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الرحيم الرحمن الله بسم

:  الله     رحمك     علم  إ

علسسى الموافقسسة للمشسسركين أظهسسر إذا النإسسسان أن
ًا ،دينهم ،شإسسرهم لسسدفع ومداهنسسة ،لهسسم ومسسداراةا ،منهم خوف
ويحسسب ،ويبغضسسهم دينهسسم يكسسره كسسان وإن مثلهسسم كافر فإنإه

 .والمسلمين السإلم

دار فسسي كسسان إذا فكيسسف ،ذلسسك إل منسسه يقسسع لم إذا هذا
الموافقسسة وأظهر ،طاعتهم في ودخل ،بهم واسإتدعي ،منعة
ووالهسسم ،والمال بالنصرةا عليه وأعانإهم ،الباطل دينهم على

القباب جنود من وصار ،المسلمين وبين بينه الموالةا وقطع
والتوحيسسد الخلصا جنسسود مسسن كسسان مسسا بعسسد وأهلها والشرك

النسساس أشإسسد مسسن كسسافر أنإه مسلم يشك ل هذا ! فإن؟وأهله
يستثنى ول وسإلم، عليه الله صلى ورسإوله تعالى لله عداوةا

المشسسركون عليسسه يسسستولي السسذي وهسسو ،المكره إل ذلك من
أو ،وقتلنسساك بسسك فعلنسسا وإل ،كذا أفعل او ،له: اكفر فيقولون
الموافقسسة لسسه فيجسسوز ،يسسوافقهم حسستى فيعسسذبونإه يأخسسذونإه
 .باليمان القلب طمأنإينة مع باللسان

ً بالكفر تكلم من أن على العلماء أجمع وقد أنإسسه ،هازل
ًا الكفسسر أظهر بمن فكيف ،يكفر ًا خوفسس !؟السسدنإيا فسسي وطمعسس
 .وتأييده الله بعون ذلك على الدلة بعض أذكر وأنإا

عنك     ترضى     وألن   {  تعالى:     قوله  ل:   الوأ     الدليل
}:  ملتهم     تتبع     حتى     النصارى     وأل     اليهود

،المشركون وكذلك ،والنصارى اليهود أن تعالى فأخبر
،ملتهسسم يتبع حتى وسإلم عليه الله صلى النبي عن يرضون ل
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هو الله هدى ّإن قل: {تعالى قال ثم ،حق على أنإهم ويشهد
مالك العلم من جاءك الذي بعد همءأهوا اتبعت ولئن الهدى

ًا إنإسسك: {الخسسرى اليسسة وفي }،نإصير ول ولي من الله من إذ
لسسو ،وسإسسلم عليه الله صلى النبي كان فإذا }،الظالمين لمن

ًا دينهم على يوافقهم لكسسن ،القلسسب عقيسسدةا غيسسر مسسن ظسساهر
ًا بمسسن فكيسسف ،الظالمين من كان ،ومداهنة شإرهم من خوف
ّباد أظهر !؟مستقيم وهدى حق على أنإهم والقباب القبور لع
 .بذلك إل يرضون ل فإنإهم

وأل  {     :  وأتعللالى     تبللارك     قللوله  ي:   الثللان     الللدليل
إن     دينكللم     عللن     يردوأكللم     حللتى     يقللاتلونكم     يزالللون

وأهللو     فيمللت     دينلله     عن     منكم     يرتدد     وأمن     استطاعوا
وأالخآللرةا     الللدنيا     فللي     أعمالهم     حبطت     فأوألئك     كافر

}:  خآالدوأن     فيها     هم     النار     أصحاب     وأأوألئك

المسسسلمين يقسساتلون يزالسسون ل الكفار أن تعالى فأخبر
فسسي يرخسسص ولسسم ،اسإسستطاعوا إن دينهسسم عسسن يردوهسسم حتى

ًا موافقتهم أخسسبر بسسل ،والحرمسسة والمسسال النفسسس علسسى خوف
فسسإن ،مرتسسد أنإسسه شإسسّرهم ليسسدفع قاتلوه أن بعد وافقهم عمن
النسسار أهسسل من فإن المشركون قاتله أن بعد ردته على مات

كان ! فإذا؟قتال غير من وافقهم بمن فكيف ،فيها الخالدين
يأتون الذين أن عرفت ،له عذر ل قاتلوه أن بعد وافقهم من

،قتسسال ول خسسوف غير من لهم الموافقة في يسارعون إليهم
 .مرتدون كفار وأنإهم ،العذر بعدم أولى أنإهم

يتخللذ     ل  {     :  تعللالى     تبللارك     قوله  ث:   الثال     الدليل
وأمن     المؤمنين     دوأن     من     أوألياء     الكافرين     المؤمنون

تتقللوا     أن     إل     شإلليء     فللي     الله     من     فليس     ذلك     يفعل
}:  تقاةا     منهم

أوليساء الكسافرين اتخساذ عسن المسؤمنين سإسبحانإه فنهى
ًا وأصسسدقاء خسسائافين كسسانإوا وإن المسسؤمنين دون مسسن وأصسسحاب

ن فليس ذلك يفعل من أن وأخبر ،منهم ،شإسيء فسي اللسه م
،الخسسرةا فسسي بالنجسساةا الموعودين الله أولياء من يكون ل أي
ًا النإسان يكون أن وهو ،تقاةا منهم تتقوا أن إل معهم مقهور
والقلسسُب المعاشإسسرةا لهسسم فيظهسسر ،عسسداوتهم علسسى يقسسدر ل

مسسن أوليسساء اتخسسذهم بمن فكيف ،والعداوةا بالبغضاء مطمئّن
علسى السدنإيا الحيساةا اسإستحباَب ،عسذر غير من المؤمنين دون

،اللسسه مسسن الخسسوف وعسسدم ،المشركين من والخوف ،الخرةا
ًا منهسسم الخوف الله جعل فما إنإمسسا{ :تعسسالى قسسال بسسل ،عسسذر
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إن وخسسافون تخسسافوهم فل أوليسساءه يخسسوف الشسسيطان ذلكسسم
 }.مؤمنين كنتم

