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 ـ مقدمة: 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعمالنا،    أنفسنا ومن سيئاتِ   ابهلل من شرورِ   ه، ونعوذُ رُ ه ونستغفِ ه ونستعينُ هلل حنمدُ   إن احلمدَ 
 ي له.  ل فال هادِ له، ومن ُيضلِ  لَّ ضِ فال مُ  هللاُ  من يهدهِ 

 ه.  ه ورسولُ أن حممداً عبدُ  ه ال شريك له، وأشهدُ أن ال إله إال هللا وحدَ  وأشهدُ 
   ََُتُوت َواَل  تـَُقاتِِه  َحقَّ  اّللهَ  اتَـُّقوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  مُّْسِلُموَن  ََي  َوأَنُتم  ِإالَّ  عمران:  نَّ  آل 

102 . 
   َُهم َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا  ََي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِهن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 .1النساء:ْرَحاَم ِإنَّ اّللهَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً  رَِجااًل َكِثرياً َوِنَساء َواتَـُّقوْا اّللهَ الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َوالَ 
    ًَسِديدا قـَْواًل  َوُقوُلوا   َ اّللَّ اتَـُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  َلُكْم  .  ََي  َويـَْغِفْر  َأْعَماَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح 

َ َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعظِ     .72-71الحزاب:يماً  ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اّللَّ
حمداثهتا،    المورِ   رَّ ، وشَ هللا، وخرَي اهلدي هدُي حممٍد   احلديث كتابُ   أصدقَ  فإنَّ أما بعد: 

 يف النار.   ضاللةٍ  ضاللة، وكلَّ  بدعةٍ  لَّ حمدثٍة بدعة، وكُ  وكلَّ 
 هادةِ الشــَّ و   الغيــبِ والرض، عــا َِ  الســماواتِ  رَ ، فــاطِ وميكائيــل وإســرافيلَ  ربَّ جربيــلَ  اللهــمَّ 
ن ك هتدي مَــ إبذنك، إنَّ  فيه من احلقهِ  فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدان ملا اخُتِلفَ   كَ بني عبادِ   أنت َتكمُ 

 ستقيم.شاُء إىل صراٍط مُ تَ 
ملَــّا كانــت ا طــوة الوىل والســاس الحنــراإل الســلوك اةنســاو عــن جــادة احلــق والصــواب 

ــاهيم واملصـــطلحات ــن يف تشـــويه وَتريـــف املفـ ــة ـ ذات العالقـــة كعـــا  وســـلوك  تكمـ الشـــرعية اهلامـ
وتصورات اةنسان، وحبياته الدينية والدنيويــة ـ عــن معناهــا ودالالهتــا الشــرعية الصــحيحة كمــا أرادهــا 

.. َقَصَد أهُل الباطل وخرباء التحريف والتأويــل والتشــويه ـ بكــل  هللا تعاىل وكما أنزهلا على رسوله 
لغراض متباينة يف ا بث واملكر والدهاء ختتلــف مــن فريــق إخــر ـ إىل   أطيافهم ومذاهبهم وأحزاهبم،

تلــك املفــاهيم واملصــطلحات لينفــذوا فيهــا وــوم جهلهــم وَتريفــاهتم وَتويالهتــم الباطلــة بُغيــة إضــالل 
 الناس، وصدهم عن احلق ومتابعته! 

إل الكبــري لكثــري وقد جنحوا إىل حدٍه كبــري فيمــا ســعوا وال يزالــون يســعون إليــه .. وهــذا العــزو 
مــن النــاس عــن اةســـالم .. وعــن العمــل بتعــاليم اةســـالم .. وهــذا التمــدد والتوســع يف االخـــتالإل 
والتفرُِّق والتدابر والتناحر بني أبناء المة .. والذي أهَنَك جسَد المَّة .. ما هو إال مثرة من مثار تلك 

ودالالت تلــك املفــاهيم واملصــطلحات  اجلهــود الكبــرية ملســرية التحريــف والتشــويه الطويلــة ملقاصــد
 الشرعية! 
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ــة  ــوا ـ بـــني الفينـ ــادقني، أن يتفحصـ ــم الصـ ــل العلـ ــن أهـ ــى غـــريان مـ ــا وعلـ ــه يتعـــني علينـ ــذا فإنـ لـ
ــاهيم منهـــا الـــ  عالهـــا غبـــار َتويـــالت  والخـــر  ـ املفـــاهيم واملصـــطلحات الشـــرعية .. وينظـــروا املفـ

لغبــار والدران .. واجلهــاالت .. والتحريفــات .. وَتريفــات املبطلــني الضــالني .. ليزيلــوا عنهــا تلــك ا
وَيددوا هلا نصاعتها .. وصفاءها .. ووضــوحها .. وعطاءهــا .. كمــا كانــت .. وكمــا أُنزلــت .. وكمــا 
فهمهــا الســلف الصــال مــن الصــحابة والتــابعني هلــم إبحســان .. عســى أن يعــود إليهــا دورهــا اهلــام يف 

 .. وإىل رهبم .. وما ذلك على هللا بعزيز. إعادة الناس إىل رشدهم .. وإىل دينهم 
هذا هو السبب الذي محلين على خط هذا البحث اهلام .. وهذا هو اهلدإل مــن كتــاب  لــه 
.. راجياً من هللا تعاىل العون، والتوفيق، والقبول .. وأن َيعل من عملي هذا مفتاح خري، مغالق شر 

 .. إنه تعاىل ويع قريب جميب.
 مد النيب المي، وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى هللا على حم
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 ال إله إال هللا. -1

إىل نبينــا  أشــرإل وأجــل وأعظــم كلمــة أوحاهــا هللا تعــاىل إىل أنبيائــه ورســله مــن لــدن آدم 
 . هي كلمة التوحيد .. ال إله إال هللا حممد 

وإىل يومنا هذا، وإىل أن تقوم  أعظم كلمة نطق هبا اةنسان منذ أن خلق هللا تعاىل آدم  
 الساعة هي كلمة التوحيد .. ال إله إال هللا.

 أفضل الذكر .. ال إله إال هللا.  
 لجلها خلق هللا ا لق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب ..!   
 سودَّت النريان ..! لجلها تزيَّنت اجلنان .. وامحرت وا 

هللا تعـــاىل اجلهـــاد والقتـــل والقتـــال، والســـلم واحلـــرب، والـــوالء والـــرباء .. ويف  علجلهـــا شـــر 
 سبيلها ُتسريَّ كتائب اجلهاد والتحرير، ويرخص كل غاٍل ونفيس ..!  

ــلحة ..  ــا ـ غايـــة أو  مصـ ــا ـ فضـــاًل عـــن أن تعلوهـ هـــي غايـــة الغـــاَيت وأعظمهـــا .. ال توازيهـ
 يلها أشرإل الغاَيت، وأعظم املصال واملقاصد!ترخص يف سب

هي أول منازل املرء عندما خيطو حنو اةسالم .. فال يُقبل منه إسالم وال عمل من دوهنــا .. 
وآخر منازل الفراق وا روج من الدنيا .. إذ لو فارق الدنيا على غري التوحيد .. فال يُقبل منه عمل 

 .. وقد خاب وخسر.
اء والرســل يبتــدئون بــه أقــوامهم .. شــهادة التوحيــد .. فــال يقــدمون علــى أول مــا كــان النبيــ 

 مطلب التوحيد مطلباً .. وال على مصلحة التوحيد مصلحة مهما عظمت وكربت! 
ُعرضت الدنيا كلها على نبينا صلوات هللا وسالمه عليه .. مقابل أن يتخلى أو يسكت عن 

 التوحيد. التوحيد .. فأىب إال أن أيطر الناس أواًل إىل 
 كلمة هبا تُعَصُم الدماء عند حصول العثرات، ومورد الشبهات ..!

كلمــة هبــا وعلــى أساســها يــدخل النــاس اجلنــة أو النــارا فمــن وفَّاهــا حقهــا وأد  شــروطها   
بصدق وإخالص دخل اجلنة مهما كــان منــه مــن عمــٍل طــال، ومــن أعــرض عنهــا و  يوفهــا حقهــا، و  

 كلمة العذاب أبداً، مهما كان منه من عمٍل صال!  يُؤدِه شروطها .. حقت عليه
 .48النساء: ِإنَّ اّللهَ اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء  قال تعاىل:
ُهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن  وقال تعاىل:  . 88النعام:َوَلْو َأْشرَُكوْا حَلَِبَط َعنـْ

لو وزِنت ابلسماوات والرض لرجحت علــيهن، ولقســمتهن ال إلــه إال هللا .. كمــا هي كلمة   
ــوٍح  ــية نـ ــبع  يف وصـ ــماوات السـ ــإن السـ ــه إال هللاا فـ ــال إلـ ــرك بـ ــه:" آمـ ــاة ـ البنـ ــرته الوفـ ــا حضـ ـ ملـ
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ــو أن  ــنَّ، ولــ ــة لرجحــــت هبــ ــه إال هللا يف كفــ ــعت ال إلــ ــة، ووضــ ــعت يف كفــ ــو وضــ ــبع لــ والرضــــني الســ
 [. 1راضني السبع كنَّ حلقة مبهمًة لقصمتهنَّ ال إله إال هللا .."]السماوات السبع وال

ومــع ذلــك   تتعــرض كلمــة ـ عــرب التــاريه وإىل يومنــا هــذا ـ إىل التشــويه والتحريــف والتأويــل 
 الفاسد كما تعرضت له كلمة التوحيد .. ال إله إال هللا!! 

لزاندقــة العلمــانيني الكــافرين، مــروراً فقد تسلَّطت عليها فــَِرق الضــالل والهــواء .. ابتــداًء اب 
 ابلصوفية املنحرفة .. إىل أهل اةرجاء والتجهم .. إىل بعض جيوب السلفية املعاصرة الذين جندوا

 أنفسهم وعلمهم وأقالمهم للذود عن طواغيت احلكم اجملرمني ..!! 
ــا   ــة ـ مــــن دالالهتــ ــدة الباطلــ ــم الفاســ ــرهم وَتويالهتــ ــا ـ بكيــــدهم ومكــ ــد أفرغوهــ ــا فقــ ومعانيهــ

بحة، يف  ومقاصدها .. وتعاملوا معها جمــرد أحــرإل ابردة تــُردَّد علــى اللســن، مــع طقطقــة حبــات الســُّ
زواَي املساجد .. من دون أن تالمس حرارة القلوب، أو أن يكون هلا أثراً فاعاًل يف واقع حياة الناس 

 وعملهم ..!  
ة .. منهجــاً متكــاماًل يف التغيــريا تغيــري   يتعــاملوا معهــا كمــا ُأريــد هلــا أن تكــون .. مــنه  حيــا 

النفس واجملتمعات من أوحال الشرك إىل نور التوحيد، ومــن ملــم اجلاهليــة إىل عــدل اةســالم، ومــن 
 العبودية للمخلوق ـ أَيً كان هذا املخلوق ـ إىل عبادة هللا تعاىل وحده.  

. وصــوروها للنــاس علــى أهنــا أفرغوها من حقيقتها ومعناها ومن الغايــة الــ  أنزلــت لجلهــا . 
جمـــرد أحـــرإل ابردة يتـــربك هبـــا عنـــد الـــذكر أو الـــتالوة، ال مســـاس هلـــا بـــواقعهم وحيـــاهتم وأعمـــاهلم .. 

 وسلوكياهتم .. وعالقة بعضهم ببعض! 
يكفي ـ على مذهب هؤالء احملرهِفني الضالني ـ أن تقوهلا ـ َي عبد هللا ـ ولو ابللسان مرة واحدة  

ا ما يكون من عمل .. وليكن منك بعدها ما يكون من تفريط كــا َيــب عليــك .. وليكن منك بعده
 من طاعات وواجبات!  

قلها مرًة يف العمر .. تكن ـ على مذهب هؤالء احملرهِفني الضالني ـ من أهل النجــاة واةنــان ـ  
 يف الدنيا واإخرة ـ وإن   تعمل هبا وال بشيء من شروطها وواجباهتا ومتطلباهتا!!  

قلهــا مــرًة يف العمــر .. واعبــد بعــدها مــا تشــاء مــن اإهلــة، والصــنام، والطواغيــت اإمثــني ..  
 فذلك ال ُيضريك وال يُعيبك يف شيء! 

ومــا دمــت قــد قلتهــا ـ ولــو مــرة يف العمــر ـ فأنــت ـ علــى مــذهب هــؤالء احملــرهِفني الضــالني ـ يف  
لك كامل احلقوق .. وأنت فوق الشبهات  حصٍن منيع من التكفري أو املساءلة، ومن دخول النار ..

 أو أن ُيشك بك وبدينك وإنانك مهما كان منك من عمل طال!
 

 . 426الدب املفرد:  صحيح 1
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د لقــوهلم هــذا كامــل القبــول والــ وي  وا دمــة مــن  هكذا قالوا، وهكذا يقولون للنــاس، وُوجــِ
م .. قبل طواغيت الكفر والظلم .. فانعكس ذلك ابلدمار واهلالك على العباد، وعلى دينهم وحيــاهت

فالنــاس يف واٍد وحقيقــة هــذا الــدين يف واٍد آخــر، ومــع ذلــك فــإن كثــرياً مــنهم ـ حبكــم تلبــيس هــؤالء 
 احملرهِفني الضالني ـ  حيسبون أهنم ممن حُيسنون صنعاً! 

فحظهــم مــن الــدين والتوحيــد أهنــم يتلفظــون ـ جمــرد تلفــي ـ بشــهادة التوحيــد يف املناســبات  
ون أن يــدروا شــيئاً عــن معانيهــا أو شــروطها ولوازمهــا، أو يُلَزمــوا وكلمــا طُلــِب مــنهم ذلــك .. ومــن د

 العمل هبا وكقتضياهتا يف واقع حياهتم ..! 
وملــا أصــبح المــر هبــذه الســهولةا وهبــذا التســيب واهلــزل والالمبــاالة .. واقتصــرت املطالبــة  

يــع الــتلفي والتســ  على جمرد التلفي هبا من دون أي التزامات أو تبعات أو عمل .. هان علــى اجلم
هبــا، واةتيــان هبــا كلمــا طُلبــت مــنهم: فطواغيــت احلكــم والظلــم يتلفظــون هبــا .. والزاندقــة البــاطنيني 
يتلفظــون هبــا .. والعلمــانيون يتلفظــون هبــا .. وأهــل الشــرك مــن عبــدة الواثن يتلفظــون هبــا .. حــ  

إال ووجــدانه يــتلفي هبــا .. وإذا  الشــيوعيني امللحــدين فــإهنم يتلفظــون هبــا .. بــل مــا مــن كــافر وفــاجر
[ .. ومن دون أن َيــدوا أي تنــاقض أو 2ختاصم اثنان من أهل الفسق والفجور .. تشاَتا وهتاترا هبا]

 تعارض بني واقعهم املنحرإل هذا وبني شهادة التوحيد!
النـــاَس .. وقاتـــل عليهـــا العـــرب  أتـــرون أن شـــهادة التوحيـــد الـــ  كـــان يُطالـــب هبـــا النـــيبُّ  

جم .. وسريَّ لجلهــا الســراَي واجليــو  .. هــي شــهادة التوحيــد هبــذا املعــد املنحــرإل كمــا يريــدها والع
 وُيصورها ويُطالب هبا أرابُب التحريف والتأويل والتزوير؟!  

أترون مشركي قريش ـ وغريهم من املشركني ـ كانوا سريفضون التلفي بشهادة التوحيد .. لو   
ــه أ ــا فهمـ ــا مـ ــيفهمون منهـ ــانوا سـ ــان النـــيب كـ ــر هـــؤالء .. أو كـ ــف والتزويـ ــاه! ـ  رابب التحريـ ـ حاشـ

 يُطالبهم هبا .. ويعين منها ما يروج له أرابب التحريف والتزوير هؤالء؟!
لكن ملا كان المر خالإل ذلك كله .. وكــان اةقــرار بشــهادة التوحيــد يعــين َتطــيم الصــنام 

اةنــان ابهلل .. يعــين التحــرر واال ــالع مــن والواثن والعجــول والبعــول .. يعــين الكفــر ابلطــاغوت و 
العبودية للعبيد والدخول كلياً يف عبادة هللا وحده .. يعين االنسالخ والتخلي والرباء من ملم ومالم 
اجلاهلية وعاداهتا والدخول يف نور وعدل وسلم اةسالم .. يعين ميالداً جديداً .. وعهداً جديداً مع 

 
ــه كثــري مــن النــاس إذا ختاصــم أو اختلــف الواحــد مــنهم مــع اإخــر، قــال أحــد ا ل خــر علــى وجــه  2 ممــا درج علي

اةسكات والتوبيه والتبكيت: وحد هللا َي رجلا أي اسكت وكــفَّ أذاك .. وحنــو ذلــك مــا يفعلونــه يف مسلســالهتم 
الناس، عندما يقول املمثل املهرج: وحدوه .. وحــدوه .. هكــذا ومسرحياهتم الكوميدية املضحكةا لغرض إضحاك 

 يتناولون التوحيد، وهكذا يتعاملون معه!! 
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عــين فقــدان الزعمــاء وطواغيــت احلكــم  صائصــهم وامتيــازاهتم اجلــائرة الــ  نــور اةنــان واةســالم .. ي
 منحتها هلم شرائع الكفر والظلم والطغيان .. يعين الدخول يف الطاعة واالنقياد هلل تعاىل ولرسوله 

ــام بواجبــات وأركــان الــدين .. يعــين بــذلك املهــ  الرواح، وكــل غــاٍل ونفــيس يف ســبيل  .. يعــين القي
نح علــى أســاس الفــوارق إعالء كلم ة التوحيد .. يعين فقدان الفوارق والطبقات، واالمتيــازات الــ  َتــُ

الطبقية .. وغريها من الفوارق الرضية .. ومساواة الشريف القوي مع الوضيع الضعيف أمام حكم 
ــد يعـــين ذلـــك كلـــه .. أىب املشـــركون إال الكفـــ  ــهادة التوحيـ ــان اةقـــرار بشـ ــاىل .. ملـــا كـ ر وشـــرع هللا تعـ

واةعراض واملناجزة والقتال .. ونفروا و روا وأدبروا .. وقاموا وهم ينفضــون ثيــاب الكــرب وا ــيالء، 
انُوا ِإَذا ِقيــَل هلــَُْم اَل ِإلـَـَه ِإالَّ   . و 5:ص َأَجَعَل اْإهِلََة ِإهَلاً َواِحداً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب   وقالوا: كــَ

ُ َيْسَتْكرِبُوَن   . 35فات: الصااّللَّ
فإذا عرفنا ذلك، بقي أن نشري إىل معد مفهوم شــهادة التوحيــد " ال إلــه إال هللا "، كمــا هــو 

.. ليكون الناس على بينة من أمر دينهم وأين هم من   يف دين هللا تعاىل .. وكما يريده هللا ورسوله  
 احلق .. ومن شهادة أن ال إله إال هللا. 

مألوه وال معبود حبق إال هللا تعاىل .. فاةله احلق الذي يستحق أن  : أن الال إله إال هللا تعين 
ُتصرإل له كامل العبادة ـ كعناها العام والشامل جلميــع أنــواع العبــادة الظــاهرة منهــا والباطنــة ـ هــو هللا 
تعاىل وحده ال شريك لها لكمال أوائه وصفاته .. وأفضاله على خلقه .. والنتفاء املثيــل أو الشــبيه 

 . و الند أو الكفء .. الذي ُيشابه أو ُيشارك هللا تعاىل يف شيء من صفاته وخصائصه أ
 وشهادة التوحيد تقوم على ركنني أساسينيا ينتفي التوحيد ابنتفائهما أو انتفاء أحد ا: 
"ا وهــو يتضــمن جانــب  ال إلــهاملعين من الشــطر الول مــن شــهادة التوحيــد " الركن الول:   

واال ــالع مــن الشــرك واملشــركني .. والكفــر ابلطواغيــت .. واإهلــة املزيفــة الكاذبــة ..  النفــي والــرباء
 .واعتزاهلم والرباء منهم وممن يعبدوهنم من دون هللا 

هــذا النفــي .. وهــذا الــرباء مــن الشــرك واملشــركني .. والطواغيــت الــ  تُعبــد مــن دون هللا ..  
العمل معاً .. ال ُُتِزئ إحــداها عــن الخــر ا فمــن أ  َيب أن يكون ابلقلب واالعتقاد، واللسان، و 

ابلنفــي والــرباء مــن الشــرك واملشــركني يف القلــب واالعتقــاد مــن دون قــول اللســان والعمــل .. أو أتــى 
ابالعتقاد والقول ابللســان .. مــن دون العمــل .. ال يكــون قــد أتــى ابلنفــي املطلــوب والكامــل .. وال 

ــهادة ال ــه شـ ــق يف نفسـ ــي يف يكـــون ممـــن حقـ ــد أن أي   انـــب النفـ ــه ذلـــك إال بعـ ــتم لـ ــد .. وال يـ توحيـ
 االعتقاد، وقول اللسان، والعمل معاً.
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ْوِمِهْم ِإانَّ  كما قــال تعــاىل:  ُه ِإْذ قـَـاُلوا ِلقــَ َراِهيَم َوالَــِّذيَن َمعــَ َنٌة يف ِإبـــْ َوٌة َحســَ ْم ُأســْ قـَـْد َكانــَْت َلكــُ
ن دُ  ُدوَن مــِ ــُ نُكْم َوممــَِّا تـَْعب َراء مــِ ــُ ــَداً حــَ َّ بـ اء أَب َداَوُة َواْلبَـْغضــَ َنُكُم اْلعــَ ــْ ا َوبـَيـ ــَ نَـن ــََدا بـَيـْ ْم َوب ْراَن ِبكــُ وِن اّللَِّ َكفــَ

 .4املمتحنة:تـُْؤِمُنوا اِبّللَِّ َوْحَدُه 
:" أن تقــوَل: أســلمُت عــن عالمــات وآَيت اةســالم؟ قــال  وملــا ســأَل الســائُل النــيبَّ  

 [. 3م الصالَة، وتؤ  الزكاَة "]وجهي إىل هللا، وختلَّيُت، وتُقي
ــه   :" وختلَّيــُت "ا أي قــل ـ مــاهراً وابطنــاً ـ ختليــت وتــربأت مــن الشــرك واملشــركني .. وقول

والطواغيت ال  تُعبد من دون أو مع هللا .. وكل ماٍض لك يف جاهليتك يتنــاو ويتعــارض مــع تعــاليم 
 اةسالم.
غاية احلصر والقصر .. ولتستثين من اإهلــة الــ  "ا أداة استثناء جاءت بعد نفي تُفيد   إال"  

"ا فــاهلل تعــاىل وحــده هــو املســتثد مــن هــذا الكفــر،  هللاتُعبــد، والــ  َيــب الكفــر هبــا والــرباء منهــا، " 
وهذا الرباء واالعتزال .. الــذي تضــمنه الــركن الول مــن شــهادة التوحيــد .. وهــو معــد الــركن الثــاو 

اةثبـــات هللان هللا تعـــاىل وحـــده املســتحق للعبـــادة .. والـــذي َيـــب أن مــن ركـــين التوحيـــد الـــذي يُفيــد 
 ُتصرإل إليه وحده عبادة العباد.

هــذا اةثبــات هللان هللا تعــاىل هــو املعبــود حبــق يكــون ابالعتقــاد، وقــول اللســان، والعمــل .. ال  
زئ إحــداها عــن الخـــر ا فمــن أ  ابةثبــات ابلقلــب أو ابلقلـــب وقــول اللســان مــن دون عمـــل  ُتــُ
اجلوارح .. ال يكون قد أتى ابلتوحيد املطلوب .. كما أنه ال يستفيد من توحيده الناقص هذا .. وال 
يتحقق له التوحيد الكامل واملطلوب إال إذا أتى  ميع ا صال معاً: اعتقاد القلب، وقــول اللســان، 

 وعمل اجلوارح.
حيــدا أن اةثبــات لــو واحلكمــة مــن تقــد  جانــب النفــي علــى جانــب اةثبــات يف شــهادة التو  

ــه  ــه يكــون بــذلك قــد خــالط التوحيــد جــاء قبــل النفــي فــإن صــاحبه ال ينتفــع مــن عبادتــه لرب ا لن
ابلشرك، وقبل أن يتربأ من الشرك، خبالإل لو أنه قدم جانب النفي على جانــب اةثبــات فإنــه ينتفــع 

 من توحيده، ويكون توحيده كاماًل ال شائبة فيه. 
هلام لشهادة التوحيد قد دلت عليه مجلة من اإَيت القرآنيــة، كمــا يف هذا املعد اللطيف وا 

ْؤِمن ا جانب النفي والكفر والرباء من الطاغوت وعبادتــه َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت    قوله تعاىل: َويـــُ
وحيــد ا جانــب اةثبــات هللان هللا تعــاىل هــو املعبــود حبــق .. فهــذا الــذي حُيقــق يف نفســه ركــين التاِبّللِه 

ُوثـَْقَى  هــاذين، وأي  ابجلــانبني معــاً: جانــب النفــي واةثبــات  ْرَوِة الــْ َك اِبْلعــُ ِد اْسَتْمســَ ا أي فقــد فـَقــَ
 . وال انقطاع!256البقرة:هلا اَل انِفَصاَم  استمسك بشهادة التوحيد ال إله إال هللا ال  

 
 .  2285صحيح سنن النسائي:   3
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الــذكر: النفــي واةثبــات، ال  مفهــوم املخالفــة أن مــن   حيقــق يف نفســه ركــين التوحيــد اإنفــي 
 يكون قد استمسك ابلعروة الوثقىا أي بشهادة التوحيد.

ا جانب االعتزال والرباء من الشرك َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن    وحنو ذلك قوله تعاىل:
إهنم   يعتزلــوا . فــ 16الكهــف:ِإالَّ اّللََّ  واملشــركني، ومــا يعبــدون مــن طواغيــت وآهلــة مزيفــة كاذبــة 
 عبادتها لنه اةله احلق الذي يستحق أن يُفَرد ابلعبادة.

َراء ممــِهَّا تـَْعبـُـُدوَن   وكذلك قوله تعاىل:  ِه ِإنَــّيِن بـــَ َراِهيُم ِلَبِيــِه َوقـَْومــِ ا جانــب الــرباء َوِإْذ قَاَل ِإبـــْ
ذِ   مــن الطواغيـــت ومـــن عبـــادهتم، وهـــو الـــركن الول مــن التوحيـــد، يَـْهِديِن ِإالَّ الـــَّ ُه ســـَ َرِو فَِإنـــَّ ي َفطـــَ

:جانب اةثبات، وهو الركن الثاو من التوحيــدا أي إال هللا الــذي خلقــين فــإو 27-26الزخرإل .
 ال أتربأ من عبادتها بل أعبده وأخصه ابلعبادة وحده ال شريك له. 

ُم اْلَقــَْدُموَن  أَنــُتمْ . قَاَل َأفـََرأَيـُْتم مَّا ُكنُتْم تـَْعبـُـُدوَن   وحنوه قوله تعاىل: ُدوي  ِه . َوآاَبؤُكــُ ُْم عــَ فـَـِإهنَّ
 ا جانب الكفر والرباء من الطواغيت املعبودين من دون هللا، وإعالن العداوة والبغضاء هلم، وهــذا

اَلِمنَي  مــــن َتــــام الــــرباء والكفــــر هبــــم، وهــــو نثــــل الــــركن الول مــــن شــــهادة التوحيــــد،  ــَ ِإالَّ َربَّ اْلعــ
:فهــو 77-75الشــعراء .  مســتثد مــن تلــك العــداوةا لنــه رمل ورب العــاملني املســتحق وحــده

 للعبادة، وهذا االستثناء الذي تبعه إثبات وإقرار، نثل الركن الثاو من شهادة التوحيد. 
هذه اإَيت وغريها تفيد أن املشركني كانوا مقرين  انب من توحيد الربوبية، وكانوا يعبدون 

رُِكوَن  وحيـــد الربوبيـــة، كمـــا قـــال تعـــاىل:هللا تعـــاىل مـــن جهـــة ت م مُّشـــْ ُرُهْم اِبّللِه ِإالَّ َوهـــُ ــَ ْؤِمُن َأْكثــ ا يــــُ َومـــَ
:فهم آمنوا ابلربوبية وأشركوا ابللوهية، وحنــو ذلــك قولــه تعــاىل:106يوسف .  ْن أَْلتَـُهم مــَّ َولـَـِئن ســَ

ُ فََأَّنَّ يـُْؤَفُكوَن  َخَلَق السََّماَواِت َواْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ  . وقولــه 61العنكبــوت:لَيَـُقوُلنَّ اّللَّ
ُرُهْم اَل   تعاىل: ُ ُقِل احْلَْمُد ّلِلَِّ َبْل َأْكثـــَ وَن َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اّللَّ يـَْعَلمــُ
:الق هلــذا الكــون ومــن فيــه، املتصــرإل خبلقــه وفــق . فهم كانوا مقرين هللان هللا تعاىل هو ا 25لقمان

مشيئته وحكمته، لكنهم كانوا ُيشركون معه آهلة أخر  من جهة توحيد اللوهية والعبادة .. فيعبدون 
املســتحق للعبــادة  معه آهلة أخر ا لذا لو جاء الرباء مطلقــاً ممــا يعبــدون مــن دون اســتثناء ا ــالق 

  تعاىل .. واإهلة الخر  .. وهذا ال َيوز. لعم الرباء من مجيع ما يعبدون: هللا
كما ندرك فساد تفسري شهادة التوحيد بتوحيد الربوبية وحسبا كقــول القائــل عــن معــد " 
ال إله إال هللا "ا أي ال خالق وال ضار وال انفع وال متصرإل يف هذا الكــون إال هللا .. فهــذا التفســري 

ون بــه .. ومــع ذلــك كثــري ممــن يُنســب للقبلــة وأهلهــا يف خاطئ وقاصر .. بل كثــري مــن املشــركني يقولــ 
 زماننا يفسر التوحيد هبذا املعد اإنف الذكر .. مث حيسب نفسه أنه على حق، وأنه ممن 
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 [.4حُيسنون صنعاً!]
أنــه قــال:" مــن قــال ال إلــه إال هللا، وكفــَر كــا يُعبــد مــن  ويف احلــديث فقــد صــح عــن النــيب  

 دُمه، وحسابُه على هللا " مسلم. دون هللا َحُرَم مالُه و 
" وكفَر كا يُعبد من دون هللا "ا ليس هــو مطلــب آخــر مــع شــهادة التوحيــد خــارج   وقوله   

عنها وعن معناها وشروطها، بل هو توكيــد لشــرطها وشــطرها وركنهــا الول املتضــمن جلانــب النفــي " 
 . ال إله " املتضمن ملعد الرباء والكفر بكل ما يُعبد من دون هللا

واعلــم أن لشــهادة التوحيــد شــروطاً، تنتفــي ـ وينتفــي االنتفــاع هبــا ـ ابنتفائهــا أو انتفــاء شــرط 
واحد منها، وهي: النطق واةقرار، والكفر ابلطاغوت، والعلم، والصدق واةخالص، وانتفاء الشك 

هبــا واالنقيــاد  وحصــول اليقــني، والعمــل هبــا، وحمبتهــا وحمبــة أهلهــا حمبــة تنــايف الكــره والــبغض، والرضــى
 [. 5والتسليم هلا، واملوافاة عليها]

كما أن لشهادة التوحيد حقوقاً وواجبات ينتقص التوحيد ويضعف على قدر االنتقاص مــن 
تلك احلقوق والواجبات، ويقو  ويزداد على قدر َتققها والقيام هباا وهي مجيــع مــا فــرض هللا تعــاىل 

والزكاة، وصوم رمضان، وح  البيت ملن استطاع إليه  على عباده من الفرائض والطاعات، كالصالة،
 [.6سبياًل، واجلهاد يف سبيل هللا وغريها من العمال الواجبة]

ــداً قـــال رســـول هللا  ــه إال هللا، وأن حممـ ــَل النـــاَس حـــ  يشـــهدوا أن ال إلـ رُت أن أقاتـ :" أُمـــِ
ُموا مــين دمــاَءُهم وأمــواهَلم إال حبــقِه رســوُل هللا، ويُقيمــوا الصــالَة، ويُؤتــوا الزكــاَة، فــإذا فعلــوا ذلــك عَ  صــَ

 اةسالم، وحساهُبم على هللا " متفق عليه.
 :" أُمرُت أن أقاتَل الناَس ح  يشهدوا أن ال إله إال هللا، ويؤمنوا مل وكا ِجئُت وقال 

  به، فإذا فعلوا ذلك َعَصُموا مين دماَءهم وأمواهَلُم إال حبقها، وحساهُبم على هللا " مسلم.
 ال أشــهد أن  أابيعــه فاشــ ط علــيَّ  هللا  رســولَ  أتيــتوعن ابن ا َصاصية السَّدوسي قال: 

 ،البيــتَ  وَتــ َّ  ،الزكــاةَ  يوتــؤدهِ  ،رمضانَ  وتصومَ  ،وتصلي ا مسَ  ،هه ورسولُ عبدُ  حممداً  إال هللا وأنَّ  إله
ـ  ودٍ شر ذَ فوهللا ما  إال عَ  ااةالزك ما: أطيقه هللا أما اثنتان فال فقلت: َي رسولَ   ،هللا  يف سبيلِ   وُتاهدَ 

من  بغضبٍ  فقد ابءَ   برَ أنه من وىل الدُّ  فيزعمون  أهلي ومحولتهم، وأما اجلهادُ  رسلُ   هنَّ أي من اةبل ـ  

 
هللا تعاىل يف أوائــه  شهادة التوحيد شاملة لقسام التوحيد الثالثة معاً: توحيد الربوبية، وتوحيد اللوهية، وتوحيد  4

 يف كتابنا " شروط ال إله إال هللا "، فراجعه إن شئت.  وصفاته، كما بينا ذلك 
 قد تناولنا شرح هذه الشروط وأدلتها بشيء من التفصيل يف كتابنا " شروط ال إله إال هللا "، فراجعه إن شئت.   5
حكــم  ابستثناء فريضة الصالةا فإهنا شرط لصحة التوحيد، ينتفــي التوحيــد ابنتفائهــا .. كمــا بينــا ذلــك يف كتابنــا "   6

 اترك الصالة "، وكتاب " أعمال خُترج صاحبها من امللة "، فراجعهما إن شئت. 
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، هــاكَ ه وحرَّ يــدَ  هللا  فقــبض رســولُ  !املــوتَ  فكرهــتُ  ت نفســيعَ خشَــ  إذا حضــرو قتــالٌ  فأخاإلُ ، هللا
 [. 7]هنكلَّ   فبايعته عليهنَّ  ؟!"، ةَ اجلنَّ  دخلُ تَ  مَ فبِ  هادَ جِ  والََ  ةقَ دَ صَ  الل:" وقا

فعَة دنيــاهم علــى ديــنهم، فــإذا وقــال  َخِط هللا مــا   يــُؤثِروا ســَ :" ال إلــه إال هللا َتنــع مــن ســَ
 [.8فعلوا ذلك، مث قالوا ال إله إال هللا، قال هللا: كذبتم "]

ا .. ولكي تعــرإل مــد  قربــك هذه هي شهادة التوحيد .. فانظر ـ َي عبد هللا ـ أين أنت منه
أو بعدك عنها، َسْل نفسَك السئلة التالية، مث اصدق نفسك يف اةجابة عنها: هــل شــهادة التوحيــد 
ــاة .. أم لــك موجهــات ومــؤثرات أخــر   هــي الــ  توجهــك وتســريك .. وَتــدد مواقفــك يف هــذه احلي

 غريها ..؟!
.. يف مجيـــع تقلباتـــك هـــل تعـــيش مـــع شـــهادة التوحيـــد .. وشـــهادة التوحيـــد تعـــيش معـــك 

ك .. وتعاملــك مــع نفســك واإخــرين .. أم أنــك تعــيش  وأطوارك .. وســكناتك وأحوالــك .. وأنفاســِ
 مع غريها؟!

 عند مورد النزاع واالختالإل َتتكم إليها أم أنك َتتكم إىل غريها ..؟! 
.. علــى أي أســاس تفســر الشــياء .. وتفهــم الشــياء .. وَتــدد موقفــك منهــا ســلباً وإَيــاابً 

 سلماً وحرابً .. حباً وجفاًء .. على أساسها أم على أسس أخر  غريها؟! 
هل َتبها .. وَتب أهلها .. أم أنك ممــن حيبــون أعــداءها .. مث بعــد ذلــك تــزعم ـ زوراً ـ أنــك 

 من أوليائها وممن حيبوهنا؟! 
مــن هــل تنتفــع منهــا ومــن مثارهــا وعطائهــا كــل حــني .. أم أنــك عنهــا وعــن عطائهــا ومثارهــا 

 الغافلني الزاهدين؟!
فللتوحيـــد عطـــاء مســـتمر ال ينضـــب وال يتوقـــف، مهمـــا غـــرإل منـــه الغـــارفون، وتفقـــه فيـــه 

ٌت  املتفقهــون، كمــا قــال تعــاىل: ُلَها اَثبــِ ٍة َأصــْ َجرٍة طَيِهبــَ ًة َكشــَ ًة طَيِهبــَ َثاًل َكِلمــَ ُ مــَ َرَب اّلله َف ضــَ َر َكيــْ َأَ ْ تـــَ
َماء  ا يف الســَّ ْؤِ  . َوفـَْرُعهــَ ــُ ذَكَُّرونَ تـ ْم يـَتــَ اِس َلَعلَّهــُ ــَّ اَل ِللن ــَ ُ اَلْمث ِرُب اّلله نٍي إبِِْذِن َرهبــِهَا َوَيضــْ لَّ حــِ ا كــُ  ُأُكَلهــَ

:25-24إبراهيم. 
  َر ا ببصــرك وبصــريتك .. وبقلبـــك وفكــركا فــالنظر يف الشــياء ال يكتمـــل إال إذا  َأَ ْ تـــَ

ال للمــؤمن، أمــا الكــافر فتقتصــر رؤيتــه ل شــياء مجع بني نظر البصر والبصرية معاً .. وهذا ال َيتمع إ
ــب ..  ــر وحسـ ــة البصـ َثالً   علـــى رؤيـ ــَ ُ مـ َرَب اّلله ــَ َف ضـ ــْ ــح  َكيـ ــدبر .. لتتضـ ــار والتـ ــل واالعتبـ ا للتأمـ

ا وهي شهادة التوحيدا ال إله إال هللا ال  لو وزنت َكِلَمًة   املقاصد .. ويظهر املخبوء من املعاو 
 

 قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه أمحد والطرباو يف الكبري والوسط، واللفي للطرباو، ورجال أمحد موثقون.  7
 ياهم "ا أي عطاء دنياهم.  : رواه البزار، وإسناده حسن. وقوله " سفعة دن277/ 7قال اهليثمي يف الزوائد  8
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ليهن ال إله إال هللا .. ولو كــن حلقــًة مبهمــة لقصــمتهنَّ ال إلــه إال هللا ابلسماوات والرض لرجحت ع
   ًطَيِهَبة  .. ا طيبًة يف أحرفها وكلماهتا وذكرها .. طيبة يف معناها .. طيبة يف عطائها ومثارها وآاثرها

وقوهتــا .. ومتانتهــا  ا طيبة يف مشوخهــا .. َكَشَجرٍة طَيِهَبةٍ   طيبة يف نتائجها ملن خُيتم له هبا .. طيبتها 
ــاس ..  ــا للنـ ــا .. ونفعهـ ــا .. وطعمهـ ــا .. ومثارهـ ُلَها .. وملهـ ــْ ــدة ..  َأصـ ــة وممتـ ا أي جـــذورها متينـ

 وضاربة يف أطناب الرض وأعماقها .. ترشــف مــن ال بــة صــفوة الغــذاء وأنقــى املــاء .. ممــا َيعلهــا 
َماء ات الطقــس .. .. وتقلبــ  ا اثبتة قويــة تستعصــي علــى الــرَيح واملخــاطر  اَثِبتٌ  ا يف الســَّ  َوفـَْرُعهــَ
 ا ممتــد علـــى قـــدر امتـــداد جـــذورها يف الرض .. يســتمد غـــذاءه وقوتـــه ونضـــارته وخضـــرته .. مـــن

اجلذور املمتــدة يف الرض .. وكــذلك اجلــذور تســتمد كثــرياً مــن غــذائها وقوهتــا مــن الفــروع والغصــون 
ؤثهِر ويتأثَّر ابإخر .. وهكذا شهادة التوحيد " ال املمتدة يف السماء .. فكل منهما اجلذور والفروع ي

إله إال هللا "ا فهي ضاربة  ذورها يف قلــب اةنســان املــؤمن ـ ال تضــرها فتنــة وال شــبهة وال شــهوة .. 
فــال يقــو  مــع التوحيــد شــيء .. فالتوحيــد حيــرق الشــبهات ويهــذِهب الشــهوات ـ تســتمد مــن أعمــال 

وماءهــا .. ليثمــر هــذا الغــذاء .. فروعــاً صــاحلة معطــاءة تظهــر علــى القلب اةنانية غــذاءها ورحيقهــا 
اجلوارح والبدن .. فالقلب إذا ُعِمَر ابلتوحيد أينعــت مثــاره علــى اجلــوارح الظــاهرة .. وال بــد .. وكمــا 
أن التوحيد يف القلــب يــؤثر يف عطــاء اجلــوار قــوة وضــعفاً حبســب قــوة وضــعف التوحيــد يف القلــب ..  

يف القلب يتأثر سلباً أو إَياابً ممــا يعــ ي اجلــوارح الظــاهرة مــن قــوة أو ضــعف .. كذلك فإن التوحيد 
حبسب نوع العمال .. كالشجرة َتامــاً .. الــ  تتــأثر جــذورها بفروعهــا وفروعهــا  ــذورها .. يصــدق 

:" أال وإن يف اجلســـد مضــــغة، إذا صـــلحت " ابلتوحيــــد " صـــلح اجلســــد كلــــه، وإذا ذلـــك قولــــه 
فســد اجلســد كلــه " البخــاري. فكــل مــن الظــاهر والبــاطن يــؤثر ويتــأثر ابإخــر،  فســدت " ابلشــرك "

 ويدل عليه. 
ا ذه الشجرة الطيبة املباركــة ه ْؤِ  ُأُكَلهــَ نيٍ   ا أي مثارهــا وعطاءهــا وخريهــا  تـــُ لَّ حــِ ا  كــُ

أي كــل وقــت مــن غــري انقطــاع وال توقــف .. فهــي ليســت موويــة العطــاء .. بــل عطاؤهــا ممتــد طيلــة 
واسم والفصول .. وكذلك كلمة التوحيد فعطاؤها مســتمر يف كــل حــني ووقــت مــن غــري توقــف وال امل

انقطاع .. فخريها ال ينضب .. وهو ممتد ومستمر علــى مــدار الفصــول والشــهور والَيم والســاعات 
 .. واللحظات .. ال غد للمرء عنه ولو لربهة واحدة.
رة املباركة .. ال يتحصل صدفة .. أو من تلقاء هذا ا ري العظيم وهذا العطاء املبارك للشج

نفسها .. أو جملرد العوامل الطبيعية احمليطة هبا .. كما يظن اجلاحدون الكافرون .. كال ليس شيئاً من 
َا ذلك .. بل هو حيصل   ا الــذي خلقهــا، وخلــق كــل مــا َتتــاج إليــه مــن عوامــل وعناصــر  إبِِْذِن َرهبِه

رج النــاس وغذاء .. ليستوي عطاؤها ومج اهلا .. وتستوي مثارها .. كذلك شهادة التوحيد .. فهــي ختــُ
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مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد .. ومــن ملــم ومــالم الشــرك .. إىل عــدل ونــور التوحيــد .. 
وتنفــع صــاحبها يــوم القيامــة .. لكــن هــذا كلــه يــتم إبذن هللا تعــاىل ومشــيئته، فــاهلل تعــاىل هــو اهلــاديا 

 ُيضــل مــن يشــاء .. ومــن يهــده هللا فهــو املهتــد .. ومــن ُيضــلل فــال هــادي لــه .. يهدي من يشاء و 
ُ الظَــّالِ  ُ الَِّذيَن آَمُنوْا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّنـَْيا َويف اإِخَرِة َوُيِضلُّ اّلله ا يـُثـَبِهُت اّلله ُ مــَ ُل اّلله ِمنَي َويـَْفعــَ

اُء  ُ اَلْمثـَـاَل  ابــت هــو شــهادة التوحيــدا ال إلــه إال هللا .. . والقــول الث27إبــراهيم:َيشــَ ِرُب اّلله َوَيضــْ
، أي يعتربون ويتفكرون .. ويتذكرون مجيع املعاو اإنفة الذكر .. فينتفعون  ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ 

 [.9من تلك المثال ال  يضرهبا هللا للناس]
ه ـ إن صدقت نفسك يف اةجابة عنها عرفت أين أنت من هذه السئلة ـ اإنفة الذكر أعال

شهادة التوحيد .. وأين موقعك منها ومن أهلهــا .. وعلمــت هــل أنــت ممــن ينتمــون إليهــا وإىل أهلهــا 
ًَ وزوراً!  حقَّاً .. أم ممن ينتسبون إليها وإىل أهلها اوًا

 
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . حُمَمٌَّد َرُسوُل هللِا   -2

 
أصــارحكم القــول: أنــين كلمــا ضــربت يف فــالٍة ورأيــُت شــجرة ضــخمة ضــاربة اجلــذور يف الرض والتــاريه، شــا ة  9

 االمتداد يف السماء، وافرة العطاء والثمر .. تذكرت شهادة التوحيدا ال إله إال هللا. 
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على أنه جمــرد رمــز لــدين وأمــة  ء الذين يتعاملون مع شخص احلبيب املصطفى كثرٌي هؤال 
.. يُتربهك ابوه وذكــره .. حقــه علــيهم أن حيتفلــوا كــيالده وذكــره مــرة يف العــام .. مث ينســونه طيلــة أَيم 

 العام!
ء كثــرٌي هــؤالء الــذين يشــهدون أن حممــداً رســوُل هللا .. وأنــه نــيب ُمرســل .. وأنــه خــا  النبيــا

واملرسلني .. لكن ال تتعد  شهادهتم هذه ساحة التصديق القلــيب، واللفــي ابللســان إن طُلــب مــنهم 
ذلــك .. بينمــا يف العمــل وواقــع حيــاهتم .. يعصــونه وال يُطيعونــه .. وال يتبعونــه .. وال يوقرونــه .. وال 

وشــرع الطــاغوت .. حُيلون حالله وال حُيرمون حرامه .. يُعقبون عليه وعلــى حكمــه .. يُقــدمون حكــم 
وأذواقهــم وأهــواءهم الــ  يســموهنا ابلعقليــات والسياســات .. علــى حكمــه وســنته وشــرعه املنــزَّل .. 
يوالون أعداءه عليه وعلى دينه وأتباعه .. مث هم ـ مع هذا اةمث العظيم ـ يزعمــون أهنــم ممــن يشــهدون 

صــنعاً .. وأن شــهادهتم هــذه انفعــتهم  أن حممــداً رســوُل هللا .. وأهنــم مــن أتباعــه .. وأهنــم ممــن حُيســنون 
 يوم الدين!

