيه موسى وقال يعلمون}، ل الذين سبيل تتبعان
المفسمدين}، سمبيل تتبمع ول وأصملح قمومي فمي {أخلفني

لممه تممبين ممما بعممد مممن الرسممول يشاقق تعالى: {ومن وقال
ّله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى جهنممم ونصله تولى ما نو

بالحق الكتاب إليك تعالى: {وأنزلنا وقال مصيرا}، وساءت
بينهمم فماحكم عليه ومهيمنا الكتاب من يديه بين لما مصدقا

إلممى الحممق}، مممن جاءك عما أهواءهم تتبع ول الله أنزل بما
ممما بعممض عن يفتنوك أن واحذرهم أهواءهم تتبع قوله: {ول

إسممرائيل بنممي آتينمما تعممالى: {ولقممد وقممال إليك}، الله أنزل
وفضمملناهم الطيبممات مممن ورزأقناهم والنبوة والحكم الكتاب

مممن إل اختلفوا فما المر من بينات العالمين. وآتيناهم على
يمموما بينهممم يقضممي ربممك إن بينهممم بغيمما العلم جاءهم ما بعد

شمريعة علمى جعلنماك يختلفمون. ثمم فيه كانوا فيما القيامة
لممن يعلمممون. إنهممم ل الممذين أهواء تتبع ول فاتبعها المر من

بعممض أوليمماء بعضهم الظالمين وإن شيئا الله من عنك يغنوا
المتقين}. ولي والله

أنعممم أنممه وتعممالى سممبحانه السلما: فأخبرنمما شيخ قال
بعممد اختلفمموا وأنهممم والممدنيا، الممدين بنعم إسرائيل بني على

ًا جعل ثم لبعض، بعضهم من بغيا العلم مجيء صمملى محمممد
باتباعهمما، وأمممره لممه شممرعها شممريعة علممى وسلم عليه الله

ل الذين في دخل وقد يعلمون ل الذين أهواء اتباع عن ونهاه
يهوونه. وأهواؤهم: ما شريعته خالف من كل يعلمون
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ممما وسمملوك الكفممار جميممع أهممواء اتبمماع كان قلت: فإذا
ذاك وما المطلوب، هو فهذا منه، وممنوعا عنه منهيا يحبونه

الباطل. دينهم أصل في إتباعهم من خوفا إل

اتبعممت ولئممن عربيا حكما أنزلناه تعالى: {وكذلك وقال
ول ولممي من الله من لك ما العلم من جاءك ما بعد أهواءهم

توعممده ثم عربيا، حكما كتابه أنزل سبحانه: أنه واقّ} فأخبر
تعممالى: الشممديد. وقممال الوعيممد بهذا الكفار أهواء اتباع على
بممالخرة يؤمنون ل والذين بآياتنا كذبوا الذين أهواء تتبع {ول
علممى الدالممة اليممات من ذلك غير إلى يعدلون}، بربهم وهم

مممن وأنممه اتباعهمما، وتحريممم الكممافرين، أهممواء تممرك وجمموب
الدين. في القوادح أعظم

به:     أمروا     فيما     الثاني: معصيتهم     المر

أن وأخممبر الكممافرين، طاعممة عممن نهممى تعممالى الله فإن
الكفممر إلممى اليمممان عممن ردوهممم أطمماعوهم، إن المسلمين
تطيعمموا إن آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما فقال والخسارة،

خاسممرين}، فتنقلبمموا أعقممابكم علممى يردوكممم كفممروا الذين
الذين من فريقا تطيعوا إن آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقال
تعممالى: وقممال كممافرين}، إيمممانكم بعد يردوكم الكتاب أوتوا
أمممره وكممان هممواه واتبع ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع {ول

أوليائهم إلى ليوحون الشياطين تعالى: {وإن وقال فرطا}،
تعممالى: وقممال لمشركون}، إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم

إن اللمه سمبيل عمن يضملوك الرض في من أكثر تطع {وإن
تعالى: {ولممو وقال يخرصون}، إل هم وإن الظن إل يتبعون

وجهممادهم الكممافرين تطع نذيرا. فل قرية كل في لبعثنا شئنا
ول اللممه اتممق النممبي أيهمما تعالى: {يمما وقال كبيرا}، جهادا به

وقال حكيما}، عليما كان الله إن والمنافقين الكافرين تطع
ّنمما ربنمما الكفممر: {وقممالوا رؤسمماء أطمماع عمممن إخبارا تعالى إ
تعممالى: وقممال السممبيل}، فأضمملونا وكبراءنمما سممادتنا أطعنمما

ابن والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم {اتخذوا
سممبحانه هممو إل إلممه ل واحممدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم
اتخاذهم وسلم عليه الله صلى النبي يشركون} وفّسر عما

الحراما. وتحليل الحلل تحريم في طاعتهم أربابا: بأنها

وهممم والرهبان العلماء، وهم الحبار أطاع من كان فإذا
ّباد أطمماع فمن الله، دون من أربابا اتخذهم فقد ذلك، في الع

حممرما ما تحليل أو الله، أحل ما تحريم في والفساقّ الجهال
وأحرى. أولى ذلك بل الله، دون من أربابا اتخذهم فقد الله
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الكفققرة     إلققى     الركققون     الثققالث: تققرك     المققر
الظالمين:

إلممى تركنمموا تعممالى: {ول فقال ذلك، عن الله نهى وقد
أولياء من الله دون من لكم وما النار فتمسكم ظلموا الذين

إلممى الركممون عممن وتعممالى سممبحانه تنصممرون} فنهممى ل ثم
النصممر، وعممدما النممار بمسمميس ذلممك علممى وتوعممد الظلمممة،
تعممالى: {إن قممال كممما الظلممم، أنممواع أعظممم هممو والشممرك

أي: الشممرك، أهممل إلممى ركممن عظيممم} فمممن لظلم الشرك
لن مسمتحق فمإنه أعممالهم، من بشيء رضي أو إليهم مال

والخرة. الدنيا في يخذله وأن بالنار، الله يعذبه

إليهمم تركمن كمدت لقمد ثبتنماك أن تعالى: {ولول وقال
ًا قليل شيئا ل ثممم الممممات وضممعف الحيمماة ضعف لذقناك إذ
تثممبيته لممول وتعالى: أنه سبحانه نصيرا} فأخبر علينا لك تجد

شمميئا المشممركين إلى لركن وسلم، عليه الله صلى لرسوله
والخممرة الممدنيا عممذاب لذاقممه إليهممم ركممن لممو وأنممه قليل،

وقطممع عاداهم بل إليهم، يركن فلم ثبته الله ولكن مضاعفا،
منهم. اليد

مممع وسلم عليه الله صلى للنبي الخطاب كان إذا ولكن
به. الوعيد هذا بلحوقّ أولى فغيره عصمته،

الله:     أعداء     موادة     الرابع: ترك     المر

واليموما بمالله يؤمنمون قومما تجمد تعمالى: {ل اللمه قال
ّد مممن يوادون الخر أو آبمماءهم كممانوا ولممو ورسمموله اللممه حمما

عشيرتهم}. أو إخوانهم أو أبناءهم

يوجممد ل أنممه وتعممالى سممبحانه السلما: فأخبر شيخ قال
بمؤمن. اهم. فليس الكفار واد فمن كافرا، يواد مؤمن

واد عمممن اليمممان نفممى قممد تعممالى الله كان قلت: فإذا
ّدين كانوا إذا وعشيرته وأخاه أباه فمممن ورسمموله، اللممه محمما
مؤمنا.  يكون ل بأن أولى فهو عنه، البعدين الكفار واد

فققي     بالكفققار     التشققبه     الخققامس: تققرك     المققر
الظاهرة:     الفعال

كممما البمماطن، في وموالة ومحبة مودة نوع تورث لنها
الظاهر. في المشابهة تورث الباطن في المحبة أن
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الرجليممن أن حممتى والتجربممة، الحس به يشهد أمر وهذا
من بينهما كان غربة، دار في اجتمعا ثم واحد بلد من كانا إذا

لممم مصممرهما، فممي كانمما وإن عظيممم، أمممر والئتلف المودة
نمموع الشتراك لن وذلك متهاجرين، كانا أو متعارفين، يكونا

فممي رجلن اجتمممع لممو بممل الغربممة، بلممد عن به اختصا وصف
أو العماممة فممي مشمابهة بينهمم فكممانت غربمة، بلممد أو سفر

مممن بينهممما لكممان ذلممك، ونحو المركب، أو الشعر أو الثياب،
الصناعات أرباب تجد وكذلك غيرهما، بين مما أكثر الئتلف

أن حممتى غيرهممم، يممألفون مال ببعض بعضهم الدنيوية: يألف
وإممما الملممك، علممى والمحاربممة: إممما المعاداة مع يكون ذلك

وإن الرؤسمماء، مممن ونحمموهم الملمموك وتجممد الممدين، علممى
مشممابهة تممورث مناسممبة بينهممم وممممالكهم، ديارهم تباعدت
الطبمماع ممموجب كلممه وهممذا لبعممض، بعضممهم مممن وحمايممة

خاصا. غرض أو دين ذلك من يمنع أن إل ومقتضاها،

المحبممة تممورث دنيويممة أمممور فممي المشممابهة كانت فإذا
دينيممة؟! فممإن أمممور فممي بالمشممابهة فكيممف لهممم، والموالة
شمميخ كلما هممذا وأشممد، أكممثر الممموالة من نوع إلى إفضاءها
تيمية. ابن السلما

الظمماهرة، الفعال في الكفار مشابهة كانت قلت: فإذا
ممموالتهم إلممى يفضممي وسممبب وسمميلة لنهمما عنهمما ئنهممي إنما

والمنممع أشممد، والمحممذور الغايممة هممذه عن فالنهي ومحبتهم،
المطلوب. هو وهذا أوكد، وتحريمه منه

)19(والجهاد التوحيد منبر



سبيل النجاة 
والفكاك

عن النهي على الدليل بعض ذكر
والمشركين الكفار مشابهة

رسول قال: قال عمر، ابن عن سننه في داود أبو روى
منهم). فهو بقوما تشبه وسلم: (من عليه الله صلى الله

أن أحممواله وأقممل جيممد، السمملما: وإسممناده شمميخ قممال
كفممر يقتضممي ظمماهره كممان وإن بهم، التشبه تحريم يقتضي

فإنه منكم يتولهم تعالى: {ومن قوله في كما بهم، المتشبه
منهم}.