الللذين     أيهللا     يللا  : {  تعللالى     قللوله  ع:   الراب     الدليل
علللى     يردوأكللم     كفللروأا     الللذين     تطيعللوا     إن     آمنللوا

}:  خآاسرين     فتنقلبوا     أعقابكم

أن بسسد فل الكفار أطاعوا إن المؤمنين أن تعالى فأخبر
منهسسم يقنعسسون ل فسسإنإهم ،السإلم عن أعقابهم على يردوهم
مسسن صسساروا ذلسسك فعلسسوا إن أنإهسسم وأخسسبر ،الكفسسر بسسدون

مسوافقتهم فسسي يرخسص ولسسم ،والخسسرةا الدنإيا في الخاسإرين
ًا وطاعتهم يقنعسسون ل فسسإنإهم ،الواقسسع هسسو وهسسذا ،منهسسم خوف

العسسداوةا وإظهسسار ،حسسق علسسى أنإهسسم بشهادةا إل وافقهم ممن
اللسسه بسسل: {قسسال ثم ،منهم اليد وقطع ،للمسلمين والبغضاء

مسسولى اللسسه أن تعسسالى فسسأخبر} الناصسسرين خيسسر وهو مولكم
وطاعته وليته ففي الناصرين خير وهو ،ونإاصرهم المؤمنين

السسذين العباد على حسرةا فيا ،الكفار طاعة عن وكفاية ُغنية
ًا بسسه ودانإسسوا ،فيه ونإشأوا التوحيد عرفوا خرجسسوا كيسسف ،زمانإسس

القبسساب وليسسة إلسسى ،الناصرين وخير ،العالمين رب ولية عن
ً بهسسا ورضوا ،وأهلها كسسل ملكسسوت بيسسده مسسن وليسسة عسسن بسسدل
ً للظالمين ! بئس؟شإيء  .بدل

اتبللع     أفمللن  : {  تعللالى     قللوله  س:   الخام     الدليل
جهنم     وأمأوأاه     الله     من     بسخط     باء     كمن     الله     رضوان
}:  المصير     وأبئس

ومسسن ،الله رضوان اتبع من يستوي ل أنإه تعالى فأخبر
 .القيامة يوم جهنم ومأواه ،يسخطه ما اتبع

وكسسون ،ونإصسسرها وحسسدها الرحمسسن عبسسادةا أن ريسسب ول
القبسساب عبسسادةا وأن ،اللسسه رضسسوان مسسن ،أهلهسسا مسسن النإسان

فل ،اللسسه يسسسخط ممسسا أهلهسسا من والكون ونإصرها والموات
وكسسان بسسالخلصا ودعسسوته توحيسسده نإصر من الله عند يستوي

مسسع وكسسان المسسوات ودعوةا الشرك نإصر ومن ،المؤمنين مع
 .المشركين

 . كذبتم:لهم  قيل. خفنا:قالوا فإن

ًا الخسسوف اللسسه جعسسل فمسسا وأيضسسا مسسا اتبسساع فسسي عسسذر
إنإمسسا الباطسسل أهسسل مسسن  وكثير.يرضيه ما واجتناب ،يسخطه
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ًا الحق يتركون الحسسق فيعرفسسون  وإل.دنإيسساهم زوال من خوف
.مسلمين بذلك يكونإوا ولم ،ويعتقدونإه

الللذين     إن  : {  تعللالى     قللوله  س:   السللاد     الللدليل
كنتللم     فيم     قالوا     أنفسهم     ظالمي     الملئاكة     توفاهم

تكللن     ألللم     قللالوا     الرض     فللي     مستضعفين     كنا     قالوا
مللأوأاهم     فأوألئللك     فيهللا     فتهاجروأا     وأاسعة     الله     أرض
ًا     وأساءت     جهنم }:  مصير

فسسي أم ،المسلمين فريق أفي ؟كنتم فريق أي في أي
فريسسق فسسي ليسسسوا كسسونإهم عسسن فاعتذروا ؟المشركين فريق

:لهم وقالوا ،الملئاكة تعذرهم فلم ،بالسإتضعاف المسلمين
مسسأواهم فأولئسسك فيهسسا فتهاجروا واسإعة الله أرض تكن ألم{

ًا وسإاءت جهنم  }.مصير

عسسسن خرجسسسوا السسسذين البلسسسدان أن عاقسسسل يشسسسك ول
.وجمسساعتهم فريقهم وفي ،المشركين مع صاروا المسلمين

أسإسلموا مكسة أهسل مسن أنإساس فسي نإزلست اليسة أن مسع هذا
بسسدر إلسسى المشسسركون خسسرج فلمسسا ،الهجسسرةا عسسن واحتبسسسوا
فقتلهسسم ،خسسائافين فخرجسسوا ،معهسسم الخسسروج علسسى أكرهوهم

 قتلنا:وقالوا تأسإفوا بقتلهم علموا فلما ،بدر يوم المسلمون
 .الية هذه فيهم الله فأنإزل ،إخوانإنا

فخلعسسوا السإسسلم على كانإوا الذين البلدان بأهل فكيف
علسسى الموافقسسة لشسسركا لهسسل وأظهروا ،أعناقهم من ربقته
وخسسذلوا ،ونإصسسروهم وآووهسسم ،طسساعتهم فسسي ودخلسسوا ،دينهم
فيهسسم وظهسسر ،وخطؤوهم ،سإبيلهم غير واتبعوا ،التوحيد أهل

في رأيهم وتسفيه ،بهم والسإتهزاء ،وعيبهم وشإتمهم سإبهم
،فيسسه الجهسساد وعلسسى ،عليسسه والصسسبر ،التوحيسسد علسسى ثبسساتهم

ًا التوحيسسد أهسل علسسى وعساونإوهم ًا ل طوعسس ًا ،كرهسس ل واختيسار
ًا تركسسوا السسذين مسسن والنسسار بسسالكفر أولسسى فهسسؤلء ؟اضسسطرار

ًا الهجسرةا ًا ،بسالوطن شإسح فسسي وخرجسسوا ،الكفسار مسن وخوفسس
 .خائافين مكرهين جيشهم