يشهدون أن حممداً رسوُل هللا .. مث يف املقابل أيبون أن حيتكموا إليه .. أو يرجعوا إليــه فيمــا 
 قد تنازعوا فيه .. ولو احتكموا إليه ال يرضون حبكمه .. وال يسلموا له تسليماً!

يُعلنون احلرب تلو احلرب عليه .. وعلى دينه يشهدون أن حممداً رسوُل هللا .. مث يف املقابل 
 .. وشرعه .. وأتباعه املؤمنني املوحدين اجملاهدين!

 ! يشهدون أن حممداً رسوُل هللا .. بينما أسوهتم .. ومثلهم العلى غري حممد 
يشهدون أن حممداً رسوُل هللا .. مث يف املقابل حيبون أشياء وأشياء أكثر من حممٍد رسول هللا 

 . ولــو خــريوا بينهــا وبــني النــيب املصــطفى .  لقــدموها عليــه .. ولشــحوا هبــا عليــه وعلــى دينــه ..
 وسنته!

فيمــا ُيالمــس هــواه ونيــل إليــه .. أو فيمــا ال ي تــب عليــه  ومــن هــؤالء مــن يتبــع حممــداً 
  خبالإل ما يهــو  ويريــد .. أو أو اتباع سنته  تبعات يف حياته ومعاشه .. فإن جاء حكم حممد 

كان اتباعه سي تب عليه تبعات .. ومواقف .. ومفاصــلة .. ووالء وبــراء .. وبــذل وتضــحية وعطــاء 
 .. أعرض واع ض وأن   انبه .. كأنه ال يعرإل هذا النيب العظيم .. وليس من أتباعه! 

وهلؤالء مجيعاً نصارحهم القول، وبكل وضوح: أنكم لستم على شيء ..   تؤمنوا بعد .. و  
بعد أن حممداً رسوُل هللا .. و  تعرفوا بعد معد أن حممداً رسول هللا .. مهمــا كررَتوهــا علــى   تشهدوا

بحتكم .. أو تســميتم ابوــه الشــريف .. مــا دمــتم علــى هــذا الوصــف الشــنيع  ألسنتكم .. وحبات ســُ
 اإنف الذكر أعاله! 



 15 

يزينون واقعكم الباطل ال يغرنكم ما تسمعونه من مشايه التجهم واةرجاء ا بثاء .. الذين 
هــذا .. ويصــورون لكــم أنكــم قــد جئــتم ابملطلــوب .. وكــا حيقــق لكــم النجــاة .. فهــؤالء يكــذبونكم 

 احلديث وال يصدقون!
.. تعين أن ُتطيعــه فــال تُقــدم علــى طاعتــه طاعــة  لــوق، كمــا  شهادة أن حممداً رسوُل هللا 

 . 59النساء:وا اّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيعُ  قال تعاىل:
وَل  وقـــال تعـــاىل: وْا اّللهَ َوالرَّســـُ ْل َأِطيعـــُ ْوْا  ا أمـــر يُفيـــد الوجـــوب قـــُ ا وأبـــوا فـــِإن تـََولـــَّ

 . 32آل عمران:فَِإنَّ اّللهَ اَل حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن   وأعرضوا عن طاعة هللا والرسول 
رِِه فـَْلَيْحذَ   وقال تعاىل: ْن َأمــْ نــٌَة  إىل أمــر غــريه  ِر الَــِّذيَن خيــَُاِلُفوَن عــَ يبَـُهْم ِفتـْ أي  َأْن ُتصــِ

 . يف الدنيا قبل اإخرة.63النور:َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  شرك، فتحبط أعماهلم 
" نظــرت يف املصــحف فوجــدت طاعــة : قــال اةمــام أمحــد:56قال ابن تيميــة يف الصــارم ص

يبَـُهْم  يف ثالثة وثالثني موضعاً، مث جعــل يتلــو:  الرسول   رِِه َأْن ُتصــِ ْن َأمــْ َذِر الَــِّذيَن خيــَُاِلُفوَن عــَ فـَْلَيحــْ
َنٌة   . وجعل يكررها، ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من ِفتـْ

 الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. 
يث، ويــذهبون إىل رأي ســفيان! فقــال: أعجــب لقــوم وعــوا وقيــل لــه: إن قومــاً يــدعون احلــد

َذِر  احلديث وعرفوا اةسناد وصحته يدعونه ويذهبون إىل رأي ســفيان وغــريه! قــال هللا تعــاىل: فـَْلَيحــْ
َنةٌ  رَبُ َواْلفِ  وتدري ما الفتنة ؟ الكفر. قال هللا تعاىل:  الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ َنُة َأكــْ تـْ

، وتغلــبهم أهــواؤهم إىل الــرأي ..؟!" . فيــدعون احلــديث عــن رســول هللا 217البقــرة: ِمَن اْلَقْتِل 
 هـ. -ا

ويــذهب إىل رأي عــا  جمتهــد كســفيان الثــوري .. فمــا يكــون  هــذا فــيمن يــدع قــول النــيب 
الكافرين .. ال شك أنه ويذهب إىل آراء وأقوال وأحكام الطواغيت   القول فيمن يدع قول النيب  

 أوىل هللان تصيبه فتنة، وأن يقع يف الشرك.
ــاىل: ــال تعـ وال وقـ ــُ ا الرَّسـ ــَ ا اّللََّ َوَأطَْعنـ ــَ ا َأطَْعنـ ــَ تَـنـ وَن ََي لَيـْ ــُ اِر يـَُقولـ ــَّ وُهُهْم يف النـ ــُ ُب ُوجـ ــَّ ْوَم تـَُقلـ ــَ  يــ

:66الحزاب . 
نــة إال مــن أىب "، قيــل: أنه قال:" كــلُّ أمــ  يــَدخلون اجل ويف احلديث فقد صح عن النيب 

 ومن أيىب َي رسوَل هللا؟ قال:" من أطاعين دخَل اجلنََّة، ومن عصاو فقد أىب " البخاري.
 وعـــن أمل ســـلمة أن أاب هريـــرة، قـــال لرجـــل:" َي ابـــن أخـــي، إذا حـــدثُتَك عـــن رســـول هللا 

 ال فالن [". كأن تقول: كما قال فالن وفالن .. أو ولكن ق10حديثاً فال تضرب له المثال]
 

 .  20صحيح سنن ابن ماجه:   10
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 وفالن .. فهذا يتناو مع الدب .. وكمال الطاعة واالنقياد. 
وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزَل عليكم حجارٌة من السماءا أقول: قال رسول هللا،  

 وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!
وإىل سنته .. وترضى حبكمــه  .. تعين أن َتتكم إىل حممد  شهادة أن حممداً رسوُل هللا 

َفال َورَبِهَك ال يـُْؤِمُنوَن حــَ َّ  من غري حرج، وال ممانعة أو مدافعة، وُتسلم له تسليماً، كما قال تعاىل:
نَـُهْم مثَّ ال َيَُِدوا يف أَنـُْفِسِهْم َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِهُموا َتْسِليماً   .65لنساء:احُيَكِهُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

وشريعته، فقد  : فكل من خرج عن سنة رسول هللا 28/471الفتاو   قال ابن تيمية يف
يف مجيــع مــا شــجر بيــنهم مــن  أقسم هللا بنفسه املقدسة أنــه ال يــؤمن حــ  يرضــى حبكــم رســول هللا 

أمور الدين والدنيا، وح  ال يبقى يف قلوهبم حرج من حكمه، ودالئل القرآن على هذا الصل كثرية 
 هـ.   -ا

قيم:" أقسم سبحانه بنفسه املقدسة قسماً مؤكداً النفــي قبلــه، عــدم إنــان ا لــق وقال ابن ال
حــ  حيكمــوا رســوله يف كــل مــا شــجر بيــنهم مــن الصــول والفــروع، وأحكــام الشــرع، وأحكــام املعــاد 
وســائر الصــفات وغريهــا، و  يثبــت هلــم اةنــان كجــرد هــذا التحكــيم حــ  ينتفــي عــنهم احلــرجا وهــو 

شرح صدورهم حلكمه كل االنشراح وتنفسح له كل االنفساح، وتقبله كل القبــول، ضيق الصدر، وتن
ابلرضــى والتســليم وعــدم املنازعــة،  و  يثبت هلم اةنان بذلك أيضاً ح  ينضــاإل إليــه مقابلــة حكمــه

 هـ.  -وانتفاء املعارضة واالع اض "ا
   َُّن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّلل رِِهْم َومــَ ْن َأمــْ  َوَرُسولُُه َأْمراً َأن َيُكوَن هَلُُم ا ْــِرَيَُة مــِ

. فليس هلم إال التسلم والرضى .. أما إن 36الحزاب : يـَْعِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيناً 
. ورفــع اليــدي وخفضــهاا أبــوا إال االختيــار .. وأن يُعِرضــوا قضــاء وحكــم هللا ورســوله إىل االختيــار .

من يريده ومن ال يُريده .. مث يكون االختيار موافقاً لرغبة الكثرية وإن جاء اختيارها  الفاً ومعارضاً 
ــر  .. ليســـوا  ــرآن الكـ ــنص القـ ــؤالء بـ ــدنقراطيني الكـــافرين ـ فهـ ــة الـ ــى طريقـ ــوله ـ علـ ــاء هللا ورسـ لقضـ

 كؤمنني!
ا هذا بلساهنم .. لكن يف واقع عملهم  ّللَِّ َواِبلرَُّسوِل َوَأطَْعَناَويـَُقوُلوَن آَمنَّا ابِ   وقال تعاىل:

ُهم   وحياهتم   نـْ َوىلَّ َفرِيــٌق مــِه ِد َذلـِـَك   عــن الطاعــة والتحــاكم إىل هللا والرســول  مثَّ يـَتـــَ ن بـَعــْ ا مــِه
ب ادعاءهم أي من بعد أن صرحوا بلساهنم أهنم آمنوا وأطاعوا .. لكن ملا كان واقعهم وعملهم يكذ

  . 47النور:َوَما ُأْولَِئَك اِبْلُمْؤِمِننَي  ابلكفر والنفاق  وزعمهم هذا حكم عليهم الرب 
ا  هــذا قــول املنــافقني وصــنيعهم .. أمــا قــول املــؤمنني وصــنيعهم .. فهــو كمــا قــال تعــاىل: ِإَّنــََّ

ْعنــَا َوَأطَْعنــَا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسوِلِه لِــ  نَـُهْم َأن يـَُقولــُوا وَِ ا مــن دون أن َيْحُكَم بـَيـــْ



 17 

 يُتبعــوا قــوهلم هــذا إعــراض أو اعــ اض أو تــو  وإدابر .. وهــم لجــل ذلــك اســتحقوا ثنــاء ا ــالق 
 . الفائزون.51النور:َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  عليهم 

رد إىل حممـــد  .. تعـــين شـــهادُة أن حممـــداً رســـوُل هللا  وإىل ســـنته النزاعـــات ومــــا  أن تـــُ
.. وليس إىل الشعب .. أو الكثريــة .. أو الحــزاب .. أو غــريهم مــن النــاس، كمــا قــال   اخُتِلَف فيه

ْيٍء  تعــاىل: ازَْعُتْم يف شــَ ِإْن تـَنــَ ُردُّوُه ِإىَل اّللَِّ  ا صــيغة نكــرة تفيــد العمــوم والشــمولا أيه شــيء فــَ ــَ فـ
ُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َواْليَـْوِم اْإِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن ََتِْويالً َوالرَُّسوِل إِ  ُتْم  . أي 59النساء: ْن ُكنـْ ِإْن ُكنـْ

ِر  ْوِم اْإخــِ وِل  ا فــردوا مــا تنــازعتم فيــه تـُْؤِمنـُـوَن اِبّللَِّ َواْليـــَ ، فــإن انتفــى الــرد إىل هللا ِإىَل اّللَِّ َوالرَّســُ
انتفى اةنان ابهلل واليــوم اإخــر، ودل أنكــم ال تؤمنــون ابهلل واليــوم اإخــرا فاةنــان   ل  وإىل الرسو 

يكــون  ، والرد إىل هللا ورســوله بعــد وفــاة النــيب ابهلل شرطه والزمه حصول الرد إىل هللا والرسول 
 ابلرد إىل الكتاب والسنة.

ترفع قواًل أو حكماً أو شخصاً على  .. تعين أن ال تُقدم وال شهادُة أن حممداً رسوُل هللا 
ــََدِي اّللَِّ  ، كمــا قــال تعــاىل:قــول وحكــم وشــخص الرســول  ُموا بـَـنْيَ ي دِه ا الــَِّذيَن آَمنــُوا ال تـُقــَ ََي أَيُـّهــَ

يٌع َعِليٌم، ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا َأْصَوا ْوِت النــَّيبِه َوال َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ وَِ َتُكْم فـَْوَق صــَ
  .2-1احلجرات: َُتَْهُروا َلُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْن ََتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُرونَ 

بط  هذا فيمن يرفع جمرد صوته فوق صوت النــيب  .. خُيشــى عليــه أن حيــبط عملــه ـ وال حيــُ
ك ـ وهــو ال يشــعر وال يــدري .. فكيــف كــن يرفــع قولــه وحكمــه أو قــول وحكــم غــريه العمل إال الشر 

.. ال شـــك أنـــه أوىل هللان حيـــبط عملـــه، وأن يكـــون مـــن  مـــن البشـــر علـــى قـــول وحكـــم الرســـول 
 ا اسرين. 

أي حـــَذر أن َتـــبط أعمـــالكم، أو خشـــية أن َتـــبط  :"55قـــال ابـــن تيميـــة يف الصـــارم، ص
عمــالكم، وال حيــبط العمــال غــري الكفــرا لن مــن مــات علــى اةنــان أعمــالكم، أو كراهــة أن َتــبط أ

فإنه ال بد أن يدخل اجلنة وخيرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله   يدخل اجلنــة قــط، ولن 
العمال إَّنا حيبطها مــا ينافيهــا، وال ينــايف العمــال مطلقــاً إال الكفــر ... فــإذا ثبــت أن رفــع الصــوت 

واجلهر له ابلقول خُياإُل منه أن يكفر صاحبه وهــو ال يشــعر، وحيــَبط عملــه بــذلك، فوق صوت النيب  
ــه مــن التعزيــر والتــوقري والتشــريف  ــة لــذلك وســبب فيــه، فمــن املعلــوم أن ذلــك ملــا ينبغــي ل وأنــه مظن
والتعظيم واةكرام واةجالل، وِلما أن رفع الصوت قد يشتمل علــى أذ  لــه واســتخفاإل بــه، وإن    

فـــع ذلـــك، فـــإن كـــان الذ  واالســـتخفاإل الـــذي حيصـــل يف ســـوء الدب مـــن غـــري قصـــد يقصـــد الرا
 هـ.  -صاحبه، يكون كفراً، فالذ  واالستخفاإل املقصود املتعمد، كفر بطريق الوىل "ا
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: فإذا كان رفع أصواهتم فوق صوته ســبباً حلبــوط أعمــاهلم 1/51وقال ابن القيم يف العالم 
أذواقهــم وسياســاهتم ومعــارفهم علــى مــا جــاء بــه ورفعهــا عليــه؟! ألــيس فكيف تقد  آرائهم وعقوهلم و 

 هـ. -هذا أوىل أن يكون حُمبطاً لعماهلم ا
كفَر وحلَّ مالُه   وقال الشيه حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: َمن رفَع رجاًل يف رتبة النيبِه 

 هـ.  -[ا11ودمه، و  تنفعه الشهاداتن وال الصالة ]
.. فمــا  .. فكيف كن يرفع رجاًل فوق رتبة النــيب  اًل إىل رتبة النيب هذا فيمن يرفع رج

 حكمه .. وما يكون القول فيه؟!
يف املتابعة واالنقيــاد فــال تتبــع إال  .. تعين أن تُفرد حممداً  شهادة أن حممداً رسوُل هللا  

.. وفيمــا اتبــع فيــه رســوَل  إَيه .. وما سواه تتبعه ـ على بينة وبصرية ـ من أجل متابعته لرســول هللا 
قــُْل ِإن ُكنــُتْم َتُِبــُّوَن اّللهَ  فال طاعة لــه، كمــا قــال تعــاىل: ، فإن عصى أو خالف أاب القاسم هللا  

ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم  ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّلله . فمــن عالمــات حــب هللا 31آل عمران:فَاتَِّبُعوِو حُيِْبْبُكُم اّلله
.. فعلى قدر املتابعة تكون احملبة .. وعلى قدر   .. متابعة النيب   لعبده، وحب العبد لربه    تعاىل 

 احملبة تكون املتابعة .. فكل منهما الزم وملزوم ل خر .. ومن ينتفي عنــه مطلــق املتابعــة للرســول 
.. ومــن تنتفــي  لــه .. وحمبــة ا ــالق  .. كان ذلك دلياًل ماهراً علــى انتفــاء مطلــق حمبتــه  القــه 

 ال يكون مؤمناً.   عنه مطلق احملبة  القه 
بنســخٍة مــن التــوراة، فقــال:  ويف احلديث عن جابر، أن عمر بن ا طاب، أتى رسوَل هللا 

يتغــري، فقــال أبــو بكــر:  َي رسوَل هللا! هــذه نســخة مــن التــوراة، فســكت، فجعــل يقــرأ ووجــه النــيب 
عمــر إىل وجــِه رســوِل هللا  ـ أي من الغضــب ـ؟! فنظــر ل هللا ثكلتك الثواكل! ما تر  ما بوجه رسو 

:أعوُذ ابهلل من غضب هللِا وغضب رسوِله، رضينا ابهلل رابً، وابةسالِم دينــاً، وكحمــٍد نبيــاً.   ، فقال
:" والذي نفُس حممٍد بيده، لــو بــدا لكــم موســى فــاتبعتموه وتركتمــوو لضــللتم عــن فقال رسول هللا
 [.12و كان حياً وأدرَك نبو  ال تبعين " ]سواء السبيل، ول
 وي ك حممداً صلوات رمل وسالمه عليه، فكيف  هذا فيمن يتبع نيب هللا موسى قلت: 
وتعاليمه .. ويتبع حزب البعث وطواغيتــه .. أو احلــزب الشــيوعي وطواغيتــه .. أو  كن ي ك النيب 

والليربالية والعلمانية السائدة يف بــالد املســلمني غريها من الحزاب االش اكية والقومية والدنقراطية 
ــن  ــه مـ ــانه أنـ ــم بلسـ ــا زعـ ــالم، مهمـ ــه يف اةسـ ــيَّ لـ ــه ال حـ ــه أوىل ابلضـــالل .. وأنـ ــك أنـ ــذا ال شـ .. فهـ

 املسلمني .. وأنه يشهد أن حممداً رسول هللا؟!
 

 .  82عن جمموعة التوحيد، ص   11
 .  5308، وانظر صحيح اجلامع الصغري: 194رواه الدارمي، مشكاة املصابيح:   12
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ب طاعتــه ومتابعتـــه .. .. تعــين أن َتـــب حممــداً  شــهادة أن حممــداً رســـوُل هللا   .. وَتـــُ
قــُْل  أكثر من النفس، واملال، والوالد، والولد، والزوجة، والعشرية .. والدنيا كلها، كما قــال تعــاىل:

َارَ  ا َوُتــِ اَدَها ِإْن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَ َفْـُتُموهــَ ْوَن َكســَ ٌة خَتْشــَ
ادٍ َوَمَساكِ  ُ ال  ُن تـَْرَضْوهَنَا َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجهــَ رِِه َواّللَّ ُ هللاَِمــْ وا حــَ َّ أيَِْ َ اّللَّ ِبيِلِه َفَ َبَّصــُ يف ســَ

 . 24التوبة: يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 
 إليــه مــن والــدِه أنه قال:" ال يؤمُن أحدُكم ح  أكوَن أحــبَّ  ويف احلديث، فقد صح عنه 
 وولده، والناِس أمجعني " متفق عليه.
:" ال يؤمُن عبٌد ح  أكوَن أحبَّ إليه من أهله ومالـِـه والنــاِس ويف رواية عند مسلم، قال  

 أمجعني ". 
وهــو آخــذ بيــد عمــر بــن ا طــاب، فقــال لــه  وعن عبد هللا بن هشــام قــال: كنــا مــع النــيب 

:" ال والــذي نفســي من كل شــيء إال مــن نفســي، فقــال النــيب  عمر: َي رسول هللا لنت أحب إ  
ك "، فقــال لــه عمــر: فإنــه اإن وهللا لنــت أحــبُّ إ   مـــن  بيــده حــ  أكــوَن أحــبَّ إليــَك مــن نفســـِ

 :" اإن َي عمر " البخاري. أي اإن عرفت احلق فنطقت به َي عمر.  نفسي، فقال النيب
 هللا .. فانظر أين أنت منها ومن أهلها .. وحاسب هذا الذي تعنيه شهادة أن حممداً رسولُ 

 نفسك قبل أن َُتاَسب .. فتندم، والت حني َمندم. 
 

 
 * * * * * 

 

 
 
 
 
 

 الِعَباَدة.  -3
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اعلم َي عبد هللا أن هللا تعاىل   خيلق العبــاَد عبثــاً مــن غــري غايــة وال منهــاج ينتهجونــه يف هــذه  
دد هلــم معــا  الطريــق ..  ويبــني هلــم احلــق مــن الباطــل .. وا ــري مــن الشــر .. يوصــلهم إىل احليــاة .. حيــُ

.. وإىل مــا فيــه خــريهم يف الــدنيا واإخــرة .. فهــذا يتنــاو مــع كمــال أوائــه احلســد  مرضــاة رهبــم 
وصــفاته العليــاا فــاهلل تعــاىل الــذي لــه الوــاء احلســد والصــفات العليــا منــزه عــن العبــث أو أن خيلــق 

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم   اية، وال متابعة وال حُماسبة، كما قال تعاىل:عباده عبثاً من غري غ ُتْم َأَّنَّ َأَفَحِسبـْ
وَن  ا اَل تـُْرَجعـــُ نـــَ ِرِ  . ِإلَيـْ ْرِ  اْلكـــَ َو َربُّ اْلعـــَ َه ِإالَّ هـــُ قُّ اَل ِإلـــَ ُك احلـــَْ ُ اْلَملـــِ اىَل اّللَّ -115املؤمنـــون:فـَتَـعـــَ

116. 
    خيلق العباد لغاية أو لشيء إال لغاية واحدة فقطا أال وهي عبادته واعلم أن هللا تعاىل 

وتوحيده .. فالغاية من خلق اةنسان ووجوده يف هذه احلياة أن يعبد هللا تعاىل وحده ال شريك له .. 
 فال خيص ابلعبادة أحداً سواه. 

يلها الوسائل والغــاَيت فعبادة هللا تعاىل وحده هي غاية الغاَيت .. ال  ترخص وهتون يف سب 
 .. ال َيوز أن يُقدَّم عليها غاية .. أو ُيشغل عنها بغاية أخر  مهما عظمت أو عال شأهنا.

ا أداة اســتثناء أتــت بعــد ِإالَّ  ا لشيء أو لغايــة  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْلِْنسَ   قال تعاىل: 
. أي ليخصــوا هللا تعــاىل 56رَيت:االــذ ُدونِ لِيَـْعبُــ  نفي لتستثين من النفي غاية واحدة فقطا وهــي 

وحده ابلعبادة .. وإفراد هللا تعاىل وحده ابلعبادة، هو الغاية من خلق هللا تعاىل للجن واةنــس .. بــل 
 ومن خلق ا لق كله. 

ا أداة اســتثناء أتــت بعــد  ِإالَّ  ا أي   يُؤمروا بشيء َوَما أُِمُروا    وحنو ذلك قوله تعاىل:
لِيَـْعُبُدوا ِإهَلاً َواِحداً ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه  ستثين من نفي مطلق المر أمراً واحداً فقط، وهو نفي لت

 .31التوبة: َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
وا الصــَّ  وكــذلك قولــه تعــاىل: اَء َويُِقيمــُ يَن ُحنَـفــَ نَي لــَُه الــدِه ُروا ِإالَّ لِيَـْعبــُُدوا اّللََّ ُ ِْلصــِ ا أُمــِ الَة َومــَ

 .5البينة: َويـُْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِهَمةِ 
اةَ  وقوله تعاىل: ا لــيس أمــراً آخــر غــري المــر بعبــادة هلل تعــاىل  َويُِقيُموا الصَّالَة َويـُْؤتــُوا الزَّكــَ

تعــاىل وحده، فالصالة والزكاة تدخالن دخواًل كلياً يف معد ومسمى العبادة ال  َيــب أن ُتصــرإل هلل 
وحده .. وإَّنا هو من قبيل ذكر ا اص من العام، للتأكيد علــى هــذا ا ــاص، وبيــان أ يتــه ومكانتــه 

 بني الطاعات والعمال ال  تدخل يف معد ومسمى العبادة. 
ا ملــاذا .. ومــا هــي املهمــة والغايــة الــ  أرســلوا َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِه أُمٍَّة َرُسواًل   وقال تعاىل:

 جلها؟ ل
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   َََّأِن اْعُبُدوا اّلل ا أن أيمروا المم والشعوب ال  أرسلوا إليها هللان خيصوا هللا تعاىل وحده
ــع مـــا يـــدخل يف معـــد ومســـمى العبـــادة ..  اُغوتَ  ابلعبـــادة .. وأن يصـــرفوا إليـــه مجيـ ــَّ وا الطـ  َواْجَتِنبـــُ

:همـــا دقَّ ـ ممــا يـــدخل يف معـــد . أي اعتزلـــوه، واعتزلــوا عبادتـــها فــال ختصـــوه بشــيء ـ م36النحــل
 ومسمى العبادة. 

ِه أَنَــُّه ال ِإلــََه ِإالَّ َأاَن  وحنــو ذلــك قولــه تعــاىل: وٍل ِإالَّ نــُوِحي ِإلَيــْ ْن َرســُ ْن قـَْبلــَِك مــِ ْلَنا مــِ ا َأْرســَ َومــَ
يــاء . فالــدعوة إىل عبــادة هللا تعــاىل وتوحيــده .. هــي مهمــة ودعــوة مجيــع النب25:النبيــاء فَاْعبـُـُدونِ 

إىل نبينا حممد صلوات هللا وسالمه عليه .. وهي الغايــة مــن إرســاهلم   والرسل من لدن أبينا آدم  
.. إىل عقائــد الشــرك  .. وابلتا  فإن من خيرج مــن العبــاد عــن عقيــدة التوحيــد .. وعبــادة ا ــالق 

 و أحٍد منهم!والتنديد .. وعبادة املخلوق .. ال ُنكن أن ُيصنَّف على أنه من أتباع الرسل أ
ــاء الزكــاة  ــا املــاَل ةقــام الصــالة وإيت ويف احلــديث القدســي:" إنَّ هللا عــز وجــل قــال: إان أنزلن

.. وإقــام الصــالة وإيتــاء  [. فاملــال وســيلة أُنــزل لتســهيل وَتقيــق غايــة عبــادة العبــاد لــرهبم 13"]
.. أو أن تنشــغل ابلوســيلة عــن الزكــاة .. فاحــذر ـ َي عبــد هللا ـ أن ُتعــل الغايــة وســيلًة والوســيلة غايــة 

 الغاية .. وما أكثر الذين َيعلون الوسائل غاَيت على حساب الغاَيت واملقاصد الكرب !
واعلم ـ َي عبد هللا ـ أن هلل عليك حقاً ال َيوز أن تُقدِهم عليه حقاً .. وال أن تنشغل حبــقٍه مــن 

يك .. فحق هللا تعــاىل يعلــو وال حقوقك أو حقوق العباد عن حقه عليك .. فإن تزامحت احلقوق عل
 يُعلى عليه .. ويُقدَّم وال يُقدَّم عليه .. وحقُّه عليك أن تعبده وال ُتشرك به شيئاً.

هللا علــى  :" َي معاذ أتدري ما حــقُّ  عن معاذ بن جبل، قال: قال النيب ،  يف احلديثكما  
، أتدري ما حقهم عليه؟" قال: ه شيئاً العباد؟" قال: هللا ورسوله أعلم. قال:" أن يعبدوه وال يشركوا ب

أي إن أدوا حقه عليهم .. ومن ال يُعذَّب دخل  " متفق عليه.  هللا ورسوله أعلم. قال:" أن ال يعذهبم
  اجلنة.

هــذا يف اإخــرة أمــا يف الــدنياا فــإن مــن مثــرات َتقيــق التوحيــد، وإفــراد هللا تعــاىل ابلعبــادة .. 
االستخالإل والتمكني يف الرض لعباد هللا املوحــدين .. واســتبدال وقيام العباد حبقه عليهم .. َتقيق 

ــا قــــال تعــــاىل:  احِلَاِت  خــــوفهم ابلمــــن والمــــان، كمــ ــَّ وا الصــ ْنُكْم َوَعِملــــُ ــِ وا مــ ِذيَن آَمنــــُ ــَّ ُ الــ َد اّللَّ َوعــــَ
ْبِلِهْم َولَُيَمكـــهِ  ــَ ْن قــ ِذيَن مـــِ َتْخَلَف الـــَّ ــْ ا اسـ َتْخِلَفنَـُّهْم يف اْلَْرِض َكمـــَ ــَُْم لََيســـْ ى هلـ ِذي اْرَتضـــَ ــنَـُهُم الـــَّ ــَُْم ِديـ َننَّ هلـ

لَنَـُّهْم ِمْن بـَْعدِ  رُِكوَن مل  هذا العطاء والفضل وا ري كله مقابل  َخْوِفِهْم َأْمناً  َولَيـَُبدِه يـَْعبـُـُدوَنيِن ال ُيشــْ
 . 55:النور َشْيئاً 

 
 . 1639أخرجه أمحد، والطرباو يف الكبري، السلسلة الصحيحة:  13
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َتقيــق هــذا القيــد فمــن ينشــد ـ مــن املســلمني ـ االســتخالإل والتمكــني يف الرض بعيــداً عــن 
ْيئاً  والشــرط  رُِكوَن مل شــَ ، فهــو واهــم .. وكمــن يســري حنــو ســراٍب حيســبه الظمــ ُن  يـَْعبـُـُدوَنيِن ال ُيشــْ

 [!14ماًء]
ال ينبغــي للــدعاة العــاملني يف حقــل الــدعوة إىل هللا ـ وهــم يف حــركتهم ودعــوهتم إىل هللا ـ أن 

ا بشواغل ال تقدم وال تــؤخر .. يف ميــزان احلــق .. يغفلوا عن هذه الغاية الساس أو أن ينشغلوا عنه
 وميزان التغيري! 

الطــاغوت قــد يقبــل منــك أن تطــرح أي موضــوع .. وتــتكلم يف أي موضــوع .. وتنــاقش أي 
موضوع فرعي .. وتدعو إىل أي فكرة إَيابية ختدم سلطانه وملكه ـ وتكون له من املقــربني إن فعلــت 

 قش بصدق: َمن املعبود حبق يف الرض .. هللا أم الطاغوت؟! ـ لكن ال نكن أن يقبل منك أن تنا
 ملن احلكم .. والتشريع .. والتحسني والتقبيح، والتحليل والتحر  .. هلل أم للطاغوت؟! 

من املُطاع لذاته .. هللا أم الطاغوت .. قانون مــن ينفــذ يف الرض وبــني النــاس قــانون هللا أم 
 قانون الطاغوت؟! 

اتـــه .. فـــيمن يُعقـــد الـــوالء والـــرباء .. وتُقســـم احلقـــوق والواجبـــات .. هللا أم مـــن احملبـــوب لذ
 الطاغوت؟!

هذا الذي ال يقبله الطغاة اإمثون منــك .. وهــم علــى اســتعداد أن يرتكبــوا مجيــع احملظــورات 
واملوبقــات واجلــرائم .. مــن أجــل حظــر وإيقــاإل مــن يــدعو إىل التوحيــد ا ــالص .. أو يطــرح املســائل 

 الذكر أعاله .. وسجوهنم املليئة ابلدعاة إىل التوحيد أكرب دليل على ذلك!اإنفة 
لكــن الــدعاة إىل هللا لــيس هلــم خيــار ـ اتباعــاً ملــنه  النبيــاء يف الــدعوة إىل هللا ـ أن يتجــاوزوا 
. هذه القضية اهلامة .. إىل قضاَي أخر  اثنوية .. قد ال تعين شــيئاً أو كثــرياً يف ميــزان احلــق والعــدل .
ــية الوىل  ــم القضـ ــليمة .. إن   َُتسـ ــنة وسـ ــورة حسـ ــا بصـ ــن َتريرهـ ــد ال ُنكـ ــل قـ ــري .. بـ ــة التغيـ وعمليـ

 والساس أواًل .. من املعبود حبق يف الوجود .. هللا أم الطاغوت؟! 
هذه هي القضية الساس والهم ال  َيب على الدعاة أن يقفوا عندها طوياًل ولو استغرق 

وال يتجاوزوها إىل غريهــا .. إال بعــد أن يُعطــوا أواًل اةجابــة الكافيــة الوافيــة   ذلك منهم الدهر كله ..
 عنها! 

 
فما يكون القول فيمن ينشد التمكــني واالســتخالإل ل ســالم واملســلمني يف الرض مــن خــالل الطــرق الشــركية   14

ات املعاصــرة الــ  ُتعــل ســيادة وحكــم املخلــوق فــوق ســيادة وحكــم ا ــالق ســبحانه الباطلــة الــ  أفرزهتــا الــدنقراطي
 وتعاىل .. ال شك أن هؤالء أشد ضالالً وجهالً واحنرافاً! 
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اَلوْ  قــال تعــاىل: َل اْلِكتــَاِب تـَعــَ َنُكْم َأالَّ نـَْعبــَُد ِإالَّ اّللهَ َواَل  اقــُْل ََي َأهــْ نَـنــَا َوبـَيـــْ َواء بـَيـْ ٍة ســَ ِإىَل َكَلمــَ
َذ بـَعْ  ْيئاً َواَل يـَتَّخــِ ِرَك بــِِه شــَ ِلُموَن ُنشــْ َهُدوْا هللاَِانَّ ُمســْ ِإن تـََولــَّْوْا فـَُقولــُوْا اشــْ ن ُدوِن اّللِه فــَ َنا بـَْعضــاً َأْراَبابً مــِه ضــُ

:64آل عمران. 
اوروا أهـــل الكتـــاب ـ مـــن اليهـــود والنصـــار  ـ  هــذا هـــو أمـــر وتوجيـــه هللا للمـــؤمنني .. هللان حيـــُ

َنُكمْ ِإىَل  اََي َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلوْ  ويقولوا هلم أواًل: نَـنــَا َوبـَيـــْ َواء بـَيـْ ٍة ســَ ا نســتوي أمامهــا مجيعــاً ..   َكَلمــَ
َأالَّ  ونلتزم هبا مجيعاً .. ال فضل لحٍد منا ـ أمام هذه الكلمة ـ على اإخر .. ما هــي هــذه الكلمــة 

ْيئاَواَل  فنخصه ونفرده ابلعبادة وحده  ِإالَّ اّللهَ  أحداً وال شيئاً من الشياء   نـَْعُبَد    ُنْشِرَك بِِه شــَ
 ومــن َتــام ولــوازم َتقيــق هــذا التوحيــد أن ،  ِن ُدوِن اّلله َنا بـَْعضــاً َأْراَبابً مــِه َذ بـَْعضــُ نشــرهِع   اَل يـَتَّخــِ

ونقنن لبعضنا البعض .. وحنلل وحنرم .. وحنسن ونقبح لبعضنا البعض من تلقاء أنفسنا .. ومن دون 
و سائد اإن يف غالب المصــار والوطــان .. ويف مــل النظمــة سلطان وال علم من هللا تعاىل، كما ه
ْواْ  الديكتاتوريـــة والدنقراطيـــة ســـواء  ــَّ ِإن تـََولـ ــَ ا أعرضـــوا وكفـــروا .. وأبـــوا إال أن ُيشـــركوا ابهلل ..  فـ

َي مســلمون وَي مؤمنــون ـ مــن غــري خجــل وال   فـَُقولــُواْ  ويتخذوا بعضهم بعضــاً أرابابً مــن دون هللا 
َهُدواْ  تــردد ـ وبكــل ثبــات ووضــوح  وجــل وال ِلُمونَ  َي أهــَل الكتــاب   اشــْ ا موحــدون  هللاَِانَّ ُمســْ

مستسلمون حلكــم وأمــر ربنــا .. ال نشــرك ابهلل شــيئاً .. وال يتخــذ بعضــنا بعضــاً أرابابً مــن دون هللا .. 
 وحنن برآء منكم ومما تشركون وتعبدون من دون هللا .. لكم دينكم ولنا دين! 

وضوح هذا التوجيه الرابو للمؤمنني يف كيفية حماورة أهل الكتاب .. وَتديد الولوَيت رغم 
[ ـ 15يف احلــوار .. إال أن مــن املســلمني مــن أبنــاء جلــدتنا ـ كمــا يف جمــالس ومــؤَترات حــوار الدَين]
يتنــاولون يغضون الطرإل عن هذا املنه  الرابو .. ال أيتون إىل ذكره وال ح  جمرد اةشــارة إليــه .. و 

مسائل ومواضيع أخر  مكررة ومش كة ال خيتلف عليها ـ يف الساس ـ أطراإل احلوار ..   ميف حواراهت
 حمددة هلم مسبقاً من قبل الساسة والطواغيت! 

وحنو ذلك ما يفعله بعض الدعاة والشيوخ .. عندما يهدرون طاقــاهتم وأوقــاهتم .. يف حمــاورة 
ائل منها يُذكرا كمسألة تعدد الزوجات يف اةسالم .. أو ملاذا أهل الكتاب حول مسائل فرعية ال ط

حيـــرم اةســـالم اقتنـــاء الكـــالب يف البيـــوت .. وموقـــف اةســـالم مـــن املـــرأة .. ومـــن حقـــوق اةنســـان 
واحليواانت .. وغريها من املسائل ال  ال ُنكن أن تُفهم أو يستجيب إليها الطرإل اإخر .. إال بعد 

 إىل التوحيد ا الص .. ويفقه معد ودالالت " ال معبود حبق يف الوجود إال أن يفهم ويستجيب أوالً 
 هللا ". 

 
 قد صدق من واها مؤَترات حوار الطرشان .. ال  ال تُغين وال ُتسمن من جوع!   15
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وبعد، هذه هي الغايــة مــن الوجــود .. وهــذه هــي أ يتهــا ومكانتهــا يف ديــن هللا .. وهــذا هــو 
 حق هللا تعاىل على العباد .. فأين أكثر الناس من هذه الغاية .. ومن هذا احلق؟!

لو سألتهم عن الغاية من وجودهم .. وعن هدفهم الــذي يعملــون لجلــه كثري من الناس ..  
يف هــذه احليــاة .. جلــاءت أجــوبتهم متباينــة  تلفــة .. كــل جــواب منهــا يســري يف واٍد  تلــف .. لكــن  
كلها تصب حول الدنيا ومتاعهــا وزخرفهــا: فهــذا الــذي يريــد أن يشــيد قصــراً .. وهــذا الــذي خيطــط 

.. فإن أصبح عنده واٍد خطط لواٍد آخر، وال ُنلــئ جوفــه إال الــ اب .. ليصبح عنده واٍد من ذهب 
وهذا الذي خيطط ملنصب دنيوي يبتغيه ويسعى إليه منذ نعومة أمافره .. ليشار إليه ابلبنان .. وهذا 
الذي يسعى ةشباع شهواته وغرائزه ابحلرام .. وغريها من الطموحات الدنيوية .. ال  تُبعد اةنسان 

 غاية ال  ُخلق لجلها! عن ال
والقليل الذي حُيسن اةجابة ـ من هذا الكم الكثري من الناس ـ فيقول: الغاية من وجودان يف 
هــذه احليــاة أن نعبــد هللا .. يُقــال لــه: أحســنت، لكــن مــا هــو مفهــوم العبــادة .. الــ  تعنيهــا .. والــ  

 ُخلقت لجلها .. وَترص على أدائها؟!
عبادة الصالة، والصوم، واحل ، والزكاة .. عبادة النــذر والنســك .. لجابك من فوره: هي  

 عبادة الذكر واالعتكاإل يف زواَي املساجد وحسب .. ح  ابت الناس يفهمــون مــن المــر اةهلــي 
. أي صلوا وصوموا وحجوا فقــط .. وهــذه الفــرائض 59العراإل:اْعُبُدوْا اّللََّ َما َلُكم مِهْن ِإَلٍه َغرْيُُه 

شك أهنا تدخل يف معد ومسمى العبادة دخواًل كليــاً وأساســياً .. لكــن ليســت هــي كــل املــراد مــن ال  
العبادة ال  يريدها هللا تعاىل من عباده .. كما ال َيوز حصر معد العبادة يف هذه الشعائر والفرائض 

 اهلامة.
هــو نتــاج تراكمــات هــذا الفهــم ا ــاطئ ملعــد العبــادة   أيِت مــن فــرا. .. أو صــدفة .. وإَّنــا 

ــاىل: ــال تعــ ــاج مكــــر كبــــري، كمــــا قــ ــة .. ونتــ ــة دخيلــــة خاطئــ اراً  وممارســــات فكريــ ــَّ راً ُكبــ ــْ ُروا َمكــ َوَمكــــَ
وقال تعاىل:22:نوح .  َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر ِإْذ ََتُْمُرونـََنا

. أي شركاء  صهم ـ مــع هللا تعــاىل ـ ابلعبــادة .. هــذا املكــر 33سبأ:ّللَِّ َوجَنَْعَل َلُه أَنَداداً َأن نَّْكُفَر ابِ 
املتواصــل تواصــل الليــل مــع النهــار اســتغرق عقــوداً وركــا قــروانً .. ليوصــل مســتو  تعامــل النــاس مــع 

اهــل الضــال املنحــرإل مفهــوم العبــادة إىل مــا وصــلوا إليــه .. عمــل لجلــه العــدو الكــافر، واملســلم اجل
 [.16وهو يدري أو ال يدري]

 
ــذين  ممــن شــارك وُيشــارك يف جــرم َتريــف معــد العبــادة عــن مــراد هللا 16 تعــاىل، ثالثــة فرقــاء: الزاندقــة العلمــانيون ال

فصلوا العبادة عن الدولة واحلكــم وشــؤون احليــاة، وحصــروا دورهــا يف املعابــد وزواَي املســاجد .. وبعــض املمارســات 
 الشخصـــية الفرديـــة. والصـــوفيون ـ وحنـــوهم مجاعـــة التبليـــغ ـ الـــذين حصـــروا العبـــادة يف بعـــض الطقـــوس والذكـــار
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مــن  هذا الفهم ا اطئ القاصر ملعد العبادة .. أوقع كثــرياً مــن النــاس يف عبــادة غــري هللا 
أوجــه عــدة .. منــاً مــنهم أهنــا ال تــدخل يف معــد ومســمى العبــادةا فالــذي يعبــد هللا تعــاىل يف الصــالة 

، ال  ال تستغرق من يومه كله أكثــر مــن ســاعة واحــدة فقط، ويقصر معد العبادة على الصالة فقط
ن؟!  .. فبقية ساعات يومه الثالث والعشرين .. يصرفها ملن .. ويعبد فيها َمن .. ويتوجه فيها إىل مــَ
.. فاةنسان ُخِلق عابداً، وُفطر على العبادة .. فمن ال يعبد هللا تعاىل ال شك أنه عابد لسواه سواء 

 اء أقر بذلك أم   يقر.علم أم   يعلم، وسو 
فالوقت الــذي ختــرج فيــه ـ َي عبــد هللا ـ مــن عبــادة هللا تعــاىل .. تــدخل يف عبــادة غــريه وال بــد 

 سواء علمت أم   تعلم .. وسواء اع فت أم   تع إل!
هنــا أي  الســؤال اهلــام .. وضــرورة اجلــواب عنــه: إذا كــان المــر هبــذا اجلــد .. وهــذه ال يــة 

مـــا هـــو مفهـــوم العبـــادة كمـــا هـــو يف اةســـالم .. وكمـــا َيـــب علـــى العبـــاد أن يعتقـــدوه وا طـــورة .. ف
 وُنارسوه؟!