قممال: أنه عمرو، بن الله عبد عن سنذكره ما نظير وهو
ومهرجممانهم، نيروزأهممم وصممنع المشممركين، بممأرض بنممى من

ثبممت القيامممة. وقممد يوما معهم حشر يموت حتى بهم وتشبه
وقممالت: ل الصمملة، فممي الختصممار كرهممت أنها عائشة، عن

باليهود. تشبهوا

قال: دينار، بن عمرو عن صحيح، بإسناد البيهقي وروى
تدخلوا ول العاجم، رطانة تعلموا الخطاب: ل بن قال: عمر

السممخطة فممإن عيممدهم، يمموما كنائسهم في المشركين على
عليهم. تنزل

عممن عمموف، حدثنا أسامة أبي عن صحيح، بإسناد وروى
ن اللمه عبمد عن المغيرة أبي ن عممرو، ب ببلد بنمى قمال: م

حممتى بهممم وتشممبه ومهرجممانهم، نيروزأهممم فصممنع العمماجم،
القيامة. يوما معهم ئحشر كذلك، وهو يموت

دخممول مجممرد وعممن لسممانهم، تعلممم عن نهى عمر فهذا
أو أفعممالهم؟ بعض بفعل فكيف عيدهم، يوما عليهم الكنيسة

فممي ممموافقتهم دينهممم؟! أليسممت مقتضيات من هو ما فعل
بعممض عمممل أوليممس اللغة؟ في الموافقة من أعظم العمل

فممي عليهممم الممدخول مجممرد مممن أعظممم عيممدهم أعمممال
عيدهم؟!
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بسممبب عيممدهم يمموما عليهممم ينممزل السممخط كممان وإذا
تعرض قد أليس بعضه، أو العمل في يشركهم فمن عملهم،

العقوبة. إلى

ببلدهممم، بنممى مممن فصرح: إنممه عمرو بن الله عبد وأما
حشممر يممموت حممتى بهم وتشبه ومهرجانهم، نيروزأهم وصنع
مجموع في بمشاركتهم كافرا جعله أنه يقتضي وهذا معهم،

وإن للنممار، الموجبممة الكبممائر مممن ذلممك جعل أو المور، هذه
ذلممك بعممض فممي المشمماركة لفظه. فتكون ظاهر الول كان

لممم العقوبممة، اسممتحقاقّ فممي مممؤثرا يكن لم لو لنه معصية،
عليممه، يعمماقب ل المبمماح إذ المقتضممى، ممن جممزءا جعله يجز

ًا ذلك بعض على الذما وليس ممما أبعاض لن ببعض، مشروط
منفردا. الذما تقتضي ذكره

رضممي عمممر قممال: قممال الودي، ميمون بن عمرو وعن
تطلممع حتى جمع من يفيضون ل الجاهلية أهل عنه: كان الله

النممبي فخممالفهم نغيممر، كيما ثبير ويقولون: أشرقّ الشمس،
الشمس. طلوع قبل وأفاض وسلم، عليه الله صلى

قمال: (خمالف أنمه أظنه فيما الحديث هذا في روي وقد
عرفممات مممن يفيضممون كانوا المشركين) وكذلك هدي هدينا
وسمملم عليه الله صلى النبي فخالفهم الشمس، غروب قبل

الغروب. بعد بالفاضة

صمملى اللممه رسممول قممال: رأى عمممرو بن الله عبد وعن
مممن هممذه قال: (إن معصفرين، ثوبين علّي وسلم عليه الله

لبسممها عن النهي مسلم. علل تلبسها) رواه فل الكفار ثياب
الكفار. ثياب من بأنها

عتبممة إلممى عنممه الله رضي الخطاب بن عمر كتاب وفي
ِزأي فرقد: وإياك بن الصحيحين. في الشرك. وهو أهل و

ة سميرين: أن بمن محممد عن الخلل، وروى أتمى حذيف
ًا، تشبه وقال: من فخرج، العجم، ِزأي من شيئا فيه فرأى بيت

فممي السواقّ: كنمما صالح أبي بن علي منهم. وقال فهو بقوما
في كرسي إلى نظر دخل فلما حنبل، بن أحمد فجاء وليمة،

يممده فنفممض الممدار، صمماحب فلحقه فخرج، فضة، عليه الدار
المجوس!! زأي المجوس، وقال: زأي وجهه في

ازأما، أبمي بن قيس وعن و قمال: دخمل ح علمى بكمر، أب
فقال: ممما تتكلم، ل فرآها لها: زأينب يقال أحمس من امرأة
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فممإن لها: تكلمي، فقال مصمتة، فقالوا: حجت تتكلم؟ ل لها
فقممالت: مممن فتكلمممت، الجاهلية، عمل من هذا يحل، ل هذا

المهماجرين؟ قممالت: أي المهماجرين، ممن قال: امممرء أنت؟
لسؤول، قال: إنِك قريش؟ أي قالت: من قريش، قال: من

الممذي الصممالح المممر هممذا على بقاؤنا فقالت: ما بكر، أبو أنا
اسممتقامت ممما عليممه قال: بقاؤكم الجاهلية؟ بعد به الله جاء

لقومممك كممان قممال: أممما الئمممة؟ قممالت: وممما أئمتكممم، لكممم
قممال: قالت: بلممى، فيطيعونهم؟، يأمرونهم وأشراف رؤساء

صحيحه. في البخاري رواه الناس، على أولئك فهم

ل المطلممق الصمممت عنممه: أن الله رضي بكر أبو فأخبر
وله: همذا ذلك وعقب يحل، ن بق قاصمدا الجاهليمة، عممل م
دليممل بالوصف الحكم وتعقيب وذمه، العمل هذا عيب بذلك
ّلة الوصف أن على الجاهليممة عمل من كونه أن على فدل ع

منه. والمنع عنه النهي يوجب وصف

إلممى عنممه، تعالى الله رضي الخطاب بن عمر كتب وقد
الشرك. أهل وزأي فارس: إياكم ببلد المقيمين المسلمين

زأي مممن كممان ممما كممل عممن للمسمملمين، عنممه نهي وهذا
والتنعممم، فرقممد: إيمماكم بن عتبة إلى كتابه وفي المشركين،

الحرير. ولبوس الشرك أهل وزأي

الخطاب بن عمر المسند: أن في حنبل بن أحمد وروى
قممال المقممدس، بيت فتح فذكر بالجابية، كان عنه الله رضي
قممال آدما، بممن عبيممد عن سنان، أبو سلمة: فحدثني بن حماد

أن تممرى أيممن لكعممب، يقممول عنممه اللممه رضممي عمممر سمعت
فكممانت الصممخرة، خلف صليت عني أخذت قال: إن أصلي،
ضماهيت عنمه، اللمه رض عممر فقال يديك، بين كلها القدس

اللممه صمملى اللممه رسول صلى حيث أصلي ولكن اليهود!! ل،
رداءه فبسط جاء ثم فصلى، القبلة إلى فتقدما وسلم، عليه

الناس. وكنس ردائه، في الكناسة فكنس

أي: اليهوديممة، مضاهاة كعب على عنه الله رضي فعاب
مشممابهة من فيه لما الصخرة، استقبال مجرد في مشابهتها

يصمملي أن يقصممد ل المسلم كان وإن باقية قبلة يعتقدها من
إليها.

ممن البمماب همذا فممي عنممه اللمه رضمي لعمممر كمان وقممد
سمميرته لسممائر مناسممبة هممي ممما المحكمممة، السياسممات

ئب اسممتحالت الممذي هممو عنممه اللممه رضي فإنه المرضية، َذنممو
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ِر فلممم غربا، يده في السلما ٌي يفمم صممدر حممتى فريممه، عبقممر
شممعار وأقاما وأهله الكفر وأذل السلما فأعز بعطن، الناس
ئعمرى نقممض إلمى تذرع فيه أمر كل من ومنع الحنيف، الدين

كتمماب عنممد وقافمما ولرسمموله، للممه ذلممك في مطيعا السلما،
محتذيا وسلم، عليه الله صلى الله رسول لسنة ممتثل الله،
أن حممتى الولين، للسابقين أموره في مشاورا صاحبه، حذو

وحممتى شروطه، على الكتاب أهل على الشرط في العمدة
إذ بعممد وإعزازأه المة على ائتمانه أو كافر استعمال من منع
الممذي وهممو العجميممة، الكتممب حرقّ أنه روي وحتى الله أذله
الصغار. ثوب وألزمهم ينبغوا أن البدع أهل منع

سممأل عبمماس: انممه ابممن عممن عكرمة، عن الخلل وروى
بسممنة تسممتن ول العممورة، تبممد قممال: ل أأحتقممن؟، رجممل

وروى عمماما، المشممركين بسممنة تستن المشركين. فقوله: ل
قصتان، أو قرنان وله غلما عليه دخل أنس: أنه عن داود أبو

اليهود. زأي هذا فإن قصوهما، أو هذين فقال: احلقوا

النهممي وتعليممل اليهممود، زأي ذلممك بممأن عنهما النهي علل
نقممل عممدمها، مطلوبمما مكروهممة، العلة تكون أن يوجب بعلة
السلما. شيخ ذلك

بهمما وسمملم: (هممل عليه الله صلى قوله عند أيضا، وقال
يفعممل أن عممن شممديد نهممي الجاهليممة): وهممذا أعيمماد من عيد

الكفممار وأعيمماد كممان، وجه أي على الجاهلية أعياد من شيء
كما واحد، جنس من السلما دين في والميين الكتابيين من
أشممد بعضممه كان وإن التحريم، في سواء الطائفتين كفر أن

ارع كمان وإذا بعض، من تحريما ادة حسمم قمد الش أعيماد م
أمممر مممن بشمميء المسمملم يتممدنس أن خشممية الوثممان أهممل

جزيممرة فممي أمرهممم يقيممم أن الشمميطان يئممس الذين الكفار
أشممد، الباقين الكتابيين بأوضار تدنسه من فالخشيه العرب،
أوكد. عنه والنهي

أمممر فممي وسمملم عليممه الله صلى بالغ قال: وقد أن إلى
الطاعممات، وصفات المباحات، من كثير في بمخالفتهم أمته
مممن ذلممك غيممر فممي ممموافقتهم، إلممى ذريعممة ذلممك يكون لئل

ًا ذلك في المخالفة ولتكون أمورهم، سائر عن ومانعا حاجز
الجحيممم أهممل وبين بينك المخالفة كثرت كلما فإنه أمورهم،

الجحيم. أعمال عن أبعد كان
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الله صلى غاية لهم ونصحه أمته على حرصه بعد فليس
النماس، وعلمى عليمه اللمه فضمل من ذلك وكل وسلم، عليه

يعلمون. ل الناس أكثر ولكن

أمر في وسلم عليه الله صلى مبالغته كانت قلت: فإذا
مشابهتهم تكون أن من خوفا هي إنما الكفار، بمخالفة أمته
والممموالة، الموافقممة إلممى وجاّرة مؤدية الظاهر، الهدي في
ن كمثير بال فما ّدعي مم المحمذور فمي وقمع قمد السملما يم

صنعا؟!! يحسنون أنهم يحسبون ذلك مع وهم بعينه،

هشمميم، حممديث مممن وغيممره سممننه فممي داود أبممو وروى
مممن لممه عمومة عن أنس، بن عمير أبي عن بشر، أبو أخبرنا

للصمملة، وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قال: اهتم النصار،
يعجبممه فلم اليهود، شبور له فذكروا لها، الناس يجمع وكيف
لممه وقممال: (فممذكروا اليهممود)، أمممر مممن وقممال: (هممو ذلممك،

النصارى...) الحديث. أمر من فقال: (هو الناقوس،

فيممه ينفممخ الذي كتنور. البوقّ القاموس: شبور في قال
ويزمر. اهم.