ّ :قائال قال فإن ًا الخروج على الكراه كان هل عذر
 بدر؟ يوم قتلوا للذين

ًا يكون  ل:قيل يكونإسسوا لسسم المر أول في لنإهم ،عذر
،بالكراه ذلك بعد يعذرون فل ،الكفار مع قاموا إذا معذورين

 .الهجرةا وتركوا معهم قاموا حيث ذلك في السبب لنإهم
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نللزل     وأقللد  : {  تعللالى      قللوله  ع:  السللاب     الللدليل
يكفللر     الللله     آيللات     سللمعتم     إذا     أن     الكتاب     في     عليكم

يخوضللوا     حللتى     معهللم     تقعدوأا     فل     بها     وأيستهزأ     بها
ًا     إنكم     غيره     حديث     في }:  مثلهم     إذ

الكتسساب فسسي المسسؤمنين على نإزل أنإه تعالى الله فذكر
يقعسسدوا فل ،بها ويستهزأ ،بها يكفر الله آيات سإمعوا إذا أنإهم

مسسع جلسسس مسسن  وأن.غيسسره حسسديث في يخوضوا حتى معهم
كفرهسسم حسسال فسسي بهسسا المسسستهزئاين ،اللسسه بآيسسات الكسسافرين

 .مثلهم فهو ،واسإتهزائاهم

في وهم هذا ،المكره إل وغيره الخائاف بين يفرق ولم
سإسسعة فسسي كسسان بمسسن فكيسسف ،السإسسلم أول فسسي واحسسد بلسسد

المسسستهزئاين الله بآيات الكافرين فدعا ،بلده وعزةا السإلم
ًا أوليسساء واتخسسذهم ،بلده إلسسى بها وسإسسمع ،وجلسسساء وأصسسحاب

؟وأبعدهم التوحيد أهل وطرد همَوأقّر واسإتهزاءهم كفرهم

الللذين     أيهللا     يللا  : {  تعللالى      قوله  ن:  الثام     الدليل
بعضللهم     أوأليللاء     وأالنصللارى     اليهللود     تتخللذوأا     ل     آمنوا
الللله     إن     منهللم     فإنه     منكم     يتولهم     وأمن     بعض     أوألياء

}:الظالمين     القوم     يهدي     ل

والنصسسارى اليهسسود اتخسساذ عسسن المؤمنين سإبحانإه فنهى
 .منهم فهو المؤمنين من تولهم من أن وأخبر ،أولياء

ّبسساد المجسسوس مسسن الكفسسار تسسولى مسسن حكسسم وهكذا وع
القبسساب عبسسادةا أن فسسي مجادل جادل فإن ،منهم فهو الوثان
ليسسسوا أهلهسسا وأن ،بشسسرك ليسسس اللسسه مسسع المسسوات ودعسساء

 .وكفره عناده واتضح أمره بان ،بمشركين

أخسسبر بسسل ،وغيره الخائاف بين وتعالى تبارك يفرق ولم
ًا ذلسسك يفعلسسون مرض قلوبهم في الذين أن تعالى مسسن خوفسس

 .الدوائار

لمسسا ،السسدوائار مسسن خسسافوا ،المرتدين هؤلء حال وهكذا
لهل بالنصر الصادق الله بوعد اليمان عدم من قلوبهم في

ًا ،الشسسرك أهسسل إلسسى وسإسسارعوا فبسسادروا ،التوحيسسد أن خوفسس
بالفتح يأتي أن الله فعسى: {تعالى الله  قال.دائارةا تصيبهم

أنإفسسسهم فسسي أسإسسروا مسسا علسسى فيصسسبحوا عنسسده مسسن أمر أو
 }.نإادمين
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ًا     تللرى  : {  تعللالى     قللوله  ع:   التاسلل     الللدليل كللثير
لهللم     قللدمت     مللا     لللبئس     كفللروأا     الذين     يتولون     منهم

هللم     العللذاب     وأفللي     عليهللم     الللله     سخط     أن     أنفسهم
}:  خآالدوأن

،الله لسخط موجبة الكفار موالةا أن تعالى الله فذكر
ًا النإسسان كسسان وإن ،بمجردها العذاب في والخلود إل ،خائافسس

،الصسسريح الكفر مع ذلك اجتمع إذا فكيف ،بشرطه أكره من
اللسسه دعسسوةا زوال على والمعاونإة ،وأهله التوحيد معاداةا وهو

 !؟غيره دعوةا تثبيت وعلى ،بالخلصا

كللانوا     وألللو  : {  تعللالى      قللوله  ر:  العاشإلل     الللدليل
اتخللذوأهم     مللا     إليلله     أنللزل     وأمللا     وأالنبي     بالله     يؤمنون

ًا     وألكن     أوألياء }:  فاسقون     منهم     كثير

بسسالله لليمسسان منافيسسة الكفسسار مسسوالةا أن تعسسالى فذكر
أن أخسسبر  ثسسم.إليسسه أنإسسزل ومسا وسإسسلم عليه الله صلى والنبي
مسسن بيسسن يفسسرق ولسسم ،فاسإسسقين منهسسم كثير كون ذلك سإبب
هسسؤلء من كثير حال وهكذا ،يخف لم من وبين الدائارةا خاف

إلسسى ذلك فجرهم ،فاسإقون منهم كثير ردتهم قبل المرتدين
ذلك.  من بالله نإعوذ ،السإلم عن والردةا ،الكفار موالةا

وأإن  : {  تعللالى      قللوله  ر:  عشلل     الحللادي     الللدليل
وأإن     ليجللادلوكم     أوأليللائاهم     إلللى     ليوحون     الشياطين
}:  لمشركون     إنكم     أطعتموهم

مسسا  تسسأكلون:المشسسركون قسسال لمسسا نإزلسست اليسسة وهذه
 .يةلا هذه الله فأنإزل ،الله قتل ما تأكلون ول قتلتم

الميتسسة تحليسسل فسسي المشسسركين أطسساع مسسن كسسان فسسإذا
ًا فكيسسف ،المكره إل وغيره الخائاف بين فرق غير من مشرك