أقــول: العبــادة لغــة: تعــين التــذلل، وا ضــوع، واالنقيــاد، ومنــه يُقــال الطريــق املُعبــَّدا إذا كــان 
قــوال مــذلاًل بكثــرة الــوطِء. واصــطالحاً وشــرعاً، فهــي:" اســم جــامع لكــل مــا حيبــه هللا تعــاىل مــن ال

[. وهــي هبــذا التعريــف اجلــامع املــانع تشــمل مجيــع املســاحة الزمانيــة 17والعمال الظاهرة والباطنة "]
واملكانية، والنشطة االعتقادية والعملية ال  يعيشها اةنسان يف هذه احلياة .. فالعبادة تستغرق من 

 اةنسان مجيع أنفاسه وحركاته وسكناته .. من املهد إىل اللحد.
ــاد ــع العبـ ــاً مجيـ ــمل أيضـ ــي تشـ ــل هـ ــتحبة وحســـب .. بـ ــة واملسـ ــات الواجبـ ــمل الطاعـ ة ال تشـ

العمال املُباحة إن تقدمتها نية صاحلة .. فبالنية الصــاحلة يتحــول كــل عمــل مبــاح إىل عبــادة خالصــة 
يُؤجر عليها املرء .. دراسة الطالب وطلبــه للعــم عبــادة .. وهــذا الــذي أيكــل وينــام .. إن كــان أيكــل 

نية التقوِهي على الطاعة .. وإنصاإل حق النفس عليه .. فهــذه عبــادة ولــه بــذلك أجــر ..   وينام على
ارس املهــارات الرَيضــية علــى نيــة اةعــداد وبنــاء جســد قــوي يقــو  علــى تنفيــذ  والــذي يــ يض ونــُ
الطاعات .. والقيام كا َيب عليه يف هــذه احليــاة .. فهــذه عبــادة ولــه بــذلك أجــر .. فــاملؤمن القــوي 

 

ــادين احليــاة الخــر . وأهــل واحلركــات الت ــداً عــن ممارســة السياســة الشــرعية وواقــع الشــعوب ومي ــة الفرديــة بعي عبدي
التجهم واةرجاء ا بثاء الذين قللوا من قيمة العمل وأخرجوه من مسمى ومعد وشروط صحة اةنــان .. ممــا محــل 

كتفــاء ابلتصــديق أو القــول يف العمــر مــرة الناس على الزهد ابلعبادة .. والشرود عن الطاعة، والتفريط ابلعمــل، واال 
بشهادة التوحيد .. هذه الِفَرق والطوائف كلهــا شــريكة يف وزر َتريــف معــد العبــادة .. وصــد النــاس عــن عبــادة هللا 

  !حق العبادة   

 يُنقل هذا التعريف اجلامع الشامل عن شيه اةسالم ابن تيمية رمحه هللا.  17
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وأحب إىل هللا من املؤمن الضــعيف .. والــذي يعمــل لينفــق علــى نفســه .. وأبنائــه .. وزوجتــه .. خري  
مــا أطعمــَت زوجتــََك فهــو ليعفهم عن الســؤال .. فهــذه عبــادة ولــه بــذلك أجــر .. كمــا يف احلــديث:" 

لك صدقٌة، وما أطعمَت ولَدك فهو لك صدقٌة، وما أطعمَت خادَمك فهو لك صدقة، وما أطعمَت 
 [. 18 فهو لك صدقة "]نفسكَ 

ح  اللهو مع الهل، وأن أي  الرجل زوجتــه .. علــى نيــة التكــاثر والتناســل .. وأن حيصــن  
املرء نفسه وأهله من الوقوع يف احلرام .. يدخل يف العبادة ولصاحبه يف ذلك أجر، كما يف احلديث: 

:" أرأيتم لو وضَعها يف حراٍم أكان ل قالوا َي رسوَل هللا أأي  أحُدان شهوتَه ويكون له فيها أجٌر؟ قا
عليه فيها ِوزٌر؟ فكذلك إذا وضَعها يف احلالِل كان له أجــراً " مســلم. وهكــذا مــا مــن عمــل مبــاح إال 

 ويتحول ابلنية الصاحلة إىل عبادة!
أداء املرء حلقوق الناس عليه .. كل الناس .. ح  أداء حقوق احليواانت والبيئة ال  يعيش 

 ذلك يدخل يف معد ومسمى العبادة. فيها .. كل
احلفــاع علــى مقاصــد اةســالم ا مــس:" الــدين، والــنفس، والعقــل، والنســل، واملــال "ا كــل 

 ذلك يدخل يف معد ومسمى العبادة.
اةنان الذي حيبه هللا تعاىل ليس شعبة الصالة أو الصــوم أو احلــ  أو الزكــاة وحســب .. بــل 

اطة الذ  عن الطريــق وأعالهــا وأعظمهــا شــهادة التوحيــد: ال إلــه هو بضٌع وسبعون ُشعبة: أدانها إم
أفضلها قــول  ُشعبة: وسبعون  بضعٌ  اةنانُ أنه قال:"  إال هللا، كما يف احلديث فقد صح عن النيب 

". والعبادُة شــاملة لشــعِب  اةنان  من شعبةٌ  واحلياءُ  ال إله إال هللا، وأدانها إماطة الذ  عن الطريق،
 هذه كلها.اةنان 

اَلِمنيَ   قال تعاىل: ِكي َوحَمْيــَاَي َوممــََاِ  ّلِلَِّ َربِه اْلعــَ رِيَك لـَـُه َوبــَِذِلَك .  ُقْل ِإنَّ َصالِ  َوُنســُ ال شــَ
 .163-162النعام: أُِمْرُت َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 

ــوز أن تصــــرإل هلل  ــالَة والنُّســــك وحســــب .. بــــل حياتــــك ك  ال ينبغــــي وال َيــ ــا ـ الصــ لهــ
 بساعاهتا ودقائقها وثوانيها ـ وما يتخللها من نشاطات وأعمال كلها كــذلك َيــب أن ُتصــرإل هلل 

وحده ال شريك له .. ال يكفي ذلك أيضاً ح  تكون خاَتتك ويكــون موتــك يف ســبيل هللا .. وعلــى 
ارقــاً .. مــت علــى الشــرك .. مف التوحيــد .. ولــو مــت علــى غــري التوحيــد .. ويف ســبيل غــري هللا 

للملة .. فالعربة اب واتيم وكا خُيتم به على املرء .. وابلتا    تعد تنتفع من مجيع عبادتك ال  كنت 
 تقوم هبا يف حياتك .. لذا َيب أن َترص على حسن وسالمة ا اَتة وأن يكون مماتك 

 
 . 5535اجلامع:  رواه أمحد، والطرباو، صحيح 18
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 [!19هلل رب العاملني ال شريك له .. نسأل هللا تعاىل الثبات وحسن ا تام]
ا  فإن شيوع هذه املقولة:" ساعة لربك وساعة لنفسك " علــى ألســنة كثــري مــن النــاس وابلت

..  .. خطأ .. فهــي مقولــة شــركيةا مفادهــا صــرإل جــزء مــن احليــاة والوقــات والعمــال لغــري هللا 
َك عليــَك حقــَّ  والتعبري الصحيح الــذي ابركــه النــيبُّ  اً، وإنَّ لنفســِ اً، أن يُقــال:" إنَّ لربِــهَك عليــك حقــَّ

ولهلــك عليــك حقــاً، فــأعِط كــلَّ ذي حــقٍه حقــه "، مــن غــري إفــراط وال تفــريط .. لكــن هــذه احلقــوق  
 . كلها ُتؤدَّ  كعبادة وطاعة هلل 

ولكي يستكمل البحث فائدته ال بد من أن نشــري إىل بعــض املعــاو والعمــال ـ الــ  تــدخل 
.. وةشــكاهلا علــى كثــري مــن النــاس .. يف معــد ومســمى العبــادة ـ علــى وجــه التفصــيل .. ل يتهــا 

 ولسعة الوقوع يف ا طأ من جهتها!
 من هذه املعاو والعمال:

: كثــري مــن النــاس يظنــون أن التوجــه ابلــدعاء واالســتغاثة وطلــب الــدعاء واالســتغاثة -1
 العون واملدد من املخلوق ال يدخل يف معد ومسمى العبادة، وابلتا  ال حرج عليهم لــو توجهــوا إىل 
املخلــوق .. إىل قبــور مــن يعتقــدون أهنــم مــن الوليــاء والصــاحلني .. ابلــدعاء واالســتغاثة .. وطلــب 
العــون واملــدد .. وســؤاهلم أن َيلبــوا هلــم النفــع أو يــدفعوا عــنهم الضــرَّ .. فهــؤالء ـ يف اعتقــادهم ـ هلــم  

ائل .. يفعلــون ذلــك وهــم كرامة عند هللا .. وهم واسطتهم إىل هللاا فعن طريقهم تُرفع احلوائ  واملســ 
 يظنون أهنم ال يزالون على عقيدة التوحيد .. وأهنم ممن يُفردون ويوحدون هللا يف العبادة!

ابتداًء نقول: الدعاء، والذي منه االستغاثة وطلــب العــون واملــدد هــو عبــادة ومــن أخــص مــا 
ــادة .. فمــن صــرإل الــدعاء هلل  اىل وحــده فهــو .. وتوجــه بــه هلل تعــ  يــدخل يف معــد ومســمى العب

ً كان هذا الغري،  داخل يف عبادة هللا تعاىل .. ومن صرإل الدعاء أو صرإل شيئاً منه لغري هللا تعاىل أَيَّ
 فهو داخل يف عبادة هذا الغري .. وقد أشركه مع هللا تعاىل يف العبادة.

 [. 20"] 60غافر:اْدُعوِو َأْسَتِجْب َلُكْم  :" الدَعاُء هو العباَدُة، قال ربكم:قال 
 َوقَاَل رَبُُّكُم  :" إن الدعاَء هو العبادُة "، مث قرأ:ويف رواية عند ابن ماجه، قال 

 
وابلتا  فإن هؤالء الذين نوتون يف سبيل الطاغوت وأطماعه .. وسالمة عرشــه وحكمــه ونظامــه .. أو يف ســبيل   19

الــوطن .. أو اةنســانية .. أو القوميــة .. أو غــري ذلــك مــن الــراَيت واملعــاو والشــعارات اجلاهليــة الــ  نــوت عليهــا  
ء ليسوا على شــيء .. وممــاهتم لــيس هلل رب العــاملني .. فليحــذر وحيتــاط كــل كثري من الناس يف هذا الزمان .. فهؤال

ــه اثنيــة ـ إن شــاء هللا ـ عنــد احلــديث عــن مفهــوم ومصــطلح "  امــرٍئ لنفســه ودينــه وآخرتــه .. وهــذا معــد ســنعود إلي
 الشهادة ". 

 .  1312صحيح سنن أمل داود:  20
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[. فسمى الدعاء عبادة، وجعل الــدعاء كأنــه هــو العبــادة كلهــا 21]60غافر:اْدُعوِو َأْسَتِجْب َلُكْم  
ادة هلل تعــاىل وحــده .. تعظيماً لشأن الدعاء .. وابلتا  فمن صرإل الدعاء هلل تعــاىل فقــد صــرإل العبــ 

وهو عبد هلل .. ومن صرإل الدعاء لغري هللا فقــد صــرإل هلــذا الغــري العبــادة .. ودخــل يف عبادتــه مــن 
 يف العبادة. .. وجعل منه نداً وشريكاً هلل  دون هللا 

[. فجعل الدعاء أفضــل مــا يــدخل 22:" أفضُل العبادِة الدعاُء "]ويف حديث آخر، قال  
 عبادة.يف معد ومسمى ال

وأن ختص وتفرد هللا تعاىل وحــده ابلعبــادة والــدعاء واالســتعانة، هــو املعــد مــن قولــه تعــاىل يف 
َتِعنُي  ســـورة الفاَتـــة: َك َنســـْ ُد وِإَيَّ َك نـَْعبــــُ ك وحــــدك َي ربنـــا ابلعبــــادة 5:الفاَتــــةِإَيَّ . أي  صـــك إَيَّ

عجيب ليشتد من أانس يقرؤون سورة واالستعانة، فال نعبد وال ندعو وال نستعني هللاحٍد سواك .. وإن 
َك َنْسَتِعنُي  الفاَتة عشرات املرات يف صالهتم يف اليوم الواحد .. يقرؤون قوله تعاىل: َك نـَْعُبُد وِإَيَّ ِإَيَّ

 مث هم مع ذلك يعبدون ويدعون غري هللا .. ويســتعينون هبــذا الغــري مــن دون هللا .. وعنــدما يُنكــر ،
 يُطالبونك ابلدليل الدال على بطالن عملهم؟! عليهم صنيعهم الباطل هذا،

، فقــال:" َي فــ  أال أهــب لــك، أال ويف احلديث عن ابن عبــاس قــال: كنــت خلــف النــيب 
أعلمــك كلمــات ينفعــك هللا هبــن؟ احفــي هللا حيفظــك، احفــي هللا ُتــده أمامــك، وإذا ســألت فاســأل 

ا هـــو كــائن، واعلــم هللان ا الئــق لـــو هللا، وإذا اســتعنت فاســتعن ابهلل، واعلــم أنــه قـــد جــف القلــم كــ 
[. وإذا كـــان المـــر هبـــذا احلســـم وهـــذا اجلـــد 23أرادوك بشـــيء   يـــردك هللا بـــه   يقـــدروا عليـــه .." ]

والوضوح فمن العبــث والضــياع واجلنــون والكفــر أن يــذر اةنســان خالقــها املالــك الغــين القــادر علــى  
ليعلق قلبه كن ال نلك لــه نفعــاً وال ضــراًا  كل شيء الذي إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون ..

 فيدعوه ويرجوه وخيافه ويستعني به! 
[. هــذا فــيمن ال يــدعو هللا ســبحانه .. 24:" من   يدُع هللَا ُسبحانَُه، َغِضَب عليــه "]قال  

إىل دعــاء  فكيف كن ال يدعو ا الق القادر على كل شيء املالــك لكــل شــيء .. وينصــرإل عنــه 
 املخلوق الضعيف الذي ال نلك لنفسه وال لغريه نفعاً وال دفع ضرٍه إال ما شاء هللا؟!  غريه .. إىل 
تعاىل:   ِمَن    قال  ِإذاً  فَِإنََّك  فـََعْلَت  فَِإْن  َيُضرَُّك  َوال  َفُعَك  يـَنـْ ال  َما  اّللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َتدُْع  َوال 
 يم. . أي من املشركني .. فإن الشرك ملم عظ 106يونس:الظَّاِلِمنَي  

 
 .  3086صحيح سنن ابن ماجه:   21
 .  1579سلسلة الصحيحة: أخرجه احلاكم، ال  22
 رواه ابن أمل عاصم يف السنة، وصححه الشيه انصر يف التخري  .   23
 .  3085صحيح سنن ابن ماجه:   24



 29 

 .  213الشعراء:  َفال َتدُْع َمَع اّللَِّ ِإهَلاً آَخَر فـََتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبنَي   وقال تعاىل: 
ِلِه   وقال تعاىل: َرْيٍ فـَـال رَادَّ ِلَفضــْ َو َوِإْن يــُرِْدَك خبــِ َف لـَـُه ِإالَّ هــُ ُ ِبُضرٍه َفال َكاشــِ َوِإْن َنَْسْسَك اّللَّ
 . 107يونس:ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء 
ْم   وقال تعاىل: ِة َوهــُ ْوِم اْلِقَيامــَ َتِجيُب لـَـُه ِإىَل يـــَ ْن ال َيســْ ْن ُدوِن اّللَِّ مــَ لُّ ممــَِّْن يــَْدُعو مــِ َوَمْن َأضــَ
 .5الحقاإل:َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَن 

رَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوََيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَْرِض أَِإلٌَه َمَع  َأمَّْن َيُِيُب اْلُمْضطَ  وقال تعاىل: 
 .  62النمل:اّللَِّ قَِلياًل َما َتذَكَُّروَن  

تعاىل:  َيْسَمُعوا    وقال  ال  َتْدُعوُهْم  ِإْن   . ِقْطِمرٍي  ِمْن  َنِْلُكوَن  َما  ُدونِِه  ِمْن  َتْدُعوَن  َوالَِّذيَن 
َخِبرٍي ُدَعاءَُكمْ  ِمْثُل  يـُنَـبِهُئَك  َوال  ِبِشرِْكُكْم  َيْكُفُروَن  اْلِقَياَمِة  َويـَْوَم  َلُكْم  اْسَتَجابُوا  َما  ُعوا  وَِ َوَلْو   

:14-13فاطر  . 
فإن قالوا: حنن إذ ندعوهم ال نعبدهم .. وإَّنا ندعوهم لهنم واسطتنا إىل هللا .. يتوسطون  

 وان إليه زُلفى ومنزلة .. ملا هلم عند هللا من الكرامة واملنزلة!  ويشفعون لنا عند هللا تعاىل .. ليقرب
ومن    نقول هلم: هذه هو عني الشرك الذي وقع به مشركو العرب وقاتلهم عليه النيب   

 معه من أصحابه الكرام.
ودعاءهم  ا أي إن اعتزلوا عبادهتم  َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َما ال َيُضرُُّهْم    كماقال تعاىل: 

    َفُعُهْم يـَنـْ َويـَُقوُلوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد   ا يف شيء إن عبدوهم، وقصدوهم يف حوائجهم  َوال 
ُقْل أَتـُنَـبِهُئوَن   ا أي هم واسطتنا يتوسطون ويتشفعون لنا عند هللا ملا هلم من الكرامة واملنزلة  اّللَِّ  

السََّماوَ  يف  يـَْعَلُم  ال  ِكَا  اْلَْرِض  اّللََّ  يف  َوال  يف  اِت  وال  السماوات  يف  له وجود  يعلم  ال  كا  أي  ا 
الرضا فهذه اإهلة مزيفة ومكذوبة موجودة يف خيالكم املريض .. بينما على احلقيقة ال وجود يف  

 . 18يونس:ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن    الوجود كلها ال يف السماوات وال يف الرض  
لِيـَُقرهِبُواَن    ل تعاىل:وقا  نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ  َما  َأْولَِياَء  ِمْن ُدونِِه  يُن اْ َاِلُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا  َأال ّلِلَِّ الدِه

ُهَو كَ  َمْن  يـَْهِدي  ال   َ اّللَّ ِإنَّ  خَيَْتِلُفوَن  ِفيِه  ُهْم  َما  يف  نَـُهْم  بـَيـْ حَيُْكُم  اّللََّ  ِإنَّ  زُْلَفى  اّللَِّ  اِذٌب َكفَّاٌر  ِإىَل 
:3الزمر.  

قال ابن كثري يف التفسري: أي إَّنا حيملهم على عبادهتم هلم أهنم عمدوا إىل أصنام اختذوها   
املالئكة  عبادهتم  منزلة  لذلك  تنزياًل  الصور  تلك  فعبدوا  زعمهم،  يف  املقربني  املالئكة  صور  على 

 أمور الدنيا.    ليشفعوا هلم عند هللا تعاىل يف نصرهم ورزقهم وما ينوب من
أي   ِإالَّ لِيـَُقرهِبُواَن ِإىَل اّللَِّ زُْلَفى   قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد: 

 هـ.    -ليشفعوا لنا ويقربوان عنده منزلة ا 
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: قال قتادة: وذلك أهنم كانوا إذا قيل هلم: من ربكم، ومن  4/71وعند البغوي يف تفسريه   
لسماوات والرض ؟ قالوا: هللا، فيقال هلم: فما معد عبادتكم الواثن؟ قالوا: خلقكم، ومن خلق ا

 هـ.   -ليقربوان إىل هللا زُلفىا أي ُقرىب ا
املالئكة    خطاب  من  النواع  فهذه  الفتاو :  يف  هللا  رمحه  تيمية  ابن  اةسالم  شيه  قال 

ثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك  والنبياء والصاحلني بعد موهتم عند قبورهم ويف مغيبهم وخطاب َتا
الذين أحدثوا من  الكتاب واملسلمني  مبتدعة أهل  الكتاب ويف  املوجود يف املشركني من غري أهل 

يِن َما َ ْ    الشرك والعبادات ما   أيذن به هللا تعاىل، قال هللا تعاىل:  َأْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِه
   .  أيََْذْن بِِه اّللَُّ 
املنافع، ودفع املضار، مثل أن يكون    أنه ال بد من واسطة يف جلب  أراد ابلواسطة:  وإن 

الشرك   فيه، فهذا من أعظم  إليه  العباد، ونصرهم، وهداهم يسألونه ذلك ويرجون  واسطة يف رزق 
املنافع وَي  أولياء وشفعاء َيتلبون هبم  به املشركنيا حيث اختذوا من دون هللا  تنبون الذي كفر هللا 

 املضار.  
تعاىل   أَنـُْتْم    : قال  ِإْذ  بـَْعَد  اِبْلُكْفِر  َأأيَُْمرُُكْم  َأْراَبابً  َوالنَِّبيِهنَي  اْلَمالِئَكَة  تـَتَِّخُذوا  َأْن  أيَُْمرَُكْم  َوال 
 . فبني سبحانه أن اختاذ املالئكة والنبيني أرابابً كفر. 80آل عمران:ُمْسِلُموَن  
اء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسأهلم جلب املنافع ودفع  فمن جعل املالئكة والنبي 

املضار، مثل أن يسأهلم غفران الذنب، وهداية القلوب، وتفري  الكروب، وسد الفاقات فهو كافر  
 إبمجاع املسلمني.  

ـ حبيث يكونون    ومن أثبت وسائط بني هللا وبني خلقه ـ كاحلجاب الذين بني امللك ورعيته 
يرفعون إىل   إَّنا يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهما فا لق يسألوهنم وهم  هم  هللا حوائ  خلقها فاهلل 

والناس   منهم،  لقرهبم  للناسا  احلوائ   امللوك  يسألون  امللوك  عند  الوسائط  أن  هللا، كما  يسألون 
منهم أن يباشروا سؤال امللك، أو لن طلبهم من الوسائط أنفع هلم من طلبهم من  يسألوهنم أدابً 

كا لكوهنم أقرب إىل امللك من الطالب للحوائ  .. فمن أثبت وسائط على هذا الوجه: فهو  املل
 هـ. -كافر مشرك، َيب أن ُيستتاب، فإن اتب وإال قتل ا

: الدعاء من مجلة العبادات، فمن دعا املخلوقني من  1/311وقال رمحه هللا يف الفتاو    
  أيمر به هللا وال رسولُه أمر إَياب وال استحباب ـ    املوتى والغائبني واستغاث هبم ـ مع أن هذا أمرٌ 

 هـ.      -كان مبتدعاً يف الدين، مشركاً برب العاملني، متبعاً غري سبيل املؤمنني ا 
واالستغاثة    املوتى،  من  احلوائ   طلب  الشرك  أنواع  من  رمحه هللا:  القيم  ابن  تلميذه  وقال 

إن امليت قد انقطع عمله وهو ال نلك لنفسه ضراً  هبم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العاَ ، ف 
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وال نفعاً، فضالً ملن استغاث به أو سأله أن يشفع إىل هللا، وهذا من جهله ابلشافع واملشفوع عنده، 
فإن هللا سبحانه ال يشفع عنده أحد إال إبذنه، وهللا سبحانه   َيعل سؤال غريه سبباً لذنه، وإَّنا  

د، فجاء هذا املشرك بسبٍب ننع اةذن، وامليت حمتاج إىل من يدعو له  السبب ةذنه كمال التوحي
إذا زران قبور املسلمني أن ن حم عليهم، وندعو هلم، ونسأل هلم العافية واملغفرة،  كما أمران النيب 

الشرك   بني  فجمعوا  تعبد،  أواثانً  قبورهم  وجعلوا  العبادة،  زَيرة  وزاروهم  هذا  املشركون  فعكس 
ا الق  ابملعبود   تنقصوا  وهم  ابلموات،  التنقص  إىل  ونسبتهم  التوحيد،  أهل  ومعاداة  دينه،  وتغيري 

سبحانه ابلشرك، وأولياءه املوحدين بذمهم ومعاداهتم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ منوا 
أكثر أهنم راضون منهم هبذا، وأهنم أمروهم به، وهؤالء هم أعداء الرسل يف كل زمان ومكان، وما  

 هـ.   -ا [25] املستجيبني هلم
وقال الشيه حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: فمن عبد هللا لياًل وهناراً مث دعا نبياً أو ولياً   

يفعل   املدعو، كما  هو  اةله  لن  هللاا  إال  إله  ال  أن  يشهد  و   اثنني،  إهلني  اختذ  فقد  قربه  عند 
 أو غريهم.  املشركون اليوم عند قرب الزبري أو عبد القادر 

وقال: فكل من غال يف نيبٍه أو رجل صال، وجعل فيه نوعاً من اةهليةا مثل أن يدعوه من   
أنت حسيب، وأان يف حسبك، فكل هذا شرك   أغثين أو أجرو، أو  يقول: َي سيدي  دون هللا هللان 

 هـ. -ا[26] وضالل، يستتاب صاحبه فإن اتب وإال قُِتل
والطاعة ال     قون بني الطاعة ال  يستحقها الربُّ  ال يفر   كثري هم الذين الطاعة:    -2 

يستحقها املخلوقا فيخلطون بني ما هو هلل وبني ما هو لعبد هللا .. فيصرفون من الطاعة ما هو حق 
خالص هلل تعاىل إىل ما سواه .. فيقعون بسبب ذلك يف الشرك وعبادة املخلوق من دون هللا تعاىل 

 .. وهم يدرون أو ال يدرون!  
..    لذا فإنه يتعني علينا أن جنيب عن هذا السؤال: ما هي الطاعة ال  يستحقها ا الق  

 وما هي الطاعة ال  يستحقها املخلوق .. وما الفرق بينهما؟ 
يُطاع    هو املطاع لذاته، ومعد أنه املطاع لذاتها أي أنه    اعلم ـ َي عبد هللا ـ أن هللا   

ا الكون وما فيه ومن فيه .. املتصرإل به وفق مشيئته وحكمته ال راد  لنه الرب ا الق واملالك  هلذ
من   وال   العليا،  والصفات  احلسد  الواء  له  الذي  حبق،  املعبود  اةله  ولنه   .. وقضائه  حلكمه 
مقتضاها أن ال يصدر عنه إال احلق املطلق، والعدل املطلق، واحلكمة املطلقة .. لذا فهو يُطاع يف  

 
 . 230عن كتاب تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد:ص 25
 .  177و  166الرسائل الشخصية، القسم ا امس، ص   26
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ه من أمر أو هني .. أو َتليل أو َتر  .. أو َتسني أو تقبيح .. من غري تعقيب .. كل ما يصدر عن
 وال مدافعة وال ممانعة .. ومن دون أن ُيسأل عما يفعل، أو عما أيمر به أو ينهى عنه.

فهو احلسن على اةطالق .. وما استقبحه فهو القبيح على اةطالق،    وما استحسنه   
: فإن هللا تعاىل هو الذي محده زين، 28/164ل ابن تيمية يف الفتاو   وذلك ليس لحٍد سواه. قا

: إن محدي زيٌن، وذمي شنٌي! قال وذمه شني، دون غريه، وهلذا ملا قال القائل من بين َتيم للنيب  
 هـ.  -له:" ذاك هللا " ا

.. فإن  وهذا النوع من الطاعة عبادة وتوحيد ال َيوز أن ُيصرإل شيٌء منها لغري هللا تعاىل   
استشرإل عبد هذه ا اصية .. وطلب لنفسه مطلق الطاعة .. فقال أان املطاع لذا ا لو أان فالن 
.. وكل ما يصدر عين من أمر أو هني أو َتليل أو َتر  .. َيب إنفاذه وطاع  فيه لنه صادر عين 
اللوه  استشرإل  فقد   .. وسلطاو  حكمي  َتت  هم  ومن  أحكمهم  من  على  حقي  وهذا  ية .. 

والربوبية وزعمها لنفسه من دون هللا كفرعون وأمثاله من الطغاة اجملرمني .. وجعل من نفسه نداً هلل  
    .. احلق  هبذا  الطاغية  هلذا  يع إل  إنسان  وأنا   .. .. وخصائصه وصفاته  عباده  على  يف حقه 

عبادة .. واختذه نداً هلل  ويُطيعه يف ذلك .. فقد أقر له ابلربوبية واللوهية وأشركه مع هللا تعاىل يف ال 
   .يف خصائصه وصفاته 

يِن  قــــال تعــــاىل:  ــَ ْيُكْم ََي بــ ــَ ْد ِإلــ ــَ نيٌ  َأَ ْ َأْعهــ ــِ ُدوي ُمبــ ْم عــــَ ــُ ُه َلكــ ــَّ ْيطَاَن ِإنــ ــَّ ُدوا الشــ  آَدَم َأْن ال تـَْعبــــُ
:وعبادة الشيطان هنا تكمن من جهتني: من جهة طاعته يف الكفر والشرك .. ومن ذلك 60يهس .

نه هللا طاعتــه وم تابعتــه يف َتليــل احلــرام وَتــر  احلــالل .. وَتســني مــا قبحــه هللا تعــاىل، وتقبــيح مــا حســَّ
 تعاىل .. وصده للعباد عن متابعة النبياء والرسل.

ومن جهة تقديسه ورجائه وا شية منه .. واالستعانة به .. مما حيمل بعــض اجلهلــة املشــركني  
 [. 27لقرابني والنذور إليه]على عبادته بصورة مباشرة .. وتقد  ا

 كامليتة وما يُذبح لغــري هللا   َوال ََتُْكُلوا ممَّا َ ْ يُْذَكِر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه  وحنو ذلك قوله تعاىل:
ٌق  ا أي إن أكلــتم امليتــة شــهوة وشــحاً إبلقائهــا ورميهــا َوِإنَُّه   ا ولــيس كفــراًا لن جمــرد أكــل َلِفســْ

وَن ِإىَل  الل لكلها لــيس كفــراً وإَّنــا هــو فســق وذنــب كبــري امليتة من غري استح َياِطنَي لَُيوحــُ َوِإنَّ الشــَّ
ا يف سبب َترنكم لكل امليتــة، فامليتــة أماهتــا وقتلهــا لُِيَجاِدُلوُكْم  ا من مشركي قريش َأْولَِيائِِهْم  

تم هللايديكم .. هكــذا كــان اجلــدال هللا .. فعالم ال َتكلون ما أماته وذحبه هللا بيده .. وَتكلون ما ذحب 
ــلمني مـــن أصـــحاب رســـول هللا  ــبعض  .. وهكـــذا ألقيـــت الشـــبهة ا بيثـــة علـــى املسـ .. فحصـــل لـ

 
لشيطان يف العا  الذين يعبدون الشيطان بصورة مباشــرة .. والــذين تذكر إحد  اةحصائيات القدنة أن عبدة ا  27

 " مائتني وسبعني مليون نسمة .. فتأمل!!  270ُيسمون ابلرواحية .. قد بلغ تعدادهم " 
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َوِإْن  النفــس نــوع إصــغاء هلــذه الشــبهة وتشــو  منهــا .. فــأنزل هللا تعــاىل حكمــه القــاطع الفاصــل 
وُهْم  ْم  لــــيكم .. وإن   َتكلوهــــا ا أي يف اســــتحالل أكــــل امليتــــة الــــ  حرمهــــا هللا عَأطَْعُتمــــُ ــُ ِإنَّكــ
رُِكونَ  . أي لعابـــدون هلـــم مـــن دون هللاا فالشـــرك ال يُطلـــق يف نصـــوص الكتـــاب 121النعـــام: َلُمشـــْ

.. ونوع الشرك والعبادة هنا  والسنة إال لنوع عبادة ُتصرإل للمخلوق من دون ـ أو مع ـ  ا الق 
ــرَّم هللا .. وال ــا حـ ــاعتهم يف َتليـــل مـ ــن يف طـ ــم الشـــياطني تكمـ ــم هللا وشـــرعه إىل حكـ ــن حكـ عـــدول عـ

 وشرعهم!  
هذا احلكم القاطع الفاصل املخيف وإن قيل فــيمن حيــل أكــل امليتــة .. إال أنــه حُيمــل كــذلك 
على كل من حُيل ما حرم هللا .. فمن يُطيع شياطني اةنس واجلن يف اســتحالل الــراب، وشــرب ا مــر، 

املعلومة مــن ديننــا ابلضــرورة .. يُقــال لــه مــا قيــل فــيمن يطيــع والزَّن، وغريها من الفواحش واحملرمات  
وُهمْ  شياطني اةنس واجلن يف اســتحالل أكــل امليتــة  رُِكونَ  َوِإْن َأطَْعُتمــُ ْم َلُمشــْ ا فــالعربة بعمــوم  ِإنَّكــُ

 اللفي ال خبصوصه.
ــاىل: ــال تعـ ْن ُدوِن  وقـ ــِ اهَنُْم َأْراَبابً مـ ــَ ارَُهْم َورُْهبـ ــَ ُذوا َأْحبـ ــََّ ــة:اّللَِّ اختـ ــك عنـــدما 31التوبـ . وذلـ

أطاعوا الحبار والرهبان يف َتليل ما حرم هللا، وَتر  ما أحل هللاا فتلك كانت عبادهتم، وذلــك كــان 
 اختاذهم الحبار والرهبان أرابابً من دون هللا. 

ويف عنقــي صــليب مــن ذهــب ـ  كمــا يف احلــديث عــن عــدي بــن حــا ، قــال: أتيــُت النــيبَّ 
اختــََُّذوا َأْحبــَارَُهْم  صر ـ فقال:" َي عدي اطرح هــذا الــوثن ". ووعتــه يقــرأ يف ســورة بــراءة:وكان قد تن

:" أما إهنم   يكونوا يعبدوهنم ـ أي ، فقلت: إان لسنا نعبدهم؟! قال    َورُْهَباهَنُْم َأْراَبابً ِمْن ُدوِن اّللَِّ 
أحلوا هلم شيئاً استحلوه، وإذا حرَّموا علــيهم من جهة الصالة والركوع والسجود ـ، ولكنَّهم كانوا إذا 

ـ حلداثــة عهــده ابلكفــر ـ كــان يظــن أن العبــادة  [. فعــدي 28شيئاً حرَّموه، فتلك كانت عباَدهُتم "]
حمصورة ومقصورة على الصالة والركوع والسجود، وصــرإل النــذر والنســك وحســب .. إال أن النــيب 

  ني له أن من العبادة أن يُطاع اةنسان ـ أَيً كان هذا قد صحح له فهمه ا اطئ عن العبادة .. وب
 اةنسان ـ فيما حُيلل وحُيرم بغري سلطان من هللا. 

ئل ُحذيفـــة  ْن ُدوِن اّللَِّ  عــن هـــذه اإيــة  وقــد ســُ اهَنُْم َأْراَبابً مـــِ ارَُهْم َورُْهبــَ ُذوا َأْحبـــَ ا  اختــََّ
م ما حرََّم هللا عليهم فيستحلونه، وحيرمون عليهم أكانوا ُيصلون هلم؟ قال: ال، ولكنهم كانوا حيلون هل
 ما أحل هللا هلم فيحرمونه، فصاروا بذلك أرابابً.

أن عبــادهتم إَيهــم كانــت يف َتليــل  : فقــد بــني النــيب 7/67قــال ابــن تيميــة يف الفتــاو  
 هـ.  -احلرام وَتر  احلالل، ال أهنم صلوا هلم وصاموا هلم، ودعوهم من دون هللا ا
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ــا .. فـــإن  ــة يف زماننـ ــرفون الربوبيـ ــذين يستشـ ــم الـ علمـــت ذلـــك ـ َي عبـــد هللا ـ علمـــت كـــم هـ
ويزعمــون لنفســهم خاصــية التشــريع والتحليــل والتحــر  مــن دون هللا .. وكــم هــم الــذين يــدخلون يف 
عبادهتم وطاعتهم من الناس، ويقرون هلم هبذه اللوهية والربوبية .. مث بعد ذلك يزعمــون أهنــم أحــرار 

 أهنم ممن حُيسنون صنعاً! .. و 
اَل  هــذه اللوهيــة والربوبيــة قــد زعمهمــا الطاغيــة فرعــون مــن قبــل، كمــا قــال تعــاىل عنــه: قــَ

ا َأَر   ْم ِإالَّ مــَ ا ُأرِيكــُ ْوُن مــَ ا فالــذي أراه لكــم حقــاً فهــو احلــق الــذي َيــب أن تتبعــوه .. والباطــل ِفْرعــَ
هــوا عنــه .. واحلــالل مــا أحللــه لكــم، واحلــرام مــا الذي أراه لكــم ابطــاًل هــو الباطــل الــذي َيــب أن تنت

الذي ما سواه فهو  .29غافر: َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ  أحرمه عليكم .. وأان يف ذلك كله 
 الباطل والضالل!

نْ  وحنــو ذلــك قولــه تعــاىل عنــه: ْم مــِ ُت َلكــُ ا َعِلمــْ َ ُ مــَ ا اْلمــَ ْوُن ََي أَيُـّهــَ اَل ِفْرعــَ رْيِي َوقــَ ٍه غــَ  ِإلــَ
:أي ما علمت لكم من مشرع يُعبد ويُطاع فيما ُيشرع، وحيلل وحيرم، وحُيسن ويُقبح 38القصص .

 غريي!
. أي أان الــذي 24-23النازعــات: فـََقاَل َأاَن رَبُُّكُم اْلَْعَلى.  َفَحَشَر فـََناَد  وقال تعاىل:

رق .. وأان مــرجعكم العلــى يف ذلــك كلــه .. أربيكم على ما أشاء من الشرائع والقوانني والنظم والط 
ُم  ال مرجــع وال رب لكــم يــربيكم علــى قانونــه وشــرعه غــريي .. هــذا هــو املــراد مــن قولــه  َأاَن رَبُّكــُ

ا إذ بعيد على فرعون أن يقصد من الربوبية ال  زعمها لنفسه أنه ا ــالق هلــذا الكــون ومــا   اْلَْعَلى
مــا ينكشــف زيفهــا .. فهــو أعجــز مــن أن خيلــق بعوضــة .. وملــا فيــه ومــن فيــه .. فهــذه كذبــة ســرعان 

آبية العصا .. استعان بسحرة الرض لينقذوه من هذا املوقــف احلــرج والعصــيب   واجهه موسى  
.. وهو بعد استعانته ابلسحرة .. مهر عجزه مع الســحرة جمتمعــني أمــام اإيــة العظمــى الــ  جــاء هبــا 

 .موسى من عند ربه 
طــرح نفســه: كــم هــم عــدد الفراعنــة ـ يف زماننــا ـ الــذين يطلبــون لنفســهم والســؤال الــذي ي

مطلق الطاعة من التباع، ويزعمون ما زعمه الطاغية فرعون لنفسه من قبل .. مث كم هم عدد الناس 
واجلماهري ال  تع إل للفراعنة املعاصرين هؤالء حبقهم فيما يزعمونه لنفسهم من الربوبية واللوهية 

التــابع واملتبــوع، املُطيــع واملُطــاع ـ مــع هــذا الشــرك والــوزر العظــيم .. ال يــرون تناقضــاً بــني  .. وهــم ـ
 واقعهم الشركي هذا .. وبني قوهلم عن أنفسهم هللاهنم مسلمون!

: وكثــري مــن املتفقهــة وأجنــاد امللــوك، وأتبــاع 1/98قال شيه اةسالم ابن تيمية يف الفتــاو  
 لعــدي بــن حــا  ملــا قــرأ: ُيشــركون شــرك الطاعــة، وقــد قــال النــيب   القضاة، والعامة املتبعــة هلــؤالء
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ْرَ َ  . فقــال: َي رســول هللا مــا عبــدوهم؟ اختََُّذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهَنُْم َأْراَبابً مِهن ُدوِن اّللِه َواْلَمِسيَح ابـْـَن مــَ
 حلالل فأطاعوهم ". فقال:" ما عبدوهما ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم ا

فتجد أحد املنحرفني َيعل الواجب ما أوجبه متبوعه، واحلــرام مــا حرمــه، واحلــالل مــا حللــه، 
 والدين ما شرَّعه إما ديناً، وإما دنيا، وإما دنيا وديناً، مث خُيوِهإل من امتنع من هذا الشرك، وهو ال 

 ـ. ه -خياإل أنه أشرَك به شيئاً يف طاعته بغري سلطان من هللا ا
: فمــن جعــل غــري الرســول ُتــب طاعتــه يف كــل مــا أيمــر بــه وينهــى 10/267وقــال رمحــه هللا  

 هـ.  -عنه، وإن خالف أمر هللا ورسوله فقد جعله نداً ا
ومــن هنــا ـ وحــ  ال يقــع اةنســان يف عبــادة اةنســان ـ جــاء اةســالم لريشــد طاعــة املخلــوق 

موافقــة للحــق .. إذ ال طاعــة ملخلــوق يف معصــية  للمخلوق .. فقال: الطاعــة يف املعــروإل وفيمــا فيــه
ً كان هذا املخلوق، وكانت مرتبته ومكانته. ا الق   .. أَيَّ

ٌم  قال تعاىل: ا لـَـْيَس لـَـَك بــِِه ِعلــْ ِرَك مل مــَ َداَك لُِتشــْ ناً َوِإن َجاهــَ نَساَن ِبَواِلَديـْـِه ُحســْ َنا اْةِ َوَوصَّيـْ
 .8العنكبوت:ْم فَأُنـَبِهُئُكم ِكَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن َفاَل ُتِطْعُهَما ِإَ َّ َمْرِجُعكُ 
ُهَما   وقال تعاىل: اِحبـْ ا َوصــَ َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك مل َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم فـَـاَل ُتِطْعُهمــَ
هــو عظــيم . فحــق الوالــدين علــى الولــد أو البنــت حمفــوع ومعلــوم .. و 15لقمــان:يف الدُّنـَْيا َمْعُروفــاً  

جداً .. لكن ال ُنكن هلذا احلق أن يتعد  مستو  أن يُطاعا يف الشرك أو فيما فيه معصية هلل تعــاىل 
 .. فحق ا الق أوىل وأعظم وهو مقدم على حق املخلوق.

النيب   عن  فقد صح  احلديث،  قال:"  ويف  فيما    أنه  املسلم  املرء  على  والطاعُة  السَّمُع 
 كعصية، فإذا أُِمَر كعصيٍة فال َوَع وال طاعة "متفق عليه.  أحبَّ وكرَِه، ما   يؤَمر 

 :" ال طاعَة يف معصيِة هللا، إَّنا الطاعُة يف املعروإل " متفق عليه. وقال  
 [. 29:" َمن أمرُكم من الوالة كعصيٍة فال ُتطيعوه "]وقال  
 [. 30:" ال طاعَة ملخلوٍق يف معصيِة ا الق "]وقال  
ما  أيمر  :" طاعُة اةوقال   املرِء املسلم،  ـ حقي على  العام وهو ا ليفة  ـ أي اةمام  ماِم 
[. وغريها كثري من النصوص الشرعية ال  31، فإذا أمَر كعصيِة هللا فال طاعَة له "]كعصيِة هللا  

تبني أن طاعة املخلوق للمخلوق ليست مطلقة، وإَّنا هي مرشدة ومقيَّدة يف املعروإل، وفيما ليس  
 .   عصية هلل  فيه م

 
 .  2324رواه أمحد، وابن ماجه، وابن حبان، السلسلة الصحيحة:    29
 . 3696الشيه انصر يف املشكاة:  صححه   30
 .  752السلسلة الصحيحة:    31
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فإن قيل: إن حصلت طاعة املخلــوق للمخلــوق يف أمــٍر فيــه معصــية .. يف أي خانــة ُتصــنَّف 
طاعته هذه .. يف خانة الكفــر والشــرك أم يف خانــة املعصــية الــ  هــي دون ذلــك ..  وهــل كــل طاعــة 

 هنا كفر وشرك؟خاطئة للمخلوق .. ُنكن أن ُتصنَّف على أهنا عبادة هلذا املخلوق من دون هللا .. وأ
أقول: طاعة املخلوق للمخلوق ا اطئة ُتصنف كشــرك وعبــادة مــن املخلــوق للمخلــوق، يف 

 احلالتني التاليتني:
أواًل: أن يُطاع املخلوق طاعة مطلقة لذاتــه، ولكونــه فــالانً .. بغــض النظــر عمــا يصــدر عنــه: 

وعلــى عالقــة املطيــع ابملُطــاع  هل وافق احلق أم خالفه .. فهذا ال يؤثر على عملية ودرجة الطاعــة ..
 .. لنه مطاع لذاته ولشخصه .. فهذه طاعة شرك وعبادة هلذا املخلوق من دون هللا، كما تقدم. 

اثنياً: أن ال يُطــاع طاعــة مطلقــة ولذاتــه .. وإَّنــا يُطــاع ويُتــابع يف الشــرك والكفــر، ومــن ذلــك 
ه أيضاً طاعــة شــرك وعبــادة هلــذا املخلــوق مــن طاعته يف َتليل ما حرَّم هللا، وَتر  ما أحل هللا .. فهذ

 دون هللا ، كما تقدم. 
ومــا ســو  ذلــك إن حصــلت الطاعــة ا اطئــة، كطاعــة القــرين لقرينــه يف معاصــي هــي دون 
الكفر والشركا كمقارعة شرب ا مــر وغريهــا مــن املنكــرات واحملرمــات .. مــن غــري اســتحالٍل هلــا أو 

عــة معصــية وفســق .. وذنــب كبــري .. لكــن ال يرقــى إىل درجــة جحوٍد حلرمتها .. فهذا النــوع مــن الطا
.. وا روج بصاحبه مــن ملــة اةســالم .. ومــرد احلكــم يف هــذا التفريــق بــني الطاعــة   اةشراك ابهلل  

املكفرة والطاعــة غــري املكفــرة .. للــنص الشــرعي فقــط .. إذ ال حــي لالجتهــاد أو الــنفس يف إصــدار 
وإَّنا للنص وحسب .. فالنص الشرعي هو الذي قــال: هــذا كفــر   الحكام الشرعية على الشياء ..

وشــرك .. وهــذا ملــم وفســوق دون الكفــر والشــرك .. وحنــن لــيس لنــا إال أن نســلِهم ونســمي الشــياء 
 كسمياهتا الشرعية من غري زَيدة وال نقصان .. تبعاً للنص.  

ري مــن النــاس، عبــادة " أيضاً من العبادات والطاعات ا فية واملشــكلة علــى كثــ احملبة:    -3
احملبة "ا إذ تراهم حُيبون املخلوق كحب ا الق وأشد .. ويعبدون املخلوق من جهة احملبة والتعلق به 

.. وهــم يعلمــون أو ال يعلمــون .. مث هــم بعــد ذلــك  وتقد  رضاه وأمــره علــى رضــى وأمــر ا ــالق 
 حيسبون أنفسهم أهنم على شيء .. وأهنم ممن حُيسنون صنعاً!

او فيــه، ويُعطــى وُننــع اع ــه، الــذي يــواىل فيــه ويُعــاَد  وَيــُ لــم ـ َي عبــد هللا ـ أن احملبــوب لذات
لجله وفيه،  وحُيب لذاته لنه هو هو .. هو هللا تعاىل وحده، وما سواه حُيب له وفيه وابلقدر الــذي 

 أيذن به هللا تعاىل.
لنــه هــو هــو .. بغــض النظــر وأنــا  لــوق يرتضــي لنفســه أن يكــون حمبــوابً لذاتــه ولشخصــها 

عما يصدر عنه مــن مواقــف .. وأقــوال .. وحــق أو ابطــل .. فُيعقــد الــوالء والــرباء فيــه ولــه .. فيــواىل 
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من يواليه ويُعاَد  من يُعاديه .. ويُعَطى وُننع فيها فمن وااله ودخــل يف حزبــه وصــلوه وأعطــوه، وإن  
حزبــه قطعــوه وحرمــوه وإن كــان مــن أتقــى كــان مــن أفجــر وأكفــر النــاس .. ومــن قطعــه، و  يكــن يف 

يف  وأصلح الناس .. فمن كان هذا وصفه فهو طاغوت كبري وقد جعل من نفسه نداً وشريكاً هلل 
إهليته .. ومن يقر له هبذه ا اصية أو الوصف .. وصرإل له هذه احملبة هبذا القدر والوصف .. فقــد 

 .اختذه إهلاً مع هللا .. وعبده من دون هللا 
ْن ُدوِن اّللَِّ أَنـْـَداداً   تعــاىل: قــال ُذ مــِ ْن يـَتَّخــِ َن النــَّاِس مــَ شــركاء .. طبيعــة شــركهم ونــوع  َومــِ
َوالَِّذيَن  ا فيوالوهنم وحيبوهنم لذواهتم كما يواىل هللا وحُيب لذاته حيُِبُّوهَنُْم َكُحبِه اّللَِّ   شركهم أهنم  

 . 165البقرة: آَمُنوا َأَشدُّ ُحبهاً ّلِلَِّ 
 ا أي التباع واملتبوعني، احملبني من العبيد واحملبــوبني مــن الطواغيــت قَاُلوا    وقال تعاىل:

ا  ْم ِفيهــَ ُمونَ  ا أي يف انر جهــنم يُعــذَّبون َوهــُ ويتالومــون علــى مــا كــان مــنهم مــن تفــريط   خَيَْتصــِ
ي  ين وشرك وضالل .. فقال الضعفاء والتبع والعامة للزعماء والطواغيت املســتكرب  اَتّللَِّ ِإْن ُكنــَّا َلفــِ

نيٍ  الٍل ُمبــِ اَلِمنيَ .  ضــَ وهِيُكْم بــَِربِه اْلعــَ . والتســوية هنــا   تكــن فيمــا خيــص 98-96الشــعراء: ِإْذ ُنســَ
القــدرة علــى ا لــق واةَيــاد .. والتصــرإل هبــذا الكــون .. فهــذا النــوع مــن التســوية   حيصــل .. ولــو 

.. وعجــز املــدعني .. وإَّنــا كانــت تســوية النــداد مــع هللا  حصل فهو سرعان ما ينكشف زيفه وكذبــه
 وأشد .. ويُطيعوهنم كطاعتهم هلل وأشد .. فتلك   حيُِبُّوهَنُْم َكُحبِه اّللَِّ  تعاىل يف احملبة .. 