اليهود بوقّ كره لما وسلم عليه الله صلى والغرض: أنه
هممذا علل باليد، المضروب النصارى وناقوس بالفم المنفوخ

لن النصممارى، أمممر مممن بممأنه هذا وعلل اليهود، أمر من بأنه
وهمذا لمه، علمة أنمه علمى يمدل الحكمم عقيمب الوصمف ذكر

ويقتضمي والنصمارى، اليهمود أممر ممن همو عما نهيه يقتضي
أيضمما، الصلة غير في مطلقا الصوات من النوع هذا كراهة

والنصارى. اليهود أمر من لنه

أوقممات فممي بممالنواقيس يضممربون كممانوا، النصارى فإن
الحنيممف الممدين شممعار وإنممما عبمماداتهم، أوقممات غير متعددة
تفتممح بممه الممذي سممبحانه، الله بذكر للعلن المتضمن الذان
ئتلي وقد الرحمة، وتنزل الشياطين، وتهرب السماء أبواب أب
الشممعار بهممذا وغيرهممم الملمموك مممن المممة هممذه مممن كممثير

والنصممارى لليهممود المشممابهة وهممذه والنصممراني، اليهممودي
ملمموك علممى غلبممت لممما والفممرس، الممروما مممن وللعمماجم
المسمملمين هممدي بممه خممالفوا مممما وأمثالهمما، هممي المشممرقّ

الممترك عليهمم اللممه سملط ورسموله، الله كرهه فيما ودخلوا
ممما والبلد العباد في فعلوا حتى بقتالهم، الموعود الكافرون

ِر لم صمملى قمموله تصممديق وذلممك مثلممه، السلما دولة في يج
مممن قبلكم). انتهى كان من سنن وسلم: (لتركبن عليه الله

القتضاء.
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المسمملمين هممدي مخالفممة علممى العقوبممة من وقع وكما
وقممع السمملما، شمميخ ذكممره ممما علممى الكفممار الترك بتسليط
لممما السمملما إلممى المنتسممبين فإن الزأمان، هذه في نظيره
الجاهليممة وأهممل والنصممارى اليهممود هممدي مممن كممثيرا سلكوا

من كثير في بهم وتشبهوا الدين أعداء والعاجم المشركين
شممرائع عممن الخممارجون الكممافرون الترك عليه سلط المور

السلما.

حممتى كممبيرة وأمممور عظيمة، محن السلما على فجرى
يرحمممون ول الكممبير، الشمميخ ويمتهنون الرئيس، يذلون أنهم

البلممدان، وخربمموا الديممان، فأفسممدوا الضممعيف ول العمماجز،
الظلممم علممى عقوبممة الممديان بحكمممة وذلممك البدان، وأهانوا

التكلن. وعليه المستعان والله والعصيان،

ويممأبى يممزول، ل الحممق أن تعممالى اللممه رحمة من ولكن
اللممه نممور يطفئمموا أن الرسول: {يريدون دين إظهار إل الله

الكافرون. هممو كره ولو نوره يتم أن إل الله ويأبى بأفواههم
الممدين على ليظهره الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي
اليمممان أهممل اللممه محممص المشممركون} فممإذا كممره ولو كله

أهممل أنمموف وشمممخت العصمميان، على به عاقبهم ما وانتهى
الزأمممان، غممابر في لهم الدولة أن وظنوا والكفران، الفساد

فممي بها فمزقهم واليمان، السلما شمس عليهم الله أظهر
القيممم ابممن قممال البلممدان، أقصى إلى وشردهم أوان، أقرب
تعالى:  الله رحمه

الزأمان سائر في    ورسولهوكتابه دينه ناصر والله
الفئتان كانت مذ حكمه  ذا حزبه من حزبه بمحنة لكن

ًا:  وقال أيض

الرحمن سنة فهذه    تعجب فل وممتحن منصور والحق
طائفتان الناس ذاك   ولجل حزبه من حزبه يظهر وبذاك

الذمة: أهل شروط على الكلما في السلما شيخ وقال
الكفممار عممن التمييممز علممى المسمملمين إجممماع يقتضي وذلك

مثممل العممدل أمممراء كممان ولقممد بهممم، التشممبه وتممرك ظاهرا،
بممه يتممم بممما ذلممك تحقيممق فممي يبممالغون وغيرهممم العمريممن
المقصود.
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عنه الله رضي عمر أن الصبهاني، الشيخ أبو روى وقد
المممودة، وبينهم بينكم فتجري الذمة أهل تكاتبوا ل كتب: أن

تظلموهم. ول وأذلوهم، تكنوهم، ول

منكممرات بإخفاء يعود الشروط: ما جملة قال: ومن ثم
دينهممم، شممعار بإخفمماء يعممود ما ومنها إظهارها، وترك دينهم،
العلممماء وسائر معه والمسلمون عنه الله رضي عمر فاتفق
منعهم المر: على ولة من وجل، عز الله وفقه ومن بعدهم

مبالغممة بممه، يختصممون مممما شيئا السلما في يظهروا أن من
المشركين. خصائص السلما دار في يظهر ل أن في

هم!! وأظهروها المسلمون عملها إذا فكيف

المذي الصمغار وإلزامهمم إكرامهمم، بترك يعود ما ومنها
ونحوها أعيادهم تعظيم أن المعلوما ومن تعالى، الله شرعه

بممذلك، يفرحممون فممإنهم إكرامهممم، مممن نمموع فيها بالموافقة
الباطل. دينهم أمر بإهمال يغتمون كما به، ويسرون

ًا: وقال السلما شيخ قال فرقوا الذين تعالى: {إن أيض
أن شمميء} ومعلمموما فممي منهممم لسممت شمميعا وكممانوا دينهم

تعممالى: {ول قمال كممما شمميعا، وكمانوا دينهمم فرقموا الكفمار
لنممبيه: {لسممت قممال واختلفمموا} وقممد تفرقوا كالذين تكونوا
جميممع فممي منهممم تممبرؤه يقتضممي شمميء} وذلممك فممي منهم

الشياء.

ذلممك فممي منممه فهممو أممموره، بعممض فممي غيره تابع ومن
مممن مني. أي: أنمما وهذا هذا، من القائل: أنا قول لن المر،
بممالنوع، إل يتحممدان ل الشخصممين لن نوعي، من وهو نوعه،

السمملما عليممه وقمموله بعممض}، مممن قوله: {بعضهم في كما
منك). وأنا مني لعلي: (أنت

متممبرئ شيء. أي: أنا في هذا من القائل: لست وقول
جميممع مممن رسمموله بممرأ قممد اللممه كان أموره. وإذا جميع من

وسمملم عليممه اللممه صمملى للرسول متابعا كان فمن أمورهم،
ًا كان حقيقة مخالفا كان لهم موافقا كان ومن كتبرئه، متبرئ

فممإن لهممم، ممموافقته بقممدر وسمملم عليممه الله صلى للرسول
أحممدهما شممابهت كلممما وجممه، كل من المختلفين الشخصين

الخر. خالفت

اليهممود تتخممذوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما وقممال
تولمموا الممذين إلممى تممر تعالى: {ألم وقال أولياء}، والنصارى
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بممذلك منهم} يعيممب ول منكم هم ما عليهم الله غضب قوما
قوممما تجممد قمموله: {ل إلممى اليهممود، تولمموا الممذين المنممافقين

ورسمموله}، اللممه حمآد من يوآدون الخر واليوما بالله يؤمنون
وهمماجروا آمنمموا الممذين تعممالى: {إن وقال السورة، آخر إلى

آووا والممذين اللممه سممبيل فممي وأنفسممهم بممأموالهم وجاهدوا
السورة. آخر إلى بعض}، أولياء بعضهم أولئك ونصروا

المهمماجرين بيممن وتعممالى: الممموالة سممبحانه فعقممد
يمموما إلممى وجاهممد وهاجر بعدهم من آمن من وبين والنصار،
القيامة. 

إلممى بمماقّ والجهمماد عنه، الله نهى ما هجر من والمهاجر
والممذين ورسوله الله وليكم تعالى: {إنما وقال القيامة، يوما

يأمر القرآن، من موضع غير في هذا ونظائر آمنوا} اليتين،
ويخبر وجنده، حزبه هم الذين حقا المؤمنين بموالة سبحانه

والمممموالة يممموادنهم، ول الكمممافرين، يوالمممون ل همممؤلء أن
فممي المخالفممة لكممن بممالقلب، متعلقممة كممانت والموادة: وإن

ومباينتهم. الكافرين مقاطعة على أعون الظاهر،

سممببا أو ذريعممة، تكممن لممم وإن الظمماهر، في مشاركتهم
ًا فيها والموادة: فليس الموالة من ما نوع إلى بعيدا أو قريب

مممن ممما نمموع إلى تدعو أنها مع والمباينة، المقاطعة مصلحة
كان ولهذا العادة، عليه وتدل الطبيعة، توجبه كما المواصلة،

تممرك علممى اليممات، بهذه يستدلون عنهم الله رضي السلف
الوليات. في بهم الستعانة

رضي موسى أبي عن صحيح بإسناد أحمد الماما فروى
كاتبمما لممي عنممه: إن اللممه رضممي لعمممر قممال: قلممت عنممه الله

يقممول: اللممه سمممعت أممما الله، قاتلك لك؟ نصرانيا. قال: ما
أوليمماء} أل والنصممارى اليهممود تتخممذوا ل آمنوا الذين أيها {يا

كتممابته، لممي المؤمنين: إن أمير قال: قلت: يا حنيفا، اتخذت
أذلهم إذ أعزهم ول الله، أهانهم إذ أكرمهم قال: ل دينه، وله

الله. أقصاهم إذ أدنيهم ول الله،

اللممه رسممول سممنة جمماءت الكتاب، معنى عليه دل وكما
أجممع الممتي الراشممدين خلفائه وسنة وسلم، عليه الله صلى

بهم.  التشبه وترك بمخالفتهم عليها الفقهاء

قممال: عنممه اللممه رضي هريرة أبي عن الصحيحين، ففي
اليهممود وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قممال

الفتهم، فخمالفوهم) أممر يصمبغون ل والنصمارى وذلمك بمخ
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للشممارع، مقصممودا أمممرا مخممالفتهم جنس يكون أن يقتضي
وإن المقصممود، حصممل المخالفممة بجنممس المممر كان إن لنه
فيممه ممما لجل فهو فقط الشعر تغيير في بمخالفة المر كان
المخالفة. من

بعممض أو أخممرى، علممة أو مفممردة، علممة فالمخالفة: إممما
مممن مطلوبممة بهمما، مممأمورا تكممون التقممديرات وعلممى علممة،

الشارع.