،ونإصسسرهم معهسسم والكون ،موالتهم تحليل في أطاعهم بمن
المسسسلمين دمسساء واسإسستحلل ،حسسق علسسى أنإهسسم والشسسهادةا
جماعسسة إلسسى المسسسلمين جماعسسة عسسن والخسسروج ،وأمسسوالهم
وافقهسسم ممسسن والشسسرك بسسالكفر أولسسى فهسسؤلء ؟المشركين

 .حلل الميتة أن على

وأاتللل  : {  تعللالى      قللوله  ر:  عشلل     الثللاني     الللدليل
فللأتبعه     منهللا     فانسلللخ     آياتنللا     آتيناه     الذي     نبأ     عليهم

}:  الغاوأين     من     فكان     الشيطان
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ٍم فسسي نإزلسست اليسسة وهسسذه بنسسي زمسسان فسسي عابسسد عسسال
.العظم السإم يعلم وكان ، بلعام:له يقال ،إسإرائايل

بهسسم نإسسزل لمسسا( :عبسساس ابسسن عسسن طلحة أبي ابن قال
وقومه عمه بنو أتاه-  بالجبارين  يعني- السلم عليه موسإى
إن وإنإسسه ،كسسثيرةا جنسسود ومعه ،حديد رجل موسإى  إن:فقالوا
ّد أن الله فادع ،يهلكنا علينا يظهر .معسسه ومسسن موسإى عنا ير
بسسه يزالسسوا فلسسم ،وآخرتسسي دنإيسساي ذهبت دعوت إن  إنإي:قال
قسسوله  فسسذلك.عليسسه كسسان ممسسا الله فسلخه ،عليهم دعا حتى

مسسسن فكسسسان الشسسسيطان فسسسأتبعه منهسسسا فانإسسسسلخ: {تعسسسالى
 }).الغاوين

السسذين  يعنسسي) -القسسوم مسسع هسسواه كان( :زيد ابن وقال
 - وقومه موسإى حاربوا

أن بعسسد ،اللسسه آيسسات من المنسلخ هذا أمر تعالى فذكر
،منهسسا انإسسسلخ ثسسم أهلهسسا من وصار وعرفها ،إياها الله أعطاه

أنإسسه معنسساه مسسا منهسسا انإسسسلخه فسسي وذكر ،بها العمل ترك أي
ُةا موسإسسى على والدعاء ،برأيه ومعاونإتهم المشركين مظاهر

ًا ،قسسومه عسسن اللسسه يردهسسم أن ،معسسه ومن السلم عليه خوفسس
ّق يعرف كونإه مع ،عليهم وشإفقة قومه على ،به ويشهد ،الح

ّبد ّده ولكن ،ويتع وعشسسيرته قسسومه متابعسسة بسسه العمسسل عن ص
ًا هذا فكان ،الرض إلى وإخلده وهواه الله آيات من انإسلخ
.تعالى

اللسسه فإن ،وأعظم المرتدين هؤلء من الواقع هو وهذا
ل وحسسده ودعسسوته ،بالتوحيسسد المسسر فيهسسا السستي آياته أعطاهم

والمسسر ،غيسسره ودعسسوةا بسسه الشسسرك عسسن والنهسسي ،لسسه شإريك
اللسسه بحبل والعتصام ،ونإصرتهم ومحبتهم المؤمنين بموالةا
،المشسسركين بمعسساداةا والمسسر ،المسسؤمنين مع والكون ،جميعا

ادهم وبغضهم وإزالسة ،الوثسان بهسدم والمسر وفراقهسم وجه
ثسسم ،بهسسا وأقسسروا وعرفوهسسا ،والمنكسسرات واللسسواط القحسساب
اللسسه آيسسات مسسن بالنإسسسلخا أولى فهم ،كله ذلك من انإسلخوا
.مثله هم أو بلعام من والردةا والكفر

تركنوا     وأل  : {  تعالى      قوله  ر:  عش     الثالث     الدليل
دوأن     مللن     وأمللالكم     النار     فتمسكم     ظلموا     الذين     إلى
}:  تنصروأن     ل     ثم     أوألياء     من     الله

الكفسسار مسسن الظلمسسة إلسسى الركسسون أن تعسسالى فسسذكر
خسساف مسسن بين يفرق ولم ،النار لمسيس موجب والظالمين
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ًا إليهم الركون اتخذ بمن فكيف ،المكره إل وغيره منهم دينسس
ًا ًا ورأي وأحسسّب ،ورأي مسسال مسسن عليسسه قدر بما وأعانإهم ،حسن
! فسسإن؟عليهسسم الشسسرك أهسسل واسإتيلء ،وأهله التوحيد زوال

.والركون الكفر أعظم هذا

كفللر     مللن  : {  تعللالى      قوله  ر:  عش     الرابع     الدليل
مطمئللن     وأقلبله     أأكلره     ملن     إل     إيملانه     بعللد     من     بالله

ًا     بللالكفر     شإللرح     مللن     وألكللن     باليمان فعليهللم     صللدر
بللأنهم      ذلللك  .  عظيللم     عللذاب     وألهللم     الللله     مللن     غضب

ل     الللله     وأأن     الخآللرةا     علللى     الللدنيا     الحيللاةا     اسللتحبوا
}:  الكافرين     القوم     يهدي

ًا تعالى فحكم ّد ل حكم إلسسى دينسسه عن رجع من أن َليب
ًا عسسذر لسسه كان سإواء ،كافر فهو ،الكفر أو نإفسسس علسسى خوفسس
دون بظسساهره أم ببسساطنه كفسسر وسإسسواء ،ل أم ،أهسسل أو مسسال
،الخسسر دون بأحسسدهما أو ،ومقسساله بفعاله كفر وسإواء ،باطنه

ًا كان وسإواء فهسسو ،ل أم المشسسركين من ينالها دنإيا في طامع
. المغصوب:لغتنا في وهو ،المكره إل حال كل على كافر

وإل  اكفسسر:لسسه وقيسسل الكفسسر علسسى النإسسسان أكره فإذا
يمكنه ولم ،فضربوه المشركون أخذه أو ،ضربناك أو قتلناك