 كانت تسويتهم ل نداد برب العاملني.
وَ   وكذلك قوله تعاىل: َواٌل ُقْل ِإْن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبـْنــَاؤُُكْم َوِإخــْ ريَُتُكْم َوَأمــْ ْم َوَعشــِ انُُكْم َوَأْزَواُجكــُ

ْوهَنَا  اِكُن تـَْرضــَ اَدَها َوَمســَ ْوَن َكســَ ارٌَة خَتْشــَ َ ا َوُتــِ ــاة اْقَ َفْـُتُموهــَ ا كــل هــذه الشــياء ـ الــ  َتثــل زينــة احلي
العطــف "  الدنيا ال  هتفوا حلبها والتعلق هبا قلوب العباد ـ جمتمعة بعضها مع بعــض كمــا يُفيــد حــرإل

ُ هللاَِْمرِِه   الواو "   ا أي فــانتظروا َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه َفَ َبَُّصوا َح َّ أيَِْ َ اّللَّ
ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  ح  أي  هللا بعذابه ووعيده وانتقامه ..   .24التوبة: َواّللَّ

أنه قال:" من أحب هلل، وأبغض هلل، وأعطــى هلل، ومنــع  ديث فقد صح عن النيب ويف احل
 [.32هلل فقد استكمل اةنان "]

:" أوثق عر  اةنان: املواالة يف هللا، واملعاداة يف هللا، واحلب يف هللا، والبغض يف  وقال  
  ["33.]هللا 
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حُيب شيء من املوجودات لذاته   : ال َيوز أن 10/607قال ابن تيمية رمحه هللا يف الفتاو  
تعاىل هو  لذاته، والرب  لغريه ال  العاَ  إَّنا َيوز أن حُيب  إال هو سبحانه وحبمده، فكل حمبوب يف 

ُ َلَفَسَداتَ   الذي َيب أن حُيب لنفسه، وهذا من معاو إهليته   ، فإن حمبة  َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ اّللَّ
ب لذاته إال هللا، فإن ذلك من خصائص إهليته فال يستحق ذلك إال هللا الشيء لذاته شرك فال حيُ 

 هـ.    -وحده، وكل حمبوب سواه   حُيب لجله فمحبته فاسدة ا 
املدارج   يف  رمحه هللا  القيم  ابن  اجلامعة  1/99وقال  لعبادته  ا لق  خلق  إَّنا  تعاىل  فاهلل   :

العبادة: حمبة هللا، بل إفراده ابحملبة، وأن يكون   لكمال حمبته، مع ا ضوع له واالنقياد لمره . فأصل
ومالئكته  ورسله  أنبياءه  حيب  وفيه، كما  لجله  حُيب  وإَّنا  سواه،  معه  حُيب  فال  هلل،  احلب كله 
وأولياءه، فمحبتنا هلم من َتام حمبته، وليست حمبة معه كمحبة من يتخذ من دون هللا أنداداً حيبوهنم  

 هـ.   -كحبه ا
، كما  لعبده حصول املتابعة للنيب    حمبة العبد لربه، وحمبة الرب    ومن عالمات صدق

ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ   قال تعاىل: ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّلله آل   ُقْل ِإن ُكنُتْم َتُِبُّوَن اّللهَ فَاتَِّبُعوِو حُيِْبْبُكُم اّلله
 .  31عمران:

الفتاو    يف  تيمية  ابن  من  8/360قال  فكل  فقد  :  الرسول  يتبع  و   أنه حيب هللا  ادعى 
كذب، ليست حمبته هلل وحده، بل إن كان حيبه فهي حمبة شرك، فإَّنا يتبع ما يهواه، كدعو  اليهود  
الرسول، فلما   يتبعون  ما أحب، فكانوا  له احملبة   حيبوا إال  لو أخلصوا  فإهنم  والنصار  حمبة هللاا 

 هـ.   -نت حمبتهم من جنس حمبة املشركني اأحبوا ما أبغض هللا مع دعواهم حبه كا
واجملافاة   املعاداة  وكذلك  واملواالة،  احملبة  ُتصَرإل  أن  احملبة كذلك  صدق  عالمات  ومن 

..    .. وحبسب طاعتهم أو معصيتهم هلل    ل خرين بقدر .. حبسب قرهبم أو بعدهم عن هللا  
الذين أيمرون ابملع التقياء  للصاحلني  ُيصرإل  الذي  ُيصرإل  فالوالء  .. ال  املنكر  روإل وينهون عن 

للعصاة والفاسقني من أهل القبلة .. فكل ـ حبسب أعماله وأخالقه ـ  له قدره ومنزلته وحظه الذي  
من غري زَيدة وال   يستحقه من الوالء والرباء .. ومن احملبة واجملافاة .. وابلقدر الذي أيذن به هللا 

 س فيه إال من قارب إناهنم من الكمال!نقصان .. وهذا ميدان خفي عِصي ال يتناف
تعطي وتصل من تكره وحُيبه هللا، وَتنع وتقطع من َتب لكن   أن  النفس  ما أصعب على 

 .. وما أقل من يفعل ذلك! يكرهه ويبغضه هللا .. تفعل ذلك طلباً ملرضاة هللا 
 : أنا أمٍر تعبدي ُيش ط لقبوله شرطان:  ـ شروط صحة العبادة
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املتابعة واملوافقة للسنة فيما تتعبد فيه: فلو تعبهدت يف أمٍر أو طريقة   ُتشرَع  : حصول  أوالً 
يف الكتاب والسنة .. فعبادتك ابطلة ومردودة عليك .. فإن أصررت على اةتيان هبا بعد علمك 

 .  ببطالهنا وبدعيتها، فأنت آمث يطالك وزر اةحداث يف الدين ما   أيذن به هللا 
تعاىل: اْإِخَر  لَ   قال  َواْليَـْوَم   َ اّللَّ يـَْرُجو  ِلَمْن َكاَن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  اّللَِّ  َرُسوِل  يف  َلُكْم  َقْد َكاَن 

تعاىل عنك، والسالمة يوم اإخرة ..  21الحزاب:  َوذََكَر اّللََّ َكِثرياً  . فإن كنت ترجو مرضاة هللا 
   . ية .. حممداً  فاجعل أسوتك وقدوتك يف مجيع شؤون حياتك الدينية والدنيو 

 .7احلشر: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا   وقال تعاىل:
الفتاو    تيمية يف  ابن  الكتاب  28/24قال  من كان ُعِرض على  أمر هللامر كائناً  : كل من 

" من عمل عمالً ليس  أنه قال:  والسنة، فإن وافق ذلك وإال رُدَّ، كما جاء يف الصحيحني عنه  
 هـ.     -عليه أمران فهو رد " أي مردود ا 

أنه قال:" من أحدث يف ديننا ما ليس منه فهو رد "    ويف احلديث فقد صح عن النيب  
 متفق عليه.  

 :" فمن رغب عن سن  فليس مين " متفق عليه.  وقال  
سن  وسنة ا لفاء  ب فعليكم  ،كثرياً   من يعيش منكم بعدي فسري  اختالفاً  فإنه:"  وقال  

هبا، وعَ  َتسكوا  الراشدين،  ابلنواجذ،ضُّ املهدين  عليها  فإن   وحمداثتِ  كموإَيَّ  وا   حمدثة كل المورا 

 . [34] " ضاللةٌ  بدعةٍ  وكل ، بدعةٌ 
 كلُّ بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ".   :"  وقال

 قال:" كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناُس حسنًة ". وعن ابن عمر  
 .  [35]" خذوا عين مناسككم ":وقال  
متفق عليه. وغريها من النصوص ال  تُفيد وجوب    :" صلوا كما رأيتموو أصلي "وقال  

 االقتداء، وعدم اةحداث أو االبتداع يف الدين.  
اةابحة   يُفيد  نص  يرد  ما   واملنع  احلظر  العبادات  يف  الصل  أن  تقدم  مما  نستفيده  ومما 

إن الذي يتعبد كا   ُيشرَع هو الذي يُطالب ابلدليل على صحة ما يقوم به من  واجلواز .. وابلتا  ف 
يرد  ما    املنكر عليه .. خبالإل الشياء الخر  فإن الصل فيها اةابحة  تعبدي .. وليس  عمل 
املطالب ابلدليل على صحة   ـ هو  ـ إن وجد  املنكر على الفاعل  يفيد احلرمة واحلظر .. وهنا  نص 

 وليس الفاعلا لن الصل يف الشياء اةابحة. إنكاره .. 
 

 . 2549أخرجه أمحد، وأبو داود، وال مذي، وغريهم، صحيح اجلامع الصغري:   34
 . 7882: أخرجه النسائي وغريه، صحيح اجلامع  35



 40 

ونستفيد كذلك أن الذي يُطالب الناس أن يتعبدوا بطريقة معينة أو فعل معني .. ينبغي أن  
يُطالب ابلدليل على ما يُطالب به الناس .. فإن أتى ابلدليل كان ذلك خرياً .. وإن   أيِت ابلدليل 

 مره، وال كرامة! من الكتاب أو السنة رُدَّ عليه طلبه وأ 
: اةخالص: وهو الشرط الثاو من شروط صحة العبادةا إذ أن العبادة وإن توفر فيها  اثنياً 

شرط املتابعة واملوافقة للسنة .. إال أهنا ال تُقبل إال بعد أن يتحقق فيها شرط اةخالصا فيكون 
ص رُد العمل على صاحبه .. ال شبهة شرك وال رَيء فيه .. فإن انتفى اةخال  العمل خالصاً هلل  

 وكان عليه واباًل وخسراانً.  
تعاىل: رَبهِِه    قال  ِلَقاَء  يـَْرُجوا  بعده  َفَمْن َكاَن  شقاء  ال  ومحيداً  لقاًء حسناً  فـَْليَـْعَمْل    ا 

َصاحِلاً   للسنة  َعَماًل  املوافقة  شرط  َأَحداً   ا  رَبهِِه  بِِعَباَدِة  ُيْشِرْك  شرط  110الكهف:  َوال   .
 ص. اةخال

ورُ  وقــال تعــاىل: َو اْلَعزِيــُز اْلَغفــُ اًل َوهــُ ُن َعمــَ ْم َأْحســَ لــُوَُكْم أَيُّكــُ اَة لِيَـبـْ ْوَت َواحْلَيــَ  الــَِّذي َخلــََق اْلمــَ
:أي أيكم أصوب عماًل وموافقة للسنة، وأخلصه هلل 2امللك .. 

لــُوَ  : قــال الفضــيل بــني عيــاض يف قولــه 10/318قــال ابــن تيميــة يف الفتــاو   ْم لِيَـبـْ ُكْم أَيُّكــُ
ا قال: أخلصــه وأصــوبه، قــالوا: َي أاب علــي مــا أخلصــه وأصــوبه؟ قــال: إن العمــل إذا    َأْحَسُن َعَمالً 

كــان خالصــاً و  يكــن صــواابً   يُقبــل، وإذا كــان صــواابً و  يكــن خالصــاً   يُقبــل، حــ  يكــون خالصــاً 
 هـ.  -اصواابًا وا الص أن يكون هلل، والصواب أن يكون على السنة 

فقــال: أرأيــَت رجــاًل غــزا  ويف احلديث، عن أمل أمامة البــاهلي، قــال: جــاء رجــُل إىل النــيب 
:" ال شيَء له "، مث قــال:" إن هللا ال يقبــُل مــن [ ماله؟ فقال رسول هللا 36يَلتِمُس الجَر والذهِكَر ]

 [. 37العمِل إال ما كان له خالصاً وابُتِغَي به وجهه "]
ه :" إن أوَّ وقــال  ُه نعمتــَ ــه فعرَّفــَ ــه يــوم القيامــة رجــُل اسُتشــهدا فــُأ  ب َل النــاِس يُقضــى علي

فعَرَفها، فقال: ما عملَت فيها؟ قال: قاتلــُت فيــك حــ  استشــهدُت. قــال: كــذبَتا ولكنــك قاتلــَت 
ي يف النــار. ورجــٌل تعلــَّم العلــ  ِحَب علــى وجهــه حــ  أُلقــِ َر بــه فســُ َم لن يُقال: جريء، فقد ِقيل، مث أُمــِ

ه فعرَفهــا، قــال: فمــا عملــَت فيهــا؟ قــال: تعلمــُت الِعلــَم  ه، وقــرأ القــرآَن، فــُأ  بــه فعرَّفــه نِعمــَ وعلَّمــَ
وعلَّمُته، وقرأُت فيك القرآن. قال: كذبَت، ولكنك تعلمــَت العلــَم لُيقــال إنــك عــا ، وقــرأَت القــرآن 

َع هللاُ عليــه لُيقال هو قارئ، فقد ِقيل، مث أُمَر به َفُسِحَب على وجهِه حــ  أُ  ي يف النــار. ورجــٌل وســَّ لقــِ
ه فعَرَفهــا، قــال: فمــا عملــَت فيهــا؟ قــال: مــا تركــُت  وأعطاه من أصناإل املاِل ُكلِهِه، فُأ  به فعرَّفه نعمــَ

 
 أي السمعة والشهرة، وأن يتكلم عنه وعن شجاعته وجهاده الناس.    36
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من سبيٍل َتبُّ أن يُنفَق فيها إال أنفقــُت فيهــا لــك. قــال: كــَذبَت، ولكنــك فعلــَت لُيقــال: هــو جــوادا 
 ِحب على وجهه مث أُلقي يف النار " مسلم. فقد ِقيل، مث أُمر به فسُ 

:" إن أخــوإَل مــا أخــاإُل علــيكم الشــرَك الصــغر ". قــالوا: ومــا الشــرُك الصــغُر َي وقــال 
إذا جز  الناَس هللاعماهلم: اذهبــوا إىل الــذين كنــتم تــُراؤون  ؟ قال:" الرَيءا يقول هللا رسوَل هللا  

 [. 38يف الدنيا، فانظروا هل ُتدون عندهم جزاء "]
: أان أغد الشركاء عن الشرك، فمن عمَل   عماًل أشرك فيه غريي :" قال هللا وقال  

 [. 39فأان منه برئ، وهو للذي أشرك "]
:" إنَّ هللا يقول: أان خرُي شريٍكا فمن أشرك مل أحداً فهو لشريكي. َي أيها الناس! وقال 

 ما َخُلَص لــه، وال تقولــوا: هــذا هلل وللــرحم، ال يقبل من العمِل إال أخلصوا العمال هللا فإن هللا 
 [. 40وليس هلل منه شيء، وال تقولوا: هذا هلل ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم، وليس هلل منه شيء "]

وهــذا يســتدعي مراقبــة النيــة ومتابعتهــا وتعهــدها ابةخــالصا فــاملرء يبــدأ عملــه  لصــاً ومــع 
 سد آخُر عمله أوَله.الغفلة عن النية ومراقبتها ينتهي مرائياً، فُيف
أنــه قــال:" إَّنــا العمــال ابلنيــَّات، وإَّنــا لكــل امــرٍئ مــا  ويف احلديث، فقد صح عن النيب 

نو ا فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوِله فهجرته إىل هللا ورسوِله، ومن كانت هجرته لدنيا ُيصــيبها أو 
 [. 41امرأٍة يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجَر إليه "]

 
 * * * * * 

 
يُن. -4   الدِه

مــن املفـــاهيم واملصــطلحات الشـــرعية الـــ  اع اهــا التأويـــل والتحريــف، والتشـــويش مفهـــوم 
ومصــطلح " الــدين "ا إذ أن كثــرياً مــن النــاس حيصــرون ويُقصــرون معــد الــدين يف الدَين الســماوية 

سو  ذلك ال ُيسمى  الثالثة، واملثقف منهم من يضيف إليها الدَين الوثنية املنتشرة يف العا  .. وما
 ـ يف عرفهم ـ ديناً وال يدخل يف معد الدين والتدين! 

 
 .  29رواه أمحد، وغريه، صحيح ال غيب وال هيب:     38
 .  31رواه ابن ماجه وغريه، صحيح ال غيب:     39
 .  2764السلسلة الصحيحة:   40
 .   2201ن أمل داود: صحيح سن  41
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وقد ترتب على هذا الفهم ا اطئ القاصر .. أن ُيستهَجن مــن ينتقــل مــن ديــن هللا اةســالم 
ــو انتقــل إىل ديــن  ــه مرتــد ومبــدل لدينــه .. بينمــا ل ــة .. ويُعامــل علــى أن إىل ديــن النصــرانية أو اليهودي

و العلمانيــة .. أو البعثيــة .. أو الدنقراطيــة .. أو االشــ اكية .. وغريهــا مــن املــذاهب الشــيوعية .. أ
الفكرية الرضية الوضعية .. ال ُيستهجن حاله وال ُيستغرب أمره .. وال يُنظر إليه علــى أنــه قــد ارتــد 

ليهودية .. علماً وبدل دينه .. وانتقل من دين إىل دين .. كما يُنظر ملن ينتقل إىل دين النصرانية أو ا
أن كليهما قد انتقال إىل ديٍن آخر .. ووقعا يف الردة والتبديل .. وركا يكون الذي انتقل إىل اعتنــاق 
بعض املذاهب الفكريــة الوضــعية املعاصــرة القائمــة علــى اةحلــاد، واجلحــود واةابحيــة .. أســوأ وأشــد 

 دل دينه إىل النصرانية أو اليهودية! إمثاً واحنرافاً .. وأصرح ردة وتبدياًل .. من ذاك الذي ب
بسبب هذا الفهم ا اطئ ملفهوم " الدين "،   يعد مستغرابً ـ عند كثري من الناس ـ أن خيــرج 

.. إىل طاعــة وشــريعة وقــانون الطــاغوت .. لن مثــل هــذا  العبــد مــن طاعــة وشــريعة وقــانون هللا 
ن إىل ديــن .. كمــا أنــه ال ينفــي عــن صــاحبه ا ــروج واالنتقــال .. ال ُيســمى يف عــرفهم انتقــال مــن ديــ 

ل معاملــة املســلمنيا  مســمى وحكــم اةســالم وصــفة انتمائــه إىل اةســالم .. كمــا أنــه ال ننــع أن يُعامــَ
 فُيزوَّج من نسائهم، ويُقرب يف مقابرهم، وُُتر  عليه مجيع حقوقهم!

لفكريــة الرضــية بســبب هــذا الفهــم ا ــاطئ ملفهــوم " الــدين "، فــإن لــدعاة مجيــع املــذاهب ا
الوضــعية ـ مهمــا اشــتد كفرهــا واحنرافهــا ـ كامــل احلــق يف الــدعوة والتبشــري ملــذاهبهم وأحــزاهبم يف بــالد 

 املسلمني .. على اعتبار أن هذه املذاهب ال ُتسمى ديناً!
بســبب هــذا الفهــم ا ــاطئ ملفهــوم " الــدين "،   يعــد مســتهجناً علــى و  أو والــٍد أن يــُزوج 

عي ملحد ـ حيمل اوا من أوــاء املســلمني ـ بينمــا يف املقابــل تــراه ال َيــرؤ وال يرضــى أن ابنته من شيو 
يزوج ابنته من نصراو .. على اعتبار أن النصراو له دين آخر غري دين اةسالم .. ولو فعل الشــتد 

يــب عليــه النكــري مــن قبــل املســلمني .. خبــالإل الول فــال أحــد يُنكــر عليــه .. بــل يلقــى كامــل ال ح
واملباركة .. على اعتبار أن الشيوعية ال ُتسمى ديناً .. ومعتنقها ال ُنكن أن ُيصنف على أن لــه دينــاً 

 آخر غري اةسالم!
فاختلطت ـ بسبب ذلــك ـ النســاب .. وضــاع النســل .. ووقــع احلــرام واحملظــور .. واعتــدي 

هــوم ومصــطلح " الــدين " على احلقوق واحلرمات .. فاستدعى ذلك منــا وقفــة جــادة ننــاقش فيهــا مف
.. عســى أن يــُزال عنــه بعــض مــا  ، وســنة نبيــه مــن جديــد، كمــا هــو اثبــت ووارد يف كتــاب هللا 

يَّ عــَن  عاله من غبار َتويالت وَتريفات املبطلني الضالني  ْن حــَ لهِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بـَيِهَنٍة َوحَيََْي مــَ
 ن يشاء. . وهللا تعاىل يهدي م42النفال: بـَيِهَنةٍ 
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يُن: اجلزاء واملكافأة. وِدنـُْته بفعله َدينــاً: جزيتــه. ويــوم الــدين: يــوُم الدين لغة واصطالحاً  : الدِه
اجلزاء. ويف املَثل: كما تدين ُتدانا أي كما ُُتاِزي ُُتاَز  بفعلك وحبسب ما عملت، وقيل كما تفعل 

. أي جَمزِيُّون حُماَسبون. 53الصافات:َمِديُنوَن أَئِنَّا لَ  يُفعل بك. ودانه ديناً أي جازاه. وقوله تعاىل:
ــن  ــديث ابـ زي. ويف حـ ــَ ْرن أي يقـــتص وَيـ ــَ ــن ذاِت القـ اء مـ ــَّ ِدين للجمـ ــَ ــلمان: إن هللا ليـ ــديث سـ ويف حـ
عمرو: ال َتُسبُّوا السلطاَن فإن كان ال بد فقولوا اللهم ِدهنــم كمــا يــَديُنوان أي اجــزِهم كــا يُعــاِملوان بــه. 

ينِ ا ومنــه قولــه تعــاىل:والــدِهين: احلســابُ  ْوِم الــدِه ــَ ِك يـ ــِ ــه  َمال ا وقيــل: معنــاه مالــك يــوم اجلــزاء. وقول
يِهما أي ذلــك احلســاُب الصــحيح والعــدد املســتوي. ومنــه الــدََّيُن يف صــفة هللا  يُن القــَ تعــاىل: ذلــك الــدِه

 ُن: من أواء هللا ن داَن النــاَس أي ، معناه احلَكم القاضي. وقيل القهَّار، وهو فعَّال مــ . والدَيَّ
قهرهم على الطاعة. يُقال: ِدنتهم فدانواا أي قهرهتم فأطاعوا، ويف حديث أمل طالب، قــال لــه عليــه 
السالم:" أريد من قريش كلمًة تديُن هلم هبا العرب "ا أي ُتطيعهم وختضع هلم. والدِهين: الطاعة. وقد 

 ِدنته وِدْنُت له، أي أطعته.
ُت الرجــل تــَْديِيناً واجلمُع اَلدَيُن. يقال: دَ  اَن بكذا ِدَينة، وَتَديََّن به فهو َديِهن وُمتــََديِهن. وَديَـّنــْ

إذا وكلته إىل ِدينه. والدِهين: اةســالم، وقــد ِدنـْـُت بــه. ويف حــديث علــي، عليــه الســالم: حمبــة العلمــاء 
 أي عــاد . وديــَِن: ِديٌن يُدان بــه. والــدِهين: العــادة والشــأن، تقــول العــرب: مــازاَل ذلــك ديــين وَديـْـَدو 

ه هواهــا  ل ملــا بعــد املــوت، والمحــق مــن أَتبــََع نَفســَ عــُوِهد. ويف احلــديث:" الكــيِهس مــن َداَن نفســه وَعمــِ
وََتَدَّ على هللا ". قال أبو عبيدة: قوله داَن نفسه أي أذهلــا واســتعبدها، وقيــل حاســبها. يقــال: ِدنـْـُت 

ين هلل من هذا إَّنا هو طاعته والتعبد له. ودانــه ِدينــاً أي أهذلــه القوَم َأديُِنهم إذا فعلت ذلك هبم. والدهِ 
كِ  واســتعبده. يقــال: ِدنْتــُه فــدان. ويف التنزيــل العزيــز: اُه يف ِديــِن اْلَملــِ َذ َأخــَ اَن لَِيْأخــُ ا كــَ ا قــال  مــَ

، وداَن إذا أ طــاع، وداَن إذا قتادة: يف قضاء امللك. ابــن العــرامل: داَن الرجــُل إذا عــَزَّ، وداَن إذا َذلَّ
عصى، وداَن إذا اعتاد خرياً أو شراً. وِدْنُت الرجل: خدمته وَأحَسنُت إليه. والدِهين: الذل. واملــَِديُن: 

 العبد.  
ُته القــوَم: وليتــه سياســتهما  وِدنـُْته َأِديُنه َديْناَ: ُسْسته. وِدنـُْته: َمَلْكُته. وُديـهْنته أي ُملِهكته. وَديَـّنـْ

 قال ا طيئة: 
 ُديهِْنِت أمراً بَنيِك، ح  تـَرَْكِتِهم َأَدقَّ من الطَِّحنِي  لقد

ن: الســائسا وأنشــد بيــت ذي اةصــبع  ِت، خياطــب أمــه. والــدََّيَّ يعين ُملِهْكِت، ويرو : ُسوهســْ
 العدواو:

و فَتْخزوو!   الِه ابن َعمِهك، ال أْفَضْلَت يف َحَسٍب يوماً، وال أنت َدَيَّ
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ُت الرجــَل: محلتــه علــى مــا  قــال ابــن الســكيت: أي وال ين. وِدنــْ أنــت مالــك َأمــري فـََتُسوســُ
 َيكره. وَديَـّْنُت الرجل َتْدييناً إذا وكلته إىل دينه. 

يُن: احلاُل. قال النضر بــن مشيــل: ســألت أعرابيــاً عــن شــيء فقــال: لــو لقيتــين علــى ديــٍن  والدِه
ي ُن: السلطان. والدِهين: الــَورَُع. والــدِهين: القهــر. غري هذه َلخربتك. والدِهين ما يـََتَديَُّن به الرجل. والدِه

يُن: املعصية. والدين: الطاعة. ويف حديث احلــ : كانــت قــريش ومــن دان بــدينهم أي اتــبعهم يف  والدِه
 [.42دينهم ووافقهم عليه واختذ دينهم له ِديناً وعبادة]

ــزاء، واســـتع ــة واجلـ يُن "ا يُقـــال للطاعـ ــدِه ــفهاو: " الـ ــدين  ويف املفـــردات ل صـ ــريعة، والـ رَي للشـ
 [.43كامللة، لكنه يُقال اعتباراً ابلطاعة واالنقياد للشريعة]

ــاو   ــن تيميــــة يف الفتــ ــاإل إىل الفاعــــل 15/158وقــــال ابــ ــدر، واملصــــدر ُيضــ : الــــدين مصــ
واملفعولا يُقال دان فالٌن فالانً إذا عبده وأطاعه، كما يُقال دانه إذا أذله، فالعبد يدين هلل أي يعبده 

فإذا أضيف الــدين إىل العبــد ف نــه العابــد املطيــع، وإذا أضــيف إىل هللا ف نــه املعبــود املطــاع   ويطيعه،
 هـ.  -ا

نستخلص مما تقدم أن مفهوم كلمــة " الــدين " تنطــوي علــى معــاٍن ودالالت عــدة .. إضــافة 
 إىل داللتها ملعد اجلزاء واحلساب .. ومعد الدين املنزل واملرتضىا وهو اةسالم:

ــادةمــن هــذ ــه تعــاىل:ه املعــاو: الطاعــة، وا ضــوع، واالنقيــاد، والعب اتُِلوُهْم  : كمــا يف قول َوقــَ
يُن ّلِلِه  َنٌة َوَيُكوَن الــدِه . أي وتكــون الطاعــة هلل، فــال يُطــاع معــه أحــد .. 193البقــرة:َح َّ اَل َتُكوَن ِفتـْ

 فسمى الطاعة ديناً.
يُن ُكلــُُّه ّلِله َوقَاتُِلوُهْم َح َّ  وحنو ذلك قوله تعاىل: َنٌة َوَيُكوَن الــدِه . 39النفــال:اَل َتُكوَن ِفتـْ
، فال يُطاع معه وال من دونه أحد سواه .. فهو املطاع لذاته، وما أي ح  تكون الطاعة كلها هلل 

 سواه يُطاع له، وطاعة له .. فسمى الدين طاعة، والطاعة ديناً. 
ــاىل: ــال تعـــ َماوَ  وقـــ ا يف اْلســـــَّ ــَ ُه مـــ ــَ وَن َولـــ رْيَ اّللِه تـَتَـّقـــــُ ــَ باً َأفـَغـــ ــِ يُن َواصـــ ــدِه ُه الـــ ــَ اِت َواَلْرِض َولـــ

:أي ولــه الطاعــة وإخــالص العبــادة دائمــاً .. ال شــريك لــه .. فســمى الطاعــة والعبــادة 52النحــل .
  ديناً. 

ِجٍد وَ   وقال تعاىل: لِه َمســْ وَهُكْم ِعنــَد كــُ وْا ُوجــُ ِط َوَأِقيمــُ َر َرملِه اِبْلِقســْ نَي لـَـُه ُقْل َأمــَ اْدعــُوُه ُ ِْلصــِ
يَن   . أي  لصني له العبادة والطاعــة، والتوجــه والــدعاء .. فــال ُتشــركوا معــه أحــداً 29العراإل:الدِه

 يف عبادته وطاعته .. فسمى الدين طاعة وعبادة.
 

 انظر كلمة " الدين " ومشتقاهتا، يف  لسان العرب البن منظور.   42
 املفردات يف غريب القرآن ل صفهاو.  43
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ِر حــَ َّ ِإَذا ُكنــُتْم يف الْ  وقــال تعــاىل: ريِهُُكْم يف الــْرَبِه َواْلَبحــْ َو الَــِّذي ُيســَ َرْيَن هبــِِم بـِـرِيٍح هــُ ِك َوجــَ ُفلــْ
يَط هبــِِمْ  اٍن َومَنــُّوْا َأهنــَُّْم ُأحــِ لِه َمكــَ ن كــُ ْوُج مــِ اءُهُم اْلمــَ ٌف َوجــَ ُوْا اّللهَ طَيِهَبٍة َوَفرُِحوْا هِبَا َجاءهْتَا رِيٌح َعاصــِ  َدعــَ

َن الشــَّ  وَننِه مــِ ـِذِه لََنكــُ ْن هــَ تَـنــَا مــِ يَن لـَـِئْن َأجَنيـْ نَي لـَـُه الــدِه ا أي  لصــني لــه يف . 22يــونس:اِكرِيَن ُ ِْلصــِ
 الدعاء والتضرع والتوجه .. ال نشرك معه أحداً يف ذلك .. فسمى الدين بذلك.

يَن  وحنو ذلك قوله تعاىل: . 65العنكبــوت:فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اّللََّ ُ ِْلِصنَي َلُه الــدِه
يف العبــادة والــدعاء والتوجــه هلل رب العــاملني .. فســمى أي نســوا الشــركاء والطواغيــت .. وأخلصــوا 

 الدين بذلك.
ُه الــدِهينَ  وقولــه تعــاىل: نَي لــَ ُوا اّللََّ ُ ِْلصــِ ِل َدعــَ ْوٌج َكالظُّلــَ يَـُهم مــَّ . أي 32لقمــان: َوِإَذا َغشــِ

  لصني له الدعاء والتوجه والعبادة.
يِهُم ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِه َأَمَر أَ   وقال تعاىل: يُن اْلقــَ ُه َذِلَك الدِه . أي 40يوســف:الَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإَيَّ

إفراد هللا تعاىل يف احلكم والتشــريع .. وإفــراده يف العبــادة .. هــو الــدين احلــق القــو  املســتقيم .. ومــا 
 سواه فهو الدين الباطل .. فسمى توحيد احلاكمية والعبادة ديناً.  

يُن اْ َاِلُص َأاَل ّلِلَِّ   وقال تعاىل: . أي لــه العبــادة والطاعــة ا الصــتني مــن أدَّن 3الزمــر: الدِه
 شرك. 

يَن   وحنو ذلك قوله تعاىل: . قــال ابــن 11الزمــر:ُقْل ِإوهِ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اّللََّ ُ ِْلصاً لَــُّه الــدِه
رِداً  عبــدهأ أن  أمرو  هللا إن : قومك ملشركي حممد َي قلجرير الطربي يف التفسري:    دون  الطاعــة لــه ُمفــْ

   هـ. -ا والنداد هلةإا من دونه من تدعون  ما كله 
يَن ُحنَـَفاء   وقال تعاىل: قال ابــن جريــر  .5البينة:َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اّللََّ ُ ِْلِصنَي َلُه الدِه

هـــ. ففســر الــدين إبخــالص  -الطربي يف التفسري: مفردين له الطاعةا ال خيلطون طاعــة رهبــم بشــرك ا
 الطاعة.

. أي لكــم عبــادتكم القائمــة علــى الشــرك 6الكــافرون:َلُكْم ِديُنُكْم َوِ َ ِديِن    وقال تعاىل:
ــتم تعبــدون مــا  والتنديــد، وعبــادة الطــاغوت .. وَ  عبــاد  القائمــة علــى التوحيــد ا ــالص .. فــال أن

 يناً.أعبد، وال أان أعبد ما تعبدون .. فسمى العبادة د
أنــه قــال:" علــيكم كــا ُتطيقــون، فــوهللا ال نــل هللا حــ   ويف احلــديث فقــد صــح عــن النــيب 

 َتلُّوا، وكان أحبُّ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه " البخاري. واملراد ابلدين يف احلديث العبادة 
 والطاعةا أي احب العبادات والطاعات إىل هللا أدومها. 

 [. 44 يف الدينا فإنه أهلك من كان قبَلُكم الغلوَّ يف الدين "]:" إَيكم والغلوَّ وقال 
 

 .  2455صحيح سنن ابن ماجه:   44
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والغلو يف الدين هو الغلو يف الطاعة والتعبد .. وامتثال الوامر والتكــاليف الشــرعية .. وهــو كــل مــا 
 زاد عن السنة.

:" نقصان الدين عند النســاء بنقصــان الطاعــة والعبــادة، كمــا يف قولــه   وقد فسر النيب  
 يا  ما ُتصلي، وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الدين " مسلم. وَتكث الل

وبعد: فلينظر كل امــرٍئ لنفســها إن كــان داخــاًل يف طاعــة وعبــادة هللا تعــاىل وحــده ال شــريك 
 يف العبادة والطاعة .. فهو املسلم .. وهو داخل يف دين هللا. هللا .. وقد أفرده 

 طاعــة وعبــادة الطــاغوت مــن دون ـ أو مــع ـ هللا وإن كان داخاًل ـ ولــو بوجــه مــن الوجــوه ـ يف
تعاىل .. فهو داخــل يف ديــن الطــاغوت .. ودينــه غــري ديــن اةســالم .. وإن تســمى هللاوــاء املســلمني، 

 وزعم ـ زوراً ـ  أنه مسلم أو من املسلمني، وينتمي إىل دينهم!
القضاء، والشريعة:  والقانون، و احلياة، تهم يف ، وطريقالذي يسلكه السالكون   املنه ومنها:  

. أي مــا  76يوســف:َكَذِلَك ِكْداَن لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديــِن اْلَملــِِك   كما يف قوله تعاىل:
 كان ليأخذ أخاه يف قانون وشريعة وقضاء امللك .. فسمى الدين بذلك. 

الَِّذيَن اختََُّذوْا ِديَنُكْم ُهُزواً َوَلِعباً مِهَن الَِّذيَن ُأوُتوْا ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا   وقال تعاىل:
اختــََُّذوْا ِديــَنُكْم  . وقولــه 57املائــدة:اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياء َواتَـُّقوْا اّللهَ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي 

ُزواً  و بشــعرية واحــدة مــن شــعائر اةســالم .. أو حبكــم ، حُيمــل علــى مــن هــزئ كجمــل الــدين .. أ هــُ
ــة أن  واحــد مــن أحكــام اةســالم .. فكــل مــن فعــل ذلــك ُيســمى هــازمً ابلــدين .. والشــاهد مــن اإي

 احلكم الشرعي الواحد فما فوق .. ُيسمى ديناً.
ِدِهْم َوطََعنـُـواْ   وحنو ذلك قوله تعاىل: ِد َعهــْ ن بـَعــْ َة  َوِإن نََّكُثوْا َأنــَْاهَنُم مــِه اتُِلوْا أَئِمــَّ يف ِديــِنُكْم فـَقــَ

ُْم اَل َأْنَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهوَن  . والطعــن ابلــدين يكــون ابلطعــن كجمــل الــدين أو 12:التوبةاْلُكْفِر ِإهنَّ
 حبكم واحٍد من أحكامه .. أو شعرية واحدة من شعائره .. فكل ذلك ُيسمى طعناً ابلدين.  

َماَوات ِإنَّ   وقال تعاىل: ْوَم َخلــََق الســَّ ْهراً يف ِكتــَاِب اّللِه يـــَ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد اّللِه اثـَْنا َعَشَر شــَ
يِهُم  يُن اْلقــَ َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِه َذلـِـَك  :وقولــه. قــال ابــن كثــري يف التفســري: 36التوبــة:َواَلْرَض ِمنـْ

يُن اْلَقيِهمُ  احلــرم واحلــذو  الشهرملستقيم من امتثال أمر هللا فيما جعل من أي هذا هو الشرع ا ا  الدِه
 هـ. ففسر الدين ابلشريعة. -ا هبا على ما سبق من كتاب هللا الول

واْ  وقال تعاىل: ٌة لهِيَـتَـَفقَّهــُ ُهْم طَ ئِفــَ نـْ  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َك فًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمن ُكلِه ِفْرَقٍة مــِه
يِن   مــن فقــه .. وعقائــد .. وشــرائع  . أي ليتعلموا ما أنزل هللا تعاىل على نبيه 122التوبة:يف الدِه

 .. وأحكام .. وِعرب .. فهذا كله ُوي ديناً. 
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ا أي ومــن أحســن وأصــوب طريقــاً وأهــد  منهجــاً وســبياًل  َوَمْن َأْحَسُن ِديناً  وقال تعاىل:
 َوُهَو حُمِْسٌن واتَـَّبَع ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيفاً ممِهَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل :125النساء . 

َها اَل تـَْبِديَل ِ َْلِق اّللَِّ   وقال تعاىل: يِن َحِنيفاً ِفْطَرَة اّللَِّ الَِّ  َفَطَر النَّاَس َعَليـْ فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِه
ا ــَّ َر النـ ــَ نَّ َأْكثــ يِهُم َوَلكـــِ ــَ يُن اْلقـ ــدِه َك الـ ــِ وَن َذلـ ــُ ــري يف التفســـري: 30الـــروم:ِس اَل يـَْعَلمـ ــن كثـ ــال ابـ  أي. قـ

 هـ.  -ا التمسك ابلشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم املستقيم
َرٍج  وقــال تعــاىل: ْن حــَ يِن مــِ َل َعلــَْيُكْم يف الــدِه ا َجعــَ . أي مــا جعــل علــيكم مــن 78احلــ :َومــَ

رورات تبيح احملظورات .. والــرخص الشــرعية يُعمــل ضيق وشدة يف التزام التكاليف الشرعية .. فالض
هبا عند توفر شرطها وموجبها .. والشاهد مــن اإيــة الكرنــة أنــه تعــاىل قــد وــى التكــاليف والحكــام 

 الشرعيةا المر والنهي .. ابلدين. 
ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن يف السََّماَواِت وَ  وقال تعاىل: ِه َأفـََغرْيَ ِديِن اّللِه يـَبـْ اَلْرِض َطْوعاً وََكْرهــاً َوِإلَيــْ

. والدين يف هذه اإية الكرنة حُيمل على معــد الــدين كلــه .. وعلــى معــد 83آل عمران:يـُْرَجُعوَن  
ُغونَ  الطاعة .. وعلى احلكم والقضاءا أي من يرد حكماً شرعياً واحداً، يُقال له:  َأفـََغرْيَ ِديِن اّللِه يـَبـْ

 ــاىل ــه تعــ ــا يف قولــ وَن  :، كمــ ــُ ْوٍم يُوِقنــ ــَ ــاً لِهقــ َن اّللِه ُحْكمــ ــِ ُن مــ ــَ ْن َأْحســ ــَ وَن َومــ ــُ غــ ِة يـَبـْ ــَّ َم اجْلَاِهِليــ ــْ َأَفُحكــ
:50املائدة . 

ا رَْأفـَـٌة يف   وقال تعاىل: ْذُكم هِبِمــَ َدٍة َواَل ََتْخــُ ا ِمئــََة َجلــْ ُهمــَ ٍد مِهنـْ لَّ َواحــِ الزَّانَِيُة َوالزَّاِو فَاْجِلُدوا كــُ
 . 2النور:ِديِن اّللَِّ 

ٌة يف ِديــِن اّللَِّ  ويف قولــه تعــاىل: ا رَْأفــَ ْذُكم هِبِمــَ ، قــال ابــن كثــري يف التفســري: أي يف  َواَل ََتْخــُ
 هـ. فسمى احلكم والقضاء والتشريع ديناً.   -حكم هللاا أي ال ترمحو ا وترأفوا هبما يف شرع هللا ا

. أي اليــوم أكملــت لكــم أيهــا املؤمنــون 3املائدة:  مْ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنكُ   وقال تعاىل:
 شرائعي وفرائضي .. وأمري وهنيي .. وحال  وحرامي عليكم .. فسمى ذلك كله ابلدين. 

أنه قال:" إن هــذا المــر يف قــريش ال يُعــاديهم أحــٌد إال   ويف احلديث فقد صح عن النيب 
ي مــا حكمــوا النــاس بشــرائع وأحكــام اةســالم .. كبَّه هللا على وجهها ما أقاموا الدين " البخــاري. أ

 وأقاموا فيهم ابلعدل .. فسمى ذلك ديناً.
:" من يُرد هللا به خرياً يفقهه يف الــدين " البخــاري. أي يفقهــه يف حاللــه وحرامــه .. وقال  

 وأمره وهنيه .. فسمى ذلك ديناً. 
لنســاء نســاء النصــارا   وحنو ذلك الثر الثابت عن عائشة رضــي هللا عنهــا، قالــت:" نعــم ا

يكن ننعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين " مســلم. أي يــتفقهن يف احلــالل واحلــرام .. واحملظــور واملبــاح 
 .. فسمَّت ذلك ديناً. 
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[. أي تفقــه يف احلــالل 45:" ال يبــع يف ســوقنا إال مــن تفقــه يف الــدين "]وحنوه قول عمــر  
 والشراء .. فسمى ذلك ديناً.  واحلرام .. والحكام ذات العالقة ابلبيع 

:" إن الــدين يســر، ولــن يشــادَّ الــديَن أحــٌد إال غلبــه " البخــاري. أي أن التكــاليف وقــال 
الشرعية .. المــر والنهــي .. واحلظــر واةابحــة .. كلهــا قائمــة علــى مبــدأ وقاعــدة اليســر والتيســري .. 

 فسمى ذلك كله ديناً.
لو كانت الحكام واملسائل الشرعية .. واحلالل قال:" لو كان الدين "ا أي   وعن علي  

واحلــرام .. واحلظــر واةابحــة .. َيــوز أن يُقــال فيهــا " ابلــرأي، لكــان أســفل ا ــف أوىل ابملســح مــن 
 أعاله ".

ــاىل: ــال تعـ ــَنُكمْ  وقـ دِهَل ِديـ ــَ اإُل َأن يـُبـ ــَ ُه ِإوهِ َأخـ ــَّ دُْع رَبـ ــَ ى َوْليـ ــَ ْل ُموسـ ــُ ْوُن َذُروِو َأقْـتـ ــَ اَل ِفْرعـ ــَ  َوقـ
:أي أخاإل عليكم ـ أيها الناس ـ أن يبدل طريقتكم يف احلياة .. ورسومكم .. وعاداتكم 26غافر .

.. وعبوديتكم   ال  ربيتكم ونشأتكم عليها .. إىل عبادة ربه .. فهذا هو الدين الــذي خيــاإل عليــه 
 يتــذرعون هبــا فرعون أن يُبدَّل .. وذريعة فرعون هذه هي نفسها ذريعة فراعنة وطواغيت العصر الــ 

يف مالحقـــتهم وحمـــاربتهم للـــدعاة إىل هللا، والعـــاملني مـــن أجـــل اةســـالم .. حيـــث نســـمعهم يقولـــون ـ 
تكراراً ومراراً ـ وبكل صراحة ووقاحة: هؤالء رجعيون يريدون أن يبدلوا طــريقتكم العصــرية املتحضــرة 

عصور املتخلفــة املتحجــرة ـ ويقصــدون املتحررة املثلى .. ال  تعبد العبيد للعبيد ..ليعودوا بكم إىل ال
هبــا عصــر النبــوة ومــا تــاله مــن القــرون الوىل املشــهود هلــا اب رييــة والفضــل ـ لــذا فهــم يســتحقون منــا 

 املالحقة والسجن والقتل!
ومــن معــه مــن الصــحابة  يعيبــون علينــا رجعيتنــا إىل عصــر النبــوةا عصــر النــيب املصــطفى 

والنــور الــذي جــاء  وحيد والعلم .. الذي أضاءت الدنيا ملبعثه الخيار .. عصر النور والطهر والت
.. وال يُعيبــون علــى أنفســهم رجعيــتهم إىل عصــر الطاغيــة فرعــون .. عصــر تعبيــد   به من عند ربــه  

العبيــد للعبيــد .. فــأي الفــريقني أوىل هللان يُرمــى ابلتخلــف والتحجــر واالنتكــاس .. وأي الفــريقني أوىل 
تقــدم والرقــي .. مــن يعمــل ةخــراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب هللان يُوصــف ابلتحضــر وال

العبــاد .. ومــن ملــم وجهــل الدَين إىل عــدل ونــور اةســالم .. أم مــن يعمــل مــن أجــل تعبيــد العبيــد 
 .. إىل عبادة الطاغوت؟! للعبيد .. وإخراج الناس من عبادة هللا 

ِذينَ  صــدق هللا العظــيم: ُ َوِ ُّ الــَّ ُروْا  اّلله ِذيَن َكفــَ ُوِر َوالــَّ اِت ِإىَل النـــُّ َن الظُُّلمــَ رُِجُهم مــِه وْا خيــُْ آَمنــُ
دُ  ــِ ا َخالـ ــَ ْم ِفيهـ ــُ اِر هـ ــَّ َحاُب النـ ــْ َك َأصـ ــِ اِت ُأْولَئـ ــَ وِر ِإىَل الظُُّلمـ ــُّ َن النـ ــِه وهَنُم مـ ــُ اُغوُت خُيْرِجـ ــَّ ــَ ُؤُهُم الطـ وَن َأْولِيـ

:257البقرة  . 
 