المممزور} قمممال يشمممهدون ل تعمممالى: {والمممذين وقمممال
بإسممناده، الشمميخ أبو المشركين. رواه عيد الضحاك: الزور،

مممرة: ابن عن الشرك. وبإسناده الزور: كلما عنه وبإسناده
يخالطونهم. ول شركهم، على الشرك أهل يمالؤون ل

عمممر: (إيمماكم قممال: قممال يسار بن عطاء عن وبإسناده
عيممدهم يمموما المشممركين على تدخلوا وأن العاجم، ورطانة

كنائسهم). في

مخالفما الكفمار. ليممس أعيمماد التابعين: إنمه هؤلء وقول
الجاهليممة. فممي كممان صممنم أو الشممرك، بعضممهم: إنممه لقممول
الغناء. بعضهم: إنه الخنا. وقول مجالس بعضهم: إنه ولقول

من نوعا الرجل يذكر هكذا، تفسيرهم في السلف عادة لن
علممى بممه لينبممه أو إليممه، المسممتمع لحاجممة المسمممى، أنممواع

الجنس.

ّوه، المحّسن الزور: هو التابعين: أن تفسير ووجه المممم
فسممره الحقيقممة. ولهممذا فممي عليه هو ما بخلف يظهر حتى

لشممهوة. فممإن أو لشممبهة، حسممنه يظهممر بمما السمملف: تممارة
ونحوه: يظهممر والغناء للشبهة، حسنه ونحوه: يظهر الشرك
للشهوة. حسنه

والشممهوة، الشممبهة  فجمعتالمشركين:     أعياد     وأما
اللممذة مممن فيها وما الدين، في فيها منفعة ل إذ باطلة، وهي

وشممهودها: حضممورها. زأورا، فصارت اللم، فعاقبتها العاجلة
الحضممور مجرد هو الذي شهودها ترك مدح قد الله كان وإذا

مممن ذلممك علممى يزيممد بممما بالموافقة فكيف سماع، أو برؤية
شهوده؟!! مجرد ل الزور عمل هو الذي العمل

أفضممت قممد ممما إل ممموافقتهم مممن نعلم لم لو أنا واعلم
عليممه، الطبمماع وافقممت بممما عملنمما لكممان القبائممح، هممذه إلى

الذريعة، هذه عن النهي الشريعة: يوجب بأصول واستدللنا
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المشممابهة، إليها أفضت التي المنكرات من رأينا وقد فكيف
بالكلية!! السلما عن الخروج يوجب قد مما

معصمية أو كفمر إلمى تفضمي المشمابهة هممذا: أن وسممر
كممان ذلك إلى أفضى وما الجملة، في إليهما تفضي أو غالبا،

محرما.

ن جاء ما بعض فهذا مشمابهة عمن النهمي فمي الدلمة م
الممذي للسممر تنبممه مممن اللممه رحم ولكن والكفار، المشركين

الظمماهر، الهممدي فممي المشممابهة وهو: أن لجله الكلما سيق
البمماطن، فممي وممموالة مممودة نوع تورث لنها عنها، نهي إنما

فممي السممبب هممو وهممذا معصممية، أو كفممر إلممى أيضمما وتفضي
فيممه وقممع ممما وتممبين ذلك، علمت عنها. فإذا والنهي تحريمها

والمشممركين، الكفممار ممموالة من أكثرهم أو الناس من كثير
تممبين فيهمما الوقمموع مممن خوفا المور هذه عن نهي إنما التي
مفممازأة وتوسممطوا المحممذور، نفممس فممي وقعمموا أنهممم لممك

الصراط. سواء إلى الهادي المهلكة. والله

فصل
أوردها إيرادات عن جوابات ذكر في
السلم شيخ أولد على المسلمين بعض
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تعالى الله رحمهم الوهاب عبد بن محمد
عنهم وعفا

الققدين هذا دخل رجل في قولكم ذلك: ما فمن
ولققم عققاداهم أو المشركين، يعادي ل ولكن وأحبه،

أكفققر اقققدر مققا ولكققن مسلم قال: أنا أو يكفرهم،
معناها؟! ورجققل يعرفوا لم ولو الله، إل إله ل أهل
أتعققرض يقققول: ل ولكققن وأحبققه، الققدين هققذا دخل

ل ولكققن تنفققع ول تضققر ل أنهققا وأعلققم القبققاب
أتعرضها.

الجواب: 

ودان التوحيممد، عممرف إذا إل مسمملما يكون ل الرجل أن
وسمملم عليممه اللممه صلى الرسول وصدقّ بموجبه، وعمل به،

وبممما به وآمن به، وأمر عنه نهى فيما وأطاعه به، أخبر فيما
به. جاء

يكفرهممم، ولم عاداهم أو المشركين أعادي ل قال فمن
الكفممر فعلمموا ولممو اللممه، إل إلممه ل أهممل أتعممرض قممال: ل أو

فهممذا القباب، أتعرض قال: ل أو الله، دين وعادوا والشرك،
فيهممم: {ويقولممون اللممه قممال ممممن هممو بل مسلما، يكون ل

ذلممك بيممن يتخممذوا أن ويريممدون ببعممض ونكفممر ببعممض نؤمن
عممذابا للكممافرين وأعتممدنا حقمما الكممافرون هممم سبيل. أولئك

مهينا}. 

المشممركين معمماداة وتعممالى: أوجممب سممبحانه واللممه
بممالله يؤمنممون قوممما تجممد فقال: {ل وتكفيرهم، ومنابذتهم،

آبمماءهم كانوا ولو ورسوله الله حآد من يوآدون الخر واليوما
تعممالى: {ومممن وقممال عشيرتهم}، أو إخوانهم أو أبناءهم أو

الظممالمين}، القمموما يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم
وعمدوكم عمدوي تتخمذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا وقال
الحممق من جاءكم بما كفروا وقد بالمودة إليهم تلقون أولياء

مممن: جممواب أعلممم. نقممل واللممه الرسول} اليممات يخرجون
عبممد وأخيممه الوهمماب عبد بن محمد الشيخ بن حسين الشيخ

الله.

المققوالة فققي قققولكم أخققرى: مققا أجوبققة وفي
مققن أو الله، إل إله ل معنى من هي هل والمعاداة،
لوازمها؟
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الجواب: 

اللممه أن يعلممم أن المسمملم حسممب أعلم، يقال: الله أن
وأوجممب ممموالتهم، وعممدما المشممركين، عداوة عليه افترض

شممروط مممن ذلك أن وأخبر وموالتهم، المؤمنين محبة عليه
ولممو ورسوله، الله حآد من يواد عمن اليمان اليمان. ونفى

كممون وأممما عشيرتهم، أو إخوانهم أو أبناءهم أو آباءهم كانوا
الله يكلفنا لوازأمها: فلم من أو الله، إل إله ل معنى من ذلك

ذلممك فممرض اللممه أن بمعرفممة كلفنمما وإنما ذلك، عن بالبحث
ل الممذي والحتممم الفممرض بممه. فهممذا العمممل وأوجب وأوجبه،

فيه. شك

فهممو لزأمهمما، مممن أو معناهمما مممن ذلممك أن عممرف ومممن
بمعرفتممه، يكلممف يعممرف: فلممم لممم ومن خير، وزأيادة حسن

يفضممي مممما فيممه والمنازأعة ذلك في الجدال كان إذا لسيما
قمماموا الممذين المؤمنين بين فرقة ووقوع واختلف، شر إلى

المشممركين، وعممادوا اللممه، فممي وجاهممدوا اليمممان، بواجبات
ظهممر ما وهذا متعين، ذلك عن فالسكون المسلمين، ووالوا

اعلم. المعنى. والله جهة من قريب الختلف أن على لي

الكفممار مقاطعممة وجمموب علممى الدالممة الدلة بعض فهذا
الولى.  المسألة وهي والمشركين،

بها يصير التي  الشياءوهي:     الثانية     المسألة     وأما
يجعممل أن تعالى: وهو بالله مرتدا. فأحدها: الشرك المسلم

كممما ويخممافه اللممه، يممدعو كممما يدعوه مخلوقاته، من ندا لله
يصممرف أو اللممه، علممى يتوكل كما عليه يتوكل أو الله، يخاف

الله. عبادة من شيئا له

صماما وإن السمملما، مممن وخممرج ذلممك: كفممر، فعممل فإذا
تعممالى: {وإذا قمموله ذلممك علممى والممدليل الليممل، وقاما النهار
ّوله إذا ثم إليه منيبا ربه دعا ضر النسان مس منممه نعمممة خمم
عممن ليضممل أنداد لله وجعل قبل من إليه يدعو كان ما نسي
النممار}وقمموله أصممحاب من إنك قليل بكفرك تمتع قل سبيله

ه برهمان ل آخر إلها الله مع يدعوا تعالى: {ومن فإنمما بمه ل
اليات من ذلك الكافرون} وغير يفلح ل إنه ربه عند حسابه

مخلوقا عبادته في تعالى الله مع أشرك من أن الدالة: على
وحبطممت السمملما مممن وخممرج كفممر فقممد المخلمموقين، مممن

ا عنهم لحبط أشركوا تعالى: {ولو قال كما أعماله، كمانوا م
يعملون}.
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علممى للمشممركين والموافقممة الطاعة  إظهارالثاني:
أدبممارهم علممى ارتدوا الذين تعالى:{إن قوله والدليل، دينهم

لهممم. وأملى لهم سول الشيطان الهدى لهم تبين ما بعد من
فممي سممنطيعكم اللممه نممزل ممما كرهوا للذين قالوا بأنهم ذلك

الملئكة توفتهم إذا إسرارهم. فكيف يعلم والله المر بعض
أسممخط ممما اتبعمموا بممأنهم وأدبارهم. ذلممك وجوههم يضربون

أعمالهم}. فأحبط رضوانه وكرهوا الله

الشمميخ بممن اللممه عبممد الشمميخ بممن سليمان الفقيه وذكر
مممن آيممة عشممرين المسممألة، هذه في الوهاب عبد بن محمد
وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول عن وحديثا الله، كتاب

والموافقممة الطاعممة أظهممر إذا المسمملم أن علممى بها استدل
مممن خارجا مرتدا بذلك يكون إنه إكراه، غير من للمشركين

هد كان وإن السلما، الركمان ويفعمل اللمه، إل إلمه ل أن يش
ينفعه.  ل ذلك فإن الخمسة،

الحنيفية الدعوة هذه إماما المذكور، السلما شيخ وقال
إذا المسمملم أن الزمممر: الثانيممة، سممورة آخر على كلمه في

بمماطنه وكممان ولممو كفممر، الظمماهر، فممي عليه أشار من أطاع
عليممه اللممه صمملى النممبي مممن يريدوا لم فإنهم اليمان، يعتقد
عقيدته. تغيير وسلم

السمملما إلممى ينتسممب ممممن وقوعه يكثر لما بيان ففيه
ل أنممه ويظممن منهممم، خوفمما للمشممركين الموافقة إظهار في

يكفر الذي أن قال: الثالثة، أن إلى كارها، قلبه كان إذا يكفر
الممذين هؤلء فإن خاصة، القلب عقيدة هو ليس المسلم، به

تغييممر وسمملم عليممه اللممه صمملى منممه يريممدوا لم الله، ذكرهم
إليممه أشممار مممن المسمملم أطمماع إذا بممل تقممدما، كممما عقيدته،

يعممرف كممونه مممع أهلممه، أو بلممده، أو ماله، لجل بموافقتهم،
أكره. من إل كافر، فهذا ويبغضهم، كفرهم

لسممر تنبممه مممن الله رحم الله: ولكن رحمه قال أن إلى
كممون مممن اليممات هممذه فيممه نزلت الذي المعنى وهو الكلما،

كممون مممع الظمماهر، دينهممم مممن شمميء في يوافقهم المسلم
صمملى النبي من أرادوا الذي هو هذا فإن ذلك، بخلف القلب

مممن شمميئا تعرف لعلك حسنا، فهما فافهمه وسلم عليه الله
بالعممداوة وقممومه أبمماه بممادأ الممذي السلما، عليه إبراهيم دين

عنده.