،الظسساهر فسسي مسسوافقتهم لسسه جسساز ،بمسسوافقتهم إل التخلسسص
ًا قلبسسه يكسسون أن بشسسرط ًا أي ،باليمسسان مطمئنسس ،عليسسه ثابتسس
ًا  .له معتقد

ًا كان ولو كافر فهو بقلبه وافقهم إن فأما  .مكره

ل الولى الصورةا في أنإه الله رحمه أحمد كلم وظاهر
ًا يكون ّذبه حتى مكره عليسه دخسل لمسا فسسإنإه ،المشسركون يع
عليسسه يسسرد فلسسم عليسسه فسسسلم ،مريسسض وهسسو معيسسن بن يحيى

اللسسه  وقسسال.عمسسار حسسديث: (ويقسسول يعتذر زال فما ،السلم
فقلسسب })،باليمسسان مطمئسسن وقلبسسه أكسسره مسسن إل: {تعسسالى
ًا يقبل ل( :يحيى فقال ،الخر الجانإب إلى وجهه أحمد )،عذر
وحسسديث ،عمسسار بحسسديث يحتسسج (أحمد: قال يحيى خرج فلما
وأنإتسسم ،فضسربونإي فنهيتهسم يسسسبونإك وهم بهم مررت ؛عمار
رأيسست مسا واللسه( :يحيسسى فقال ،)نإضربكم أن نإريد ؛لكم قيل

.)منك تعالى الله دين في أفقه السماء أديم تحت

صدورهم الشارحين المرتدين هؤلء أن تعالى أخبر ثم
فعلنسسا  مسسا:ويقولسسون الحسسق على يقطعون كانإوا وإن ،بالكفر

ًا إل هذا  .عظيم ٌعذاب ولهم الله من غضب فعليهم ،خوف
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ليسس والعسذاب الكفسر هسذا سإسبب أن تعسالى أخسبر ثم
البغسسض أو ،بالتوحيسسد الجهسسل أو ،للشسسرك العتقسساد بسسسبب

ًا ذلك في له أن سإببه وإنإما ،الكفر محبة أو ،للدين مسسن حظسس
.العسسالمين رب رضى وعلى الدين على فآثره ،الدنإيا حظوظ

وأن الخسسرةا علسسى السسدنإيا الحياةا اسإتحبوا بأنإهم ذلك{ :فقال
ل أنإسسه وأخبر ،تعالى فكفرهم} الكافرين القوم يهدي ل الله

أن تعسسالى أخسسبر ثم ،الدنإيا بمحبة يعتذرون كونإهم مع يهديهم
هسسم ،الخسسرةا علسسى السسدنإيا اسإسستحباب لجسسل المرتسسدين هؤلء
هسسم وأنإهسسم ،وأبصسسارهم وسإسسمعهم قلسسوبهم علسسى طبع الذين

ًا أخبر  ثم.الغافلون ًا خبر ًا مؤكد هسسم الخسسرةا في أنإهم محقق
.الخاسإرون

أهللل     عللن     تعللالى      قوله  ر:  عش     الخامس     الدليل
أوأ     يرجمللوكم     عليكللم     يظهللروأا     إن     إنهللم  : {  الكهللف

ًا     تفلحوا     وألن     ملتهم     في     يعيدوأكم ًا     إذ }:  أبد

عسسن ذكسسروا أنإهسسم الكهسسف أهسسل عسسن تعسسالى فسسذكر
ن بين فهم ،وغلبوكم قهروكم إن أنإهم المشركين  إمسا:أمري

أن وإمسسا ،بسسالرجم قتلسسة شإسسّر يقتلسسوكم أي ،يرجمسسوكم أن
ًا تفلحوا ولن{ ،ودينهم ملتهم في يعيدوكم ًا إذ وإن  أي}أبسسد

فلسسن ،وقهروكسسم غلبسسوكم أن بعسسد دينهسسم علسسى وافقتمسسوهم
ًا تفلحوا ًا إذ فكيسسف ،غلبوه أن بعد وافقهم من حال فهذا ،أبد

مسسن طلبسسوا ما إلى وأجابهم ،بعيد من وراسإلهم وافقهم بمن
 ؟.مهتدون أنإهم يحسبون ذلك ومع ،إكراه ول غلبة غير

وأمللن  : {  تعللالى      قللوله  ر:  عشلل     السادس     الدليل
خآيلر     أصلابه     فلإن     حلرف     عللى     اللله     يعبد     من     الناس

وأجهلله     علللى     انقلللب     فتنللة     أصللابته     وأإن     بلله     اطمللأن
:  المبين}     الخسران     هو     ذلك     وأالخآرةا     الدنيا     خآسر

،حسسرف علسسى الله يعبد من الناس من أن تعالى فأخبر
وصسحة وعسسز نإصسر  أي}خيسر أصسابه فسسإن{ طسسرف على أي

:وقال ثبت أي} به اطمأن{ ذلك ونإحو ،وعافية وأمن وسإعة
ًا إل فيه رأينا ما حسن دين هذا  أي}فتنسسة أصسسابته وإن{ خير

ارتد  أي}وجهه على انإقلب{ ذلك ونإحو وفقر ومرض خوف
.الشرك أهل إلى ورجع دينه عن

هذه في دينهم عن المنقلبين لحال مطابقة الية فهذه
ليسسسوا ،طسسرف علسسى أي ،حسسرف علسسى اللسسه يعبسسدون ،الفتنة
الفتنسسة هسسذه أصسسابتهم فلما ،وثبات يقين على الله يعبد ممن

وأعطسسوهم ،المشسسركين موافقة وأظهروا ،دينهم عن انإقلبوا
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جماعسسة إلسسى المسسسلمين جماعسسة عسسن وخرجسسوا ،الطاعسسة
،الدنإيا في معهم هم كما ،الخرةا في معهم فهم ،المشركين

 .المبين الخسران هو ذلك ،والخرةا الدنإيا فخسروا

ًا أن مع هذا ،عسسدو مسسن آتسساهم ما ،عافية في منهم كثير
علسسى وأهلسسه الباطسسل يسسديل أنإه فظنوا ،بالله ظنهم سإاء إنإما