 .  404صحيح سنن ال مذي:  45
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زِهْل بــِِه َعلــَْيُكْم  وََكْيَف َأَخاإُل َما  وقال تعاىل: ا َ ْ يـُنـــَ رَْكُتم اِبّللِه مــَ ْم َأشــْ رَْكُتْم َواَل ختــََاُفوَن أَنَّكــُ َأشــْ
 . 81النعام:ُسْلطَاانً فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ اِبَلْمِن ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن 

مِه َواْلَبصِــ  وقــال تعــاىل: اَلْعَمى َواَلصــَ رِيَقنْيِ كــَ ُل اْلفــَ ــَ اَل َمث َثاًل َأفــَ َتِوََيِن مــَ ْل َيســْ ِميِع هــَ رِي َوالســَّ
 .24هود:َتذَكَُّروَن 

أن كــل إنســان يف هــذا الوجــود لــه ديــنا فمــن   يتــدين بــديٍن وــاوي فهــو خالصــة القــول: 
يتــدين بــديٍن وضــعي أرضـــي وال بــد .. حــ  امللحـــد الــذي يــزعم رفـــض فكــرة الــدين والدَين فهـــو 

النــاس تــديناً وتعصــباً لدينــه اةحلــادي الــذي حيــوي علــى جمموعــة مــن متــدين، بــل قــد ُتــده مــن أشــد 
التصورات واالعتقادات والقوانني والشرائع ـ القائمة على مبدأ اةحلاد واجلحــود لــ دَين الســماوية ـ 
ال  تُعطيه جــواابً عــن عاملــه احلاضــر والغائــب .. وتبــني لــه أصــوله وانتســابه إىل ســاللة القــرود .. وأن 

.. وتنظم له حياتــه ا اصــة والعامــة  ملــة مــن  قرد .. وأن أابه الول قرد وليس آدم أصله من  
القوانني والشرائع واالعتقادات .. وال  مصدرها هواه .. أو أهــواء طواغيــت وشــياطني وآهلــة أخــر  

 من شياطني وطواغيت اةنس واجلن! 
مالقيــه وراجــع إليــه ال حمالــة ـ إىل فــرَّ مــن اةنــان ابهلل تعــاىل .. ومــن عبادتــه وتوحيــده ـ وهــو 

.. والــ  هــي  اةنان كجموعة كبرية من اإهلة والطواغيت .. وإىل عبادهتا وطاعتهــا مــن دون هللا 
بــدورها َتــدد لــه املــنه  الــذي ينبغـــي أن ينتهجــه يف حياتــه .. والطريــق الــذي ينبغــي أن يســـلكه .. 

والشــرائع والقــوانني الــ  يلتزمهــا .. مث بعــد كــل والتصــورات والتخــيالت الــ  ينبغــي أن يعتقــدها .. 
ذلك حيسب هذا املغفل امللحد أنه حر .. وأنه متحرر .. وهو يف حقيقته عبد إهلة كثــرية أحــط منــه 

 قدراً وشأانً أو مثلها يف االحنطاط واجلهل! 
دين امللحد خُييل إليه أنه حر ومتحرر من الدَين ومــن عقــدة الدَين .. وهــو يف حقيقتــه متــ 

هللاسوأ الدَين وأشرها .. ويعيش مشاعر ا وإل والقلق ـ من مصريه احملتوم بعد املوت ـ وأســوأ العقــد 
النفســية املنبعثــة مــن تعــاليم وتصــورات دينــه ا يــا  الــذي اوــه " اةحلــاد " علــم ذلــك أم   يعلــم .. 

 وسواء أقر واع إل بلسانه أم   يع إل!
: علــى كــل امــرٍئ أن ينظــر لنفســه يف أي ديــن ل املتقــدم اهلــاموابلتا  فإننا نعيد توجيه الســؤا
 ويرضاه .. فهو يف ديــن هللا  .. وحيتكم إىل شرع هللا  هو .. إن كان يسري وفق منه  هللا 

.. وتصــورات  .. وهــو املســلم .. أمــا إن كــان يســري ويعــيش وفــق منــاه  أخــر  غــري مــنه  هللا 
ــه إىل شــرائع أخــر  غــري ومفــاهيم أخــر  غــري تصــورات ومفــاهيم اة ســالم .. وحيــتكم يف شــؤون حيات

.. فهــو يف ديــن أهــل تلــك املنــاه  والشــرائع .. والطــرق .. أيخــذ اوهــم وحكمهــم ..  شــرع هللا 
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علم بذلك أم   يعلم .. واةسالم منه بريء وهو من اةسالم بريء .. وإن تســمى هللاوــاء املســلمني 
 ينتمي إىل دينهم! .. وزعم زوراً أنه من املسلمني .. و 

قال سيد قطب رمحــه هللا: اةســالم مــنه  للحيــاة كلهــا، مــن اتبعــه فهــو مــؤمن ويف ديــن هللا، 
ومن اتبع غريه ولو يف حكم واحــد فقــد رفــض اةنــان واعتــد  علــى ألوهيــة هللا، وخــرج مــن ديــن هللا 

ذب زعمه ويدمغه اب روج مهما أعلن أنه حي م العقيدة وأنه مسلما فاتباعه شريعة غري شريعة هللا يك
 من دين هللا. 

جند كثريين يف كل زمان يقولون: إهنــم يؤمنــون ابهلل، ولكــنهم يشــركون معــه غــريه يف اللوهيــةا 
حــني يتحــاكمون إىل شــريعة مــن صــنع غــريه، وحــني يطيعــون مــن ال يتبــع رســوله وكتابــه وحيــت يتلقــون 

، فهذه كلها تناقض القول هللاهنم يؤمنون ابهلل التصورات والقيم واملوازين والخالق واإداب من غريه
 .. وال تستقيم مع شهادة هللا سبحانه هللانه ال إله إال هو. 

وأعجــب العجــب أن انســاً مــن النــاس يزعمــون أهنــم مســلمون مث أيخــذون يف مــنه  احليـــاة 
هنــم البشرية عن فالن وفالن من الذين يقول عنهم سبحانه إهنم عمي، مث يظلون يزعمون بعد ذلك أ

 مسلمون. 
إن هنــاك يف مجيــع أحنــاء الرض، يف مجيــع الزمنــة والعصــار، قاعــدتني اثنتــني لنظــام احليــاةا 
لن هنالك يف مجيع أحناء الرض يف مجيــع الزمنــة والعصــار، قاعــدتني اثنتــني لتصــور احليــاة: قاعــدة 

م عليهــا نظــام للحيــاة يتجــرد تفرد هللا سبحانه ابللوهيــة والربوبيــة والقوامــة والســلطان .. ومــن مث يقــو 
فيه البشر من خصائص اللوهية والربوبية والقوامــة والســلطان، ويع فــون هبــا هلل وحــده فيتلقــون منــه 
التصــور االعتقــادي، والقــيم اةنســانية واالجتماعيــة والخالقيــة واملنــاه  الساســية للحيــاة الواقعيــة، 

تلقوهنا من أحد سواه، وبذلك يشهدون أن ال إله إال والشرائع والقوانني ال  َتكم هذه احلياة، وال ي
 هللا. 

وقاعدة ترفض ألوهية هللا سبحانه وربوبيته وقوامتــه وســلطانه .. إمــا يف الوجــود كلــه ـ إبنكــار 
وجــوده ـ وإمــا يف شــئون الرض ويف حيــاة النــاس، ويف نظــام اجملتمــع ويف شــرائعه وقوانينــه، فتــدعى أن 

اعـــة، هيئـــة أو طبقـــة، أن يـــزاول ـ مـــن دون هللا أو مـــع هللا ـ خصـــائص لحـــد مـــن البشـــر: فـــرداً أو مج
اللوهية والربوبية والقوامة والسلطان يف حياة النــاس .. وبــذلك ال يكــون النــاس الــذين تقــوم حيــاهتم 

 على هذه القاعدة قد شهدوا أن ال إله إال هللا.
ي "اجلاهليــة" والخــر  هــي هذه قاعدة، وتلك قاعدة .. و ا ال تلتقيان .. لن إحــدا ا هــ 

"اةســالم"، بغــض النظــر عــن الشــكال املختلفــة، والوضــاع املتعــددة والوــاء املتنوعــة الــ  يطلقهــا 
النـــاس علـــى جـــاهليتهم .. يســـموهنا حكـــم الفـــرد أو حكـــم الشـــعب! يســـموهنا شـــيوعية أو رأواليـــة! 
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اطيــة!! ال عــربة هبــذه التســميات وال يســموهنا دنقراطيــة أو ديكتاتوريــة! يســموهنا أوتوقراطيــة أو ثيوقر 
بتلــك الشــكال .. لهنــا مجيعهــا تلتقــي يف القاعــدة الساســية قاعــدة عبــادة البشــر للبشــر، ورفــض 
ألوهية هللا سبحانه وربوبيته وقوامته وسلطانه متفرداً يف حياة البشر، فــال عــربة بتغــري الشــكال وتنــوع 

 الشكال والواء! الواء، إذا اَتدت القاعدة ال  تقوم عليها
إن العربة يف اعتبار أي نظــام ـ أو عــدم اعتبــاره ـ  إســالمياً، هــو اجلهــة الــ  يصــدر عنهــا هــذا 
النظاما فإن كان صادراً عن هللا سبحانه فهو إسالمي، واةسالم هو الدين السائد يومذاك. وإن كان 

وهــذا هــو مفــرق الطريــق بــني  صــادراً عــن غــري هللا، فهــو جــاهلي واجلاهليــة هــي الســائدة يومــذاك ..
 -اجلاهليــة واةســالم، يف كــل وضــع ويف كــل نظــام دون دخــول يف جزئيــات وتفصــيالت هــذا النظــام ا

 هـ. 
: اةســالم يتضــمن االستســالم هلل وحــده، فمــن 3/55وقال ابن تيميــة رمحــه هللا يف الفتــاو  

بادتــه، واملشــرك بــه واملســتكرب استسلم له ولغريه كان مشركاً، ومن   يستسلم له كان مستكرباً عن ع
 هـ. -عن عبادته كافر، واالستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده، وطاعته وحده ا

 
 

  * * * * * 
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ماذا قالوا عن اةنان .. وأي َتريف وتشويه قد أصاب هذا املفهوم الساس واهلام والعظيم 
 يف الدين؟!

اجلازم .. وأحسنهم قال: هو تصديق وقــول ـ ويعنــون ابلقــول أن   قالوا: اةنان هو التصديق
تتلفي بشهادة التوحيــد ولــو مــرة واحــدة يف حياتــك ـ فمــن أتــى ابلتصــديق أو ابلتصــديق والقــول فهــو 
مــؤمن، ومــن أهــل اجلنــة وإن   أيِت بشــيء مــن العمــل .. ومهمــا كــان منــه مــن عمــٍل .. ورتبــوا علــى 

الكفر هو تكذيب القلــب .. أو اســتحالل القلــب للكفــر .. فحصــروا قوهلم الفاسد هذا، أن قالوا:  
الكفــر يف اجلحــود واالســتحالل القلــيب .. فلــزمهم أن حيصــروا اةنــان يف تصــديق القلــب ومعرفتــه .. 
لذا قد وجدان أصحاب هذا املذهب الضال ـ مذهب أهل التجهم واةرجاء ـ ينافحون وَيادلون عن 

تمعــت فــيهم مجيــع خصــال الكفــر ونــواقض اةنــان  .. وحجــتهم يف إســالم طواغيــت وزاندقــة قــد اج
ذلــك كلــه أهنــم   يكفـــروا أو يســتحلوا الكفــر يف قلــوهبم .. مث أن القلـــوب ال ســلطان لنــا عليهـــا أو 
ملعرفة ما فيها .. فكيف نعرإل أن فالانً قد استحل الكفر مــن قلبــه أم ال .. وبــذلك قطعــوا الســبيل 

 َتخذ طريقها إىل عتاة الزاندقة والطواغيت؟! على أحكام الشريعة من أن 
وفريق آخر أكثر دهاًء ممن سبق ذكرهم .. وأكثر ضرراً على شباب اةسالم .. إذ تــراه أي  
بتعريــف اةنــان كمــا هــو معــرهإل عنــد أهــل الســنة واجلماعــة .. كتعريــف فقــط .. لكــن عنــد التأصــيل 

والعيــان .. تــراهم ألصــق كــذهب أهــل الــتجهم  والتفريــع .. وإنــزال املســائل والحكــام علــى الواقــع
واةرجاء الذين حيصرون اةنان والكفر يف تصديق وتكذيب القلب وحسب .. ففرح الطاغوت هبــم 
هم اجملــالس .. وأقــام هلــم احملافــل .. وفــتح هلــم  وبدينهم اةرجائي أنا فرحا فملَّكهم املساجد .. وخــريَّ

عقبات وكل ما يعوق حــركتهم ودعــوهتم .. وأغــدق علــيهم العطــاء القنوات اةعالمية .. وسهَّل هلم ال
.. ووعـــدهم هللان يكونـــوا مـــن املقـــربني إن كـــانوا هـــم الفـــائزين .. وطـــارد وســـجن منـــاوئيهم مـــن دعـــاة 

 وعلماء التوحيد .. لتخلو الساحة هلم ولدينهم اةرجائي ا بيث!
نه، ويزيُد السلطان من ُملكه صدق من قال من السلف:" اةرجاُء ديٌن ينتقُص العاِ  من دي

." 
فنت  عن هذا التحريف .. والتصور ا ــاطئ ملفهــوم " اةنــان " جيــل بــل أجيــال مشــوَّهة يف 
إناهنا واعتقادها وتصورها .. ضالة يف سلوكها وحياهتاا ال ُتسيئهم السيئات .. وال ُتِسرُّهم احلسنات 

م إال اوه وروــه .. يســتخفُّون ابلعمــال والطاعــات .. وال يرجون هلل وقاراً .. وال يعرفون من اةسال
.. أواؤهم توحي هللاهنم ينتمون إىل القبلة وأهلها  .. بينما أعماهلم وأحواهلم وأخالقهم .. وتصــوراهتم 
.. تدل على أهنم ينتمون إىل الطاغوت وحزبه وقبلته .. ينتمون إىل دين غري ديــن اةســالم .. مث هــم 

 ن حُيسنون صنعاً .. وأهنم على شيء! مع ذلك حيسبون أهنم مم
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.. ملاذا الصالة  قالوا: ملاذا العمل واالنقياد لحكام الشريعة .. ملاذا الطاعة هلل ولرسوله 
ــبباً  .. واحلـــ  والزكـــاة والصـــوم .. إذا كـــان العمـــل ال يـــدخل كشـــرط لصـــحة اةنـــان .. وال يكـــون سـ

 للنجاة يوم احلساب؟!
مــع التصــديق عمــل، وال كفــٌر مــاهر .. ولــو ضــرَّان فــنحن يف  ملــاذا العمــل إذا كــان ال يضــر

النهاية من أهل اةنان والنجاة .. ولو مسهنا العذاب فلن نسنا إال زمناً قلياًل .. كما يزين هلم ذلــك 
َنا النــَّاُر ِإالَّ أَ  مشايه ودعاة التجهم واةرجاء .. فقالوا كما قال اليهود من قبل: مــاً َوقَاُلوْا لـَـن َتََســَّ َيَّ

ا اَل تـَعْ  ى اّللِه مــــَ وَن َعلــــَ َدُه َأْم تـَُقولــــُ ــْ ُ َعهــ َف اّلله ن خُيْلــــِ داً فـَلــــَ ــَد اّللِه َعهــــْ ْذُ ْ ِعنــ ــََّ ْل َأختــ ُدوَدًة قــــُ ــْ وَن مَّعــ ــُ َلمــ
:وقال تعاىل:80البقرة .   َُّدوَداٍت َوغــَر ماً مَّعــْ ُْم قَاُلوْا َلن َتََسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأَيَّ ا َذِلَك هللاَِهنَّ ُهْم يف ِديــِنِهم مــَّ

 . 24آل عمران: َكانُوْا يـَْفَ ُوَن 
من هنا بدأت زاوية االحنراإل .. االحنراإل يف التصور واالعتقاد ومن مث يف الســلوك والعمــل 
.. بدأت من عند َتريفهم ملفهوم اةنان وتطبيقاته ودالالته .. وتسليط كيــدهم ومكــرهم وتلبيســاهتم 

ســي والعظــيم .. إىل أن اتســع ا ــرق اتســاعه الضــخم والواســع .. وإىل حــدٍه علــى هــذا املفهــوم السا
يصــعب معــه االحتــواء أو ال قيــع .. فنــت  عــن هــذا االحنــراإل الواســع هــذا التفــريط الضــخم  انــب 
العمــل .. وبواجبــات الــدين .. وحبــق هللا تعــاىل علــى العبــاد .. الــذي نلمســه ونعيشــه ونــراه يف واقعنــا 

 بكل جالء ووضوح!  وزماننا املعاصر
وال اة ال .. يستدعي من الــدعاة إىل هللا  اةمهالالمر جد جلل وخطري .. ال حيتمل   إذاً 

يوجهون فيها سهام احلق على الباطــل وحزبــه فيدمغــه ويزهقــه  ..و لصة جادة    وقفةً املخلصني  تعاىل  
معنــاه الصــحيح الــذي دلــت عليــه ه، و جمــد " اةنــان " ُيعيدوا هلذا املفهوم اهلــام والعظــيمل  إبذن هللا ..

الســـلف الصـــال .. ويُزيلـــوا عنـــه غبـــار َتويـــالت عمـــل عليـــه  جـــر نصـــوص الكتـــاب والســـنة .. و 
الضالني .. عسى هللا تعاىل أن يُعيد بعــَودهم هــذا الضــالَّ مــن النــاس .. ومــا ذلــك وَتريفات املبطلني  
 على هللا بعزيز. 

 ق يف اةنان؟ هذا قوهلم يف اةنان .. فما هو قول احل
ال  ابجلــوارح، ، وعمــل ابللســان ، وقــولٌ  يف القلــبالتصــديق، وحقيقتــه: اعتقــادٌ  :اةنــان لغــةً 

زئ أحـــدها عـــن اإخـــر ..  ويضـــعف ابلطاعـــات والعمـــل الصـــال، ويـــنقص ويقـــو   يـــديز يُغـــين وال َيـــُ
 ال. ط ابملعاصي والعمل ال
 يعتــرب منــه مــاو  يُقبــل اةنــان إال بــه،ال  عتــرب شــرطاً لصــحة اةنــان،يُ   درجاتا منه مــا  والعمل

  واجباً ومستحبَّاً يزداد اةنان به إناانً.
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 وإليك بيان ذلك صاحلي المة،سلف و  هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأقوال 
   بشيء من التفصيل:

يق، ونعين ابالعتقاد مجيع العمال القلبية مــن ِعلــم، وتصــد  :دخول االعتقاد يف اةنان   -1
وحمبــة، وكــره، وخشــية، ويقــني، ورجــاٍء، وإانبــة، ورضــى، وتوكــل، وإخــالص .. فهــذه العمــال القلبيــة 
وغريهــا مــن العمــال .. كلهــا داخلــة يف معــد االعتقــاد الــذي هــو ركــن وشــرط مــن أركــان وشــروط 

ار الكفــر اةنان، ينتفي اةنــان ابنتفائــه ابتفــاق مجيــع أهــل العلــم .. إذ لــيس وراء انتفائــه ســو  إضــم
 والنفاق واجلحود .. وصاحبه كافر  لد يف النار .. وإن أتى ماهراً ـ نفاقاً ـ ابلقول والعمل. 

ُ   قال تعاىل:  ولُُه َواّللَّ ُ يـَْعَلُم ِإنَــَّك َلَرســُ ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اّللَِّ َواّللَّ
انُوا يـَْعَملـُـوَن  .ِفِقنَي َلَكاِذبُوَن َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَنا ُْم َساء َما كــَ  .اختََُّذوا َأْنَاهَنُْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعن َسِبيِل اّللَِّ ِإهنَّ

ونَ  ْم اَل يـَْفَقهـــُ وهِبِْم فـَهــُ ى قـُلــُ َع َعلـــَ ُروا َفطُبــِ وا مثَّ َكفــَ َك هللاَِهنــَُّْم آَمنـــُ . فهــؤالء كفـــروا 3-1املنــافقون: َذلــِ
م قالوا بلساهنم ابةنان مــا لــيس يف قلــوهبم .. وهــم إذ يقولــون ابةنــان ال يقولــون بــه علــى بسبب أهن

وجه االعتقاد يف قلوهبما وإَّنا يقولون به على وجه االتقاء والنفاق ليدفعوا عن أنفسهم حكم الكفر 
 والردة .. وابلتا  حد السيف! 

ُروا  منــوا هللالســنتهم، ويف القــول فقــط ا أي آَذِلَك هللاَِهنــَُّْم آَمنـُـوا  وقوله تعاىل:  يف  مثَّ َكفــَ
قلوهبم .. فالذي انعقد يف القلب خالإل ما يقولونه هللالسنتهم .. وهــي تكــذب مــا يقولونــه هللالســنتهم 

  َفطُِبَع َعَلى قـُُلوهِبِْم  بسبب كفرهم ونفاقهم .. واستقرار الكفر يف القلب  َفـَُهْم اَل يـَْفَقُهون  . 
رياً  :وقــال تعـــاىل   َد هلــَُْم َنصـــِ ن ُتـــَِ اِر َولــَ َن النـــَّ َفِل مـــِ اِفِقنَي يف الـــدَّْرِك اَلســْ النســـاء : ِإنَّ اْلُمنــَ
بـُُهْم   . وقال تعاىل:145 َي َحســْ ا هــِ نََّم َخالـِـِديَن ِفيهــَ اَر اَنَر َجهــَ اِت َواْلُكفــَّ َوَعَد هللا اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفقــَ

ُ َوهلَُــ  نَـُهُم اّلله يٌم َوَلعــَ َذاٌب مُّقــِ . والنفــاق هــو إبطــان الكفــر واجلحــود يف القلــب وإمهــار 68التوبــة:ْم عــَ
اةسالم على اجلوارح نفاقاً خوفاً وفرقاً من احلق وأهله .. وهذا خداع منهم ليخــدعوا املــؤمنني هللاهنــم 

ا خيــَُاِدُعوَن اّللهَ  منهم .. وما هم منهم .. وما خيدعون إال أنفسهم كمــا قــال تعــاىل: َوالَــِّذيَن آَمنـُـوا َومــَ
 .9البقرة:خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن 

قــال القــرطيب يف التفســري:  ــادعتهم مــا أمهــروه مــن اةنــان خــالإل مــا أبطنــوه مــن الكفــر،  
 هـ.  -ليحقنوا دماءهم وأمواهلم، ويظنون أهنم قد جنوا وخَدعوا ا

:" إَّنــا العمــال ابلنيــات، وإَّنــا لكــل امــرئ ريه، قوله ويف احلديث الذي أخرجه مسلم وغ 
 ما نو  ". 

فدل أن مرد قبول العمال ـ كا يف ذلك اةنان ـ إىل النية املنعقدة يف القلب والباعثــة علــى 
 العمل .. فإن كانت خالصة هلل تعاىل قبلت .. وإن كانت غري ذلك ردَّت. 
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هللا، وأن حممــداً رســول هللا صــدقاً مــن قلبــه إال  :" مــا مــن أحــٍد يشــهد أن ال إلــه إالوقــال  
 حرمه هللا على النار " البخاري. 

ويف رواية عند البخاري كذلك:" أبشروا وبشــروا مــن وراءكــم أنــه مــن شــهد أن ال إلــه إال هللا  
صادقاً هبا دخل اجلنة ". منطوق احلديث ومفهومــه يقضــيان ويلزمــان أن مــن يشــهد أن ال إلــه إال هللا 

كنه ال يكون صادقاً هبا، معتقــداً هلــا يف قلبــه .. ال يــدخل اجلنــة، وال يكــون مــن أهلهــا، وإَّنــا هــو .. ل
 من أهل النار.

:" :" من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة " مسلم. وقوله وحنو ذلك قوله   
وق احلــديثني ومفهومهمــا مــن يشــهد أن ال إلــه إال هللا مســتيقناً هبــا قلبــه فبشــره ابجلنــة " مســلم. منطــ 

يقضيان ويُلزمــان أن مــن مــات وهــو ال يعلــم ال إلــه إال هللا .. وال هــو مســتيقناً هبــا .. ال يــدخل اجلنــة 
 وال يُبشر هبا .. وهذا م ل الكافرين والعياذ ابهلل.

فالدلــة علــى دخــول االعتقــاد ـ  ميــع أعمالــه وشــعبه ـ يف اةنــان .. والــ  تــدل كــذلك أن  
ال يصح وال يستقيم إال بعد أن ينعقــد االعتقــاد الصــادق ل نــان يف القلــب .. هــي أكثــر مــن اةنان  

 أن َتصر يف هذا املوضع. 
ومما ُيستفاد مما تقدم بطالن مذهب مرجئة الكرَّاميــة ا بيــث الــذي حيصــر اةنــان يف اةقــرار  

فــر والنفــاق مــن املــؤمنني الــذين ابللسان فقطا والذي من لوازمه أن يعــد املنــافقني الــذين يُبطنــون الك
 يدخلون اجلنة يوم القيامة ..! 

وهذا املذهب ا بيث الضال وإن كان ال يوجد يف زماننا من يتبناه اواً وشعاراً، ونسبة، إال  
أنه يوجد من يتبناه َتصياًل وتقعيداً وهم ال يشعرون ـ أو يشعرون ـ وعالمتهم أنك لو أشرت إىل كفر 

، والعلمــانيني، والليرباليــني وغــريهم مــن الزاندقــة الــذين يعتقــدون الكفــر واةحلــاد وتكفــري الشــيوعيني
والباطل ـ لكنهم ينطقون بشهادة التوحيد بلساهنم إذا طُلب منهم ذلك ـ لقالوا لــك مــن فــورهم ـ أي 
ــة ـ: كيــف تكفــرهم وقــد أقــروا ابللســان .. وشــهدوا هللالســنتهم أن ال إلــه إال هللا ..  ــة الكرَّامي أال مرجئ

 يكفيك أهنم يقولون ال إله إال هللا ..؟!
.. وإن  اةنان  ـ يف  الكرهامية  مرجئة  ـ مؤسس مذهب  بن كرَّام  وهؤالء على مذهب حممد 

 زعموا بلساهنم أهنم على مذهب أهل السنة واجلماعة يف اةنان! 
أن ال إلــه  : نعين ابلقول هنا اةقرار ابللسان بشهاد  التوحيــد:دخول القول يف اةنان   -2 

.. فاةقرار بشهاد  التوحيــد والتصــريح هبمــا شــرط لصــحة اةنــان  إال هللا، وأن حممداً رسول هللا 
 .. وشرط لدخول املرء يف اةسالم.
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ــه  ــة علــى دخــول القــول يف اةنــان وكشــرط مــن شــروطه، قول ــة الدال لعمــه أمل  ومــن الدل
إال هللا أشهد لك هبــا يــوم القيامــة " قــال: لــوال  طالب كما يف صحيح مسلم وغريه:" َي عم قل ال إله

أن تعريو قريش يقولون إَّنا محله على ذلك اجلزع لقررت هبا عينــك .. وأىب أن يقــول ال إلــه إال هللا 
 . وقوله تعــاىل:56القصص:ِإنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ اّللََّ يـَْهِدي َمن َيَشاُء  ! فأنزل هللا:

ا تَـ مَــ  ِد مــَ ن بـَعــْ ْرىَب مــِ ــُ انُوْا ُأْوِ  قـ رِِكنَي َولـَـْو كــَ تَـْغِفُروْا ِلْلُمشــْ اَن ِللنــَّيبِه َوالَــِّذيَن آَمنــُوْا َأن َيســْ بــَنيََّ هلــَُْم َأهنــَُّْم ا كــَ
 . 113التوبة:َأْصَحاُب اجْلَِحيِم 

أو العتقاده  فالذي منع أاب طالب من اةقرار بشهادة التوحيد ليس لكونه مكذابً ابلنيب 
بطالن رسالته ودعوته ..   يكن لشيء مــن ذلــك، وإَّنــا ـ كمــا أفــاد الــنص ـ حــ  ال تعــريه قــريش هللان 

 الذي محله على اةقرار بشهادة التوحيد اجلزع من املوت .. وأىب أن يقوهلا إىل أن مات كافراً. 
الضال قد مات! : إن عمَّك الشيه ـ وهو ابن أمل طالب ـ للنيب  وملا مات قال علي 

ــال  ه، فـــأمرو قـ ــه، وجئتـــُ ــين "، فـــذهبُت فواريتـ ــيئاً حـــ  َتتيـ ِدَثنَّ شـ ــواِر أابَك، مث ال َتـــُْ :" اذهـــب فـ
 [. 46فاغتسلت، ودعا  ]

ــه أتــى النــيبَّ  ويف روايــة عنــد النســائي، عــن علــي  ، فقــال: إنَّ أاب طالــب قــد مــات. أن
:" اذهــب فــوارِه ". فلمــا واريتــه رجعــُت قــال :" اذهــب فــوارِه "، قــال: إنــه مــاَت مشــركاً، فقال  

 [. 47إليه، فقال  :" اغتسل "]
كــوت أبيــه علــى الشــرك وأنــه قــد مــات مشــركاً،  قلــت: ومــع ذلــك، ورغــم تصــريح علــي 

لــه علــى ذلــك .. ال يــزال إىل الســاعة يوجــد مــن اجلهلــة املتعصــبة ـ وخباصــة مــنهم  وإقــرار النــيب 
إسالم أمل طالــب .. وأنــه مــات مســلماً .. وكــأهنم أرحــم هللامل طالــب الشيعة الروافض ـ من َيادل عن 

 ؟! .. ومن ولده علي  من احلبيب املصطفى 
:" أُمــرت أن أقاتــل النــاس حــ  يشــهدوا أن ال إلــه إال هللا وأن حممــداً رســول هللا، وقــال 

 حبــق اةســالم ويقيمــوا الصــالة، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــين دمــاءهم وأمــواهلم إال
 وحساهبم على هللا " متفق عليه. 
: فيــه أن اةنــان شــرطه اةقــرار ابلشــهادتني مــع اعتقاد ــا 1/212قــال النــووي يف الشــرح 
 هـ.   -ا واعتقاد مجيع ما أتى به رسول هللا 

: الشــهاداتن إذا   يــتكلم هبمــا مــع القــدرة فهــو كــافر 7/609وقــال ابــن تيميــة يف الفتــاو  
 هـ.  -ملسلمني، وهو كافر ابطناً وماهراً عند سلف المة وأئمتها ومجاهري علمائها اابتفاق ا

 
 .  2753صحيح سنن أمل داود:   46
 .  184صحيح سنن النسائي:   47
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: وعلــى هــذا الــركن مــن أركــان اةنــان يشــتد النــزاع مــع طــريف دخــول العمــل يف اةنــان  -3
اةفــراط والتفــريط: ا ــوارج واملرجئــة .. فــا وارج الغــالة جعلــوا العمــال الواجبــة املكملــة ل نــان 

صــحة اةنــان .. بينمــا املرجئــة أخرجــوا مطلــق العمــل مــن مســمى ومعــد اةنــان، فلــم َيعلــوا شــرطاً ل
شــيئاً منــه مــن اةنــان فضــاًل عــن أن َيعلــوه شــرطاً أو واجبــاً .. واحلــق وســط بينهمــا .. وهــو مــا عليــه 
اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ودلت عليــه نصــوص الكتــاب والســنةا وهــو أن العمــل يــدخل يف معــد 

مسمى اةنان، لكن منه ما يكون شرطاً لصحة اةنان، ومنه ما يكــون واجبــاً أو منــدوابً يكتمــل بــه و 
 اةنان.

 وإليك الدليل على ذلك بشيء من التفصيل:
يَع  : قال تعاىل:أواًل: الدليل على دخول العمل يف معد ومسمى اةنان  ُ لُِيضــِ اَن اّلله ا كــَ َومــَ

 واملراد ابةنان هنا الصالة املكتوبة، فسمى الصالة ـ وهي عمل ـ إناانً.  . 143البقرة:ِإنَاَنُكْم 
يَع ِإنــَاَنُكْم  :2/157قال القرطيب يف التفسري   ُ لُِيضــِ ا أي صــالتكم. فســمى َوَما َكاَن اّلله

 الصالة إناانً الشتماهلا علــى نيــة وقــول وعمــل. وقــال مالــك: إو لذكــر هبــذه اإيــة قــول املرجئــة: إن 
 هـ.  -الصالة ليست من اةنان ا

ئل أي العمــل أفضــل ؟ فقــال:" إنــان  ويف احلــديث مــن روايــة أمل هريــرة أن رســول هللا  ســُ
 ابهلل ورسوله "البخاري. فسمى اةنان عماًل وعده أفضل العمال. 

:" اةنان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قــول ال إلــه إال هللا، وأدانهــا إماطــة الذ  وقال  
إماطــة الذ  عــن الطريــق ـ وهــو عمــل ـ مــن  عن الطريق، واحلياء شــعبة مــن اةنــان "مســلم. فعــد 

 شعب اةنان، وكذلك احلياء. 
:" آمــركم ابةنــان ابهلل .. أتــدرون مــا اةنــان لوفد عبــد قــيس قــال   ومن حديث النيب  

هللا وأن حممــداً رســول هللا، وإقــام  ابهلل وحــده ؟" قــالوا هللا ورســوله أعلــم، قــال:" شــهادة أن ال إلــه إال
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من املغنم ا مس "متفق عليه. ففسر اةنان هبذه 

 العمال الظاهرة على اجلوارح الظاهرة. 
 :" ليس كؤمن من ال أيمن جاره غوائله "مسلم. وقال  
هللا ال يؤمن من ال أيمن جاره بوائقــه " البخــاري. :" وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، ووقال   

فنفى مسمى اةنان عمن ال أيمــن جــاره بوائقــه وأذاه .. ممــا دل أن مــن اةنــان أن أيمــن اجلــار بوائــق 
 وشرَّ جاره .. وهو عمل. 

:" ال يزو الزاو حني يزو وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يســرُق وهــو مــؤمن، وقال   
 َر حني يشرهُبا وهو مؤمٌن " متفق عليه. وال يشرب ا م
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: فلوال أن ترك هذه الكبائر من مســمى اةنــان ملــا 1/105قال ابن رجب يف جامع العلوم  
انتفى اسُم اةنان عــن مرتكــب شــيٍء منهــاا لن االســم ال ينتفــي إال ابنتفــاء بعــض أركــان املســمى أو 

 هـ.  -واجباته ا
المــة وســلفها أن اةنــان: اعتقــاد، وقــول، وعمــل. مــن هــذه النصــوص وغريهــا نــص علمــاء  

 وإليك بعض أقواهلم: 
 قال البخاري يف صحيحه: هو قول وفعل، ويزيد وينقص.  
وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إىل املســلمني يف المصــار: إن ل نــان فــرائض وشــرائع وحــدوداً  

مل اةنان، فــإن أعــش فســأبينها وسنناً، فمن استكملها استكمل اةنان، ومن   يستكملها   يستك
 لكم ح  تعملوا هبا، وإن أمت فما أان على صحبتكم حبريص. 

: أنكــر الســلف علــى مــن أخــرج 1/144قــال ابــن رجــب يف كتابــه القــيم " جــامع العلــوم " 
العمال عن اةنان إنكاراً شديداً، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قواًل حمــداثً: ســعيد بــن اجلبــري، 

ــراهيم النخعــي، والزُّهــري، وحيــَي بــن أمل كثــري، وميمــ  ون بــن مهــران، وقتــادة، وأيــوب الســختياو، وإب
 وغريهم. 
وقال الثوري: هو رأي حمدث، أدركنا الناس على غريه . وقال الوزاعي: كان من مضى ممن  

 هـ.  -سلف ال يفرقون بني اةنان والعمل ا
من الصحابة والتابعني مــن بعــدهم، ومــن أدركنــاهم قال الشافعي يف كتابه الم: كان اةمجاع  

 هـ.  -يقولون: اةنان قول وعمل ونية، ال َيزي واحد من الثالث إال ابإخر ا
: قــال أبــو القاســم النصــاري شــيه الشهرســتاو يف " 7/144قــال ابــن تيميــة يف الفتــاو   

ل الثــر إىل أن اةنــان مجيــع شرح اةرشاد " لمل املعا  بعد أن ذكر قول أصحابه: قال: وذهب أهــ 
الطاعات فرضها ونفلها، وعربوا عنــه هللانــه إتيــان مــا أمــر هللا بــه فرضــاً ونفــاًل واالنتهــاء عمــن هنــى عنــه 

 َترناً وأدابً. 
قال: وهذا قــول مالــك بــن أنــس إمــام دار اهلجــرة، ومعظــم أئمــة الســلف رضــوان هللا علــيهم  
 هـ.  -أمجعني ا
: وأكثر العلماء قالوا: 1/5فتح الباري شرح صحيح البخاري "  وقال ابن رجب يف كتابه " 

هــو قــول وعمــل، وهــذا كلــه إمجــاع مــن الســلف وعلمــاء أهــل احلــديث، وقــد حكــى الشــافعي إمجــاع 
 الصحابة والتابعني عليه، وحكى أبو ثور اةمجاع عليه أيضاً. 
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، وحكــاه غــري واحــٍد وقال الوزاعي: كان من مضى ممن سلف ال يفرقون بني اةنان والعمل 
من سلف العلماء عن أهل السنة واجلماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة واجلماعة: الفضيُل بن 

 عياض، ووكيع بن اجلراح. 
وممــن روي عنــه أن اةنــان قــول وعمــل: احلســن، وســعيد بــن جبــري، وعمــر ابــن عبــد العزيــز،  

ــد، والشـــعيب، والنخعـــي، والزهـــري، وهـــ  ــاوس، وجماهـ و قـــول الثـــوري، والوزاعـــي، وابـــن وعطـــاء، وطـ
 هـ. -املبارك، ومالك، الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأمل عبيد، وأمل ثور، وغريهم ا

ينتفــي اةنــان ابنتفائــه إن  اثنيــاً: الــدليل علــى أن مــن العمــل مــا يكــون شــرطاً لصــحة اةنــان:  
  ينتفــي اةنــان ابنتفائهــا، العمــل كان أمراً، أو بفعله إن كان  هنياً أو منهياً عنه .. فمــن العمــال الــ 

، ورد املنازعــات ابلتوحيــد، والــوالء والــرباء يف هللا، واحلكــم كــا أنــزل هللا، والتحــاكم إىل شــرع هللا 
الصــالة .. أو انتفــاء مطلــق العمــل .. وهــو مــا يُعــرب عنــه بــ ك جــنس العمــل، فــال يعمــل   ةإليه، وإقامــ 

ال شــرط لصــحة اةنــان ينتفــي اةنــان ابنتفائهــا أو انتفــاء بشيء من الطاعات .. فالقيام هبــذه العمــ 
 بعضها أو أحدها. 

أمــا العمــال الــ  ينتفــي اةنــان بفعلهــا: كفعــل الشــرك، وطاعــة املخلــوق ومواالتــه لذاتــه،  
ا كالســجود، والــدعاء، واالســتغاثة، وصــرإل النــذور والنســك وصــرإل أي عمــٍل تعبــدي لغــري هللا 

بدين هللا  االستهزاءالطعن و و قول الكفر من دون إكراه أو جهل يعذر، أو أوغريها من العمال ..  
  أو آَيتــه .. أو ازدراء القــرآن الكــر  ـ أو بــبعض آَيتــه  ،حلسد وصفاته العليا، أو برسلهوأوائه ا

ولــو آيــة واحــدة ـ ورميــه يف املــواطن الــ  تُرمــى فيهــا القــاذورات والوســاخ .. أو جمالســة املســتهزئني 
والعــدول عــن  أو إرادة التحــاكم إىل الطــاغوت ين هللا تعاىل من غري إكــراه، وال إنكــار، وال قيــام ..بد

أو ســن القــوانني والتشــريعات املضــاهية لشــرع هللا  ، أو احلكم بغري ما أنــزل هللا،التحاكم إىل شرع هللا
لعمــل علــى تروَيهــا وكــذلك ا تعــاىل، أو حراســة قــوانني الكفــر والشــرك وفرضــها علــى الــبالد والعبــاد،

، أو مقاتلة املسلمني املسلمنياةسالم و  ومظاهرهتم علىأو مواالة الكفار وتزيينها يف أعني الناس .. 
ــة .. أو نشــر الفاحشــة بــني املــؤمنني والــ وي  هلــا بغيــة  وحمــاربتهم لــدينهم، أو فعــل الســحر، والكهان

هــذه  ىل فــال يتعلمــه وال يعمــل بــه .. ففتنــتهم وصــدهم عــن ديــن هللا .. أو اةعــراض عــن ديــن هللا تعــا
عمل منها ينفي عن صاحبه مطلق اةنان .. وإن ادعى بلسانه أنه ال َيحــد أو ال كلها أعمال وكل  

 يستحل شيئاً منها يف قلبه .. فظاهره يدمغه ابلكذب .. 
 يس على ويُبطل ادعاءه .. مث أن الحكام تُبد على الظاهر وما يُظهره املرء من قول أو عمل، ول



 60 

 [. 48ما يف البطون والقلوب .. إذ ال يعلم من يف القلوب إال عالم الغيوب]
  وهاحنن نذكر لك الدلة، بصفة عامة، على مجيع ما تقدم ذكره من أعمال، قال تعاىل:

ُهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن   .88النعام:َوَلْو َأْشرَُكوْا حَلَِبَط َعنـْ
ِرْك اِبّللِه ِإنَّ اّللهَ   وقال تعاىل:  ن ُيشــْ اُء َومــَ  اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيشــَ

 . 48النساء:فـََقِد اْفَ َ  ِإمْثاً َعِظيماً 
نَــ  قــال تعــاىل:و  ِئني اِبْلِ ُه ُمْطمــَ رَِه َوقـَْلبــُ ْن ُأكــْ ِد ِإنَانــِِه ِإالَّ مــَ ْن بـَعــْ َر اِبّللَِّ مــِ ْن َكفــَ ْن مــَ ْن مــَ اِن َوَلكــِ

 . 106النحل: َشَرَح اِبْلُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اّللَِّ َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ُتْم  وقــال تعــاىل: ــْ وِلِه ُكنـ ُب قــُْل َأاِبّللَِّ َوآََيتــِِه َوَرســُ ا  ــَُوُض َونـَْلعــَ ا ُكنــَّ وُلنَّ ِإَّنــََّ أَْلتَـُهْم لَيَـقــُ َولــَِئْن ســَ

 .66التوبة:زُِئوَن.ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُ ْ بـَْعَد ِإنَاِنُكْم َتْستَـهْ 
ــال ــاىل  وقــ الِمِهْم  :تعــ ــْ َد ِإســ ــْ ُروا بـَعــ ــَ ِر وََكفــ ــْ َة اْلُكفــ ــَ اُلوا َكِلمــ ــَ ْد قــ ــَ اُلوا َوَلقــ ــَ ا قــ ــَ وَن اِبّللَِّ مــ ــُ حَيِْلفــ

:74التوبة. 
ِر ِإهنــَُّْم َوِإن نََّكُثوْا َأْنَاهَنُم مِهن بـَْعِد عَ   وقال تعاىل: َة اْلُكفــْ اتُِلوْا أَئِمــَّ ْهِدِهْم َوطََعُنوْا يف ِديِنُكْم فـَقــَ

  . 12التوبة:اَل َأْنَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهوَن 
ْعُتْم آََيِت اّللَِّ يُْكَفُر هِبَا َوُيْستَـْهَزأُ   تعاىل:  وقال هِبَا َفال  َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا وَِ

 . 140النساء: تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َح َّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثْـُلُهم
ٍض   :ال تعاىل وق ُهْم َأْولِيــَاُء بـَعــْ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَر  َأْولِيــَاَء بـَْعضــُ
ُهم َوَمْن يـَتَـَوهلَُّمْ    .51املائدة: ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

اَل ُتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َواْليَـْوِم اْإِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا   وقال تعاىل:
َك َكتَــــ  ريهََتُْم ُأْولَئــــِ َواهَنُْم َأْو َعشــــِ اءُهْم َأْو ِإخــــْ ْم َأْو أَبـْنــــَ ُه آاَبءهــــُ ــْ ُروٍح مِهنــ َدُهم بــــِ اَن َوأَيــــَّ نــــَ وهِبُِم اْةِ َب يف قـُلــــُ

ُه ُأْولَئِــ  وا َعنــْ ُهْم َوَرضــُ نـْ ُ عــَ َي اّللَّ ا َرضــِ ْزُب اّللَِّ َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َُتِْري ِمن ََتِْتَها اْلَهْنَاُر َخالـِـِديَن ِفيهــَ َك حــِ
 .22ادلة:اجملَأاَل ِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

الَّ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس   وقال تعاىل:
ُ نـَْفَسُه َوِإىَل اّللِه اْلَمِصرُي  ُهْم تـَُقاًة َوحُيَذِهرُُكُم اّلله  . 28ل عمران:آِمَن اّللِه يف َشْيٍء ِإالَّ َأن تـَتَـُّقوْا ِمنـْ

نََّم  وقــال تعــاىل: ْداَن َجهــَ اء ِإانَّ َأْعتــَ ن ُدوِو َأْولِيــَ ُذوا ِعبــَاِدي مــِ ُروا َأن يـَتَّخــِ َب الــَِّذيَن َكفــَ َأَفَحســِ
  . 102الكهف:ِلْلَكاِفرِيَن نـُُزاًل 

 
على ذكرها وذكر أدلتها بشيء من التفصيل، يف كتابنا " أعمال خترج صاحبها من مجيع هذه العمال أتينا  48

 امللة "، فراجعه إن شئت.  
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ُروْا يُـ   وقال تعاىل: ِبيِل اّللِه َوالَــِّذيَن َكفــَ ِبيِل الطَــّاُغوِت الَِّذيَن آَمُنوْا يـَُقاتُِلوَن يف ســَ اتُِلوَن يف ســَ قــَ
 . 76النساء:فـََقاتُِلوْا َأْولَِياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفاً 

اَم   وقال تعاىل: ُوثـَْقَى اَل انِفصــَ ْرَوِة الــْ َك اِبْلعــُ ِد اْسَتْمســَ َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويـُْؤِمن اِبّللِه فـَقــَ
يٌع َعِليٌم هَلَا وَ  ُ وَِ  . 256البقرة:اّلله

ــاىل: َن  وقـــال تعـ ُعُروَن َأَيَّ ــْ ا َيشـ ــَ ُ َومـ َب ِإالَّ اّللَّ ــْ َماَواِت َواْلَْرِض اْلغَيـ ــَّ ن يف السـ ُم مـــَ ــَ ل الَّ يـَْعلـ ــُ قـ
َعُثوَن   . 65النمل:يـُبـْ

  .26اجلن:َعاِ ُ اْلغَْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً  وقال تعاىل:
ـِكنَّ  وقــال تعـــاىل: َلْيَماُن َولـــَ َر ســـُ ا َكفـــَ َلْيَماَن َومـــَ ِك ســـُ ى ُملـــْ َياِطنُي َعلـــَ وْا الشـــَّ لـــُ ا تـَتـْ وْا مـــَ َواتَـّبَـعـــُ

ا اُروَت َومــَ اُروَت َومــَ نْيِ بَِبابــَِل هــَ ا أُنــِزَل َعلــَى اْلَمَلكــَ انِ  الشَّْياِطنَي َكَفُروْا يـَُعلِهُموَن النَّاَس السِهْحَر َومــَ  يـَُعلِهمــَ
َنٌة َفاَل َتْكُفْر  َا حَنُْن ِفتـْ  .102البقرة:ِمْن َأَحٍد َح َّ يـَُقواَل ِإَّنَّ

ْم   وقال تعاىل: ِة َوهــُ َتِجيُب لـَـُه ِإىَل يــَوِم اْلِقَيامــَ ن الَّ َيســْ ن ُدوِن اّللَِّ مــَ لُّ ممــَِّن يــَْدُعو مــِ ْن َأضــَ َومــَ
 .  5:الحقاإلَعن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَن 
َذاٌب أَلـِـيٌم يف الــدُّنـَْيا إِ   وقال تعاىل: نَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمنـُـوا هلــَُْم عــَ

ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن   . 19النور:َواْإِخَرِة َواّللَّ
اِت مثَّ  وقــال تعــاىل: ــَ ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمن وا اْلمــُ ــُ ِذيَن فـَتَـن ــَّ نََّم َوهلــَُْم  ِإنَّ ال َذاُب َجهــَ ْم عــَ ـُـوا فـََلهــُ َ ْ يـَُتوب

 .10الربوج:َعَذاُب احْلَرِيِق 
ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  :ال تعاىل وق  .44املائدة: َوَمْن َ ْ حَيُْكْم ِكَا أَنـَْزَل اّللَّ

ُْم آَمُنوا كَِ  وقال تعاىل: ا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأَ ْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن َأهنَّ
الاًل بَعِ  لَُّهْم ضـــَ ْيطَاُن َأْن ُيضـــِ ِه َويُرِيـــُد الشـــَّ ُروا بـــِ ُروا َأْن َيْكفـــُ ْد أُمـــِ اُغوِت َوقـــَ اَكُموا ِإىَل الطـــَّ  يـــداً َأْن يـََتحـــَ

:60النساء . 
 . 121النعام:ْشرُِكوَن َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلمُ  وقال تعاىل:
وََّل هلــَُْم   وقال تعاىل: ْيطَاُن ســَ ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْداَبرِِهم مِهن بـَْعِد َما تـََبنيََّ هَلُُم اهلــَُْد  الشــَّ

ُنِطيُعُكْم يف .    َوَأْمَلى هَلُمْ  ُ ســَ ُْم قَاُلوا ِللَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اّللَّ َرارَُهْم َذِلَك هللاَِهنَّ ُ يـَْعلــَُم ِإســْ ِر َواّللَّ ِض اْلَمــْ  بـَعــْ
:26-25حممد .  