العظيمممة الكهف: التاسممعة: المسممألة سورة في وقال
كممونه مممع بلسممانه وافقهم إذا أنه الناس أكثر على المشكلة
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إل إلممه ل قمموله فممي كذب فقد لموافقتهم، كارها حقا، مؤمنا
قبلها. والتي بهذه، الجهل أكثر اثنين. وما إلهين واتخذ الله،

فيممما الحاكم موافقة أعني منهم يصدر لو العاشرة: أنه
قوله: {شططا} فهو لذلك، كراهتهم مع ظاهرهم، من أراد

والشطط: الكفر. 

لممه للمشممركين، والطاعممة الموافقممة إظهممار أن واعلممم
تعالى.  الله شاء إن الثالثة، المسألة في ستأتي أحوال

ممموالة مرتممدا، بممه المسمملم يصممير الثممالث: مممما المممر
ل آمنمموا الممذين أيهمما تعممالى: {يمما قمموله والدليل المشركين،

فممإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء والنصارى اليهود تتخذوا
تعممالى: {ل وقمموله الظالمين}، القوما يهدي ل الله إن منهم
ومممن المممؤمنين دون مممن أوليمماء الكممافرين المؤمنممون يتخذ
شيء}. في الله من فليس ذلك يفعل

والنصممارى اليهممود تممولى من الولى: أن الية في فذكر
مثلهممم. ذكممر كافر تولهم. فهو من أن وظاهرها منهم، فهو

تعالى. الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ معناه

يتممولهم قوله: {ومممن عند عتبة بن الله عبد قول وتقدما
نصممرانيا أو يهوديمما يكممون أن أحكممم منهم} ليتممق فإنه منكم
يشعر. ل وهو

فممي اللممه من تعالى: {فليس قوله في جرير ابن وقال
لرتممداده منممه، اللممه وبرئ الله، من برئ شيء} يعني: فقد

دينه.  عن

كقمموله: {إل تقاة} فهي منهم تتقوا أن قوله: {إل وأما
تعالى.  الله شاء إن ذلك، بيان أكره} وسيأتي من

مجممالس فممي المشممركين عنممد الرابممع: الجلمموس المر
نممزل تعممالى: {وقممد قمموله والممدليل إنكار، غير من شركهم،
بهمما يكفممر اللممه آيممات سمممعتم إذا أن الكتمماب فممي عليكممم

غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فل بها ويستهزأ
ًا إنكممم فممي والكممافرين المنممافقين جممامع اللممه إن مثلهممم إذ
جميعا}. جهنم

لمققا تعققالى اللققه رحمهم الشيخ آل أجوبة وفي
عليققه اللققه صققلى قققوله وعققن الية هذه عن سئلوا
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فققإنه معققه وسققكن المشققرك جققامع وسققلم: (مققن
مثله)؟

الرجمل أن وهمو ظاهرهما، علممى الية أن قالوا: الجواب
عنممد فجلممس بهمما، ويسممتهزأ بهمما يكفممر اللممه آيممات سمممع إذا

إنكممار ول إكممراه غيممر مممن الله، بآيات المستهزئين الكافرين
كممافر فهممو غيممره، حممديث فممي يخوضمموا حتى عنهم قياما ول

الرضممى يتضمممن ذلممك لن فعلهممم، يفعممل لممم وإن مثلهممم،
كفر. بالكفر والرضى بالكفر،

الراضممي أن علممى العلممماء اسممتدل ونحوها، الية وبهذه
منه، يقبل لم بقلبه ذلك يكره أنه أدعى فإن كفاعله، بالذنب

كافرا. فيكون الكفر، أظهر قد وهو بالظاهر، الحكم لن

ذلممك، كرهوا أنهم أناس وأدعى الردة، وقعت لما ولهذا
إل مرتممدين، كلهممم جعلمموهم بل ذلك الصحابة منهم يقبل لم

بلسانه. أنكر من

وسممكن المشرك جامع الحديث: (من في قوله وكذلك
السمملما، يممدعي الذي أن ظاهره: وهو مثله) على فإنه معه

والمنممزل والنصممرة، الجتممماع فممي المشممركين مممع ويكممون
وإن مثلهممم كممافر فهممو منهممم، المشركون يعده بحيث معهم
المشركين. يتولى ول دينه، يظهر كان إن إل السلما، أدعى

اهم.

ا لمجاعمة، خالد مخاطبة قلت: ويأتي مجاعمة! وفيمه: ي
هممذا بممأمر رضمماك وكممان أمممس، عليممه كنممت ما اليوما تركت

آخره.  له. إلى إقرارا عنه وسكوتك الكذاب،

ببلد بنممى عمممر: مممن ابممن اللممه عبممد قممول وتقممدما
حممتى بهممم وتشممبه ومهرجممانهم، نيروزأهم فصنع المشركين،

القيامة.  يوما معهم حشر يموت،

فعليهممم صممدرا بمالكفر شممرح ممن تعالى: {ولكن وقال
اسممتحبوا بممأنهم عظيممم. ذلممك عممذاب ولهممم اللممه من غضب

القممموما يهمممدي ل اللمممه وأن الخمممرة علمممى المممدنيا الحيممماة
الكافرين}.

وله أو بكتمابه، أو بمالله، الخامس: الستهزاء المر برس
ورسمموله وآيمماته أبالله تعالى: {قل قوله ذلك، على والدليل
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نعممف إن إيمممانكم بعد كفرتم قد تعتذروا تستهزئون. ل كنتم
مجرمين}. كانوا بأنهم طائفة نعذب منكم طائفة عن

نوعين:     على     الستهزاء     أن     واعلم

اليممة نزلممت كالممذي الصريح؛     أحدهما: الستهزاء
ول بطونمما، أرغب هؤلء قرائنا مثل رأينا قولهم: ما وهو فيه،

أقمموال مممن ذلممك اللقمماء. ونحممو عنممد أجبن ول ألسنا، أكذب
حامض. وقممول دين هذا بعضهم: دينكم كقول المستهزئين،

بممالمعروف المريممن رأى إذا الخر حرقّ. وقول دينكم الخر
بممدل الممديك. بالكمماف أهممل جمماءكم المنكممر عممن النمماهين أو

الطلبممة العلممم: هممؤلء طلبممة رأى إذا الخممر وقممول النممون،
هو مما بكلفة إل يحصى ل مما ذلك، أشبه وما اللما بسكون
الية. فيهم نزلت الذين قول من أعظم

ل الممذي البحممر وهممو الصققريح؛     الثاني: غير     النوع
الشممفة، ومممد اللسان وإخراج بالعين، الرمز مثل له، ساحل
اللممه صمملى رسوله سنة أو الله كتاب تلوة عند باليد والغمز

المنكر.  عن والنهي بالمعروف المر عند أو وسلم، عليه

الممدعوة عنممد والغضممب الكراهة السادس: ظهور المر
المنكر، عن والنهي بالمعروف والمر آياته، وتلوة الله، إلى

آياتنمما عليهممم تتلممى تعالى: {وإذ الله قول ذلك على والدليل
يسطون يكادون المنكر كفروا الذين وجوه في تعرف بينات

النممار ذلكممم مممن بشر أفأنبئكم قل آياتنا عليهم يتلون بالذين
هممذا كفممر المصممير} فممذكر وبئممس كفممروا الذين الله وعدها

وآخرها. الية أول في الصنف

مممن رسمموله علممى اللممه أنممزل مما السابع: كراهممة المر
بممأنهم تعممالى: {ذلممك اللممه قممول والممدليل والحكمة، الكتاب
أعمالهم}. فأحبط الله أنزل ما كرهوا

القممرآن، آيممات عليه دلت بما القرار الثامن: عدما المر
الله قوله ذلك على والدليل ذلك، في والمجادلة والحاديث،
يغممررك فل كفروا الذين إل الله آيات في يجادل تعالى: {ما

البلد}. في تقلبهم

أو آيممة ولممو اللممه، كتمماب مممن شمميء التاسع: جحد المر
وسمملم، عليممه اللممه صمملى النبي عن جاء مما شيئا أو بعضها،
بالله يكفرون الذين تعالى: {إن الله قول ذلك على والدليل
نممؤمن ويقولون ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون ورسله
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سممبيل. ذلممك بيممن يتخممذوا أن ويريممدون ببعممض ونكفر ببعض
مهينمما} عممذابا للكممافرين وأعتممدنا حقمما الكممافرون هم أولئك
قبله. الذي من أخص وهذا

عممن والغفلة الله دين تعلم عن العاشر: العراض المر
أنممذروا عممما كفممروا تعالى: {والممذين الله قول والدليل ذلك

معرضون}.