تعسسالى قسسال كمسسا ،بسسالله ظنهسسم سإسسوء فسسأرداهم ،وأهله الحق
ظننتسسم السسذي ظنكسسم وذلكسسم: {السسسوء ظسسن بسسه ظسسن فيمن
. }الخاسإرين من فأصبحتم أرداكم بربكم

أحسسذر ،السإلم على بالثبات عليه الله َمّن من يا وأنإت
هسسؤلء أمسسر تحسين أو ،الريب من شإيء قلبك في يدخل أن

رأي طاعتهم وإظهار للمشركين موافقتهم أن أو ،المرتدين
ًا ،حسن هسسذه فسسإن ،والمحسسارم والمسسوال النإفسسس على حذر

ًا أوقعت التي هي الشبهه فسسي والخريسسن الوليسسن مسسن كسسثير
منهسسم فكسسثير وإل ،بسسذلك اللسسه يعسسذرهم ولسسم ،بسسالله الشسسرك
بالشسسرك يسسدينون وإنإمسسا ،بقلوبهم ويعتقدونإه ،الحق يعرفون
بهسسا يعسسذر فلسسم ،كتسسابه فسسي اللسسه ذكرها التي الثمانإية للعذار

ًا وأبنسساؤكم آبسساؤكم كسسان إن قسسل: {فقسسال ،ببعضسسها ول أحسسد
وتجارةا اقترفتموها وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانإكم
اللسسه مسسن إليكسسم أحسسب ترضسسونإها ومسسساكن كسادها تخشون
بسسأمره اللسسه يسسأتي حسستى فتربصسسوا سإبيله في وجهاد ورسإوله

}.الفاسإقين القوم يهدي ل والله

الللذين     إن  : {  تعالى      قوله  ر:  عش     السابع     الدليل
الهللدى     لهللم     تللبين     مللا     بعد     من     أدبارهم     على     ارتدوأا

قالوا     بأنهم      ذلك  *     لهم     وأأملى     لهم     سول     الشيطان
بعللض     فللي     سللنطيعكم     الللله     نللزل     مللا     كرهللوا     للذين
تللوفتهم     إذا      فكيللف  *     إسللرارهم     يعلللم     وأالللله     المر

بللأنهم      ذلك  *     وأأدبارهم     وأجوههم     يضربون     الملئاكة
فللأحبط     رضللوانه     وأكرهللوا     الللله     أسللخط     مللا     اتبعللوا

}:  أعمالهم

بعسسد مسسن أنإهم أدبارهم على المرتدين عن تعالى فذكر
ّدوا الهدى لهم تبين ما علمهسسم ينفعهسسم ولسسم ،علسسم علسسى ارت

مسا وتزييسن ،بتسسويله الشسيطان وغّرهسسم ،السردةا مسسع بالحق
هسسذه فسي المرتسدين هسسؤلء حسال وهكسذا ،السسردةا من ارتكبوا
فسسي لهسسم عذر الخوف أن وأوهمهم ،الشيطان غرهم ،الفتنة
يضسسرهم ل بسسه والشهادةا ومحبته الحق بمعرفة وأنإهم الردةا،

ًا أن ونإسوا ،فعلوه ما الحسسق يعرفسسون المشسسركين مسسن كسسثير
بسسه والعمسسل متسسابعته يسستركون ولكسسن ،بسسه ويشهدون ويحبونإه
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ًا ،للسسدنإيا محبسسة والمآكسسل ،والمسسوال النإفسسس علسسى وخوفسس
.والرئااسإات

نإسسزل ما كرهوا للذين قالوا بأنإهم ذلك: {تعالى قال ثم
مسسا سإسسبب أن تعسسالى  فأخبر}المر بعض في سإنطيعكم الله

هسسو ،لهم وإملئاه ،الشيطان وتسويل ،الردةا من عليهم جرى
بعسسض فسسي سإسسنطيعكم{ :اللسسه ّلنإسسز مسسا كرهوا للذين قولهم
الله أنإزل لما الكارهين المشركين وعد من كان  فإذا}المر

ًا المر بعض في بطاعتهم ،به وعدهم ما يفعل لم وإن ،كافر
مسسن اللسسه أنإسسزل لمسسا الكسسارهين المشركين وافق بمن فكيف
مسسن سإسسواه مسسا عبادةا وترك ،له شإريك ل وحده بعبادته المر

وأن ،هسسدى علسسى أنإهم وأظهر ،والموات والطواغيت النإداد
فسسي الصسسواب وأن ،قتسسالهم فسسي مخطئسسون التوحيسسد أهسسل

أولسسى ! فهسسؤلء؟الباطسسل دينهسسم فسسي والسسدخول مسسسالمتهم،
فسسي بطسساعتهم المشسسركين وعسسدوا السسذين أولئسسك من ةاّبالرد
ثسم ،المسسوت عنسسد الفظيسع حسالهم عسن أخسسبر ثم ،المر بعض
ا اتبعسوا بسأنإهم{ الوفساةا عنسد الفظيسع  المسر}ذلك: {قال م

}.أعمالهم فأحبط رضوانإه وكرهوا الله أسإخط

في والدخول ،المشركين اتباع أن مسلم يستريب ول
زوال علسسى ومعسساونإتهم ،حسسق علسسى أنإهم والشهادةا ،جملتهم
اتبسساع مسسن ،واللواط والقحاب القباب ونإصره ،وأهله التوحيد

لجسسل ذلسسك أن ادعسسوا وإن ،رضوانإه وكراهة ،الله يسخط ما
مسسن بسسالخوف السسردةا أهسسل عسسذر مسسا اللسسه فسسإن ،الخسسوف

 مسسا:يقسسول ممسسن هسسذا فأين خوفهم عن نإهى بل ،المشركين
ديننا.  على ونإحن شإيء اّمن جرى

تللر     ألللم  : {  تعللالى      قللوله  ر:  عشلل     الثامن     الدليل
كفللروأا     الللذين     لخآوانهم     يقولون     نافقوا     الذين     إلى
وأل     معكللم     لنخرجللن     أخآرجتللم     لئللن     الكتللاب     أهل     من