نَـُهْم مثَّ ال َيَُِدوا يف أَنـُْفِسِهْم   :تعاىل   وقوله َفال َورَبِهَك ال يـُْؤِمُنوَن َح َّ حُيَكِهُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 .65النساء: َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِهُموا َتْسِليماً 

ْن   ل تعاىل:وقا وَن هلــَُُم ا ْــِرَيَُة مــِ ُ َوَرُسولُُه َأْمراً َأن َيكــُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّللَّ
 . 36الحزاب:َأْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيناً 
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ا الَــِّذيَن آَمنُــ   وقال تعاىل: يــٌع ََي أَيُـّهــَ وا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ وَِ وِلِه َواتَـّقــُ ُموا بــَنْيَ يــََدِي اّللَِّ َوَرســُ دِه وا اَل تـُقــَ
يٌم  ْوِل َكَجهـــْ  .َعلــِ ُه اِبْلقـــَ ُروا لـــَ يبِه َواَل َُتْهـــَ ْوِت النـــَّ ْوَق صـــَ َواَتُكْم فـــَ وا َأصـــْ وا اَل تـَْرفـَعـــُ ِذيَن آَمنـــُ ا الـــَّ ِر ََي أَيُـّهـــَ

 . 2-1:احلجراتََتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنُتْم اَل َتْشُعُروَن  بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأن 
ْوِم  وقــال تعــاىل: ــَ وَن اِبّللِه َواْليـ ــُ وِل ِإن ُكنــُتْم تـُْؤِمن ُردُّوُه ِإىَل اّللِه َوالرَّســُ ــَ ْيٍء فـ ازَْعُتْم يف شــَ ــَ ِإن تـَن فــَ

 . 59النساء:اإِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن ََتِْوياًل 
َذاٌب أَلــِيٌم  ىل:وقــال تعــا يبَـُهْم عــَ ٌة َأْو ُيصــِ نــَ يبَـُهْم ِفتـْ رِِه َأن ُتصــِ ْن َأمــْ َذِر الــَِّذيَن خيــَُاِلُفوَن عــَ فـَْلَيحــْ

:63النور . 
ُ َأِذَن   وقال تعاىل: اَلاًل قــُْل آّلله ُه َحَرامــاً َوحــَ ُتم مِهنــْ ن رِهْزٍق َفَجَعلــْ ُ َلُكم مــِه ُقْل َأرَأَيـُْتم مَّا أَنَزَل اّلله

 . 59يونس:ْم َأْم َعَلى اّللِه تـَْفَ ُوَن َلكُ 
وُل  وقـــال تعـــاىل: ْم َويـَقـــُ ــِهِ ى َرهبـ وَن َعلـــَ َك يـُْعَرضـــُ ِذابً ُأْولَئـــِ ى اّللِه كـــَ َ َ  َعلـــَ ــْ ِن افـ ــَِّ ُم ممـ ــَ ْن َأْملـ ــَ َومـ

 . 18هود:نَي اَلْشَهاُد َهـُؤالء الَِّذيَن َكَذبُوْا َعَلى َرهبِهِْم َأاَل َلْعَنُة اّللِه َعَلى الظَّاِلمِ 
ِدي   وقال تعاىل: ٍم ِإنَّ اّللهَ اَل يـَهــْ لَّ النــَّاَس بِغـَـرْيِ ِعلــْ َفَمْن َأْمَلُم ممَِّن اْفَ َ  َعَلى اّللِه َكِذابً لُِيضــِ

 .144النعام:اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي 
وَن آِبََيِت  وقـــال تعــــاىل: ِذيَن اَل يـُْؤِمنــــُ ِذَب الــــَّ َ ِي اْلكــــَ ا يـَفــــْ اِذبُوَن ِإَّنــــََّ ُم اْلكــــَ َك هــــُ اّللِه َوُأْولئــــِ

:105النحل . 
اَلَة َويـُْؤتـُـوا  وقــال تعــاىل: وا الصــَّ اء َويُِقيمــُ يَن ُحنَـفــَ نَي لــَُه الــدِه ُروا ِإالَّ لِيَـْعبــُُدوا اّللََّ ُ ِْلصــِ ا أُمــِ َومــَ

 . 5البينة:الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِهَمِة 
ُل اإََيِت فــَِإن اَتبــُوْا وَ  وقــال تعــاىل: يِن َونـَُفصــِه ِإْخَوانُُكْم يف الــدِه اَة فــَ ُوْا الزَّكــَ ــَ اَلَة َوآتـ َأقــَاُموْا الصــَّ

 .11التوبة:ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 
َها َوَنِسَي َما قـَـدََّمْت يــََداُه ِإانَّ َجَعْلنــَا   وقال تعاىل: َوَمْن َأْمَلُم ممَّن ذُكِهَر آِبََيِت رَبهِِه فََأْعَرَض َعنـْ

ُدوا ِإذاً أَ عَ  ن يـَْهتــــَ ــَ َد  فـَلــ ْدُعُهْم ِإىَل اهلــــُْ راً َوِإن تــــَ ــْ ْم َوقــ وُه َويف آَذاهنــــِِ ًة َأن يـَْفَقهــــُ ــَّ وهِبِْم َأِكنــ ى قـُلــــُ ــَ داً لــ بــــَ
:57الكهف . 

رِِمنَي مُ  وقــال تعــاىل: َن اْلُمجــْ ا ِإانَّ مــِ هــَ َرَض َعنـْ ــِهِه مثَّ َأعــْ َر آِبََيِت رَب ُم ممــَِّن ذُكــِه ْن َأْملــَ ونَ َومــَ  نَتِقمــُ
:22السجدة. 

ى  وقــال تعــاىل: ِة َأْعمــَ ْوَم اْلِقَيامــَ ــَ ُرُه يـ نكاً َوحَنْشــُ ًة ضــَ ُه َمِعيشــَ ــَ ِإنَّ ل ِري فــَ ن ِذكــْ َرَض عــَ ْن َأعــْ َومــَ
:124طه . 

ن بَـ   وقال تعاىل: ُهم مــِه نـْ َوىلَّ َفرِيــٌق مــِه وِل َوَأطَْعنــَا مثَّ يـَتـــَ ا َويـَُقوُلوَن آَمنَّا اِبّللَِّ َواِبلرَّســُ ِد َذلـِـَك َومــَ عــْ
ُهم مُّْعِرُضوَن . ُأْولَِئَك اِبْلُمْؤِمِننَي  نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق مِهنـْ  47النور:َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
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-48.  
 . 26الكهف:َواَل ُيْشِرُك يف ُحْكِمِه َأَحداً  وقال تعاىل:
 [.49.]110الكهف:َباَدِة رَبهِِه َأَحداً َواَل ُيْشِرْك بِعِ  وقال تعاىل:

وغريها كثري من اإَيت القرآنية ال  تدل على صحة ما ذكرانه من أعمالا سواء منها الــ  
 خُترج صاحبها من امللة بفعلها، أو ال  خترج صاحبها من امللة ب كها. 

 صالة " مسلم.بني الرجل وبني الشرك والكفر، ترك ال يف حكم اترك الصالة:"  وقال 
 . [50يس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة "]ل :" وقال

 .[51ني الكفر واةنان ترك الصالة "]:" بقال و  
  [.52لعهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر "]:" اقال و  

 [.53ني العبد وبني الكفر واةنان الصالة، فإذا تركها فقد أشرك "]:" بال وق
   [.  54ن ترك الصالة فقد كفر "]:" مقال و 

، ال يــرون شــيئاً مــن العمــال تركــه   ، قال:كــان أصــحاب حممــد عن عبد هللا بن شقيق
 . [55]كفر، غري الصالة

وليس الكفر الكــرب،  الصغر يراد به الكفر العمليهنا يقال أن الكفر الوارد   يصح أن   وال 
مر كذلك الستو  ترك الصالة مع ترك كثري من الطاعات فهذا بعيد جداً عن الصواب، ولو كان ال

ـ  ، وملــا َتيــزت الصــالة عــن غريهــا مــن الطاعــات، علمــاً أن الصــالةأصــغر  ال  يعترب تركها كفراً عملياً 
 . شهاد  التوحيد ظم أركان اةسالم بعدعالكتاب والسنة ـ هي أدلة هللا

و الكفر الكرب وليس الكفر الصغر، أن مراد الصحابة هيف عبد هللا بن شقيق واضح  أثرو  
فعلــم أن  أصــغرا عمليــاً  اً كفراً أصغر أو كفــر   غري الصالة بدليل أهنم كانوا يرون ترك كثري من العمال

 من أن مرادهم  .. كفر سو  الصالة  اجتماعهم على شيء من العمال أهنانفي 

 
اجتهد يف أن َتفي وتفهم هذه اإَيت القرآنية اإنفة الذكر أعالها فهي زادك الذي ال ينفــد، وســالحك البتــار   49

 . الذي ال يصدأ وال يضعف يف مواجهة شبهات أهل التجهم واةرجاء
 .563اه النسائي، صحيح ال غيب: رو  50

 .563اه ال مذي، صحيح ال غيب: رو  51

 .564اه أمحد وغريه، صحيح ال غيب: رو  52

 .565ربي، صحيح ال غيب: لطاه هبة هللا ارو  53

 .574اه ابن أمل شيبة، صحيح ال غيب: رو  54

 .  564صحيح ال غيب وال هيب:   55
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  وليس سواه.  هو الكفر الكرب البواحذاك 
خـــربت أن انســاً يقولـــون: مــن أقـــر ابلصــالة والزكـــاة أحلميـــدي قــال: و وقــال حنبـــل: حــدثنا ا 

والصوم واحل  و  يفعل من ذلك شيئاً ح  نوت، ويصلي مستدبر القبلة ح  نوت، فهو مؤمن ما 
تركه ذلك فيه إنانه إذا كان مقراً ابلفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا  ن ذا علم أإ   يكن جاحداً 

ُروا ِإالَّ وســنة رســوله وعلمــاء املســلمني. قــال هللا تعــاىل:هللا خــالإل كتــاب الكفــر الصــراح، و  ــِ ا أُم َومــَ
. وقال حنبل: وعت أاب عبد هللا بن حنبل يقول: من قــال هــذا فقــد   لِيَـْعُبُدوا اّللََّ ُ ِْلِصنَي َلُه الدِهين

 . [56]كفر ابهلل ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن  هللا
: حنــن نــؤمن كــا جئتنــا  : لو قدر أن قوماً قــالوا للنــيب7/287يف الفتاو  تيميه    وقال ابن 

ك يف شــيء ممــا أمــرت بــه وهنيــت عــ يط به بقلوبنا من غري شــك، ونقــر هللالســنتنا ابلشــهادتني، إال أان ال ن
حنــ ، وال نصــدق احلــديث، وال نــؤدي المانــة، وال نفــي ابلعهــد، وال  عنها فال نصــلي وال نصــوم، وال

الــرحم، وال نفعــل شــيئاً مــن ا ــري الــذي أمــرت بــه، ونشــرب ا مــر ونــنكح ذوات احملــارم ابلــزان  نصــل
الظاهر، ونقتل من قدران عليه من أصحابك وأمتك، وأنخذ أمواهلم، بل نقتلك أيضــاً، ونقاتلــك مــع 

هــل أنــتم مؤمنــون كــاملون اةنــان، وأنــتم مــن أ يقول هلــم:  يتوهم عاقل أن النيبهل كان أعدائك،  
شفاع  يوم القيامة، ويرجى لكم أن ال يدخل أحدكم النار، بل كل مسلم يعلم ابالضطرار أنه يقول 

 . هـ -ا هلم: أنتم أكفر الناس كا جئت به، ويضرب رقاهبم إن   يتوبوا من ذلك
ــد أن يكـــون ابلقلـــب   ــد ال بـ ــاب رمحـــه هللا: ال خـــالإل أن التوحيـ ــد الوهـ ــد بـــن عبـ وقـــال حممـ

، فإن اختل شيء من هذا   يكن الرجل مســلماً، فــإن عــرإل التوحيــد و  يعمــل بــه، واللسان والعمل
فهــو كــافر معانــد كفرعــون وإبلــيس وأمثاهلمــا، فــإن عمــل ابلتوحيــد عمــاًل مــاهراً وهــو ال يفهمــه وال 

اِفِقنَي يف الـــدَّْركِ  يعتقـــده بقلبـــه، فهـــو منـــافق وهـــو شـــر مـــن الكـــافر ا ـــالص، لقولـــه تعـــاىل:  ِإنَّ اْلُمنـــَ
   [57 .] اْلَْسَفِل ِمَن النَّار

ــد   ــل ابلتوحيـ ــدم أن العمـ ــا تقـ ــم ممـ ــحتة  فعلـ ــرط لصـ ــال كشـ ــاه مـــن العمـ ــدخل يف معنـ ــا يـ ـ ومـ
، شــرطاً لثبوتــهو  ،يعتــرب شــرطاً لصــحة اةنــان  كالصالة، وغريها من العمال مما تقدمت اةشارة إليه ـ

والطاعــات ـ ســواء منهــا الواجبــة أو ال ومــا ســو  ذلــك مــن العمــ وانتفــاع صــاحبه بــه يــوم القيامــة .. 
ا يــزداد اةنــان ويقــو  بفعلهــا، ويــنقص ويضــعف ب كهــا .. وإن  فهــي تعتــرب مكملــة ل نــان املندوبــة ـ 

كانت هذه العمال من جهة احملظــورات املنهــي عنهــا ـ ســواء منهــا الكبــائر أم الصــغائر ـ فــإن اةنــان 
 .ينقص ويضعف بفعلها .. ويزداد ويقو  ب كها

 
 .  209/ 7عن الفتاو  البن تيمية:   56
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فــإن قيــل: أيــن الــدليل علــى أن اةنــان يزيــد ويقــو  ابلطاعــات، ويــنقص ويضــعف ابرتكــاب  
 الذنوب واملعاصي ..؟

َوِإَذا تُِليــَْت َعلــَْيِهْم آََيتــُُه زَاَدهتــُْْم :أقــول: الدلــة مــن الكتــاب والســنة كثــرية، منهــا قولــه تعــاىل  
ا أُْنزِلَــ :ولــه تعــاىل . وق2لنفال:اِإنَاان ا َوِإَذا مــَ ِذِه ِإنــَاانً فََأمــَّ ُه هــَ ْم زَاَدتــْ وُل أَيُّكــُ ْن يـَقــُ ُهْم مــَ نـْ ورٌَة َفمــِ ْت ســُ

ُرونَ  ْم َيْستَـْبشــِ َزاَدهْتُْم ِإنــَاانً َوهــُ ــَ َدْوا  وقولــه تعــاىل: .124التوبــة:الَــِّذيَن آَمنــُوا فـ ُ الــَِّذيَن اْهتــَ َويَزِيــُد اّللَّ
ْم ِإالَّ  :وله تعاىل وق. 4الفتح:نَاانً َمَع ِإنَاهِنِْم لِيَـْزَداُدوا إِ  وقوله تعاىل: .76مر :ُهدً   َوَما زَاَدهــُ

  . وغريها من اإَيت.22الحزاب: ِإنَاانً َوَتْسِليماً 
وحنن فتيان، فتعلمنــا  اةنــان   ويف احلديث، عن جندب بن عبد هللا، قال: كنا مع النيب  

 [. 58]دان به إناانً قبل أن نتعلم القرآن، مث تعلمنا القرآن، فازد
، قــالوا: َي رســول هللا! هلكنــا ورب  وعــن أنــس بــن مالــك قــال: غــدا أصــحاب رســول هللا 
ألستم تشهدون أن ال إلــه إال هللا وأو رســول  قال:" وما ذاك؟" قالوا: النفاق النفاق! قال:"  الكعبة.

وا:َي رســول هللا! هلكنــا ورب ". مث عــاودوه الثانيــة، فقــال لــيس ذاك النفــاق "هللا؟" قــالوا: بلــى. قــال:
النفاق النفاق! قال:" ألستم تشهدون أن ال إلــه إال هللا وأو رســول  الكعبة. قال:" وما ذاك؟" قالوا:

لــيس  ". مث عــاودوه الثالثــة، فقــالوا مثــل ذلــك، فقــال هلــم:" نفــاقبك ذا بلى.قــال:" لــيس هللا؟" قــالوا:
تنــا نــا عنــدك كنــا علــى حــال، وإذا خرجنــا مــن عنــدك  َّ فقالوا: َي رســول هللا! إان إذا ك .  "  نفاقبذلك  

:" لــو أنكــم إذا خــرجتم مــن عنــدي تكونــون علــى مثــل احلــال الــ  الدنيا وأهلوان. فقال رسول هللا 
  [.59]" تكونون عليها عندي لصافحتكم املالئكة يف طرق املدينة

ــدما كـــانوا ينشـــغلون  ن فـــانظر كيـــف أ ــان يتغـــري علـــيهم عنـ ــا إنـــاهنم كـ ــدنيا ابملبـ ح مـــن أمـــور الـ
، حــ   عنــدما يكونــون يف حضــرة النــيب املصــطفىواليقــني اةنــان قــوة ، عما هم عليــه مــن و ومها

حبسب   ونقصاانً زَيدة  شوا على أنفسهم النفاق، مما دل أن اةنان تتغري أحوالهخي بلغ منهم احلال أن 
 احلال والعمل والبيئة ال  يعيش فيها صاحب هذا اةنان. 

 ، جاء فيه  الذي يرويه أبو سعيد ا دري عن رسول هللاالصحيح حديث الشفاعة  ومن 

 
 . 52صحيح سنن ابن ماجة:  58
هــذا الشــعور مــن الصــحابة الكــرام ـ رضــوان هللا علــيهم ـ هــو لكمــال وقــوة إنــاهنم، ولســالمة قلــوهبم مــن املــرض،  59

أنــه قــال:" مــن ســرته حســنته وســاءته  وةحساسهم املرهف يف كل ما يؤثر على إناهنم سلباً، فقد صح عن النيب 
ــدان .. خبــالإل ســيئته فهــو مــؤم ن ". فالشــعور ابملــرض ـ مهمــا دق أو خفــي ـ هــو مــن عالمــة ســالمة القلــوب والب

مرضى القلوب فإهنم ال تسيئهم السيئاتا لهنم ال يشــعرون هبــا .. حيــث تــر  أحــدهم يفعــل املوبقــات مث يظــن أنــه 
 على إنان أمل بكر وعمر، وعثمان وعلي ..!!  
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يقول للمؤمنني بعد أن أخرجوا من النار من يعرفون من أهل اةنان:" أخرجوا من كان   أن الرب  
يف قلبــه وزن دينــار مــن اةنــان، مث مــن كــان يف قلبــه وزن نصــف دينــار حــ  يقــول: مــن كــان يف قلبــه 

اَل َذرٍَّة َوِإْن  " قال أبو سعيد: فمن   يصدق هبذا فليقرأ هذه اإية:  ةمثقال ذر  ِإنَّ اّللََّ ال َيْظِلُم ِمثْـقــَ
 . 40النساء: َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيماً 

كن   اجلبال ك فال يستوي من كان إنانه    افدل أن اةنان يتفاضل عند الناس حبسب أعماهلم
 ذرة. مثقال إنانه  كان دينار كن  مثقال دينار، ومن كان إنانه مثقال إنانه  كان 

نعــم، واةنــان يف قلــوهبم " : هــل كــان الصــحابة يضــحكون؟ فقــال: ئل ابــن عمــرسُــ وقــد  
 عنهم أمجعني. تعاىل رضي هللا "،  أمثال اجلبال
علمت أنك نيب حني استُنبئت؟ فقــال:" عن أمل ذر الغفاري قال: قلت َي رسول هللا كيف و  

َي أاب ذر أاتو ملكان وأان ببعض بطحاء مكة، فوقع أحــد ا علــى الرض، وكــان اإخــر بــني الســماء 
والرض، فقال أحد ا لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم، قــال: فزنــه برجــل فوزِنــت بــه، فوزنتـُـه، مث قــال: 

نــه كائــٍة فوزنــت هبــم فــرجحُتهم، مث قــال: زِنــه هللالــٍف، فزِنــه بعشــرٍة، فوزِنــت هبــم، فــرجحُتهم، مث قــال: زِ 
فوزنت هبم، فرجحتهم، كأو أنظر إليهم ينثرون علي من خفــة امليــزان، قــال: فقــال أحــد ا لصــاحبه: 

 [. صلوات رمل وسالمه عليه. 60لو وزنته هللامهٍة لرجحها "]
مجهــور العلمــاء. وقــد : زَيدة اةنان ونقصانه قول 1/8قال ابن رجب يف كتابه فتح الباري  

ــٍة مـــن الصـــحابة كـــأمل الـــدرداء، وأمل هريـــرة، وابـــن عبـــاس، وغـــريهم مـــن  روي هـــذا الكـــالم عـــن طائفـ
، وابن مسعود أيضاً، وعن جماهٍد، وغريه من التابعني ا  هـ. -الصحابة. وروي معناه عن عليٍه

اة المـــة قلـــت: فيمـــا تقـــدم رد علـــى أولئـــك الـــذين َيعلـــون إنـــان العبـــاد ســـواءا إنـــان عصـــ  
 وفسَّاقها وجمرميها كإنان النبياء والرسل، واملالئكة املقربني .. والعياذ ابهلل!  

والقول هللان اةنان يزيد وينقص .. لــه دالالت عــدة: منهــا، أن اةنــان يضــعف حبســب نــوع  
لشــرك املعاصي ال  َتارسا فأثر كبائر الذنوب علــى اةنــان أشــد مــن أثــر الصــغائر، وأثــر الكفــر أو ا

 على اةنان أشد فتكاً من اجتماع الكبائر كلها ال  هي دون الكفر. 
ومنهـــا: أن املعاصـــي تضـــعف اةنـــان حبســـب ممارســـتها وتكرارهـــا .. فمـــن أي  ابلـــذنب مـــرة  

واحدة ليس كمن أي  به مائة مرة أو ألف مرة .. ومن ال حيكم كا أنــزل هللا مــرة لــيس كمــن ال حيكــم 
ة مرة، أو ألف مرة .. أو مطلقاً .. كما يقول البعض .. مث بعد ذلك حيسبون أنفسهم كا أنزل هللا مائ

 أهنم سلفيون وأهنم على عقيدة أهل السنة واجلماعة يف اةنان!

 
 . 2531 أخرجه الدارمي، السلسلة الصحيحة:  60
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فنصوص الشريعة ميزت بني من أي  ابلذنب مرة وبني املدمن علــى الــذنب مــن حيــث الثــر  
وغــريه:" مــدمن ا مــر إن مــات لقــي هللا كعابــد وثــن  على اةنان، كما يف احلديث الذي أخرجه أمحد

[. ومثــل هــذا ال يُقــال فــيمن قــارع شــرب ا مــر 62:" ال يدخل اجلنة مدمن مخر "][. وقال  61"]
 مرة أو مرتني، وهللا تعاىل أعلم. 

ختلــف امل اها معنــ مــ مث أنه حصل خالإل، هل اةنان يتضمن اةســالم أم لكــل منه:  ـ مسألة
ــاير  عـــن اإخـــرواملغـــاير  .. وهـــل كـــل مـــؤمن مســـلم، وكـــل مســـلم مـــؤمن، أم لكـــل منهمـــا معنـــاه املغـ

 واملخالف ل خر؟
مــن الكتــاب والســنة، أن  يف املســألة، والــذي دلــت عليــه النصــوص القــول أقــول: خالصــة 

ويكــون املــراد منــه حينئــٍذ العمــال ل ســالم،  اً مغــاير مســتقاًل و اةنــان أحيــاانً يطلــق ويكــون لــه معــد 
، ويكــون ل نــان  اً مغــاير مســتقاًل و وكذلك اةسالم فإنه أحيــاانً يطلــق ويكــون لــه معــد لباطنة،  القلبية ا

املراد منه حينئٍذ العمال الظاهرة على اجلوارح .. وأحياانً يُطلق لفي اةنان ويكون شاماًل ومتضمناً 
. ويُعرإل ذلك كله من ل سالم، وكذلك لفي اةسالم أحياانً يُطلق ويكون شاماًل ومتضمناً ل نان .

 خالل النص والقرائن احمليطة به من خالل النص ذاته، أو من خالل نصوص أخر .
ه:      هذا إمجال حيتاج إىل تفصيل واستدالل .. وإليك إَيَّ
ـ الدليل على اف اق لفظي اةنان واةسالم يف الداللة واملعد، وبيــان أن لكــل منهمــا معنــاه  
 ا اص به:

اِت  قـــــال تعـــــاىل: ــَ انِِتنَي َواْلَقانِتـــ ــَ اِت َواْلقـــ ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمنـــــَ ــُ ِلَماِت َواْلمـــ ــْ ِلِمنَي َواْلُمســـ ــْ ِإنَّ اْلُمســـ
ِقنَي َواْلُمتَ  دِه َعاِت َواْلُمَتصــَ ِعنَي َواْ َاشــِ اِبَراِت َواْ َاشــِ اِبرِيَن َوالصــَّ اِدقَاِت َوالصــَّ اِدِقنَي َوالصــَّ قَاِت َوالصــَّ دِه صــَ

ُ   َوالصَّائِِمنيَ  دَّ اّللَّ هلــَُم َوالصَّائَِماِت َواحْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم َواحْلَاِفظــَاِت َوالــذَّاِكرِيَن اّللََّ َكثــِرياً َوالــذَّاِكَراِت َأعــَ
 .35الحزاب:مَّْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً 
ى جوارحهم ا أي الذين استسلموا يف ماهرهم وعل اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماتِ   فقوله تعاىل:
ا الذين صدَّقت قلوهبم وخشعت وأيقنت واستســلمت  َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ  لحكام الشريعة، 

ملا استسلمت له وأقرت به جــوارحهم الظــاهرة .. فإنــان القلــب يصــدق اةســالم الظــاهر، واةســالم 
 عليه، والزم له.الظاهر ُيصدق إنان القلب وي مجه .. فكل منهما يصدق اإخر، ويدل 

 
 . 677أخرجه أمحد وغريه، السلسلة الصحيحة:   61
 . 678أخرجه ابن حبان، السلسلة الصحيحة:   62
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ِلَماتِ  قال عبد الرمحن بن انصر السعدي رمحــه هللا يف التفســري: ِلِمنَي َواْلُمســْ ا  ِإنَّ اْلُمســْ
ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمنــَاتِ  وهذا يف الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمني هبا.  ا هــذا يف المــور الباطنــةا  َواْلمــُ

 هـ.   -من عقائد القلب وأعماله ا
َي حممــد أخــربو عــن  "عــن اةســالم واةنــان، قــال:  سؤال جربيل النــيبَّ سنة كما يف  ويف ال

وتقــيم  ،:" اةســالم: أن تشــهد أن ال إلــه إال هللا، وأن حممــداً رســول هللا فقــال رســول هللا ؟اةسالم
". قال: صدقت. قــال:  الصالة، وتؤ  الزكاة، وتصوم رمضان، وَت  البيت إن استطعت إليه سبيال

وكتبــه، ورســله، واليــوم اإخــر، وتــؤمن ابلقــدر  ،قــال:" أن تــؤمن ابهلل، ومالئكتــه ؟فــأخربو عــن اةنــان 
  .مسلم"  صدقت ". قال: خريه وشره

ارس علــى اجلــوارح الظــاهرة،فسر اةسالم هللامر ماهرفتأمل كيف   بينمــا  ا وهللاعمال مــاهرة َتــُ
  ، وهللاعماٍل قلبية.فسر اةنان هللامر ابطن

:" اللهم من أحييتــه منــا، فأحيــه علــى اةســالم، ومــن توفيتــه قوله دعية النيب  كذلك من أو  
 [. ففرق يف الدعاء بني اةسالم واةنان.63]" منا، فتوفه على اةنان 
: لن العمــل ابجلــوارح إَّنــا يــتمكن منــه يف احليــاة، 1/108يف جــامع العلــوم  قــال ابــن رجــب

هـ. أقول: وكذلك يبقى اليقني، والرجاء، وحــرارة  -ا لبفأما عند املوت فال يبقى غري التصديق ابلق
ــد  الشـــوق للقـــاء، وَتســـني الظـــن اب ـــالق  ــا أعمـــال قلبيـــة وهـــي تنفـــع صـــاحبها عنـ .. فهـــذه كلهـ

  االحتضار.
:" اللهـــمَّ لـــَك أســـلمُت، وبـــك آمنـــُت " متفـــق عليـــه. أي لـــك أســـلمت وانقـــادت وقـــال 

 فظان ولكل منهما معناه املختلف عن اإخر.جوارحي الظاهرة، وبك صدقت وأيقنتا فأطلق الل
:" املسلم من َسِلَم املسلمون من لسانه وَيِده، واملؤمُن َمْن أِمَنُه الناُس على دمائهم وقال  
املســلم هللامــٍر مــاهرا وهــو أن يســلم املســلمون مــن لســان ويــده، وكال ــا مــن ر  ففسَّ [.  64وأمواهلم "]

، علــى أمــواهلم وأنفســهم وهــو أن أيمنــه النــاسر قلــيب ابطــنا العمال الظاهرة. بينما فسر املــؤمن هللامــ 
 ومن العمال الباطنة. والمان مكانه القلب،
ن ســلم املســلمون مــن وحنوه قوله   :" َتدروَن َمن املسلم؟ قالوا: هللا ورسولُه أعلم. قال: مــَ

َنه املؤمنــون علــى أنفســِهم لسانِه ويِده، قال: تدرون َمن املؤمن؟ قالوا: هللا ورسولُه أعلم. قال: َمن أمِ 
 [. 65وأمواهلم، واملهاجُر َمن هجَر السُّوَء فاجتنَبه "]

 
 أخرجه ال مذي، وقال: حسن صحيح، واحلاكم يف صحيحه، ووافقه الذهيب.  63
 . 2118صحيح سنن ال مذي:   64
 "، وقال عنه الشيه شاكر: إسناده صحيح.  6925أخرجه أمحد يف املسند "   65
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:" ُبين اةسالم على مخٍس: شهادة أن ال إلــه إال هللا، وأن حممــداً رســوُل هللا، وإقــام وقال  
[. ففســر اةســالم ابلعمــال الظــاهرة علــى 66الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وح  البيــت "]

 رح.اجلوا
. " البخــاري :" مــن صــلى صــالتنا، واســتقبل قبلتنــا، وأكــل ذبيحتنــا فــذلكم املســلم وقــال

وهذه أعمال ماهرة على اجلوارح الظاهرة .. ففسر إسالم املسلم الذي حُيكم له ابةسالم،  وتكــون 
 له حرمة املسلمني ابلذي أي  هذه العمال الظاهرة. 

 وقوله ." حدكم ح  حيب لخيه ما حيب لنفسهيف الصحيحني:" ال يؤمن أ  وكذلك قوله
وقولــه :" ال يؤمن أحدكم ح  أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس أمجعــني ."  ثــالث ":

من كن فيه وجد حالوة اةنان: أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوا ا، وأن حيــب املــرء ال حيــب 
فعلــق وجــود اةنــان والشــعور ".  ره أن يقــذإل يف النــارإال هلل، وأن يكــره أن يعــود يف الكفــر كمــا يكــ 

وأن يكــره أن يعــود يف الكفــر كمــا يكــره حبالوته على أن يكون هللا ورسوله أحب للمرء مما سوا ا .. 
 .الباطنة من أعمال القلبوالكره كال ا واحلب ..  أن يقذإل يف النار

 " مسلم.  وال يبغضهم إال منافق يف النصار:" ال حيبهم إال مؤمن،  ذلك قول النيبحنو  و 
[. أي أتى الناس ابةســالِم الظــاهر .. 67:" أسلَم الناُس وآمَن عمرو بُن العاص "]وقال  

قد حقق اةنان واستقر اةنان يف قلبه .. ومن كــان كــذلك فهــو الزم لــه  بينما عمرو بن العاص 
ر فهــو ال يلــزم منــه ابلضــرورة أن أي  أن أي  ابةســالم الظــاهر وال بــد .. خبــالإل مــن ُيســلم ابلظــاه

ابةنان وابلعمال القلبية الباطنة على الوجه المثل .. والحتمال النفاق، كما قال تعــاىل عــن بعــض 
نَاُن يف قـُُلوبِ   العراب: ُكْم َوِإن قَاَلِت اْلَْعَراُب آَمنَّا ُقل  َّْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْةِ

. أي الصواب أن 14احلجرات:ُتِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُه اَل يَِلْتُكم مِهْن َأْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم 
ــتمكن مــن قلــوبكم جيــداً بعــد .. فاةســالم الــوارد يف  تقولــوا أســلمنا وانقــدان مــاهراًا لن اةنــان   ي

واملغاير ملعد اةنان، إذ لكل منهما معناه ا اص بــه واملختلــف عــن اإخــر  النص له معناه املختلف 
ــدم  ــا تقــ ــرية، وفيمــ ــة كثــ ــ اق يف املعــــد والداللــ ــذا االفــ ــى هــ ــة علــ ــة الدالــ ــاهر .. والدلــ ــو مــ ــا هــ كمــ

 [.  68الكفاية]

 
 . 2104صحيح سنن ال مذي:   66
ــن العــاص 3020صــحيح ســنن ال مــذي:  67 ــةا لن مــن ُبشــر  . واحلــديث فيــه أن عمــرو ب مــن املبشــرين ابجلن

 ابةنان فقد ُبشر ابجلنة .. وهللا تعاىل أعلم.  
  قلت: وفيما تقدم ذكره من أدلة حول مسمى اةنان واةسالم يبطل القاعدة الشائعة يف بعض كتب أهل 68
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ــر:  ـ ــد اللفظـــني ل خـ ــتمال أحـ ــمن واشـ ــى تضـ ــدليل علـ ــال الـ ــاىل:قـ َد اّللَِّ  تعـ ــْ يَن ِعنـ ــدِه ِإنَّ الـ
المْةِ ا فاةســـالم هنـــا يشـــمل اةنـــان كـــذلكا أي يشـــمل العمـــال الظـــاهرة  .19آل عمـــران: ســـْ

ــمل  ــو اةســـالم الـــذي يشـ ــاىل هـ ــاه هللا تعـ ــدين الـــذي يرضـ ــال أن الـ ــاً، إذ ال يصـــح أن يُقـ ــة معـ والباطنـ
 العمال الظاهرة دون العمال القلبية الباطنة .. فهذا ال يقول به عاقل.

تــَِغ غــَرْيَ اْة  :تعــاىل  قولــهحنــو ذلــك و  ْن يـَبـْ هَومــَ الِم ِدينــاً فـَلــَْن يـُْقبــََل ِمنــْ  . 85آل عمــران: ســْ
العمــال واةســالم معــاًا فاةســالم الــذي ال يقبــل هللا دينــاً غــريه، هــو اةســالم الــذي يتضــمن اةنــان 

 وال يصح أن يقال غري ذلك.  الباطنة والظاهرة معاً،
نْ  وكــذلك قولــه تعــاىل: ا مــَ َن فََأْخَرْجنــَ ٍت مــِ ا غــَرْيَ بـَيــْ ْداَن ِفيهــَ ا َوجــَ ْؤِمِننَي َفمــَ َن اْلمــُ ا مــِ اَن ِفيهــَ  كــَ

ِلِمنيَ  ــا كعــد واحــد، وكــل منهمــا متضــمن ل خــر36الــذرَيت: اْلُمســْ ، لن . فاملســلم واملــؤمن هن
يف السالم على مقابر املسلمني:" السالم على   وهو كقولهاملؤمن الذي أخرج هو نفسه املسلم،  

 إن شــاء هللا بكــم انوإ لــدَير مــن املــؤمنني واملســلمني، ويــرحم هللا املســتقدمني منــا واملتــأخرين،أهــل ا
أي " املؤمنني "ا الذين أمنوا وأســلموا .. " واملســلمني "ا الــذين أســلموا وآمنــواا   مسلم.  "  لالحقون 

  إذ ال َيوز السالم وال ال حم على مسلم   يؤمن.
 َيوز أن يكون املراد ابملسلم يف هذا احلديث غري املؤمن : وال7/44يف الشرح  قال النووي

 .هـ -ا إن كان منافقاً ال َيوز السالم عليه وال حم[69]لن املؤمن
أتــدرون مــا  أمــرهم ابةنــان ابهلل وحــده، قــال: ، لوفــد عبــد القــيس:" وكــذلك قــول النــيب

ن ال إلــه إال هللا وأن حممــداً رســول هللا، هللا ورسوله أعلم، قال:" شهادة أ قالوا: ؟" اةنان ابهلل وحده
وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تُعطوا من املغنم ا مس " البخاري. ففسر اةنان 

 ابةسالم الظاهر، مما دل أن اةنان أحياانً يُطلق ابملعد الشامل واملتضمن ل سالم الظاهر.
 َي رسولَ ، فقال: بسة، قال: جاء رجل إىل النيب ويف مسند اةمام أمحد، عن عمرو بن ع

"، قــال: فــأي  وأن يســلم املســلمون مــن لســانك ويــدك ،هللا، ما اٍةسالم؟ قــال:" أن تســلم قلبــك هلل
تــؤمن ابهلل ومالئكتــه، وكتبــه، ورســله،  أن ". قــال: ومــا اةنــان؟ قــال: اةســالم أفضــل؟ قــال:" اةنــان 

 

العلم .. وعلى ألسنة بعض طلبة العلم .. من أن اةنان واةسالم إذا اجتمعا يف نٍص تفرقــا يف املعــد، وإذا اف قــاا 
وكان كل منهما يف نص اجتمعا ودل أحد ا على اإخر .. فهذه قاعدة غري منضبطة، وهي خبــالإل الــنص .. كمــا 

 هو ماهر مما تقدم ذكره أعاله. 
ن يُقال " املسلم " بدالً من كلمة " املؤمن "ا لن املؤمن ال يصح أن يُف ض فيــه النفــاق، قلت: لعل الصواب أ  69

فال َيتمع يف قلٍب واحٍد إنان ونفــاق  ــرج مــن امللــة، خبــالإل املســلم فإنــه يصــح أن يُفــ ض فيــه النفــاقا الحتمــال 
 وهللا تعاىل أعلم. استسالمه لحكام الشريعة يف الظاهر مع إضماره الكفر والنفاق يف القلب، 
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ان أفضــل؟ قــال:"اهلجرة". قــال: فمــا اهلجــرة؟ قــال:" أن هتجــر " قــال: فــأي اةنــ   والبعث بعــد املــوت
  [. 70]السوء"، قال: فأي اهلجرة أفضل؟ قال:"اجلهاد"

"ا يريد منه اةسالم العام والشامل ل عمال الظاهرة والباطنة .. بــدليل  ما اٍةسالمفقوله:"   
ــة النــيب  وأن يســلم  ،لم قلبــك هللســ أن تُ :" لــه الدالــة علــى هــذا املعــد والشــمول، فقــال  إجاب

اةســالم هللامــٍر ابطــن ومــاهر معــاً .. مث جعــل اةنــان  "ا ففســر النــيب   املسلمون من لســانك ويــدك
" داخــاًل يف معــد اةســالم  ابهلل ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعــد املــوتا اص، وهو " اةنان  

ــه وشـــعبه ..  معـــد عمـــال كـــاهلجرة واجلهـــاد يف مث أدخـــل الالعـــام والشـــامل، وهـــو مـــن أفضـــل أعمالـ
  .. وهو من مجلة الدلة على دخول العمال يف مسمى ومعد اةنان. مسمى اةنان وجعلها منهو 

ــه ــلمة وكــــذلك قولــ ــس مســ ــة إال نفــ ــدخل اجلنــ ــاري. :" ال يــ ــة،  " البخــ ــلمة مؤمنــ أي مســ
يف كمــا   يــق اةنــان،َتق لن مــن لــوازم دخــول اجلنــةويتضــمنه وال بــدا  فاةســالم هنــا يشــمل اةنــان 

. ويف " مسلم لعمر:" َي ابن ا طاب! اذهب فناد يف الناس: إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون   قوله
[. فاملســلم 71"] حديث آخر قال:" َي ابن عوإل! اركب فرسك، مث اند: إن اجلنة ال َتــل إال ملــؤمن

هو مؤمن مســلم .. وال يصــح الذي يدخل اجلنة هو مسلم مؤمن، كذلك املؤمن الذي يدخل اجلنة ف
 أن يُقال غري ذلك.

: أن كل مؤمن مسلما إذ ال بد ملن آمن يف قلبه أن ينقاد ماهره ملا من خالل ما تقدم ندرك
استقر يف قلبه من اةنان، في مجه من خالل أعمــال تســري علــى مــاهره وجوارحــه، كمــا يف احلــديث 

جلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح االصحيح:" 
 . متفق عليه " أال وهي القلب

: خــص القلــب بــذلك لنــه أمــري البــدن، وبصــالح المــري 1/128 قال ابن حجر يف"الفتح"
 .هـ -ا تصلح الرعية، وبفساده تفسد

كل مسلم مؤمناًا الحتمال النفاق .. فاملنافق مســلم يف الــدنيا ـ   وال يلزم ابلضرورة أن يكون 
ر  عليــه أحكــام الكــافرين اجلاحــدين ـ لكــن أنــا  ر  عليــه أحكــام املســلمني ـ كــافر يف اإخــرة ـ ُتــُ ُتــُ
مســلم حُيكــم لــه ابجلنــة يلــزم منــه وال بــد أن يكــون مؤمنــاً .. ويكــون إســالمه وال بــد متضــمناً وشــاماًل 

ملســلمني يف اجلنــة .. ل نانا كأن يُقــال: املســلمون مــن أهــل اجلنــة .. أو قــتالان ـ علــى العمــوم ـ مــن ا
فهذا التعبري وهذا اةطــالق يتضــمن اةســالم واةنــان معــاً، واملــؤمن واملســلم معــاًا لنــه ال ينتفــع مــن 

 اجلنة وال يدخلها إال من كان مؤمناً أو مسلماً ابملعد املتضمن والشامل ل نان. 
 

 : رواه أمحد، والطرباو يف الكبري بنحوه، ورجاله ثقاة. 59/ 1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  70
 . 7837أخرجه أبو داود، صحيح اجلامع:   71
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 ـ مسائل وتنبيهات تتعلق ابةنان وتعريفه.
يف تعريف اةنان لبعض أهل العلم: هللانه معرفة ابلقلب أو تصديقه،   قد ورد  املسألة الوىل:

 وقول ابللسان، وعمل ابلركان . 
وهذا التعريف نر  فيه قصوراً عن اةملام  ميــع مــا يــدخل يف معــد ومســمى اةنــان، وبيــان  

مل ذلك: أن معرفة القلب أو تصديقه هو عمل واحد مــن أعمــال القلــب ولــيس كلهــا، واةنــان يشــ 
مجيع أعمال القلب: كالتصديق، واحملبة، والبغض، وا شية، والعلم، وا ضوع، واالنقيــاد، والرضــى، 

 وغريها مما يدخل يف أعمال القلب. 
فكلمة تصديق ابلقلــب ال تعطــي املــدلول الصــحيح ملــا يــدخل يف معــد ومســمى اةنــان مــن  

 مل مجيع العمال القلبية، كما تقدم بيانه.  العمال القلبية، خبالإل كلمة " اعتقاد ابلقلب " ال  تش
وكــذلك القــول يف مــدلوالت عبــارة " العمــل ابلركــان "ا فإهنــا ال تعطــي املــدلول الصـــحيح 
جلميع ما يدخل يف معد ومسمى اةنان مــن العمــال الظــاهرة، خبــالإل القــول: ابلعمــل ابجلــوارح .. 

على اجلوارحا الركــان وغريهــا مــن الطاعــات .. ال  تفيد دخول مجيع الطاعات الظاهرة ال  َتارس 
 ح  إماطة الذ  عن الطريق، وهللا تعاىل أعلم.

وعلـــى القـــارئ أن يتنبـــه هلـــذه الفـــروق الدقيقـــة يف التعريفـــات املخالفـــة لتعريـــف أهـــل الســـنة 
 واجلماعة ل نانا ملا ي تب عليها من إفراط أو تفريط واسعني يف االعتقاد، والعمل والسلوك.