والجتممماع الممدين إقامممة عشممر: كراهممة الحممادي المممر
مممن لكممم تعالى: {شممرع الله قول ذلك على عليه. والدليل

ًا به وصى ما الدين بممه وصممينا وممما إليممك أوحينمما والممذي نوح
فيممه تتفرقمموا ول الممدين أقيموا أن وعيسى وموسى إبراهيم

مممن إليممه يجتممبي اللممه إليممه تدعوهم ما المشركين على كبر
الممدين إقاممة يكممره ل أنه ينيب} فذكر من إليه ويهدي يشاء

كافر. فهو بالله أشرك من أن تبين وقد مشرك، إل

والعمممل وتعليمممه، تعلمممه عشممر: السممحر الثمماني المر
ممن يعلمممان تعممالى: {ومما قموله ذلك على والدليل بموجبه

تكفر}. فل فتنة نحن إنما يقول حتى أحد

ذلمك علممى والممدليل البعممث، عشمر: إنكممار الثالث المر
أئنمما ترابمما كنمما أئممذا قممولهم فعجب تعجب تعالى: {وإن قوله
الغلل وأولئممك بربهممم كفممروا الممذين أولئك جديد خلق لفي
خالدون}. فيها هم النار أصحاب وأولئك أعناقهم في

وسممنة اللممه كتمماب غيممر إلى عشر: التحاكم الرابع المر
أهممل كممان كثير: كما ابن قال وسلم، عليه الله صلى رسوله

يحكممم وكممما والضللت، الجهالت من به يحكمون الجاهلية
وضع الذي جنكزخان، عن المأخوذة السياسات من التتار به

شممتى، شممرائع مممن اقتبسممها أحكمماما مممن مجموعا كتابا لهم
والسممنة. بالكتاب الحكم على يقدمونه شرعا بنيه في فصار
حكممم إلممى يرجممع حتى قتاله، يجب كافر فهو ذلك فعل ومن
قممال كممثير، ول قليممل فممي سممواه يحكممم فل ورسمموله، اللممه

حكممما الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية تعالى: {أفحكم
يؤمنون}. لقوما

ومممن البمموادي عامممة فيممه وقممع ممما هممؤلء قلت: ومثممل
مممن أوائلهممم وضعه وما آباءهم، عادات تحكيم من شابههم،

الرفاقممة) (شممرع يسمممونها الممتي الملعونممة الموضمموعات
عليممه اللممه صمملى رسمموله وسممنة اللممه كتمماب على يقدمونها
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إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر، فهو ذلك فعل ومن وسلم،
ورسوله. الله حكم

يعتقممد لممم من أن ريب تيمية: ول ابن السلما شيخ قال
فمممن كممافر، فهممو رسوله، على الله أنزل بما الحكم وجوب
اتبمماع غيممر من عدل هو يراه بما الناس بين يحكم أن استحل

تممأمر وهممي إل أمممة مممن ممما فممإنه كممافر، فهممو الله، أنزل لما
أكممابرهم، رآه ما دينها في العدل يكون وقد بالعدل، بالحكم

الممتي بعاداتهم يحكمون السلما إلى المنتسبين من كثير بل
ويممرون المطاعين، وكأوامر البادية، كسوالف الله ينزلها لم
والسنة.  الكتاب دون به الحكم ينبغي الذي هو هذا أن

مع ولكن أسلموا، الناس من كثيرا فإن الكفر، هو وهذا
بهممما يمممأمر المممتي الجاريمممة بالعمممادات إل يحكممممون ل همممذا

المطاعون. 

أنممزل بممما إل الحكممم لهممم يجمموزأ ل أنه عرفوا إذا فهؤلء
ممما بخلف يحكممموا أن اسممتحلوا بممل ذلممك يلتزموا فلم الله،
النبويممة) السممنة (منهمماج كفممار. انتهممى. مممن فهم الله، أنزل
أنممزل بممما يحكممم لم وتعالى: {ومن سبحانه قوله عند ذكره
عنه. وعفا الله الكافرون} فرحمه هم فأولئك الله

كممان وإن عليهمما، القممرآن دل التي المواضع بعض فهذه
فيممه. فممذكرها يندرج أو بعض، عن يغني بعضها يقال: إن قد

فكممثير الله رحمهم العلماء كلما وأما أوضح، الوجه هذا على
حكمم بماب فمي كمثيرة أشمياء القنماع صاحب ذكر وقد جدا،

مواضممع منه لخصت وقد إسلمه بعد يكفر الذي وهو المرتد
يسيرة. 

أو لرسوله مبغضا كان الشيخ: أو قوله: قال ذلك، فمن
اللممه وبيممن بينه جعل قوله: أو اتفاقا. ومنها كفر به، جاء لما

قمموله: أو إجماعا. ومنها كفر ويسألهم عليهم يتوكل وسائط
قمموله: أو بذلك. ومنهمما أي: فيكفر للقرآن، امتهان منه وجد

قمموله: بذلك. ومنهمما أي: فيكفر بوعيده، أو الله، بوعد سخر
أي: كفرهممم، فممي شك أو السلما، بغير دان من يكفر لم أو

اسممتحل الشمميخ: ومممن قمموله: قممال بممذلك. ومنهمما فيكفممر
نزاع. بل كفر الحشيشة

ومظمماهرتهم المشممركين ممموالة اسممتحل قلممت: ومممن
لن هممذا، كفممر من أعظم فكفره المسلمين، على وإعانتهم

الحشيشة. تحريم من وأشد آكد ذلك تحريم
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واقممترن منهممم، أحممدا أو الصحابة سب قوله: من ومنها
شممك فل غلممط، جبرائيل وأن نبي أو إله عليا أن دعوى بسبه

تكفيممره. فممي توقممف مممن كفممر في شك ل بل هذا، كفر في
تسممقط باطنممة تممأويلت للقممرآن أن زأعممم قمموله: أو ومنهمما

هممؤلء، كفممر فممي خلف فل ذلك، ونحو المشروعة، العمال
اللممه رسممول بعممد ارتممدوا الصممحابة أن زأعممم قمموله: أو ومنها
بضممعة إل يبلغممون ل قليل نفممرا إل وسمملم عليممه اللممه صمملى
بممل ذلك، قائل كفر في أيضا ريب فل فسقوا، أنهم أو عشر،

للصارما وعزاه ملخصا، كافر. انتهى فهو كفره في شك من
المسلول.

اللممه رسممول صمماحب بكممر أبا أن أنكر قوله: ومن ومنها
يقممول تعممالى: {إذ لقمموله كفممر، فقممد وسلم عليه الله صلى

لصاحبه}. 

تنفعممه (كفممر) ولممم آية مدلول جحد من كان قلت: فإذا
جحممد بمن الظن فما السلما، إلى النتساب ول الشهادتان،

تنفعممه ل كممافرا يكممون آيممة! أفل أربعيممن أو آية ثلثين مدلول
والله. بلى والله، السلما! بلى ادعاء ول الشهادتان

النفمموس وهمموى القلمموب، ريممن مممن بممالله نعمموذ ولكممن
واتباعه.  الحق معرفة عن يصدان اللذين

أي: والمماء، واللحممم الخمبز حممل جحمد قمموله: أو ومنهما
أي: فيكفممر ونحمموه، الزنمما أحل قوله: أو ومنها بذلك، فيكفر
بذلك. 

وممموادة الكممافرين، إلممى الركممون أحممل قلممت: ومممن
بأضممعاف الزنمما أحممل ممممن كفممرا أعظممم فهممو المشممركين

مضاعفة.

يمكممن ل البمماب هممذا فممي اللممه رحمهممم العلممماء وكلما
المممور، هممذه من أسهل أشياء ذكر بعضهم أن حتى حصره،
يسممتتاب وأن السمملما عممن بالرتممداد مرتكبهمما على وحكموا

عليممه يصممل ولممم يغسممل ولم مرتدا، قتل وإل تاب فإن منها،
اللممه، إل إله يقول: ل ذلك مع وهو المسلمين، مع يدفن ولم

الخمسة. الركان ويفعل

بممد فل العلممم، أهل كلما على واطلع نظر أدنى له ومن
ذلك. بعض بلغه قد يكون أن
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مممن الزأمممان هممذه فممي تقممع الممتي المممور هممذه وأممما
العلم إلى ينتسب ممن كثير من بل السلما، إلى المنتسبين

كممثير مممن وأفحش أعظم وأكثرها الظهور، قواصم من فهي
وخفمماء الجهل ظهور ولول المكفرات، من العلماء ذكره مما

عليه. ينبه لمن محتاجا أكثرها كان لما الهواء وغلبة العلم
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فصل
موافقة على الرجل به يعذر ما

المشركين
علممى بممه الرجممل يعممذر ممما الثالثممة: وهممي المسألة وأما
إظهممار أن فمماعلم لهم، الطاعة وإظهار المشركين، موافقة

حالت:  ثلث له للمشركين، الموافقة

الولى:     الحال

بظماهره، لهممم فينقمماد والباطن الظاهر في يوافقهم أن
السمملما، من خارج كافر فهذا بباطنه، ويوادهم إليهم ويميل
اللممه قممال ممممن وهو يكن لم أو ذلك على مكرها كان سواء

اللممه من غضب فعليهم صدرا بالكفر شرح من فيه: {ولكن
عظيم}. عذاب ولهم

الثاني:     الحال

لهممم مخممالفته مع الباطن، في إليهم ويميل يوافقهم أن
ظاهرا بالسلما عمل إذا ولكن أيضا، كافر فهذا الظاهر، في

المنافق.  وهو ودمه، ماله عصم

الثالث:     الحال

البمماطن، فممي لهممم مخالفته مع الظاهر في يوافقهم أن
وجهين:  على وهو

مممع سمملطانهم، فممي لكممونه ذلممك يفعممل  أنأحدهما:
له: إممما فيقولون بالقتل، يتهددونه أو له، تقييدهم أو ضربهم

هممذه والحالة قتلناك. فإنه وإل لنا، النقياد وتظهر توافقنا أن
مطمئممن قلبممه كممون مممع الظمماهر فممي ممموافقتهم لممه يجمموزأ

مممن تعممالى: {إل اللممه أنممزل حيممن لعمار جرى كما باليمان،
أن تعممالى: {إل قممال باليمممان} وكممما مطمئممن وقلبممه أكره
ذلممك علممى نبممه كممما متفقتين، اليتين تقاة} فإن منهم تتقوا
عمران. آل آية تفسير في كثير ابن

مخممالفته مع الظاهر في يوافقهم  أنالثاني:     الوجه
علممى حمله وإنما سلطانهم، في ليس وهو الباطن، في لهم
عيال، أو بوطن، مشحة أو مال، أو رئاسة في طمع إما ذلك
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يكممون الحممال هممذه في المآل. فإنه في يحدث مما خوف أو
اللممه قممال ممممن وهممو البمماطن، في كراهته تنفعه ول مرتدا،

الله وأن الخرة على الدنيا الحياة استحبوا بأنهم فيه: {ذلك
الكفممر على يحملهم لم أنه الكافرين} فأخبر القوما يهدي ل

لهممم أن هممو وإنممما الباطل، محبة ول بغضه، أو بالحق الجهل
كلما معنممى الدين. هذا على فآثروه الدنيا، حظوظ من حظا
وعفمما تعممالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد السلما شيخ
عنه.