ًا     فيكم     نطيع وأالللله     لننصللرنكم     قوتلتم     وأإن     أبدا     أحد
}:  لكاذبون     إنهم     يشهد

أنإهم وأخبر ،والكفار المنافقين بين الخوةا تعالى فعقد
 أي}معكسسم لنخرجسسن أخرجتم لئن: {السر في لهم يقولون

مسن وأخرجكسم وسإسسلم عليسسه اللسه صسسلى محمسد غلبكسسم لئن
ًا فيكسسم نإطيسسع ول معكم لنخرجن{ بلدكم ًا أحسسد ل أي }؛أبسسد
ً فيكسسم أحد من نإسمع وإن{ .طاعسسة فيكسسم نإعطسسي ول ،قسسول
عليسه اللسسه صسلى محمسسد قساتلكم إن أي }؛لننصرنإكم قوتلتم
كسساذبون أنإهم تعالى شإهد ثم ،معكم ونإكون لننصرنإكم وسإلم

بالدخول السر في المشركين وعد كان فإذا ،القول هذا في
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ًا ،أجلوا إن معهم والخروج ،ونإصرهم معهم ًا نإفاق وإن وكفسسر
ًا كان ًا ذلسسك أظهسسر بمسسن فكيسسف ،كذب ،عليهسسم وقسسدم ،صسسادق

وصسسار ،لهسسم وانإقاد ونإصرهم ،إليها ودعا ،طاعتهم في ودخل
المنسسافقين أن مسسع هذا ،والرأي بالمال وأعانإهم ،جملتهم من
ًا إل ذلك يفعلوا لم فترى{ :تعالى قال كما ،الدوائار من خوف

أن نإخشسسى يقولون فيهم يسارعون مرض قلوبهم في الذين
هسسذه فسسي المرتسسدين مسسن كسسثير حسسال فكسسذا..} دائاسسرةا تصيبنا
اللسه ذكسره السذي العسذر هسذا هو منهم كثير عذر فإن ،الفتنة

.به يعذرهم ولم مرض قلوبهم في الذين عن

أمسسر أو بالفتسسح يسسأتي أن الله فعسى: {تعالى الله قال
* نإسسادمين أنإفسسسهم فسسي أسإسسروا مسسا على فيصبحوا عنده من

أيمسسانإهم جهسسد بالله أقسموا الذين أهؤلء آمنوا الذين ويقول
قسسال ثسسم }،خاسإسسرين فأصبحوا أعمالهم حبطت لمعكم إنإهم

فسسسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا{ :تعالى
أعسسزةا المسسؤمنين علسسى أذلسسة ويحبسسونإه يحبهم بقوم الله يأتي
المرتسدين وجسود عند بد ل أنإه تعالى فأخبر }،الكافرين على
بالذلسسة ووصسسفهم ،المجاهدين المحبوبين المحبين وجود من

علسسسى والشسسسدةا والغلظسسسة والعسسسزةا ،للمسسسؤمنين والتواضسسسع
،القبسساب لعبسساد ولينسسه وذلسسه تواضعه كان من بضد ،الكافرين

التوحيسسد أهسسل علسسى وغلظتسسه وعزته ،واللواط القحاب وأهل
ً بهسسذا فكفسسى ،والخلصا وإن وافقهسسم مسسن كفسسر علسسى دليل

}لئاسسم لومسسة يخافون ول{ :تعالى قال فقد ،خائاف أنإه ادعى
ًا والجهاد الصدق يترك من بضد وهذا ،المشسسركين مسسن خوف

،توحيسسده في  أي}الله سإبيل في يجاهدون{ :تعالى قال ثم
هسسي اللسسه كلمسسة لتكسسون ربهسسم وجه ابتغاء ذلك على صابرين

مهسسم ل بمسسن يبسسالون ل أي ،لئاسسم لومسسة يخسسافون ول ،العليسسا
فيسسه يجاهسسدون ،دينهسسم علسسى يمضسون بل ،دينهم في وآذاهم

،لرضسساه ول لسسسخطه ول الخلسسق مسسن أحد للوم ملتفتين غير
،ومعبسسودهم سإسسيدهم رضسسى مطلسسوبهم وغايسسة همتهسسم إنإمسسا

 .سإخطه من والهرب

ّباد رضى مطلوبه وغاية همته كانإت من بخلف وهذا ع
ممسسا والهسسرب ،ورجسسائاهم واللسسواط القحسساب وأهسسل ،القبسساب

 .والخذلن الضلل غاية هذا فإن ،يسخطهم

واللسسه ءايشسس من يؤتيه الله فضل ذلك{ :تعالى قال ثم
والصسسفات ،العظيم الخير هذا أن تعالى فأخبر }،عليم واسإع

،الفتسسن وقوع عند دينهم على الثابتين اليمان لهل الحميدةا
يشاء من يؤتيه الله فضل هو وإنإما ،بقوتهم ول بحولهم ليس
ورسإوله الله وليكم إنإما{ :قال ثم ،العظيم الفضل ذو والله
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وهسسم الزكسساةا ويؤتسسون الصسسلةا يقيمسسون السسذين آمنسسوا والذين
ًا تعسسالى فسسأخبر }،راكعسسون اللسسه بوليسسة المسسر بمعنسسى خسسبر
الله أعداء موالةا عن النهي ضمنه وفي والمؤمنين ورسإوله
 .والمؤمنين ورسإوله

وإقسسام ورسإسسوله الله إلى أقرب الحزبين أي يخفى ول
فسسي للوليسسة واضسسع ،لضدهم  فالمتولي.الزكاةا وإيتاء الصلةا

والمسسؤمنين ورسإسسوله اللسسه بوليسسة مسسستبدل ،محلهسسا غيسسر
والوثان الشرك أهل ولية للزكاةا المؤتين للصلةا المقيمين
:تسسولهم ولمسسن لحزبسسه الغلبسسة أن تعسسالى أخسسبر  ثم.والقباب

هسسم اللسسه حسسزب فإن آمنوا والذين ورسإوله الله يتول ومن{
.الغالبون}

تجلد     ل  : {  تعلالى      قلوله  ر:  عشل     التاسلع     الدليل
ًا حللاد     مللن     يللوادوأن     خآر  آ  ال     وأاليوم     بالله     يؤمنون     قوم
أوأ     أبنللاءهم     أوأ     آبللاءهم     كللانوا     وألللو     وأرسللوله     الللله