من لوازم القول بتعريف أهل السنة واجلماعــة ل نــان هللانــه " اعتقــاد، وقــول، ملسألة الثانية:  ا
وعمــل "، القــول هللان الكفــر كــذلك يكــون ابالعتقــاد والقــول والعمــل .. أو هللاحــدها .. أمــا مــن أي  

ام على بتعريف أهل السنة واجلماعة ل نان كتعريف فقط .. مث عند التأصيل والتفريع وإنزال الحك
العيان والشياء .. تراه حيصر الكفر يف تكذيب وجحود القلب وحسب .. فهذا أواًل متناقض مــع 
نفسه ومع تعريفه ل نان .. وهو اثنياً  الف ملنه  وعقيدة أهــل الســنة واجلماعــة يف مســائل اةنــان 

 يكــون ابعتقــاده والكفــر .. وإن زعــم بلســانه خــالإل ذلــك .. وأنــه مــنهم وعلــى هنجهــم .. وهــو اثلثــاً 
هذا ألصق هللاهل التجهم واةرجاء وأقرب إليهم وإىل منهجهم واعتقادهم يف اةنان من قربه إىل أهل 

 السنة واجلماعة، وإىل منهجهم واعتقادهم يف اةنان!
فإن قيل: هل َيوز للمرء أن يشهد على نفسه هللانه مؤمن، أم أنه َيب عليه   املسألة الثالثة:

 ل: أان مؤمن إن شاء هللا ..؟أن يستثين، فيقو 
التصديق   وإثبات  الشك  نفي  ابةنان  نفسه  على  شهادته  وراء  من  املراد  إذا كان  أقول: 
هذا   االستثناء يف  .. لن  يستثين  أن  من دون  مؤمن  هللانه  نفسه  يشهد على  أن  نعم َيوز  واليقني، 

أراد أنه  إن  أما  الشك، وهذا ال َيوز ..  منه حصول  أنه من أهل    املوضع قد ُيستفاد  مؤمن كعد 
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اجلنة والنجاة يوم القيامة، على اعتبار أن م ل املؤمن اجلنة .. فهنا ال بد له من االستثناء، فيقول 
عن نفسه: هو مؤمن إن شاء هللا .. يرجو رمحة هللا وخيشى عذابه .. لن احلكم على املصري وامل ل ـ 

.. ال بد له من نص .. ح  ال حيصل التأ ِه .. وال لشخص بعينه ـ يوم القيامة .. هللانه من أهل اجلنة 
 تزكية النفس على هللا تعاىل .. وال نص هنا بعد انقطاع الوحي.  

 . 32النجم:َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِكَِن اتَـَّقى   قال تعاىل:
" وإانَّ إن شاء هللا  وأيمر به أن يُقال لموات املسلمني يف البقيع:  ومما كان يقوله النيب  

وأمر ابالستثناء لن   بكم لالحقون " مسلم. أي لالحقون بكم إىل اجلنة إن شاء هللا .. فاستثد  
 الكالم له عالقة ابمل ل واملصري يوم القيامة.  

:" ال يدخل الناَر إن شاء هللا من أصحاب الشجرة أحد، الذين ابيعوا  وحنو ذلك قوله  
 َتتها " مسلم. 

:" إو اختبأُت دعو  شفاعة لم  يوم القيامة، فهي انئلٌة إن شاء هللا من  وله  وكذلك ق
..   يستثين فيما وعده إَيه ربه    مات من أم  ال ُيشرك ابهلل شيئاً " مسلم. وإذا كان النيب  

فمن ابب أوىل ملن سواه ـ ملن ال يعلم عن مصريه شيء ـ أن يستثين وال يقطع لنفسه بوعد معني من 
 ون استثناء. د

أصل   الشكَّ يف  املستثين  أراد  فإن  الطحاوية:  للعقيدة  العز احلنفي يف شرحه  أمل  ابن  قال 
الذين وصفهم  املؤمنني  من  مؤمٌن  أنه  أراد  فيه، وإن  االستثناء، وهذا مما ال خالإل  من  ُمنع  إنانه 

هلَُّْم َدرََجاٌت ِعنَد رَ أ  هللا: اْلُمْؤِمُنوَن َحقهاً  ُهُم  . فاالستثناء  4النفال:  هبِهِْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِر ٌ ْولَـِئَك 
حينئذ جائز، وكذلك من استثد وأراد عَدم علمِه ابلعاقبة، وكذلك من استثد تعليقاً ل مر كشيئة 

 هـ.      -هللا، ال شكاً يف إنانه ا
العمل ال ينتهي وكذلك ُيشرع االستثناء من أجل العمل، لن العمل من اةنان كما تقدما و 

وال ينقطع إال ابملوت .. فهو يقول مؤمن إن شاء هللا على اعتبار أنه سيأ  كا َيب عليه وما قد  
فاته من العمل .. إن شاء هللا .. ملتمساً بذلك عون هللا وتوفيقه .. فهذا مشروع وال حرج فيه،  

تعاىل: قال  َذلِ   كما  فَاِعٌل  ِإوهِ  ِلَشْيٍء  تـَُقوَلنَّ  َغداً  َواَل  اّللَُّ   . َك  َيَشاَء  َأن  . ومن 24الكهف:  ِإالَّ 
 الشياء ال  تُفعل الطاعات والعبادات وهي ُتسمى إناانً كما تقدم.  

أن يصلي يف بيته ليتخذه مصلى، فقال    ويف احلديث ملا طلب أحد النصار من النيب  
  من اةنان إن شاء هللاا لن :" سأفعل إن شاء هللا .." البخاري. أي سأفعل اةنان أو ما هو

 الصالة قد ُوهيت إناانً .. كما تقدم. 
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قال اةمام أمحد رمحه هللا لرجٍل: أليس اةنان قواًل وعماًل؟ قال الرجل: بلى، قال: فجئنا  
 ابلقول؟ قال نعم، قال: فجئنا ابلعمل؟ قال: ال، قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء هللا ويستثين؟!

 قول وعمل فجئنا ابلقول و  جنئ ابلعمل، فنحن مستثنون ابلعمل. وقال: اةنان  
 وقال: بلغين عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال: أول اةرجاء ترك االستثناء. 

القول لكان   بعد على  املرجئة أن اةنان قول، مث استثد  تقول  القول كما  وقال: لو كان 
، ولكن االستثناء على العمل. انتهى عن كتاب السنة هذا قبيحاً أن تقول: ال إله إال هللا إن شاء هللا

 للخالل.  
فإن قيل: هل َيوز هللان نشهد على شخٍص معني هللانه مؤمن وأنه مــات علــى املسألة الرابعة:  

 اةنان؟ 
: ال َيوز أن نشهد على معنيَّ على وجــه اجلــزم ـ مــن غــري نــص ـ هللانــه مــؤمن، وأنــه مــات أقول

مقره القلب، وال يعلــم مــا يف القلــوب إال عــالم الغيــوب .. كمــا ال َيــوز أن على اةنانا لن اةنان 
نشهد ملعنٍي ـ من غري نص ـ هللانه من أهل اجلنــة .. واملــؤمن بيقــني مــن أهــل اجلنــة .. وملــا يف ذلــك مــن 

 التزكية والتأ ِه على هللا تعاىل بغري علم.   
حنســبه مؤمنــاً وال نزكيــه علــى هللا ..  وإن كان وال بد نعلق ونرجــو ونســتثين وال جنــزما فنقــول:

َو َأْعلــَُم  نرجو إن شاء هللا أن يكون مؤمناً .. ومن أهل اجلنة، كما قال تعاىل: ُكْم هــُ وا أَنُفســَ فـَـاَل تـُزَكــُّ
 .32النجم:ِكَِن اتَـَّقى 

ي   وقــال تعــاىل: ُ يـُزَكــِه ُهْم بــَِل اّلله وَن أَنُفســَ َر ِإىَل الَــِّذيَن يـُزَكــُّ ــَ وَن فَتــِياًل َأَ ْ تـ اُء َواَل يُْظَلمــُ ن َيشــَ مــَ
:فذم من يتجرأ على تزكية نفسه واإخرين بغري سلطان من هللا. 49النساء . 

أنه قال:" إن كان أحدكم مادحاً أخاه ال حمالة، فليقل:  ويف احلديث فقد صح عن النيب 
 .أحسب فالانً ـ إن كان ير  أنه كذلك ـ وال أزكي على هللا أحداً " مسلم

ويف روايــة:" إذا كــان أحــدكم مادحــاً صــاحبه ال حمالــة، فليقــل: احســب فــالانً، وهللا حســيبه، 
 وال أزكي على هللا أحداً، أحسبه ـ إن كان يعلم ذلك ـ كذا وكذا " مسلم. 

قلت: وهذا إذا كان يعلم عنه فيما خيــص حياتــه الدنيويــة، فكيــف لــو أراد أن يزكيــه فيمــا لــه 
، وكــا ينتظــره مــن وعــد أو وعيــد .. ممــا ال يعلمــه إال هللا .. فحينئــٍذ االســتثناء عالقــة حبياتــه الخرويــة

 وكذلك الرجاء يكون من ابب أوىل.
فمن عقيدة أهل السنة واجلماعة أن ال ُيشهد على معني من أهل القبلة بوعد وال وعيــد إال 

 . من ورد حبقه نص .. وهذا قد انقطع بعد وفاة النيب 
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على املعني ابةسالم بناء على ماهره الذي يدل على إسالمه، كما يف  لكن َيوز أن نشهد  
احلديث الصحيح:" من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلكم املسلم ". أي فذلكم 

   املسلم الذي حنكم له، ونشهد عليه ابةسالم، وهللا تعاىل أعلم.   
، ما قيل يف املسلم، حبيث ال نشهد    فإن قيل: هل يُقال يف الكافر املسألة ا امسة:   املعنيَّ
 عليه بوعيد وال انر؟    

أقول: الكافر يف حياته ال َُيَزم له بوعيد وال انر على وجه التعينيا الحتمال هدايته وتوبته  
ُمعني يف   قبله .. ومن يتجرأ فيحكم على كافٍر  قبلها .. وكذلك اةسالم َيب ما  ما  فالتوبة ُتب 

تُعَلم خاَتته ـ هللانه من أهل الوعيد والنار .. فقد َتىلَّ على هللا بغري علم .. وخاض حياته ـ قبل أن  
فيما ال يعنيه .. وهو مثله مثل من يقول هلذا الكافر: التوبة ممنوعة ومقطوعة عنك .. وهدايتك غري  

انت عليه  ممكنة .. وال مصري لك إال النار .. وهذا قول ال يقدم عليه إال من هان عليه دينه .. وه
 آخرته! 

أما إن مات على الكفر والشرك، فحينئٍذ نشهد عليه بعينه هللانه من أهل الوعيد، ونبشره  
ل عرامل الذي سأله عن أبيه الذي مات على الكفر:" حيثما مررت بقرب    ابلنار كما قال النيب  

لقد كلفين رسول هللا   العرامل:  قال   " ابلنار  فبشره  ب  كافر  مررت  ما  بشرته  تعباًا  إال  قرب كافر 
 [. 72ابلنار]

وهذا ليس من التأ  على هللا يف شيء لن الكافر الذي نوت على الكفر ليس له عند هللا  
ِإنَّ اّللهَ اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن   تعاىل إال حكم واحد، ومصري واحد، كما قال تعاىل:

 . 48النساء:َذِلَك ِلَمن َيَشاُء  
تعاىل: يف    وقال  َأْعَماهُلُْم  َحِبَطْت  فَأُْولَِئَك  َوُهَو َكاِفٌر  فـََيُمْت  ِديِنِه  َعن  ِمنُكْم  يـَْرَتِدْد  َوَمن 

 . 217البقرة:الدُّنـَْيا َواإِخَرِة َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  
هَلُْم  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ   وقال تعاىل:  ُ وا َعن َسِبيِل اّللَِّ مثَّ َماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلن يـَْغِفَر اّللَّ

:فعلَّق الوعيد على املوافاة على الكفر.34حممد . 
أو   العفو  تعاىل  هللا  عند  حاله  حيتمل  واحٍد  حبكم  معني  على  حُيَكم  أن  فصفته  التأ   أما 

 فر. العقاب .. وهذا ليس للكافر الذي نوت على الك
فإن قيل: كيف هبذا املبشَّر ابلنــار إن كــان يف علــم هللا تعــاىل أنــه قــد مــات مســلماً وهــو  مــن 

 أهل اجلنة، وأنه كان ممن يكتمون إناهنم، و  يكن يعلم عنه ذلك أحد ..؟! 

 
 . 18رواه الطرباو، سلسلة الحاديث الصحيحة:   72
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أقــول: مــا دام فعــل التكفــري صــادراً عــن اجتهــاد صــحيح، واعتمــاد القــرائن الظــاهرة احمليطــة 
.. ليس على صاحبه شــيء وإن أخطــأ يف احلكــم، فخطــأه مغفــور لــها    ولرسوله  ابمليت، وطاعة هلل

لنه صادر عن اجتهاد معترب .. مث هو من جهة ال يُقدم وال يؤخر إن كــان  الفــاً للحــقا لن احلكــم 
ل يومئٍذ هلل العلي القديرا فمن كان يف علم هللا تعاىل أنه من املؤمنني ومن أهل اجلنة، ال يضره ما يقو 

النــاس فيــه، ولــو اجتمــع أهــل الرض قاطبــة وحكمــوا عليــه ابلكفــر، وأنــه مــن أهــل النــار .. ملــا ضــره 
 ذلك، وملا منع ذلك عنه رمحة هللا تعاىل.

  
  * * * * * 
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 الواُء والصِهفات. -6
ه .. وأحــاله .. وأيســر  ه .. وأمجلــُ ه .. وأقربــه للنفــوس أجــلُّ ِعلــٍم علــى اةطــالق .. وأعظمــُ

ا املؤمنة .. وأكثره بركًة وعطاًء .. العلم هللاواء هللا تعاىل احلســد، وصــفاته العليــاا لتعلقــه اب ــالق 
ه لعبــاده .. ومنــه يتعــرإل العبــاُد علــى خــالقهم  ..  فهو العلم الــذي مــن خاللــه يُعــرِهإل ا ــالُق نفســَ

ال ُيشركه فيها أحد من خلقه .. فيزيدهم ذلك   وعلى أوائه احلسد، وصفاته وخصائصه العليا، ال 
إناانً وعبودية وحباً وانقياداً وخشــيًة وتعظيمــاً وتــوقرياً لــرهبم .. وإعجــاابً وافتخــاراً وَتاجــداً هبــذا الــرب 

  .. والعبــد كلمــا ازداد علمــاً ومعرفــة هللاوــاء هللا احلســد وصــفاته العليــا .. كلمــا رقــى وارتقــى ..
َحُسَن ُخُلقه .. وقـَُرَبت عبوديته مــن الكمــال .. فأكمــُل النــاس عبوديــة وتوحيــداً هلل وازداد إنانه .. و 

   أعرفهم ابهلل تعاىل، وأعرفهم هللاوائه احلسد وصفاته العليا .. وأعــرإل النــاس ابهلل  هــو حممــد
 رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه.   

ات واملقامــات إىل هــذا العلــم الشــريف فمرد تفاضل وَتــايز العبــاد يف العلــم واةنــان والــدرج
ْدر الــذي يــؤاَته منــه .. ونــنُّ هللاُ بــه  العظيم اجلليــل .. وإىل مــد  َتكــن كــل مــنهم يف ذا العلــم .. والقــَ
عليه .. ومن مث أثر هذا العلم اجلليل على إنانه ونفسه وسلوكه وحياته .. وهللا تعاىل يؤ  فضله من 

 يشاء.
وات الســبع ومــن فــيهن، والراضــني الســبع ومــن فــيهن .. كلهــا .. مث هذا ا لق كلها السما

وكل حوادثها .. وما يستجد فيها من حوادث وأعمــال .. ومــن دون اســتثناء .. وإىل يــوم القيامــة .. 
هــي أثــر مــن آاثر أوــاء هللا احلســد، وصــفاته العليــا .. ومقتضــى مــن مقتضــياهتا .. كــل منهمــا دال 

لــق تــدل علــى عظمــة ا ــالق وعظمــة أوائــه احلســد وصــفاته العليــا، ودليــل علــى اإخــرا فعظمــة ا 
ـ الــذي لــه الوــاء  وعظمة الواء والصفات تدل على عظمة ا لق، وعظمة آاثر أفعــال ا ــالق 

 احلسد والصفات العليا ـ يف خلقه. 
يالت ومع ذلك، فهذا العلم الشريف العظيم ـ الذي يقوم عليه الكون كله ـ   يسلم من َتو 

وَتريفات املبطلني املتكلمــني .. فامتــدت إليــه ـ وال تــزال ـ أَيدي الغــدر والعبــَث والتحريــف والتأويــل 
والتعطيــل مــن ِقبــل أهــل الفلســفة والكــالم واهلــو  .. فحرَّفــوا معانيــه ومقاصــده .. وشــوهوا مجالــه .. 

ره أكثر من نفعــه .. فصــعَّبوه وعقَّدوا عباراته وألفامه .. وحوَّلوه إىل علم جد ه كالمي فلسفي .. ض
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على الناس .. ونفَّروهم منه .. فأورثوهم بذلك قساوة وجفاء ونفوراً يف القلــوب .. ومــن مث يف واقــع 
 حياهتم وأعماهلم .. بعد أن كانت عامرة ابلذكر واحلب واةنان! 

 ..  ويف املقابــل فريــق آخــر ـ مــن أهــل الســنة ـ حظــه مــن هــذا العلــم الشــريف .. و ــه الكــرب
كيـــف يثبـــت الصـــفات .. وكيـــف يـــرد علـــى املتأولـــة واملعطلـــة ـ مـــن أهـــل الكـــالم وغـــريهم ـ شـــبهاهتم 
وَتويالهتم .. فأطالوا الوقوإل عند هذه اجلزئية ـ دراسة وتدريســاً وَتليفــاً ـ و  حُيســنوا ُتاوزهــا بســالم 

يث يظنون أهنم حُيســنون .. فشاركوا يف النتيجة املشار إليها أعاله .. من حيث ال يريدون .. ومن ح
 ُصنعاً .. فغاب ـ أو كاد ـ املقصود الول والعظم من هذا العلم الشريف!

لذا جند من ال ية أن نشري إىل بعض الضوابط والقواعد واملسائل ذات العالقة هبذا العلــم 
ــة مــا علــق ـ أو بعــض مــا علــق  ـ بــه مــن الشــريف .. والــ  تعــني ـ إبذن هللا ـ علــى فهمــه .. وعلــى إزال

شــبهات وَتريفــات وأهــواء وجفــاء املبطلــني واملنحــرفني .. وتُعــرِهإل الســالكني علــى الطريقــة املثلــى يف 
 التعامل مع هذا العلم الشريف والعظيم .. وهللا تعاىل وحده اهلادي واملوفق لكل خري. 

  ـ ضوابط وقواعد تُِعني على فهم هذا العلم الشريف:
وأصــحابه الكــرام رضــي هللا عــنهم أمجعــني فيمــا   عــة النــيب َتقيــق متابالضــابط الول:  -1

كانوا عليه من دين واعتقادا فنثبت ونتلقى ونفهم ونفسِهر أواء هللا احلسد، وصفاته العليــا، الذاتيــة 
منها والفعلية ـ الواردة يف الكتاب والسنة ـ من غري جحود، وال تعطيــل، وال َتويــل، وال تكييــف، وال 

راده ـ وكمــا فهمهــا وتلقاهــا منــه الصــحابة رضــي هللا عــنهم  رها النــيب تشــبيه .. كمــا فســه  ـ وعلــى مــُ
أمجعــني .. فــال نعقــب علــيهم وال نتعــداهم يف فهــم وال يف نفــي وال إثبــات .. وال يف فضــول حبــث وال 

..  سؤال .. فيكفينا ما كفاهم .. فطريقة السلف الصال هي السلم والحكــم .. والرضــى هلل 
وهو عنهم راٍض .. وذلك لسالمة دينهم وهنجهم واعتقادهم  هللا عنهم .. ورحل النيب فقد رضي 

وَفهمهم .. فمن هن  هنجهم جنا وَسِلم .. ومن أىب إال أن خُيالف  وُيشــاقق .. ويســلك دروب اهلــو  
 والرأي .. فقد غو  وهلك .. وال يلوَمنَّ إال نفسه.

ْؤِمِننَي َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل  قال تعاىل: ِبيِل اْلمــُ ا ِمن بـَْعِد َما تـََبنيََّ لـَـُه اهلــَُْد  َويـَتَّبــِْع غــَرْيَ ســَ
اءْت  أي غري سبيل الصــحابة ومــن تــبعهم إبحســاٍن إىل يــوم الــدين  نََّم َوســَ ِلِه َجهــَ َوىلَّ َوُنصــْ ا تـــَ نـَُولِــهِه مــَ

 . 115النساء: َمِصرياً 
ا وقـــال تعـــاىل: ِل مـــَ ــْ وْا ِكِثـ ــُ ِإْن آَمنـ ــَ َقاقٍ  فـ ــِ ْم يف شـ ا هـــُ ــََّ ْوْا فَِإَّنـ ــَّ َدوْا وَِّإن تـََولـ ِد اْهتـــَ ــَ ِه فـَقـ ــِ ــُتم بـ  آَمنـ

:أي إن آمن الناس كثل ما آمن به حممد  137البقرة .   ومن معه من أصحابه رضي هللا عنهم 
ا كــان إىل احلق والصراط املستقيم .. فاهلداية وصــفتها وكــل مــا يــُؤدي إليهــا حمصــور كــ    فـََقِد اْهَتَدواْ 
ومــن معــه  وأعرضوا عمَّا آمن به حممد   وَِّإن تـََولَّْواْ  وأصحابه من طريقة ومنه    عليه النيب  
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َقاقٍ  مــن أصــحابه ..  ْم يف شــِ ا هــُ ا أي يف خــالإل مــع احلــق وأهلــه .. فهــم يف شــقٍه .. واحلــقُّ  فَِإَّنــََّ
 وأهله يف ِشقٍه آخر.  
َذِر الــَِّذيَن  وقــال تعــاىل: َذاٌب أَلــِيٌم فـَْلَيحــْ يبَـُهْم عــَ ٌة َأْو ُيصــِ نــَ يبَـُهْم ِفتـْ رِِه َأن ُتصــِ ْن َأمــْ خيــَُاِلُفوَن عــَ

  :والفتنة هنا يُراد هبا الكفر والشركا أي فليحذر الذين خُيالفون أمــر النــيب 63النور .  وطريقتــه
 إىل أمر غريه وطريقته أن يقعوا يف الكفرا فيكفرون بعد أن كانوا مؤمنني.

َر  :وقــال تعــاىل  ْوَم اْإخــِ ــَ و اّللََّ َواْليـ اَن يـَْرجــُ ن كــَ َنٌة لِهمــَ َوٌة َحســَ وِل اّللَِّ ُأســْ ْم يف َرســُ اَن َلكــُ ْد كــَ َلقــَ
 . 21الحزاب:َوذََكَر اّللََّ َكِثرياً 

أنه قال:" خرُي النــاِس قــرو، مث الــذين يلــوهَنُم، مث الــذين  ويف احلديث فقد صح عن النيب 
 ن بعِدهم قوٌم َتسِبُق شهاَدهُتُم أناهَنم، وأْناهُنُم شهاَدهَتُم " متفق عليه.يلوهنم، مث َييُء مِ 
:" خرُي أم  قــرو، مث الــذين يلــوهَنُم، مث الــذين يلــوهنم، مث إنَّ بعــدكم قومــاً َيشــهدون وقال  

 " متفق عليه.وال ُيستشَهدون، وخَيونون وال يُؤَتنون، ويـَْنُذُرون وال يـَُفوَن، وَيظَهُر فيهم السِهَمُن 
ا لفاء  وسنة  ،، فعليكم بسنَّ كثرياً   ش منكم بعدي، فسري  اختالفاً عِ من يَ  فإنه:"  وقال  

 حمدثــةٍ  اثت المــورا فــإن كــلَّ وإَيكــم وحمــدِ  ذ،ابلنواجــ  وا عليهــاا َتســكوا هبــا، وعضــُّ املهــديني الراشــدين
 [.73"] ضاللة بدعةٍ  ، وكلَّ بدعةٌ 

ن تَـنَّاً فليســقَّ كــن قــد مــات، فــإن احلــيَّ ال تــُؤَمُن   وعن عبد هللا بن مســعود، قــال: مــَ كــان مســْ
، وأعمَقها علماً، وأقلَّها   عليه الفتنة، أولئك أصحاُب حممد  ََ كانوا أفضَل هذه المة، أبـَرَّها قلواًب

ــم،  ــى آاثرهـ ــوهم علـ ــَلهم، واتَّبعـ ــم فضـ ــاعرفوا هلـ ه، فـ ــِ ــة دينـ ــه، وةقامـ ــحبِة نبيـ ــارهم هللا لصـ ــاً، اختـ تكلفـ
 كوا كا استطعتم من أخالقهم وِسرَيهم، فإهنم كانوا على اهلُد  املستقيم. وَتسَّ 

الصــل فيــه أنــه وقــٌف علــى نقــل  كــل مــا يتعلــق بعلــم الوــاء والصــفاتالضابط الثاو:    -2
الكتاب والسنة وحسبا فما ورد وثبت من الواء والصفات يف الكتاب والسنة .. نثبته ونؤمن به 

في   يردا يف الكتاب والسنة أو خُيالفا ما جاء يف الكتاب والســنة .. فهمــا رد .. .. وأنا إثباٍت أو ن
و ا من اةحداث يف الدين واالبتداع .. وكل بدعة ضاللة .. وكل ضــاللة يف النــار .. لنــه ال جمــال 

 يف هذا العلم الشريف للرأي أو العقل واالجتهاد.
م والفلسفة والرأي واهلو  .. أهنــم   واعلم أن سبب هالك وضالل من ضل من أهل الكال

ــاء  ــم الوــ ــوا يف علــ ــنة .. وأرادوا أن خيوضــ ــاب والســ ــٍل يف الكتــ ــن نقــ ــا ورد مــ ــوا كــ ــوا و  يكتفــ يقتنعــ
والصفات .. ويف املاهية والكيفية والذات ـ بعيداً عــن نقــل وهــدي الكتــاب والســنة ـ معتمــدين علــى 

 
": ســنده صــحيح،  165ري  املشــكاة " رواه أمحد، وأبو داود، وال مذي وابن ماجه، وقال الشيه انصر يف ختــ   73

 وقال ال مذي: حديث حسن صحيح. 
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. وختيالهتم .. ومنوهنم ال  ال تُغين من احلق شيئاً .. أنفسهم وقدراهتم القاصرة العاجزة .. وآرائهم .
فحسبوا ختيالهتم وأوهامهم ومنوهنم من القواطع واحلج  الدامغة .. فقاتلوا وجادلوا عنها .. وكفروا 

  الفيهم فيها بغري حق .. فضلوا وأضلوا .. وهلكوا وأهلكوا من تبعهم!
الواصفون   ُيســتمدوا وصــفهم ممــا جــاء بــه  وهللا تعاىل قد نزَّه نفسه عن كل وصف يصفه به

ا فنزَّه الرب نفسه عن كــل ُسْبَحاَن رَبِهَك َربِه اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن  النبياء والرسل، كما قال تعاىل:
ً كان وصفهما لهنم يصفونه بغــري علــم وال ســلطان مــن هللا  ً كانوا، وأَيَّ وصف يصفه به الواصفون، أَيَّ

اَلٌم َعلــَى   من الواصفني الرسل، فسلم وأثد عليهم وابرك وصفهم لــه فقــال تعــاىل:.. مث استثد َوســَ
ال ينطقون عن اهلو  وإَّنــا يســتمدون  . لهنم يف وصفهم هلل 181-180الصافات:اْلُمْرَسِلنَي  

 .  علمهم ووصفهم مما يُوحى إليهم من رهبم 
َماَواِت وَ  وقــال تعــاىل: ْبَحاَن َربِه الســَّ ُفوَن ســُ ا َيصــِ ْرِ  َعمــَّ . 82الزخــرإل:اْلَْرِض َربِه اْلعــَ

 وهذا الرباء والتنزيه شامل لكل من يصف هللا تعاىل أو يتجرأ على وصفه هللاي صفة من غري علم 
 وال برهاٍن من هللا تعاىل. 
ْومَ  وقـــال تعـــاىل: ُتُه يــــَ يعـــاً قـَْبضـــَ ْدرِِه َواْلَْرُض مجَِ قَّ قـــَ َدُروا اّللََّ حـــَ ا قـــَ ماَواُت َومـــَ ِة َوالســـَّ  اْلِقَيامـــَ

ٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن  قَّ قـَـْدرِِه ِإنَّ  . وقال تعاىل:67الزمر:َمْطِوَيَّ َما قـَـَدُروا اّللََّ حــَ
ِويي َعزِيــٌز  نــه . وكــل مــن يُثبــت هلل تعــاىل صــفة مــن عنــد نفســه وهــواه .. أو ينفــي ع74احلــ :اّللََّ َلقــَ

 صفة اثبتة يف الكتاب أو السنة .. فهو ممن ال يرجون هلل وقارا .. و  يقدروا هللا حق قدره.
ومن يتأمل وصف من يصف هللا تعــاىل بغــري علــم وال دليــل مــن الكتــاب والســنة ـ مهمــا أراد 
..  من وصفه التنزيه والتعظيم ـ  َيد أن وصفه لربه ال ُنكــن أن يرقــى إىل درجــة الكمــال أو الحســن

.. وهللا  لن الكمــال والحســن حمصــوران يف وصــف هللا تعــاىل لنفســه، ووصــف أنبيائــه ورســله لــه 
تعاىل يوصف ابلكمال والحسن .. وليس ابحلسن الذي يوجد أحسن منــه .. ومــن يصــف هللا تعــاىل 

قَّ َوَما قـَـَدرُ  ابحلسن وي ك الحسن والكمل يناله نصيب من الوعيد الوارد يف قوله تعاىل: وا اّللََّ حــَ
 .   َقْدرِهِ 

نفي املماثلة واملشاهبة واملكافأة والندية من مجيع أوجههاا فإن اع اك   الضابط الثالث: -3
شبيه أو مماثــل أو ُمكــافئ أو نــِدي يـَْعِدلــُه مــن خلقــه .. يف أي صــفة مــن صــفاته أو  وسواس هللان هلل 

َو  احملكــم الصــريح:.. فاقطعــه مباشــرة بقولــه تعــاىل  خاصية من خصائصــه  ْيٌء َوهــُ ِه شــَ لـَـْيَس َكِمْثلــِ
ا صيغة نكرة تفيد مطلق وعموم الشــياء .. وهــي  َشْيءٌ  . وكلمة 11الشور :السَِّميُع الَبِصرُي  

 تشمل كل شيء مما خيطر على البشر تصوره وما ال خيطر.
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اً ؤ َوَ ْ َيُكن لَُّه ُكفُ  اءة صحيحة:. ويف قر 4اةخالص:َوَ ْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد  وقوله تعاىل:
ا أي ليس له مُماثل وال شبيه وال ُمكاِفئ وال شريك وال ِندي يـَْعِدلُه ويُكاِفئه يف شيٍء من صفاته َأَحٌد  

وخصائصها فهو الواحد الحد، الفرد الصمد، املتفرد هللاوائه احلسد وصفاته العليا ال  ال ُيشــاهبها 
 كافئها شيء من خلقه. وال ُناثلها وال يُ 

فتوحيد الواء والصفات قائم على ركنني، ال يصح وال يقبل إال هبما معاً: أوهلما إثبــات مــا 
من الواء احلسد والصفات العليا الثابتة يف الكتــاب والســنة، مــن غــري جحــود   يستحقه ا الق  

 وال تعطيل، وال تكييف، وال َتثيل. 
يف أيٍه مــن صــفاته  شــبيه، الــذي ُيشــارك أو ُيشــابه ا ــالق الــركن الثــاو: نفــي النــد أو ال

مــن أوــاء وصــفات ..  وخصائصــه العليــا .. فــالركن الول قــائم علــى إثبــات مــا يســتحقه ا ــالق 
عــن املشــاهبة واملماثلــة لشــيء مــن خلقــه .. فمــن أخــل بــركٍن مــن  والثــاو قــائم علــى تنزيــه ا ــالق 

 حيد الواء والصفات وانتقض توحيده. الركنني اإنفي الذكر فقد أخل بتو 
ونفي التشبيه واملماثلة يشمل نوعي التشبيه معاً: تشبيه ا الق ابملخلــوق، وتشــبيه املخلــوق 
اب ــالق .. وهــذا النــوع مــن التشــبيه أوســع انتشــاراً .. وأكثــر رواجــاً .. يقــع فيــه كثــري مــن النــاس مث 

نون ويستنكرون تشــبيه ا ــالق ابملخلــوق، إال أهنــم حيسبون أهنم حيسنون صنعاًا فهم إذ تراهم يستهج
يستسيغون تشبيه املخلوق اب الق، وال يــرون يف ذلــك غضاضــة وال حرجــاً يف ديــنهم .. علمــاً أنــه يف 

 الوزر والتشبيه سواء مثله مثل من يشبه ا الق ابملخلوق ال فرق. 
وكالمــه، وحكمــه، وشــرعه .. وبرهان ذلك: لو قيل هلم أن هللا تعاىل ُيشابه خلقه يف صفاته، 

الســتهجنوا ذلــك وعــدوه منكــراً كبــرياً ـ وهــم حمقــون يف ذلــك ـ بينمــا لــو قيــل هلــم: للمخلــوق صــفات 
وخصائص كصفات وخصائص هللا تعاىل .. الستسيغ ذلــك مــن طــرفهم .. ومــا اعتــربوه مــن التشــبيه، 

ــال هلــم: ل نســان خاصــية التشــريع والتحليــل والتحــر   .. هــو   مــن دون هللا وال الشــركا كــأن يُق
السيد يف الرض واحلكم له من دون هللا تعاىل .. أو أن هذا احلاكم أو املِلك فوق املساءلة واحملاسبة 
أو أن ُيسأل عمَّا يفعل كما ينص على ذلك كثري من دساتريهم وقوانينهم .. أو مــن النــاس مــن يعلــم 

لــب النفــع ويــدفع الضــر عمــن يشــاء .. أو الغيب .. وُيصيب فيما يتكهن به .. أو يقــدر علــى أن َي 
ب لذاتــه .. فيـُـواىل فيــه ويُعــاد  فيــه .. وتُقســم احلقــوق  من خصوصيات املخلوق أن يُطاع لذاته وحيــُ
والواجبــات فيــه وعلــى أساســه وأســاس االنتمــاء إليــه .. ومــا أكثــر مــن يــدعي لنفســه هــذه ا صــائص 

ومــا أكثــر مــن يقــر هلــم هبــذه ا صــائص   والصــفات ـ والــ  هــي مــن خصوصــيات هللا تعــاىل وحــده ـ
والصفات .. مث هم مع هــذا الــوزر العظــيم ال يعتــربون أنفســهم مــن املشــبهة أو قــد وقعــوا يف التشــبيه 
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والشرك .. والنصوص الشرعية ال  تنهى عن تشبيه ا الق ابملخلــوق ال تطــاهلم وال تعنــيهم يف شــيء 
 .. وأهنم ممن حُيسنون صنعاً! 
هــذا النــوع مــن التشــبيه ـ تشــبيه املخلــوق اب ــالق ـ حيتــاج إىل جهــد وجهــاد  لــذا فــإن مواجهــة

 مضاعفني من قبل الدعاة إىل هللا .. عسى هللا تعاىل أن يُعيد هبم العباد إىل سبيل احلق والرشاد. 
وإن عجيب ليشتد من دعاة تراهم يُقاتلون عن التشبيه الول .. ويؤلفون ويُنامرون .. بينمــا 

لناس يف التشبيه الثاوا تشبيه املخلوق اب الق ـ وما أكثــر مــن يقــع فيــه ـ تــراهم يصــمتون عند وقوع ا
صمت أهل القبورا ال أيمرون وال ينهون، وكأن المر ال يعنيهم، وليس فيه من امل خذ ما يف التشبيه 

 الول، وال حول وال قوة إال ابهلل. 
اري فيــه .. لكــن إثبــات معد الصفات معلــوم نــؤمن بــه ونالضابط الرابع:   -4 ثبتــه .. وال َّنــُ

املعــد للصــفات ال ينبغــي أن حيمــل املــرء علــى التوســع وا ــوض يف كيفيــة الصــفات .. فإثبــات معــد 
الصــفة شــيء وا ــوض يف كيفيتهــا شــيء آخــر .. إذ لــيس مــن النقــل وال العقــل أن خيــوض العبــد يف 

عن ذلك .. كذلك العقل السليم أيىب  البحث عن كيفية الصفات، وماهية الذات .. فالنقل قد هنى
علــى صــاحبه أن خيــوض فيمــا ال يعنيــه وال يقــدر عليــه .. وأن يــرد مــوارد التهلكــة والضــياع .. مث أن 
ــه ـ وال بــد ـ الوقــوع يف التشــبيه .. وقــد تقــدم ذكــر النصــوص الــ  َتــذر مــن  ا ــوض يف الكيفيــة م ل

 الوقوع يف التشبيه. 
: ملَّا ُسئل مالك بن أنس ـ رمحه هللا ـ فقيل له: َي أاب عبد هللا 4/4قال ابن تيمية يف الفتاو  

    الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِ  اْستَـَو:كيف استو ؟! فأطرق مالٌك وعاله الرحضاء ـ يعين العرق ـ 5طه .
ه إىل الســائل وقــال: االســتواء غــري جمهــول، والكيــف غــري  وانتظــر القــوُم مــا َيــيء منــه فيــه، فرفــع رأســَ

 قول، واةناُن به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، فأمَر به فُأخرج.مع
وهذا اجلواب من مالك ـ رمحه هللا ـ يف االستواء شاإٍل كاإٍل يف مجيع الصفات، مثل النزول، 
واجمليء، واليد، والوجه وغريها، فُيقــال يف مثــل النــزول: النــزول معلــوم، والكيــف جمهــول، واةنــان بــه 

 هـ.   -، والسؤال عنه بدعة، وهكذا يُقال يف سائر الصفات اواجب
واعلم ـ َي عبد هللا ـ أن غريك الكثري ممن عال كعــبهم يف البحــث والطلــب قــد جربــوا وحــاولوا 
أن خيوضوا يف البحث عن كيفية الصفات وماهيتها .. وأن يرتقوا هذا املرتقى الصعب واملستحيل .. 

م كلهـــا .. فارتـــدت علـــيهم حمــــاوالهتم ابحلســـرة والفشـــل والضــــياع فـــأنفقوا يف ســـبيل ذلـــك أعمــــارَه
.. وحصــل  وا سران .. والشك .. والقلق .. واحلرية .. وقساوة يف القلب .. وسوء الظن ابهلل 

منهم بعد ذلك الندم ـ والت حني منــدم ـ علــى مــا فرطــوا حبــق أنفســهم وحــق هللا تعــاىل .. ومــا أنفقــوا 
 وال طائل يُذكر .. والكيِهس الفطن من يتعي بغريه،  من أعمارهم من غري فائدة
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 وأيىب أن يكون عظة لغريه.
فــإن راودتــك وســاوس الشــيطان وأبــت عليــك إال أن تركــب هــذا احملظــورا وتبحــث يف كيفيــة 

َواَل  الصــفات وماهيتهــا .. وطمَّعــك الشــيطان ابلظفــر والوصــول .. فاقطعهــا مباشــرة بقولــه تعــاىل:
يط ابهلل 110طه:ْلماً  حيُِيُطوَن بِِه عِ  أو بشــيء  . أي مهما حاولــت فإنــك ال ولــن تســتطيع أن َتــُ

من صفاته العليا علماً .. وهذا حكم قاطع مانع ننع العاقل مــن أن ينشــغل فيمــا ال يعنيــه وال ينفعــه 
  .. وأن تقتصر  ته على طلب ما يعنيه وينفعه إبذن هللا. 

 . 103النعام: الَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك الَْبَصاَر الَّ ُتْدرُِكهُ  وحنو ذلك قوله تعاىل:
اء  وكــذلك قولــه تعــاىل: ا شــَ ِه ِإالَّ كــَِ ْن ِعْلمــِ ْيٍء مــِه وَن ِبشــَ . فــاملؤمن 255البقــرة:َواَل حيُِيطــُ

مطالب أن يطلب العلم يف املساحة ال  شاءها هللا تعاىل وقدرها لعباده .. وبينها عن طريــق النبيــاء 
 .  ِإالَّ ِكَا َشاء .. فال يتعداها يف شيء .. وهو املراد من االستثناء يف قوله تعاىل  والرسل

يف حال مهر نوع تعارٍض بني بعض النصوص الشرعية ذات العالقــة   الضابط ا امس:  -5
ابلصفات، مث استحيل التوفيق بينها .. ُفسِهر النص املتشابه منها يف داللتــه ومعنــاه علــى ضــوء الــنص 

ل الــنص احملكــم حَكمــاً علــى املتشــابه أ و النصــوص احملكمــة يف داللتهــا ومعناهــا .. ورُده إليهــا .. وُجعــِ
 منها .. وليس العكس.

ر  أمــا أن حيصــل العكــسا فيُتبــع املتشــابه ويـُـ ك احملكــم .. أو يــُرد احملكــم إىل املتشــابه ويُفســَّ
. فهــذا صــنيع مــن يــُتهم يف دينــه وعقيدتــه على ضوء املتشابه .. وَُيعل املتشابه حكماً علــى احملكــم .

نَّ  ممن يف قلوهبم زيغ ومرض، كما قال تعاىل: اٌت هــُ ُه آََيٌت حمَُّْكمــَ ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكتــَاَب ِمنــْ
ا َتشَــ  ا الَــِّذيَن يف قـُلـُـوهِبِْم زَيـْـٌغ فـَيَـتَِّبعــُوَن مــَ اهِبَاٌت فََأمــَّ نــَِة َوابِْتغـَـاء أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتشــَ ُه ابِْتغـَـاء اْلِفتـْ ابََه ِمنــْ

ْن ِعنــِد  لي مــِه ِم يـَُقولــُوَن آَمنــَّا بــِِه كــُ ُخوَن يف اْلِعلــْ ُ َوالرَّاســِ ا يــَذَّكَُّر ِإالَّ ََتِْويِلِه َوَما يـَْعلــَُم ََتِْويلــَُه ِإالَّ اّلله رَبهِنــَا َومــَ
 . 7آل عمران:ُأْوُلوْا الْلَباِب 

 ب لنا مثااًل يتضح فيه هذا الضابط أكثر؟ فإن قيل: لو تضر 
ا ُكنــُتْم  أقول: مثال ذلــك قولــه تعــاىل: ْم أَيـْـَن مــَ َو َمَعكــُ ُ  . وقولــه تعــاىل:4احلديــد:َوهــُ َواّللَّ

اَلُكْم  ِ َُكْم َأْعمـــَ ن يـــَ ْم َولـــَ ُع َوَأَر  . وقولـــه تعـــاىل:35حممـــد:َمَعكـــُ ا َأوـــَْ يِن َمَعُكمـــَ ا ِإنـــَّ اَل اَل خَتَافـــَ  قـــَ
:وقولــه تعــاىل:46طه .  ُهْم َواَل َو َساِدســُ ٍة ِإالَّ هــُ ْم َواَل مَخْســَ َو رَابُِعهــُ َو  َثاَلثــٍَة ِإالَّ هــُ ن جنــَّْ وُن مــِ ا َيكــُ مــَ

نَّ اّللََّ ِبُكلِه َشْيٍء ِة إِ َأْدََّن ِمن َذِلَك َواَل َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا مثَّ يـُنَـبِهئـُُهم ِكَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَيامَ 
 .7اجملادلة:َعِليٌم 

 كيف تُفهم وتُفسر املعية الواردة يف النصوص أعاله ..؟
 فإن ُفسرت على إطالقها وعمومها كا يف ذلك معية الذات .. تعارض ذلك مع النصوص 
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لعلو، يعلو وال احملكمة الدالة على أن هللا تعاىل يف السماء، ابئٍن عن خلقه، مستوي فوق عرشه، له ا
ْر ِ  يُعلــى عليــه، كمــا يف قولــه تعــاىل: ى اْلعــَ تَـَو  َعلــَ ، 2، والرعــد:3، و يــونس:4العــراإل مثَّ اســْ

 . 4، واحلديد:59والفرقان:
تَـَو    وقوله تعــاىل: ْرِ  اســْ َو َربُّ  . وقــال تعــاىل:5طــه:الــرَّمْحَُن َعلــَى اْلعــَ ُ اَل ِإلـَـَه ِإالَّ هــُ اّللَّ

 .26النمل:ِظيِم اْلَعْرِ  اْلعَ 
َأْم َأِمنــُتم مــَّن يف  .أََأِمنُتم مَّن يف السََّماء َأن خَيِْسَف ِبُكُم اَلْرَض فَِإَذا ِهَي ََتُوُر  وقوله تعاىل:

 . 17امللك:السََّماء َأن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباً َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر 
جلاريــة:" أيــن هللا؟" قالــت: يف الســماء، قــال:" مــن  ويف صحيح مسلم وغــريه، قــال النــيب 

[. وغريهــــا مــــن 74لصــــاحبها:" اعتقهــــا فإهنــــا مؤمنــــة "] ، قــــال أان؟" قالــــت: أنــــت رســــوُل هللا 
 [.75النصوص احملكمة الدالة على أن هللا تعاىل يف السماء فوق خلقه وعرشه]

 ناها تُفسَّر وتُفهم وح  ال يتم هذا التعارض مع هذه النصوص احملكمة يف داللتها ومع
املعيَّة على أهنا معية علم، واطالع، وشــهادة، ووــع وبصــر، وقــدرة، وإرادة .. ومعيــة توفيــق وتســديد 

ْم  ونصرة وَتييد لوليائه .. فكل هذه املعاو تدخل يف معد املعية الواردة يف قوله تعاىل: َوُهَو َمَعكــُ
 وغريها من اإَيت.  أَْيَن َما ُكنُتْم 
 قيل: هذا َتويل .. وحنن هُنينا عن التأويل يف الصفات؟ فإن 

أقــول: هــذا النــوع والقــدر مــن التأويــل َتتملــه معــد اإيــة لغــة وشــرعاً، وهــو ال يُفضــي إىل 
التعطيل واجلحود .. مث أن يف أول آية املعية ِذكٌر لعلو هللا تعاىل على خلقه، واستوائه على عرشــه .. 