تزييممن مممن فممإنه عذرا، الناس من كثيرا يعتقده ما وأما
أوليمماء خمموفه إذا بعضممهم أن وذلممك وتسممويله، الشمميطان
إظهممار بممذلك لممه يجوزأ أنه ظن له، حقيقة ل خوفا الشيطان
لهم. والنقياد للمشركين، الموافقة

أنممه تخيل دنيويا، طمعا الشيطان له زأين إذا منهم وآخر
الجهممال علممى وشبه ذلك، لجل المشركين موافقة له يجوزأ

الكراه.  صفة العلماء ذكر مكره. وقد أنه

الكمراه فوجمدت الممذاهب، السلما: تمأملت شيخ قال
فممي المعتممبر الكممراه عليه. فليممس المكره باختلف يختلف

أحمممد فممإن ونحوها، الهبة في المعتبر كالكراه الكفر، كلمة
يكمون ل الكفمر على الكراه أن على موضع غير في نص قد
إكراها. وقممد الكلما يكون ول قيد، أو ضرب من بالتعذيب إل

فلهما بمسممكنه، صداقها زأوجها وهبت لو المرأة أن على نص
أو يطلقهمما، أن خممافت إذا إل تهب ل أنها على بناءا ترجع، أن

العشممرة، سمموء أو الطلقّ خمموف عشممرتها. فجعممل يسمميء
ل هممذا ومثممل أكرههمما، آخر: لنممه موضع في إكراها. ولفظه

الكفممار مممن خشي إن السير فإن الكفر، على إكراها يكون
التكلم له يبح لم امرأته، وبين بينه يحولوا وأن يزوجوه ل أن

الكفر. اهم.  بكلمة

إل يكون ل الكفر كلمة على الكراه منه: أن والمقصود
إكراهمما، يكممون ل الكلما وإن قيممد، أو ضممرب بالتعذيب: مممن

زأوجتممه، وبيممن بينممه الكفممار يحممول أن مممن الخمموف وكممذلك
كممثير مممن وقممع ممما وعرفت ذلك علمت إكراها. فإذا ليكون

وسلم: (بممدأ عليه الله صلى النبي قول لك تبين الناس، من
وأغرب غريبا، عاد بدأ) وقد كما غريبا وسيعود غريبا السلما

التوفيق. وبالله الحقيقة، على يعرفه من منه
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فصل
الدين إظهار مسألة

فممإن الممدين، إظهار مسألة الرابعة: وهي المسألة وأما
يتلفممظ أن علممى قممدر إذا أنممه ظممن قممد النمماس، مممن كممثيرا

المسماجد، عمن يمرد ول الصملوات، يصملي وأن بالشهادتين،
فممي أو المشممركين، بيممن ذلممك مممع كممان وإن دينه أظهر فقد

الغلط. أقبح ذلك في غلطوا المرتدين. وقد أماكن

بتعممدد تتعممدد وأقسمماما أنممواع لممه الكفممر أن فمماعلم
طوائممف مممن طائفممة وكل ذلك، بعض تقدما وقد المكفرات،

المسمملم يكممون ول منممه، نمموع عندها يشتهر أن بد فل الكفر
عنممدها، اشممتهر بممما طائفممة كممل يخممالف حتى لدينه، مظهرا
بالشرك، كفره كان فمن منه، والبراءة بعداوته، لها ويصرح
الشرك عن النهي أو بالتوحيد، التصريح عنده الدين فإظهار

الدين فإظهار الرسالة، بجحد كفره كان ومن منه، والتحذير
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول محمممدا بممأن التصممريح عنممده

الصمملة، بممترك كفره كان اتباعه. ومن إلى والدعوة وسلم،
كفره كان ومن بها، والمر الصلة، فعل عنده الدين فإظهار
الممدين فإظهممار طمماعتهم، فممي والدخول المشركين بموالة

المشركين. ومن منه والبراءة بعداوته، التصريح عنده

لمممن صممرح مممن إل لممدينه، مظهممرا يكممون فل وبالجملة
لهممذا عممداوته لممه وأظهممر منممه، بممبراءته كافر كل من ساكنه

قممال ولهممذا منممه، وبراءتممه كممافرا بممه صممار الممذي الشمميء
ّفه ديننمما وسلم: عاب عليه الله صلى للنبي المشركون وسمم

آلهتنا.  وشتم أحلمنا،

شممك فممي كنتم إن الناس أيها يا تعالى: {قل الله وقال
أعبممد ولكممن اللممه دون مممن تعبدون الذين أعبد فل ديني من
أقممم المؤمنين. وأن من أكون أن وأمرت يتوفاكم الذي الله

مممن تدعوا المشركين. ول من تكونن ول حنيفا للدين وجهك
ًا فإنممك فعلممت فممإن يضممرك ول ينفعك ل ما الله دون مممن إذ

الظالمين}. 

يقمول أن وسملم عليمه اللممه صملى نبيه تعالى الله فأمر
الدين في شككتم أي: إذا آخره، إلى الناس}، أيها لهم: {يا

ه، بمرئ أنما عليمه أنتمم المذي فدينكم عليه، أنا الذي وقمد من
أعممداؤكم، هممم الممذين المممؤمنين ممن أكممون أن ربممي أمرني
أولياؤكم. هم الذين المشركين من أكون أن ونهاني
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تعبممدون. ما أعبد الكافرون. ل أيها يا تعالى: {قل وقال
السورة. آخر إلى أعبد}، ما عابدون أنتم ول

يقممول أن وسمملم عليممه اللممه صمملى رسمموله اللممه فممأمر
أنمما الممذي وديني منه، برئ أنا عليه، انتم الذي للكفار: دينكم

علممى بمأنهم لهمم منمه. والممراد: التصمريح بمرآء أنتمم عليمه
دينهم. ومن منهم برئ وأنه الكفر،

أن فعليممه وسمملم، عليه الله صلى للنبي متبعا كان فمن
عمممل لما ولهذا بذلك، إل لدينه مظهرا يكون ول ذلك، يقول

اللممه صلى النبي أمرهم المشركون، وآذاهم بذلك، الصحابة
فممي رخصممة لهم وجد ولو الحبشة، إلى بالهجرة وسلم عليه

الغربة. بلد إلى بذلك أمرهم لما المشركين، عن السكوت

العرض إلى وصل لما الوليد، بن خالد السيرة: أن وفي
فممارس، مائتي قدما ارتدوا لما اليمامة، أهل إلى مسيره في

فممي مجاعممة، فخممذوه. فأخممذوا الناس من أصبتم وقال: من
قممال خالممد، إلممى وصممل فلما قومه، من رجل وعشرين ثلثة

صمملى اللممه رسممول إلممى قدمت أني علمت لقد خالد، له: يا
ممما علممى اليمموما وأنمما السلما، على فبايعته وسلم، عليه الله
يقول: الله فإن فينا خرج قد كذابا يك أمس. فإن عليه كنت
اليموما تركممت مجاعمة، أخرى} فقال: يا وزأر وازأرة تزو {ول

وسكوتك الكذاب هذا بأمر رضاك وكان أمس، عليه كنت ما
لمه إقممرارا مسمميري بلغممك وقممد اليمامة، أهل أعز وأنت عنه

تكلممم!، فيمن وتكلمت عذرا، أبديت فهل به، جاء بما ورضاء
قلممت: فممإن اليشممكري، وتكلممم وأنكممر، فرد ثمامة تكلم فقد

فقممال: رسممول، إلي بعثت أو إلّي، عمدت فهل قومي، أخاف
فقممال: قممد كلممه!!، هذا عن تعفو أن المغيرة ابن يا رأيت إن

تركك! اهم. من حرج نفسي في ولكن دمك، عن عفوت

الرجممل الشيخ: إن أولد قول الهجرة، ذكر في وسيأتي
عنممدهم، دينممه إظهممار علممى يقممدر وكان كفر بلد في كان إذا

وعممداوته كفرهممم لهممم ويظهروا عليه، هم ومما منهم ويتبرأ
ل فهممذا ممماله، أو عشمميرته لجممل دينممه عممن يفتنونه ول لهم،

آخره. بكفره... إلى يحكم

حممتى لممدينه مظهممرا يكون ل الرجل منه: أن والمقصود
لهممم: ويصممرح أظهرهممم، بيممن هممو الذي الكفر أهل من يتبرأ
يكممن لممم ذلممك يحصممل لممم فممإن لهممم، عدو وأنه كفار، بأنهم

حاصل.  الدين إظهار
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فصل
الستضعاف مسألة

فإن الستضعاف، مسألة الخامسة: وهي المسألة وأما
هممذه فممي العلممم إلى ينتسب ممن أكثر بل الناس، من كثيرا

بممه، المممراد هممو وما الستضعاف، معنى في غلطوا الزأمان،
ل لكممم فقممال: {وممما شافيا بيانا كتابه في ذلك الله بين وقد

والنسمماء الرجال من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون
الظممالم القرية هذه من أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان

نصيرا}. لدنك من لنا وأجعل وليا لدنك من لنا وأجعل أهلها

يقيممموا لممم أنهممم علممى الدالممة مقممالتهم تعممالى فممبين
فممدل يخرجهممم، أن الله يدعون أنهم وذلك للمقاما، مختارين

عليهم. متعذر وأنه الخروج على حرصهم على

وسؤالهم بالظلم، القرية أهل ذلك: وصفهم على ويدل
لهممم يجعممل وأن ويتولممونه، يتممولهم وليا لهم يجعل أن ربهم

أظهرهم. بين هم الذين أعدائهم على ينصرهم ناصرا

والنسمماء الرجممال مممن المستضممغفين تعالى: {إل وقال
فممي سممبيل} فممذكر يهتدون ول حيلة يستطيعون ل والولدان

يسممتطيعون ل أنهممم وهممي عليهمما هممم الممتي حالهم الية هذه
حيلة.

أيممدي مممن التخلممص علممى يقممدرون كممثير: ول ابممن قال
ولهممذا الطريممق، يسمملكون عرفمموا ما قدروا ولو المشركين،

إلممى نهوضمما عكرمة: يعني حيلة} قال يستطيعون قال: {ل
وعكرمممة: يعنممي مجاهممد سبيل} قممال يهتدون المدينة. {ول

طريقا. اهم.

الخممروج عممن العاجزون هم المستضغفين أن والحاصل
يقولممون: {ربنمما ذلممك مممع وهممم المشممركين، أظهممر بين من

لممدنك مممن لنمما واجعممل أهلها الظالم القرية هذه من أخرجنا
يممدلون ل ذلممك مممع نصمميرا} وهممم لممدنك ممن لنا واجعل وليا

عسممى مقاله: {فأولئك وذلك حاله هذه كانت فمن الطريق
رحيما}. غفورا الله وكان عنهم يعفو أن الله
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المشممركين، بلد مممن الخممروج علممى يقممدر كان إذا وأما
ممماله أو عشمميرته أو بوطنه، المشحة إل ذلك من يمنعه ولم

وسممماه بذلك تعذر من يعذر لم تعالى الله فإن ذلك، غير أو
ظممالمي الملئكممة توفمماهم الممذين فقال: {إن لنفسه، ظالما

الرض فممي مستضممعفين كنمما قممالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم
فأولئممك فيهمما فتهمماجروا واسممعة اللممه أرض تكممن ألممم قممالوا

مصيرا}. وساءت جهنم مأواهم

أنفسممهم} أي: قمموله: {ظممالمي الجلليممن تفسير وفي
المشركين.  بين بالمقاما

فممي عامممة الية تعالى: فهذه الله رحمه كثير ابن وقال
علممى قممادر وهممو المشممركين، ظهرانممي بيممن أقمماما مممن كممل

حراممما مرتكممب فهو الدين، إقامة من متمكنا وليس الهجرة
توفمماهم الممذين يقممول: {إن حيممث اليممة، وبنممص بالجممماع
فيممم {قممالوا الهجممرة أنفسهم} أي: بممترك ظالمي الملئكة

كنمما {قممالوا الهجممرة وتركتممم هاهنمما مكثتممم كنتممم} أي: لممم
مممن الخممروج علممى نقممدر الرض} أي: ل فممي مستضممعفين

اللممه أرض تكممن ألممم {قممالوا الرض فممي الممذهاب ول البلممد،
وسمماءت جهنممم مممأواهم فأولئممك فيهمما فتهمماجروا واسممعة

مصيرا}.