}:  أوأعشيرتهم     إخآوانهم

واليسوم بسالله يسؤمن كسسان مسن تجد ل أنإك تعالى فأخبر
وأن ،قريسسب أقرب كان ولو ورسإوله الله حاد من يواد الخر

كمسسا إل واليمسان هسسو يجتمسسع ل ،له مضاد ،لليمان مناٍف هذا
 .والنار الماء يجتمع

ل آمنسسوا الذين أيها يا{ :آخر موضع في تعالى قال وقد
علسسى الكفسسر اسإسستحبوا إن أوليسساء وإخسسوانإكم آبسساءكم تخسسذوات

ففسسي }،الظسسالمون هسسم فأولئسسك منكسسم يتولهم ومن اليمان
الموافقسسة فسسي لحسسد عسسذر ل أنإه الواضح البيان اليتين هاتين
ًا الكفسسر علسسى والزواج والبنسساء والبسساء المسسوال علسسى خوفسس

كسسان إذا ،النسساس مسسن كثير به يعتذر مما ذلك ونإحو والعشائار
بأنإفسسسهم أوليسساء واتخسساذهم ،مسسوادتهم فسسي لحسسد يرخص لم

ًا ًا ،منهم خوف الكفسسار اتخسسذ بمسسن فكيسسف ،لمرضسساتهم وإيثسسار
ًا أولياء الباعد دينهسسم علسسى الموافقسسة لهسسم وأظهسسر ،وأصحاب

ًا العجسسب ! ومسسن؟لهسسا ومحبسسة المسسور هسسذه بعسسض على خوف
السسردةا مسسع فجمعسسوا ،لسسه واسإسستحللهم لسسذلك اسإتحسسسانإهم

 .الحرام اسإتحلل

الذين     أيها     يا  {     :  تعالى      قوله  ن:  العشروأ     الدليل
إليهم     تلقون     أوألياء     وأعدوأكم     عدوأي     تتخذوأا     ل     آمنوا

يخرجللون     الحللق     من     ءكم  ا  ج     بما     كفروأا     وأقد     بالمودةا
كنتللم     إن     ربكللم     بللالله     تؤمنللوا     أن     وأإيللاكم     الرسللول

ًا     خآرجتم تسروأن     مرضاتي     وأابتغاء     سبيلي     في     جهاد
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أعلنتللم     وأمللا     أخآفيتللم     بمللا     أعلللم     وأأنا     بالمودةا     إليهم
}:  السبيل     سواء     ضل     فقد     منكم     يفعله     وأمن

،أقرباء كانإوا وإن الله أعداء تولى من أن تعالى فأخبر
،المسسستقيم الصسسراط أخطسسأ أي ،السسسبيل سإسسواء ضسسل فقسسد

 .الضللة إلى عنه وخرج

لسسم ،المستقيم الصراط على أنإه عيّيد ممن هذا فأين
ّذ ومن لله، تكذيب هذا فإن ؟عنه يخرج ،كسسافر فهسسو الله بَك

َاسإسستحّل ومسسن الكفسسار، وليسسة مسسن اللسسه حسسرم لما واسإتحلل
ًاَمحّر  .كافر فهو م

:فقال والولد بالرحام اعتذر من شإبهة تعالى ذكر ثم
بينكسسم يفصل القيامة يوم أولدكم ول أرحامكم تنفعكم لن{

اعتسسذر مسسن تعسسالى يعسسذر فلسسم} بصسسير تعملسسون بمسسا واللسسه
أخسسبر بل ،مفارقتها ومشقة عليها والخوف والولد بالرحام

ًا الله عذاب من تغني ول ،القيامة يوم تنفع ل أنإها كمسسا ،شإسسيئ
أنإسسساب فل الصسسور فسسي نإفسسخ فسسإذا: {الخسسرى الية في قال

.}ءلونايتس ول يومئذ بينهم

روأاه     ما     السنة     من  ن:   وأالعشروأ     الحادي     الدليل
النللبي     عللن     جنللدب     بللن     سللمرةا     عن     ،  وأغيره     داوأد     أبو

جللامع     مللن  (     :  قللال     نلله  أ     وأسلللم     عليلله     الللله     صلللى
):  مثله     فإنه     ،  معه     وأسكن     المشرك

مسسن الحسسديث هسسذا فسسي وسإسسلم عليسسه الله صلى فجعل
معهسم وسإسكن وخسالطهم معهم اجتمع أي ،المشركين جامع
وآواهسسم دينهسسم على الموافقة لهم أظهر بمن فكيف ،مثلهم

 . كذبتم:لهم قيل ، خفنا:قالوا ! فإن؟وأعانإهم

ًا ٍر الخوف فليس وأيض ومسسن{ :تعسسالى قسسال كمسسا ،بعسسذ
فتنسسة جعسسل اللسسه فسسي أوذي فسسإذا بسسالله آمنا يقول من الناس
عسسن يرجسسع من وتعالى تبارك يعذر فلم} الله كعذاب الناس
ول أذى يصسسبه لسسم بمسسن فكيسسف ،والخسسوف الذى عنسسد دينسسه

ًا لسسه محبسسة الباطسسل إلسسى جسساؤوا ! وإنإمسسا؟خسسوف مسسن وخوفسس
. الدائارةا

اللسسه أراد لمسسن كفاية هذا وفي كثيرةا هذا على والدلة
 .هدايته
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:تعسسالى قسسال فكمسسا ،وضسسللته فتنتسسه الله أراد من وأما
جسساءتهم  ولسسو* يؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت الذين إن{

}.الليم العذاب يروا حتى آية كل

وأن ،مسسسلمين يحيينسسا أن المنسسان الكريسسم الله ونإسأل
ول خزايسسا غيسسر ،بالصسسالحين يلحقنسسا وأن ،مسسسلمين يتوفانإسسا

. الراحمين أرحم وهو برحمته ،مفتونإين

وسإلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى
آمين
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