مرفوعمما: (مممن جنممدب بممن سمممرة عممن داود أبو وروى
مثله). فإنه معه وسكن المشرك جامع

قممال ونوفممل، وعقيممل العبمماس أسممر السدي: لما وقال
نفسممك للعبمماس: (أفممد وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول
ونشممهد قبلتممك، نصلي ألم الله رسول أخيك) قال: يا وأبني

تل فخصمممتم) ثممم خاصمممتم إنكممم عباس قال: (يا شهادتك،
فيهمما}. فتهمماجروا واسممعة اللممه أرض تكممن الية: {ألممم هذه
اهم.  حاتم أبي ابن رواه

وأن الستضمممعاف مسمممألة بيمممان منمممه والمقصمممود
وهممو سممبيل يهتدي ول حيلة يستطيع ل الذي هو المستضعف

أهلهمما الظممالم القريممة هذه من أخرجنا يقول: {ربنا ذلك مع
نصيرا} وبيممان لدنك من لنا واجعل وليا لدنك من لنا واجعل

يكمون أنمه ويمدعي ماله أو عشيرته أو بوطنه يعتذر الذي أن
عنممد مقبممول غيممر وعممذره دعواه في كاذبا مستضعفا، بذلك
الله. بشريعة العلم أهل عند ول رسوله عند ول تعالى الله
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فصل
الهجرة وجوب

وأنهمما الهجممرة وجممب السادسممة: وهممي المسممألة وأممما
وسمملم: (ل عليممه اللممه صلى النبي قول عليه فالدليل باقية،
حممتى التوبممة تنقطممع ول التوبممة تنقطممع حممتى الهجرة تنقطع
داود. وأبو أحمد مغربها) روه من الشمس تطلع

أنممس قممال: حممدث راشد بن الزأهر عن يعلى أبو وروى
بنممار تستضيئوا قال: (ل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

المنممازأل فممي تقمماربوهم ل كثير: معناه ابن المشركين) قال
وهمماجروا منهممم، تباعممدوا بل بلدهم، في معهم تكون بحيث

ناراهممما) وفممي تممتراءى (ل داود أبممو روى ولهممذا بلدهممم من
مثله). فهو معه وسكن المشرك جامع الخر: (من الحديث

ظممالمي الملئكممة توفمماهم الممذين تعممالى: {إن وقممال
الرض فممي مستضممعفين كنمما قممالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم

فأولئممك فيهمما فتهمماجروا واسممعة اللممه أرض تكممن ألممم قممالوا
مصيرا}. وساءت جهنم مأواهم

مممن قوما قال: كان عباس ابن عن حاتم أبي ابن وروى
فمأخرجهم بالسملما، يسمتخفون وكمانوا أسملموا، مكمة أهل

بعمض، بفعمل بعضمهم فأصميب معهمم، بمدر يوما المشركون
وأكرهمموا مسمملمين، هممؤلء أصممحابنا المسلمون: كممان فقال

الملئكممة توفمماهم الممذين فنزلممت: {إن لهممم، فاسممتغفروا
أنفسهم}.  ظالمي

تخلفمموا المنممافقين من أناس في الضحاك: نزلت وقال
مممع وخرجمموا وسمملم، عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عممن

كثير. ابن فأصيبوا. ذكره بدر يوما المشركين

ظهراني بين أقاما من كل في عامة الية قال: فهذه ثم
إقامممة من متمكنا وليس الهجرة على قادر وهو المشركين،

آخممر اليممة. إلممى وبنص بالجماع حراما، مرتكب فهو الدين،
قريبا.  تقدما الذي كلمه

يجققوز سققئلوا: هققل لمققا الشققيخ آل أجوبة وفي
التجققارة، لجل الكفار، بلد إلى يسافر أن للنسان

 ل؟ أم
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الجواب: 

المشممركين، يمموالي ول دينممه، إظهممار على يقدر كان إن
اللممه رضممي بكر كأبي الصحابة بعض سافر فقد ذلك، له جازأ

وسمملم،كممما عليه الله صلى النبي ذلك ينكر فلم وغيره عنه،
وغيره. مسنده في أحمد رواه

عممدما علممى ول دينممه، إظهممار علممى يقممدر ل كممان وإن
ذلممك على نص كما ديارهم، إلى له السفر يجز لم موالتهم،
عممن النهممي علممى تممدل التي الحاديث تحمل وعليه العلماء،

بالتوحيممد، العمل النسان على أوجب تعالى الله ذلك. ولن
إلممى وسبب ذريعة كان فما المشركين، عداوة عليه وفرض
يجز. لم ذلك إسقاط

همو كمما وإرضائهم موافقتهم إلى ذلك يجره فقد وأيضا
فسمماقّ مممن المشركين بلدان إلى يسافر ممن لكثير الواقع

المسلمين.

يجلققس أن للنسققان يجوز الثانية: هل المسألة
لجققل ظققاهرة الشققرك وشققعائر الكفققار، بلققد فققي

ل؟ أم التجارة

قبلهمما الممتي عممن والجممواب المسممألة هذه عن الجواب؛
فكممل الصمملح، ودار الحممرب دار بين ذلك في فرقّ ول سواء

السممفر لممه يجوزأ ل فيها دينه إظهار على المسلم يقدر ل بلد
إليها.

القريبققة المققدة بين يفرق الثالثة: هل المسألة
 البعيدة؟ المدة وبين شهرين أو شهر مثل

الجواب: 

يقدر ل بلد فكل والبعيدة، القريبة المدة بين فرقّ ل أنه
ل المشممركين ممموالة عممدما علممى ول فيهمما دينممه إظهار على
علمى يقممدر كمان إذا واحمدا، يومما ول فيهمما المقماما لمه يجوزأ

منها. اهم. الخروج

دخققل رجققل في قولكم أخرى: وما أجوبة وفي
ويبغققض فيققه، دخققل مققن ويحققب وأحبققه الققدين هذا

بعققداوة يصققرحون بلققده أهققل ولكققن وأهله الشرك
تققرك بققأن ويعتققذر أهلققه، ويقققاتلون السققلم أهققل
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يكققون فهل العذار، بهذه عنهم يهاجر ولم الوطن
كافرا؟ أم هذا مسلما

الجواب:

وأحممب وأحبممه بممه وآمممن التوحيد عرف الذي الرجل أما
بلممده أهل ولكن أهله، وأبغض وأبغضه الشرك وعرف أهله،
كممان تفصيل: فإن فيه فهذا يهاجر ولم والشرك، الكفر على
عليممه هممم ومممما منهممم ويتبرأ عندهم، دينه إظهار على يقدر
عن يفتنونه ول لهم، وعداوته كفرهم لهم ويظهر الدين، من
بكفره، يحكم ل فهذا ذلك غير أو ماله أو عشيرته لجل دينه

أظهممر بيممن ومممات يهمماجر ولممم الهجممرة علممى قدر إذا ولكنه
اليمة: همذه أهمل فمي دخل قد يكون أن فنخاف المشركين،

الله يعذر أنفسهم} فلم ظالمي الملئكة توفاهم الذين {إن
يوجد أن قل ولكن سبيل، يهتدي ول حيلة، يستطع لم من إل

بين يدعونه ل المشركين أن الغالب بل كذلك، هو من اليوما
أخرجوه. وإما قتلوه إما بل أظهرهم

بيممن وجلممس الهجممرة تممرك فممي عممذر له ليس من وأما
السمملما ودين حق دينهم وأن منهم أنه لهم وأظهر أظهرهم

عن يمنعه لنه بقلبه الدين عرف ولو مرتد، كافر فهذا باطل
غير من الكفر بكلما وتكلم الخرة، على الدنيا محبة الهجرة

صممدرا} بممالكفر شممرح مممن قوله: {ولكممن في فدخل إكراه
اليات.

بممن اللممه عبممد والشمميخ حسممين الشمميخ جممواب مممن هذا
عنهم. وعفا تعالى الله رحمهم الوهاب بن عبد محمد الشيخ

الققدعوة هققذه بلغتهققم بلققد أهققل عن سئلوا ولم
ّيققر ول حققق، المر يقول: هذا وبعضهم ول منكققر غ

قققالوا: إذا الموحققدين علققى وينكققر بمعققروف، أمققر
يقققول: هققذا والققذي والجداد، الباء دين من تبرأنا

جهارا. يقوله يمكنه ل زين أمر

أجابوا: 

قممامت قممد كممانوا إذا المممذكورين القريممة هممذه أهل بأن
الكفممار، حكممم حكمهممم خالفها، من يكفر التي الحجة عليهم

تجممب دينممه إظهممار يمكنممه ول أظهرهممم بيممن الذي والمسلم
يهمماجر لممم فممإن اللممه عممذر ممممن يكممن لممم إذا الهجرة، عليه

المال. اهم. وأخذ القتل في حكمهم فحكمه

)48(والجهاد التوحيد منبر



سبيل النجاة 
والفكاك

وأنممه المستضممعف بيممان منها مسائل الجوبة هذه وفي
ذلك. تقدما وقد سبيل يهتدي ول حيلة يستطيع ل الذي

وجبت دينه، إظهار على يقدر لم إذا المسلم أن ومنها 
وهو الدين، إظهار صفة ومنها أيضا، تقدما وقد الهجرة، عليه

مممن عليممه هممم ولما لهم، وعداوته بكفرهم للكفار يصرح أن
ًا وتقدما الدين، صرح أعني ذلك فعل إذا أنه ومنها: بيان أيض

أظهرهممم، بيممن يممتركونه ل فممإنهم لهم وعداوته بكفرهم لهم
أخرجوه. وإما قتلوه إما بل

فقممال الكفممار، جميممع عممن بممذلك اللممه أخممبر قلت: وقد
أرضممنا مممن لنخرجنكممم لرسلهم كفروا الذين تعالى: {وقال

الظممالمين. لنهلكممن ربهممم إليهم فأوحى ملتنا في لتعودن أو
وخاف مقامي خاف لمن ذلك بعدهم من الرض ولنسكننكم

المل شممعيب: {قممال قمموما عممن إخبممارا تعممالى وقال وعيد}،
آمنمموا والممذين شعيب يا لنخرجنك قومه من استكبروا الذين
كارهين}. كنا أولو قال ملتنا في لتعودن أو قريتنا من معك

إن الكهممف: {إنهممم أصممحاب عممن إخبممارا تعممالى وقممال
تفلحمموا ولن ملتهم في يعيدوكم أو يرجموكم عليكم يظهروا

بالرجم. وقوله: {يرجموكم} أي: يقتلوكم أبدا}، إذا

هممو السمملما أئمممة إليممه وأشممار بممه الله أخبر الذي وهذا
ممموالة بسممبب المرتممدين فممإن الزأمممان، هممذه فممي الواقممع

بمممن إل يرضممون ل طمماعتهم، فممي والممدخول المشممركين
الذى، أشممد آذوه منكممر عليهممم أنكر وإذا ذلك، على وافقهم

وجممدوا إن قتلممه فممي سممعوا بل أظهرهم، بين من وأخرجوه
سبيل. ذلك إلى
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