ــة حــ  ال تُفهــم ــة أهنــا معيــة ذات .. ومعيــة وحــدة وحلــول  ويف ذلــك دالل ــة اإي املعيــة الــواردة يف هناي
تَِّة  والعيــاذ ابهلل، كمــا قـــال تعــاىل: َماَواِت َواْلَْرَض يف ســـِ َق الســَّ ِذي َخلـــَ َو الــَّ ى هـــُ تَـَو  َعلـــَ ٍم مثَّ اســْ َأَيَّ

َها َوَما  اْلَعْر ِ  َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما يَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما يـَْعُرُج ِفيَها   يـَْعَلُم َما يَِلُ  يف اْلَْرِض َوَما خَيُْرُج ِمنـْ
ُ ِكَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي   ُكنُتمْ   ، على  مثَّ اْستَـَو  َعَلى اْلَعْر ِ  . فقدم ذكر 4احلديد:َواّللَّ

 
هذه اجلارية أفقه من كثري من شــيوخ وخــواص هــذا الزمــان .. الــذين إن ســألتهم: أيــن هللا؟ لجــابوك مــن فــورهم:   74

 هو يف كل مكان ..!! 
ه اةســالم أبــو إواعيــل من التهذيب: رو  شــي 198قال ابن أمل العز احلنفي يف شرحه للعقيدة الطحاوية، ص  75

النصاري يف كتابه )الفاروق( بسنده إىل أمل مطيٍع البلخي، أنه سأل أاب حنيفة عمَّن قال: ال أعــرإل رملِه يف الســماء 
. وعرشــه فــوق ســبع وــاوات، قلــت:  الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِ  اْستَـَو  أم يف الرض؟ فقال: قد َكَفر، لن هللا يقول: 

على العر ، ولكن يقول: ال أدري العر  يف السماء أم يف الرض؟ قال: هو كافر، لنه أنكر أنه يف فإن قال: إنه 
 هـ.  -السماء، فمن أنكر أنه يف السماء، فقد كفر ا
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 ملعد املعية. ا ح  ال حيصل االلتباس والفهم ا اطئ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتمْ  ذكر 
ويُقال كذلك: هذا النوع والقدر من التأويل حممود شرعاًا لضرورة درء تعارض املتشــابه مــع 

 احملكم، وضرورة تفسري املتشابه على ضوء احملكم. 
ويُقال أخرياً: هذا القدر من التأويل اثبت عن بعض الصحابة كابن عباس وغريه من السلف 

مــن التأويــل والفهــم    ــرج عــن املتابعــة واالقتــداء ابلصــحابة ومــا   الصال، فــنحن هبــذا النــوع والقــدر
 [.76كان عليه الناس يف القرن الول من البعثةا خري القرون وأفضلها]

 أنه قال:" فإن هللا خلق آدم على صورته " مسلم. : فقد صحَّ عن النيب مثال آخر
ــورته "ا أي علـــى صـــورة هللا  ــم ..  قـــال فريـــق مـــن النـــاس:" علـــى صـ وتقـــووا علـــى فهمهـ

 [. 77ا اطئ هذا حبديث ضعيف:" ال تُقبحوا الوجوه فإن ابن آدم ُخلق على صورة الرمحن "]
أقــول: هــذا نــص متشــابه يف داللتــه إن   يــُرد إىل لنصــوص احملكمــة ويُفســر علــى ضــوئها .. 

 سُيفهم فهماً خاطئاً وال بد .. وهذا الذي وقع به هذا الفريق من الناس.
 ين النص احملكم .. وأين وجه التعارض بينه وبني احلديث املذكور أعاله؟فإن قيل: أ

. فهذا نص حمكــم يف 11الشور : لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ  أقول: النص احملكم هو قوله تعاىل:
داللته، متفق على معناه ينفي مطلق املشاهبة واملماثلة كما تقــدم .. وأنــا نــٍص يظهــر ـ ولــو بوجــه مــن 

أنه يتعارض مع هذا النص احملكم .. فهو متشابه ـ ال يقو  على رد احملكم ـ  يُنظر يف سنده الوجوه ـ 
أواًل فإن كان ضعيفاً ال يُلتفت إليه وال يُعتمد عليه .. وإن كان صحيحاً .. رُدَّ إىل النصوص احملكمــة 

 .. وُفسِهر وُفهم على أساسها .. وكا ال يتعارض معها يف شيء. 
 :" على صورته " على ضوء الدلة احملكمة؟نفهم ونفسر إذاً قوله فإن قيل: كيف 

أقول: من القواعد اللغوية املتفق عليها أن الضــمري يعــود إىل أول اســم قبلــه، وابلتــا  فقولــه 
  علــى صــورته "ا فضــمري اهلــاء الــوارد يف كلمــة " صــورته " عائــد إىل أول اســم قبلــه، وهــو آدم "
 ا أي على صورة آدم . 

تُّوَن  ممــا يقــوي هــذا الفهــم قولــه و  يف روايــة أخــر :" خلــق هللا آدَم علــى صــورَتِها طولــه ســِ
لِهَم بــذلك ـ وال بــُد أن  ِذراعاً " متفق عليه. فالضمري يف كلمة " طوله " عائد إىل آدم  .. وإذا ســُ

 .ُيسلهم ـ لزم التسليم هللان الضمري يف كلمة " صورته " كذلك هو عائد إىل آدم 
  

 
انظر إن شئت كتاب "  تصــر العلــو للعلــي الغفــار " لشــمس الــدين الــذهيب، اختصــار وَتقيــق الشــيه انصــر ..   76

  لصحيحة الثابتة عن الصحابة والتابعني .. الدالة على املعد اإنف الذكر أعاله. ستجد فيه عشرات اإاثر ا
 ": إسناده ضعيف.  517أخرجه ابن عاصم يف السنة، وقال عنه الشيه انصر يف التخري  "  77
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ذا الفهم ُنصيب احلق يف فهم النص املتشابه .. ويف نفس الوقت َنسَلم من معارضة النص هب
 احملكم .. وهلل احلمد. 

المثلــة كثــرية   نــرد يف حبثنــا هــذا تقصــيها وإحصــائها .. وإَّنــا أردان أن نضــرب املثــال الــذي 
لواء والصفات .. وكيفية نبني فيه للقارئ املنه  السليم يف فهم النصوص املتشاهبة ذات العالقة اب

 التعامل معها إذا ما وردت عليه.

: اعلم أن طريقة الكتاب والسنة يف بيان الواء والصفات هــو اتبــاع الضابط السادس  -6
ل، والنفــي اجملمــلا الــذي يســتفاد منــه إثبــات صــفة كمــال، وهــو الســلوب  أســلوب اةثبــات املفصــَّ

. نفي 11الشور :لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  كما يف قوله تعاىل:الكمل يف التنزيه والتعظيم، والتقديس،  
يف أوائه وصفاته ال  ال ُناثلها وال ُيشاهبها  عام جممل أتى ليثبت صفة كمالا وهي تفرد ا الق 

 شيء. 
ــه تعــاىل: اَل َذرٍَّة  وكــذلك قول ُم ِمثْـقــَ ُم َواَل يَ  . وقــال تعــاىل:40النســاء:ِإنَّ اّللهَ اَل َيْظلــِ ْظلــِ

. نفــي عــام جممــل ملطلــق الظلــم، وملطلــق املخلوقــات، وذلــك لكمــال عدلــه 49الكهف:رَبَُّك َأَحداً  
 .فأفاد النفي إثبات صفة كمالا وهي كمال العدل ، 

َماء  وكــــذلك قولــــه تعــــاىل: اِل َذرٍَّة يف اَلْرِض َواَل يف الســــَّ ن مِهثْـقــــَ َك مــــِ ن رَّبــــِه ُزُب عــــَ ــْ ا يـَعــ َومــــَ
:وذلك لكمال علمها فالنفي عام وجممل أفاد إثبات صفة كمالا وهي كمال العلم. . 61يونس 

َنا   وحنو ذلك قوله تعاىل: ا َمســَّ ٍم َومــَ تَِّة َأَيَّ نَـُهَما يف ســِ َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْلَْرَض َوَما بـَيـْ
 . وقوله تعاىل:قدرته  . أي ما مسنا من إعياء وتعب أو نصبا لبيان كمال38ق:ِمن لُُّغوٍب  

ا ُؤوُدُه ِحْفظُُهمـــــَ َماَواِت َواَلْرَض َواَل يــــــَ يُُّه الســـــَّ َع ُكْرســـــِ . أي ال يثقلـــــه وال يعجـــــزه 255البقـــــرة: َوســـــِ
 حفظهما لكمال قدرتها فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال القدرة.

. وذلك لكمال ألوهيته وربوبيتــه، 4:اةخالصَوَ ْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد  وكذلك قوله تعاىل:
 وكمال أوائه وصفاته ال  ال تقبل وجود الند أو الشريك املكافئ.

ْومٌ   وكذلك قوله تعاىل: َنٌة َواَل نـــَ . وذلــك لكمــال حياتــه، وكمــال 255البقــرة: اَل ََتُْخُذُه ســِ
قــة واحــدة مــن دونــه قيُّوميتــه علــى شــؤون خلقــه .. إذ ا لــق كلــه ال ُنكــن أن يتماســك أو يعــيش دقي

 ا فــالنفي أفــاد إثبــات صــفة كمــال وهــي كمــال احليــاة وكمــال القيُّوميــَّة. وهكــذا لــو أردان أن نتتبــع
صيغ النفــي ذات العالقــة بصــفات هللا تعــاىل الــواردة يف الكتــاب والســنة لوجــدانها ال ختــرج عــن هــذا 

 . ري، والدب مع ا الق النسق البديع العظيم الذي يُفيد غاية التنزيه، والتعظيم، والتوق
أما طريقة أهل الكــالم والــرأي واهلــو  والبــدع .. فهــي علــى عكــس ذلــكا إذ تــراهم يتبعــون 
طريقة اةثبات املختصر اجململ للصفات وإىل درجة جحود ونكران ما هو اثبت يف الكتاب والسنةا 
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ر بقليل .. بينما يف سبع صفات أو أقل من ذلك أو أكث ح  أن منهم من حيصر صفات ا الق 
يف جانــب النفــي تــراهم يتبعــون مــنه  وأســلوب النفــي املفصــل اجملــرد .. الــذي ال يُفيــد إثبــات صــفة  

.. كقــول بعضــهم أن هللا تعــاىل  كمال .. ويف كثــري مــن الحيــان يــدل علــى ســوء أدب مــع ا ــالق 
رض، وال بـــذي لــيس  ســم وال هــواء، وال شــبح، وال حلـــم، وال دم، وال شــخص، وال جــوهر، وال عــ 

لون، وال طعم وال رائحة، وال بذي حرارة وال برودة ... إىل آخر قائمة النفي ال  ال تنتهــي .. والــ  
 لو قيلت مللك من ملوك الرض لدَّب قائلها عليها .. ولعد كلماته ُسبَّة ومنقصة له.

ْيٌء لَــ  وكان يكفيهم ـ بدل قائمة النفي الطويلة هذه ـ قول احلق تبارك وتعاىل: ِه شــَ ْيَس َكِمْثلــِ
: لو كانوا يعلمون وأرادوا التنزيه والتعظيم حبق. 11الشور . 

وعلى القارئ أن يتنبه لكال الطريقتني: فيتبــع طريقــة القــرآن والســنة .. والســلف الصــال .. 
 ويدع ما سو  ذلك من طرق أهل الكالم والبدع والهواء .. وحيذِهر منها!

 لشريف العظيم ..؟ ـ كيف نتلقى هذا العلم ا
بعد أن بينا الضوابط ال  تُعني القارئ علــى فهــم هــذا العلــم الشــريف، بعيــداً عــن تعقيــدات 
وَتويــالت وَتريفــات املبطلــني الضــالني .. أي  الســؤال املهــم: كيــف نتلقــى هــذا العلــم الشــريف .. 

 وكيف نعيشه .. ونتفاعل معه؟ 
ن هــذا العلــم اجلليــل .. وزاد مــن جفــاء قــد ذكــرت مــن قبــل أن ممــا زاد مــن نفــور النــاس عــ 

قلوهبم وقسوهتا .. الطريقة اجلدلية الكالمية اجلافة ال  اتُِّبَعت  ـ عند كثري مــن املتــأخرين ـ يف دراســة 
وتدريس هذا العلم الشريفا فهم يف مرحل  الدراسة والتدريس:   يتجاوزوا قضية إثبــات الصــفات 

ونفاهــا .. وفريــق أثبتهــا .. وكــل فريــق ال هــمَّ لــه إال كيــف يــرد علــى أو نفيها وَتويلها .. ففريــق أوهلــا 
ــة والقصــد مــن وراء هــذا العلــم الشــريف  الفريــق اإخــر ويُبطــل اســتدالالته أو شــبهاته .. وكــأن الغاي
العظيم ـ علم الواء والصفات  ـ إاثرة هذا النوع من اجلدل املستمر والعقيم .. الذي ال تظهر عليه 

 اء أو التوقف!بوادر االنته
وهــذا خبــالإل املــنه  النبــوي العظــيم يف تلقــني هــذا العلــم .. وخبــالإل مــا كــان عليــه الســلف 

 الصال من منهجية يف التعامل مع هذا العلم الشريف.
أنه  نضرب مثااًل ليتضح املراد للقارئ بصورة أفضل: حديث النزلا فقد صح عن النيب 

إىل الســماء الــدنيا، حــني يبقــى ثلــث الليــل اإخــر، يقــول: مــن  قال:" ينزل ربنا تبارك وتعــاىل كــل ليلــة
 يدعوو فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرو فأغفر له " البخاري. 

ويف رواية عند مسلم:" ينزُل هللا إىل السماء الدنيا كل ليلــة، حــني نضــي ثلــث الليــل الول، 
 و فأستجيب له، من ذا الذي يسألين فأعطيه، من فيقول: أان املِلك، أان املِلك، من ذا الذي يدعو 
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 ذا الذي يستغفرو فأغفر له، فال يزال كذلك ح  يضيء الفجر " مسلم.
، وجانب منه متعلق بعبد هللا، أما اجلانب هذا احلديث العظيم جانب منه متعلق اب الق 

د وكــرم ا ــ املتعلق اب الق   .. فــاهلل تعــاىل  الق ا فهو يــدل علــى عظمــة وكمــال رمحــة ورفــق وغــِ
بكربَيئه وعظمته وقدرته وغناه وعزته وجربوته .. وأوائــه احلســد وصــفاته العليــا .. يســتنهض عبــاده 
ــام ليســألوه حــوائجهم فيعطــيهم .. وهــو القــادر .. ويســتغفروه ممــا  ــائمني الغــافلني .. ويســأهلم القي الن

ــه أيــديهم يف النهــار مــن خطــاَي ليغفــر هلــم .. وهــو ا لقــادر .. وهللا تعــاىل يكــرر علــيهم الســؤال اق فت
 واملناداة .. وذلك يف الثلث اإخر من كل ليلة .. وإىل أن ينفلق الفجر! 

هللا تعــاىل هللاوائــه احلســد وصــفاته العليــا يُقبــل علــى عبــاده هــذا اةقبــال العظــيم .. وينــاديهم 
وهو الغين وحنن الفقراء إليه .. ويف هذا النداء ا الد العظيم .. ويف كل ليلة من غري ملٍل حاشاه .. 

ــة  ــه ابةدابر والنـــوم والغفلـ ــه .. فيســـتقبلون إقبالـ ــن العبـــاد يغفلـــون عنـــه .. وعـــن ندائـ املقابـــل كثـــري مـ
 والنسيان .. ما أعظمه من إقبال وما أسوأه من استقبال! 

 ولو قيــل لحــد هــؤالء أن مِلكــاً مــن ملــوك الرض ـ علــى ضــعفه وعجــزه وفقــره ـ ســيزورك ..
 لظلَّ أَيماً يتهيأ ويعده الستقباله .. وهلل املثل العلى!

أمــا اجلانــب الــذي يتعلــق ابلعبــد .. فهــذا احلــديث حــافز قــوي لــه علــى أن يــنهض مــن نومــه 
 وثباته .. ليتعبد ويسأل ويستغفر الكر  الودود الرحيم الغين القدير. 

ع ربــه .. وحُيســن اســتقباله هذا احلديث حافز وداٍع لــه علــى أن يســتحي مــن هللاا فيتــأدب مــ 
ــه الغــين اســتقبال  ــها إذ كيــف يليــق ابلعبــد الضــعيف الفقــري العــاجز ا طــَّاء .. أن يســتقبل رب ومناجات

 املدبرين املعرضني الغافلني؟!
بنفســه أيتيــه  هــذا احلــديث حــافز لــه علــى أن ال يقــنط مــن رمحــة هللا .. فهــا هــو الــرب 

 أان القادر على ذلك! فيقول له: قم واهنض .. سْل تُعطى .. و 
.. وأن يــزداد إنــاانً وحبــاً وتعلقــاً  هــذا احلــديث حــافز للعبــد علــى أن يقــوي عالقتــه بربــه 

.. وكيف ال .. والغين القدير الذي له الواء احلسد والصفات العليا يتــودد إليــه يف كــل   خبالقه  
فأقضيها لك .. هــل اق فــت ذنبــاً  ليلة فيأتيه .. ويناديه .. ويكرر عليه النداء .. هل لك من حاجة

تريد أن أغفره لك .. هل أصابك همي فأزيله عنك .. ال حُيزنك الشيطان وكيده .. فمهما أزَّك لفعل 
ا طــاَي .. فــأان أغفرهــا لــك وال أاب  .. ولــيس بينــك وبــني مغفــر  لــك .. وإجــاب  لــك .. ســو  أن 

إىل وســيط بيــين وبينــك .. حيمــل مســألتك إ  تنهض وترفع كفيك فتســأل وتــدعو .. فأنــت ال َتتــاج 
.. بل وال إىل أن ترفع صوتك .. فأان معك ـ قريــب منــك ـ أوــع وأر  .. وأعلــم مــا يف نفســك، ومــا 

 خُتفيه يف صدرك! 
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هــذه املعــاو اةنانيــة العظيمــة وغريهــا هــي الــ  كانــت تعــتل  يف نفــوس الســلف الصــال .. 
.. فكان إنان أحدهم كاجلبال .. وكانت  تعظيماً وعبودية  القهم فزادهتم إناانً .. وزادهتم حباً و 

ا شية عامرة يف قلوهبم .. هذا حظهم من حديث النــزول اإنــف الــذكر .. وهكــذا فهمــوه وتعــاملوا 
معه .. أما ا لف ـ ممن تنكبوا منه  السلف الصال ـ فكان حظهم من احلديث فقط: أن يقفوا عند 

تها .. ويُكثروا من اجلدال حوهلا: فريــق يثبتهــا .. وفريــق ينفيهــا .. وال يتجــاوزن صفة النزول .. وكيفي
مــن وراء هــذا  ذلــك .. فطــال علــيهم المــد وهــم علــى هــذا اجلــدال العقــيم ـ وكــأن مقصــد النــيب 

احلديث العظيم محل املســلمني علــى هــذا اجلــدل والتفــرق يف الــدين .. حاشاه!ـــ وغفلــوا عــن املقصــد 
 ديث .. فقست قلوهبم فهي كاحلجارة أو أشد قسوة! العظم من احل

ــاِده، : عــن أمل رزيــن قــال: قــال النــيبُّ مثــال آخــر ــا عــزَّ وجــلَّ مــن قنــوِط عب ِحَك ربُّن :" ضــَ
وُقرِب ِغرَيِه "، فقال أبو رزيــن: أَويضــَحُك الــربُّ عــزَّ وجــل؟ قــال:" نعــم ". فقــال: لــن نُعــَدَم مــن ربٍه 

 [.  78يضحُك خريًا]
ل كيــ  .. وكيــف  مــع صــفة الضــحك لربنــا  ف تعامــل الصــحامل اجلليــل أبــو رزيــن َتمــَّ

عــن  فهمها .. وكيف استبشر هبا خرياً .. وعدها صفة ودودة دالة على عدم انقطــاع خــري الــرب 
علــى فهمــه واستبشــاره ..  عباده .. فــربي يضــحك ال ينقطــع خــريه عــن عبــاده .. وقــد أقــرَّه النــيب 

رب الــذي مــن صــفاته الضــحك ال نفقــد خــريه، بــل كلمــا احتجنــا إىل خــريه قال الســندي: يريــد أن الــ 
 هـ. -[ا79وجدانه، فإان إذا أمهران الفاقة لديه يضحك فُيعطي]

هكذا فهم السلف الصال احلديث .. وهذا هو حظهــم منــه .. وأنعــم بــه مــن حــي .. بينمــا 
ة الضــحك .. فــأكثروا مــن ا لف ممن تنكبوا منه  وطريقة السلف الصال .. وقفوا عند قضية صف

اجلــدال وا صــام حوهلــا .. بــني مثبــت ومنكــر هلــا .. و  حُيســنوا ُتاوزهــا ليلتفتــوا إىل املقصــد الوــى 
والعظم من احلديث ـ وال يزالون يف جداهلم يعمهون ـ فقست قلوهبم فهــي كاحلجــارة أو أشــد قســوة 

لفهــم .. وشــتان شــتان بــني حــي .. هــذا هــو حظهــم مــن احلــديث .. وهــذا هــو مــبلغهم مــن العلــم وا
 وطريقة السلف وبني حي وطريقة ا لف! 

المثلـــة كثـــرية   نـــرد هنـــا استقصـــاءها وإحصـــاءها .. وإَّنـــا أردان ممـــا تقـــدم ذكـــره أن نوضـــح 
الطريقة املثلى والصحيحة يف التعامل مع هذا العلم الشريفا علم الواء والصفات .. كيف ينبغــي 

مث الفـــارق بـــني طريقـــة الســلف الـــ  أمثـــرت رجـــااًل قلـــوهبم عـــامرة ابحلـــب أن نتلقــاه ونفهمـــه .. ومـــن 

 
 .  2810أخرجه الطيالسي يف مسنده، وأمحد، وابن أمل عاصم يف السنة وغريهم، السلسلة الصحيحة:  78
 . 737/ 6الصحيحة:  السلسلة 79
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واةنــان واليقــني وا شــية .. وبــني طريقــة ا لــف الــ  أمثــرت رجــااًل قلــوهبم عــامرة ابلشــك والقســوة 
 واجلفاء، وسوء الظن ابهلل! 

  
 

 * * * * * 
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 المُر ابملعروإِل والنَّهي عِن املُنَكر.  -7
مــن املفـــاهيم الشــرعية الـــ  طالتهــا أَيدي الغـــدر والتشــويه والتحريـــف، والتعطيــل مفهـــوم "  

 المر ابملعروإل والنهي عن املنكر "! 
العلمـــانيون والليرباليـــون والـــدنقراطيون ـ مـــن بـــين جلـــدتنا .. ومـــا أكثـــرهم ـ أرادوهـــا إابحيـــة  

مــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر كمــا هــي مطلقة .. وحرية مطلقة .. منكرين ابتداًء ملبدأ وعقيــدة ال
 يف اةسالم!
العمل بعقيدة المر ابملعروإل والنهي عن املنكر ـ كما هي يف اةسالم ـ تعين عندهم التعدي  

على احلرَيت الفرديــة .. والشخصــية .. واحلزبيــة .. واةعالميــة .. إىل آخــر قائمــة احلــرَيت املعروفــة 
 واملزعومة .. وهذا ال َيوز!

ملعروإل عندهم الذي ينبغي أن يُتبع ما تنص عليه أعرافهم وقوانينهم وأهواؤهم وطواغيتهم ا 
هللانه معروإل .. ولو كان يف دين هللا تعاىل منكراً .. واملنكر عندهم ما تنص عليــه أعــرافهم وقــوانينهم 

 وأهواؤهم وطواغيتهم هللانه منكر .. ولو كان يف دين هللا تعاىل معروفاً. 
ُروَن  ملعنيون حقاً من قوله تعاىل:وهؤالء هم ا  ٍض أيَْمــُ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم مِهن بـَعــْ

مُ  اِفِقنَي هــُ يَـُهْم ِإنَّ اْلُمنــَ وْا اّللهَ فـََنســِ ِديـَُهْم َنســُ وَن أَيــْ ُروإِل َويـَْقِبضــُ ِن اْلَمعــْ ْوَن عــَ هــَ ِر َويـَنـْ ُقوَن  اِبْلُمنكــَ اْلَفاســِ
:67التوبة. 

ثــر هبــؤالء الزاندقــة املنــافقني .. وبــدعوهتم .. وثقــافتهم القائمــة علــى اةابحيــة يف كــل وقــد َت 
شــيء وكــل جمــال مــن جمــاالت احليــاة .. كثــري مــن دعــاة ومشــايه هــذا العصــر .. إذ نــراهم يُطــالبون 
وينادون ـ بكل جرأة وصراحة ـ ابحلرَيت والدنقراطيات ابملعد الذي يتصادم مع مبدأ وعقيدة المر 
ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر .. وهــم مــع ارتكــاهبم هلــذا الــوزر العظــيم .. ينســبون وزرهــم ـ كــذابً ـ إىل 
اةسالم  .. وإىل مبادئ وقيم اةسالم .. وحيسبون أهنم ممن حُيسنون صنعاً .. وهذا إمثه عليهم أثقــل 

 وأغلي من سابقه! 
نونــه معروفــاً أو منكــراً .. فــ اهم وفريــق آخــر: حصــر املعــروإل واملنكــر فيمــا يــراه احلــاكم وقا 

خُيطهئون ويُؤمثِهون وَُيرهِمون ويُقبِهحون وحُيسِهنون ما يراه احلاكم وقانونه خطأ أو إمثاً أو جرماً أو قبيحاً أو 
حسناً .. فاحنسر معد ومفهوم المر ابملعروإل والنهي عن املنكر ـ عند هذا الفريق من الناس ـ فيما 

 ه معروفاً أو منكراً!يراه الطاغوت وقانون
وعالمته أنــك لــو ســألته ملــاذا فعلــت هــذا .. أو تركــت هــذا .. لجابــك مــن فــوره: لن هــذا  

يسمح بــه القــانون والدســتور الوضــعي .. واإخــر ال يســمح بــه القــانون والدســتور الوضــعي .. بغــض 
 !النظر عن مد  موافقة ـ أو  الفة ـ هذا أو ذاك لشرع هللا 
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َم تغيــري املنكــر إىل ثالثــة أقســام: منكــر وفريــق آخــر طلبــ   اً للســالمة، ولغــرٍض يف نفســه: قســَّ
يُنَكر ابليدا وهذا مقصور على السلطان أو احلاكم فقط، وُمنكر يُنَكر ابللسانا وهذا مقصــور علــى 
العلماء فقط، وُمنكر يُنكــر ابلقلــبا وهــذا مــن حــي عامــة املســلمني .. وهــذا تقســيم ـ كمــا سيتضــح 

نزل هللا به من سلطان .. وم له أن ال يُنكر منكر قطا لغياب السلطان املسلم العدل ـ يف  معنا ـ ما أ
 كثري من المصار ـ الذي حيكم كا أنزل هللا، وِقلهة وندارة العلماء! 

ويف املقابل فريق آخر غلبت عليه احلماسة الزائدة .. ف اه ال يك ث للعواقــب والنتــائ  ..  
  واملفاسد .. وال ي د يف أن يزيل منكراً كنكٍر أكرب منه!وال يوازن بني املصال

فسادت ـ بسبب هذه املفاهيم واملناه  والتصورات املغلوطة ا اطئة ملفهوم المر ابملعروإل  
والنهـــي عـــن املنكـــر املدعومـــة مـــن قـــو  الشـــر والفســـاد، وذوي اهلـــو  ـ الفـــواحش واملنكـــرات .. 

ــاد والمــــراض .. ــا ..  واملوبقــــات .. والفســ ــا عــــاكفونا يق فوهنــ ــد والنــــاس عليهــ ــال عليهــــا المــ فطــ
ويعيشوهنا .. وحُيسِهنوهنا ويُزينوهنا .. إىل أن أصبحت جــزءاً ال يتجــزأ مــن حيــاهتم وعــاداهتم وتقاليــدهم 
 .. ال تُفارقهم وال يُفارقوهنا إال عند املمات .. تركها مستهجن وُمستنَكر وصعب ملخالفته للمألوإل!

زين .. وتعطَّلت املدارك والحاسيس .. وفسدت الذواق والطبــائع إىل درجــة فانقلبت املوا
الشذوذ واملرض .. وانقلب وتغري معها كل شــيء .. حــ  أصــبحت المــور تــُر  معكوســة علــى غــري 
حقيقتها ال  ُخلقت عليها فاملعروإل يُر  منكراً، واملنكــر يــُر  معروفــاً، واحلــقه يــُر  ابطــاًل، والباطــُل 

اً، والشره يُر  خرياً، وا رُي يُر  شراً، والتقدم يُر  ختلفاً، والتخلف يُر  تقدماً، والطهُر يُر  يُر  حق
ــًَّة .. فعملــت معــاول اهلــدم  ــُر  حري ــُة ت ــُر  عبوديــًة، والعبودي ــَّة ت ــُر  طهــراً، واحلري جناســة، والنجاســة ت

خالقهــم .. وكـــل شـــيء يف والتخريــب والتـــدمري يف البيــوت واجملتمعـــات .. فطالـــت مصــال النـــاس وأ
 حياهتم .. فلم يسلم من شرها وفتنتها إال من سلَّمه هللا.  

ــة جـــادة  ــا وقفـ ــتخفاإل .. يســـتحق منـ ــاء وال االسـ ــري .. ال يقبـــل اةرجـ ــد خطـ ــالمر جـ إذاً فـ
ومستعجلة نعيد فيها املعد الصحيح ملفهــوم " المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر "، وجُنيــب ـ إبذن 

ل مــا يتعلــق هبــذا املفهــوم العظــيم مــن مســائل وأحكــام .. وقبــل أن تغــرق الســفينة فنهلــك هللا ـ عــن كــ 
 مجيعاً .. مستلهمني من هللا تعاىل وحده العون والتوفيق والسداد.

دد املعــروإل واملنكــر .. ومــا هــي  ما هــو املعــروإل ومــا هــو املنكــر .. ومــن هــي اجلهــة الــ  َتــُ
ر .. وما هي مضار وعواقب ترك المر ابملعــروإل والنهــي عــن أ ية المر ابملعروإل والنهي عن املنك

املنكر .. وما حكم المر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر .. ومــن هــي اجلهــة املخولــة ابلمــر ابملعــروإل 
والنهي عن املنكر .. وما هي شروطه وضوابطه .. ومراتبه .. وكيفيَّته .. وغاَيته وأغراضه .. وغريهــا 
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قــة كفهــوم المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر ســنجتهد ـ إبذن هللا ـ أن جنيــب من املسائل ذات العال
 عنها، يف السطر التالية:

: هو كل ما تعارفت عليه نصوص الشريعة هللانه معروإل وحسن وحممود، ما مهــر ـ املعروإل
 من القوال والعمال وما بطن، وأعلى خصال املعروإل وأعظمها التوحيد.   

إل املعروإلا وهو كل ما أنكرته نصوص الشريعة وحرَّمتــه واســتقبحته، مــا : هو خالـ املنكر
 َمهَر من القوال والعمال وما بطن، وأعلى خصال املنكر وأغلظها إمثاً الشرك. 

: لــيس لي  لــوق احلــق يف َتديــد مــا ـ اجلهة ال  هلـا احلـق يف َتديـد املعـروإل واملنكـر
هــو قبــيح وُمشــني، مــا هــو حــق ومــا هــو ابطــل، مــا هــو هو معروإل، وما هو منكر، ما هو حسن ومــا 

ً كــان هــذا  حــالل ومــا هــو حــرام  .. مــا هــو خــري ومــا هــو شــر .. مــا هــو عــدل ومــا هــو ملــم .. أَيَّ
ً كانت صفتها سواء كان هذا املخلوق حاكماً أم شــيه علــٍم أو قبيلــٍة .. أم حــزابً .. أم  املخلوق، وأَيَّ

جملساً نيابياً كما يف النظمة الدنقراطية .. أو جملســاً شــعبياً كمــا يف  شعباً .. أم أكثرية أو أقلية .. أم
النظمــة الديكتاتوريــة .. فلــيس هلــؤالء وال لغــريهم مــن البشــر احلــق يف َتديــد صــفة املعــروإل الــذي 
ينبغي اتباعه واستحسانه .. وصفة املنكر الذي ينبغــي إنكــاره واجتنابــه واســتهجانه .. إَّنــا هــذا احلــق 

 أحد فرد صمد،   يلد و  يولد، و  يكن له كفواً أحد .. وهو هللا. لواحٍد 
ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِه يـَُقصُّ  ، كما يف قوله تعاىل:أما أدلة النقلهبذا نطقت أدلة النقل والعقل: 

ُه َذِلَك ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلهِ  . وقوله تعاىل:57النعام:احْلَقَّ َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصِلنَي   َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإَيَّ
يُن اْلَقيِهُم َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن  ي اِبحلْــَقِه َوالَــِّذيَن  . وقولــه تعــاىل:40يوسف:الدِه ُ يـَْقضــِ َواّللَّ

َواَل ُيْشِرُك  . وقوله تعاىل:20غافر: اْلَبِصرُي  َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه اَل يـَْقُضوَن ِبَشْيٍء ِإنَّ اّللََّ ُهَو السَِّميعُ 
َن اّللِه ُحْكمــاً  . وقوله تعــاىل:26الكهف:يف ُحْكِمِه َأَحداً  ُن مــِ ْن َأْحســَ غـُـوَن َومــَ َم اجْلَاِهِليــَِّة يـَبـْ َأَفُحكــْ
 . . وغريها كثري من اإَيت ال  تدل على هذا الصل العظيم50املائدة:لِهَقْوٍم يُوِقُنوَن 

وملا أقرَّ اليهود والنصار  لحبارهم ورهباهنم احلقَّ يف أن حيكموا على الشــياء ابلتحســني أو 
صــنيعهم وإقــرارهم هــذا  التقبيح، وابلتحليل أو التحر  ـ من دون أو مع هللا ـ أنكــر علــيهم الــرب 

. وأمر املؤمنني هللان يدعوهم 31التوبة:ُدوِن اّللِه اختََُّذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهَنُْم َأْراَبابً مِهن  يف قوله تعاىل:
َنُكْم َأالَّ نـَْعبـُـَد ِإالَّ  إىل كلمة سواء ويقولوا هلــم: نَـنــَا َوبـَيـــْ َواء بـَيـْ ٍة ســَ اَلْوْا ِإىَل َكَلمــَ َل اْلِكتــَاِب تـَعــَ قــُْل ََي َأهــْ

َنا بـَْعضـــاً أَ  َذ بـَْعضـــُ ْيئاً َواَل يـَتَّخــِ ِه شـــَ ِرَك بـــِ َهُدوْا هللاَِانَّ اّللهَ َواَل ُنشــْ وْا اشـــْ ْوْا فـَُقولـــُ ِإن تـََولـــَّ ن ُدوِن اّللِه فــَ ْراَبابً مـــِه
 . 64آل عمران:ُمْسِلُموَن 
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: فإن هللا تعاىل هو الذي محده زين، وذمــه شــني، دون 28/164قال ابن تيمية يف الفتاو  
: إن محــدي زيــن، غــريه مــن الشــعراء وا طبــاء وغــريهم، وهلــذا ملــا قــال القائــل مــن بــين َتــيم للنــيب 

 هـ.    -وذمي شني! قال له:" ذاَك هللا "ا
: فإن العقل ُيسلِهم هللان املاِلك للشيء ا الق له هو الذي حيق له أن ُيشرهِع وأما أدلة العقل   

هلذا الشــيء وملــا نلــك .. وأن يُلزمــه أن يســري وفــق منهجــه وقانونــه وشــرعه دون غــريه .. فكيــف إذا 
الق .. خاصــية اتصــافه ابلوــاء احلســد والصــفات العليــا .. الــ  تقتضــي أضيف إىل هــذا املالــك ا ــ 

الكمال من كل وجه وجانب .. بينما غريه يتصف بصفات النقص والعجز والضعف واجلهــل .. مــن  
كل وجه وجانب .. فحينئٍذ ال بد للعقل السليم من أن يركــع وُيســلِهم لشــريعة وقــانون ا ــالق املالــك 

 سد والصفات العليا دون غريه. الذي له الواء احل
العقل السليم ال يرضــى أن يتــدخل إنســان يف إدارة مــا نلكــه إنســان آخــر مــن دون إذنــه .. 
علماً أن ملكية هذا اةنسان هلذا الشيء انقصة وهي صورية وليست حقيقيــة .. فهــو راحــل عنــه .. 

خل املخلــوق العــاجز الضــعيف ومــا نلــك راحــل عنــه إىل غــريه ال حمالــة .. فكيــف تــراه يرضــى أن يتــد
وأن ُيشرهع ويُقنن لها فيقــول هــذا حــالل  اجلاهل الذي ال نلك شيئاً .. يف إدارة ما نلكه ا الق 

وهــذا حــرام، هــذا َيــوز وهــذا ال َيــوز .. ومــن دون إذن املالــك احلقيقــي .. والرض كلهــا ومــا فيهــا 
 ومعها الكون كله من خلق هللا تعاىل وملكه؟! 

ُ َأِذَن  :قال تعاىل  اَلاًل قــُْل آّلله ُه َحَرامــاً َوحــَ ُتم مِهنــْ ن رِهْزٍق َفَجَعلــْ م مــِه ُ َلكــُ ا أَنــَزَل اّلله ُتم مــَّ قــُْل َأرَأَيـــْ
َ ُوَن  ْم َأْم َعلــَى اّللِه تـَفــْ . أي كيــف تتــدخلون فيمــا ال َتلكــون وال ختلقــون .. فتقولــون 59يــونس:َلكــُ

.. وهللا ا ــالق املالــك الــذي أنــزل الــرزق كلــه   أيذن  عنه هذا حالل وهذا حرام مــن تلقــاء أنفســكم
املالك صاحب الرزق ومنزهِله   َعَلى اّللِه    لكم يف شيء من ذلك .. فأنتم إذ ُترأ  على فعل ذلك 

  َتـَْفَ ُون  . 
: كيــف الســبيل إىل معرفــة حكــم هللا تعــاىل علــى الشــياء هللاهنــا زيــن أو شــني أو أهنــا فــإن قيــل

 م، أو أهنا مشروعة ومباحة أو غري ذلك ..؟ حالل أو حرا
: الســبيل إىل معرفــة حكــم هللا تعــاىل علــى الشــياء عــن طــريقني: كتــاب هللا تعــاىل وســنة أقــول

، وكال ــا خيرجــان مــن مشــكاة واحــدةا أال وهــي مشــكاة الــوحي، كمــا قــال تعــاىل عــن نبيــه رســوله 
:   َوْحٌي يُوَحى  ِإْن ُهَو ِإالَّ  .َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََو:4-3النجم. 

ِهْم   وقال تعاىل: ُدوْا يف أَنُفســِ نَـُهْم مثَّ اَل َيــَِ َفاَل َورَبِهَك اَل يـُْؤِمُنوَن َح ََّ حُيَكِهُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـــْ
 .   65النساء:َحَرجاً ممِهَّا َقَضْيَت َوُيَسلِهُموْا َتْسِليماً 
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ــاىل: ــال تعـ ِذينَ  وقـ ــَّ ا الـ ــَ ِإن  ََي أَيُـّهـ ــَ نُكْم فـ ــِ ِر مـ ــْ وَل َوُأْوِ  اَلمـ ــُ وْا الرَّسـ ــُ وْا اّللهَ َوَأِطيعـ ــُ وْا َأِطيعـ ــُ آَمنـ
ُردُّوُه  بعضكم مع بعض، أو مع أو  المر، أو أو  المر بعضهم مــع بعــض  تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء  فـــَ

ُن ََتِْويــاًل ِإىَل اّللِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبّللِه َواْليَـْوِم ا رْيٌ َوَأْحســَ ِر َذلـِـَك خــَ . والــرد 59النســاء:إخــِ
يكــون ابلــرد إىل شخصــه يف حياتــه،  إىل هللا تعــاىل يكــون ابلــرد إىل كتابــه املنــزَّل، والــرد إىل الرســول 

 كل ما صحَّ عنه من قوٍل أو فعٍل أو إقرار.  وإىل سنَّته بعد مماته .. وسنته 
ْم ُذنــُوَبُكْم قـُـلْ  وحنــو ذلــك قولــه تعــاىل:  ْر َلكــُ ُ َويـَْغفــِ ْبُكُم اّلله  ِإن ُكنــُتْم َتُِبــُّوَن اّللهَ فــَاتَِّبُعوِو حُيْبــِ

ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم  َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فـَـانتَـُهوا  . وقوله تعاىل:31آل عمران:َواّلله
 . 7احلشر: ِديُد اْلِعَقابِ َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ شَ 

: ـ أ يــة المــر ابملعــروإل والنهـــي عــن املنكــر يف ديـــن هللا تعــاىل، ويف حيــاة النـــاس
 تكمن أ ية المر ابملعروإل والنهي عن املنكر من جهات عدة: 

: أنه ُنثل جهاز املناعة والقوة يف المــةا ففــي المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر حيــاة منها
لمم .. وعلى قدر قوة المر ابملعروإل والنهي عــن املنكــر يف المــة علــى قــدر مــا يكــون للشعوب وا

ذلــك عالمــة علــى القــوة والصــحة والســالمة .. وكلمــا كانــت عصــيًَّة علــى الغــزو والفســاد والتخريــب 
والــدمار بكــل أنواعــها املــادي منــه واملعنــوي .. فالمــة الــ  تفقــد ـ أو تضــعف فيهــا ـ خاصــية المــر 

عــروإل والنهــي عــن املنكــر يســهل غزوهــا وختريبهــا وتــدمريها واالعتــداء عليهــا .. لــذا فــإن هــذه ابمل
العقيدة ـ عقيدة المر ابملعروإل والنهي عن املنكر ـ كانت وال تزال هدفاً رئيسياً للكافرين واملنــافقني 

هتم إىل الـــبالد .. إن جنحــوا يف إزالتهــا أو إضـــعافها أو تشــويهها .. جنحـــوا يف َتريــر شـــرورهم و ططــا
 والعباد .. وَتكنوا وسادوا! 

وَن  قــــال تعــــاىل: ْم تـَتَـّقــــُ ــُ اِب َلَعلَّكــ اٌة َيَْ ُأوِ ْ الَْلبــــَ ــَ اِص َحيــ ْم يف اْلِقصــــَ . 179البقــــرة:َوَلكــــُ
والقصاص نوع من المر ابملعروإل والنهــي عــن املنكــر .. واحليــاة يــُراد هبــا كــل مــا يســعد اةنســان يف 

 ه السعادة، والسالمة، والمن والمان. هذه الرض، وحيقق ل
أنــه قــال:" مثـَـُل القــائم علــى حــدود هللا والواقــع فيهــا   ويف احلــديث، فقــد صــحَّ عــن النــيبِه 

كمثل قوٍم استَـَهُموا على سفينٍةا فأصاَب بعُضهم أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أســفلها 
ن فوقنــا، إذا استقوا من املاء مرهوا على َمن فــوقهم، فقــ  الوا: لــو أانَّ خرقنــا يف نصــيبنا خرقــاً، و  نــؤِذ مــَ

 فإن ي كوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً " البخاري. 
قلـــت: ومثـــل الســـفينة يف احلـــديث مثـــل اجملتمعـــات والـــدول يف حيـــاة النـــاس .. فـــإن تـــرك 

ة هبــما وهــي المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر .. وتركــوا القــائمون علــى حــدود هللا املهمــة املنوطــ 
املفسدين املخربني أن يُفســدوا يف اجملتمعــات ويبثــوا وــومهم ـ َتــت أي ذريعــة كانــت ـ فحينئــٍذ يهلــك 
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اجلميع: الصاحلون، والطاحلون، واجملتمعات .. وأن أخذوا على أيديهم ابلزجــر واملنــع واةنكــار، جنــوا 
 لطاحلون، واجملتمعات ال  يعيشون فيها.مجيعاً: الصاحلون وا

 :" إنَّ هللا ال يعذب العامة بعمل ا اصة ح  تعمل ا اصة بعمٍل تقدُر العامة أن وقال 
 [. 80تُغريه وال تُغريه، فذاك حني أيذن هللا يف هالك العامة وا اصة "]

ة واجملتمع فهــو كــذلك والمر ابملعروإل والنهي عن املنكر كما هو نثل جهاز املناعة يف الم
نثــل جهــاز املناعــة عنــد الفــرادا فاةنســان الــذي ال يعــرإل قلبــه معروفــاً وال يُنكــر منكــراً فهــو مــن 
ــافع والضــار .. فــاملعروإل  ــاءا الــذين ال حُيســنون التمييــز بــني ا ــري والشــر، وال بــني الن أمــوات الحي

معروفــاً .. وهــذا ال تســأل عــن درجــة  واملنكــر عنــده ســواء، بــل لركــا رأ  املعــروإل منكــراً، واملنكــر
 هالكه ومرضه إن بلغ هذا املبلغ .. وما أسهل وقوعه يف شباك شياطني اةنس واجلن. 

:" تُعَرُض الِفَقُ على القلوِب كاحلصرِي عوداً ُعوداً، فأيُّ قلٍب ُأْشِرهَبا نُِكَت فيه نُْكَتٌة قال  
بيضاء، ح  َيصرَي على قلبني: على أبيَض مثل الصَّفا فال  سوداُء، وأيُّ قلٍب أنكرها نُِكَت فيه نُكَتةٌ 

ْراَبدَّاً كــالكوِز جُمَخِهيــاً ال يَعــرإُل معروفــاً وال  ُر أســوُد مــُ تضرُّه فتنــٌة مــا دامــت الســماوات والرض. واإخــَ
 يُنِكُر ُمنَكراً إال ما ُأشِرَب من هواُه " مسلم. 

ى املائــل ال يثبــت فيــه شــ  يء وال ُنكــن أن يوضــع فيــه شــيء .. وكلمــا فكمــا أن الكــوز اجملخــَّ
وضع فيه شيء خيرج منه .. كذلك القلب املرابد الــذي علتــه أدران الــذنوب والفــق وَتكنــت منــه ال 
يثبت فيه معروإل وال إنكار منكر .. لنه ال يقو  على التمييز بني ما هو معروإل وبني ما هو منكر 

.. إال ما يُقذإل فيه من جهة هواها فما يراه هواه معروفاً .. بل هو ال يعرإل معروفاً وال ينكر منكراً 
فهو عنده املعــروإل، ومــا يــراه هــواه منكــراً فهــو عنــده املنكــر ـ ولــو كــان يف ديــن هللا غــري ذلــك ـ وهــو 

وُن َعلَ  حينئٍذ يتألَّه ما يهو  ال غــري، كمــا قــال تعــاىل: َواُه َأفَأَنــَت َتكــُ ِن اختــَََّذ ِإهلــََُه هــَ ِه وَكــِياًل َأرَأَيـْـَت مــَ يــْ
:43الفرقان  . 

:" مــا مــن نــيب بعثــه هللا يف أمــٍة قبلــي إال كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب وحنوه قوله  
أيخذون بسنته ويقتدون هللامره، مث إهنا خَتُلُف من بعدهم ُخُلوإٌلا يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال 

بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهــو يُؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم 
 مؤمن، وليس وراء ذلك من اةنان حبَُّة خردٍل " مسلم.

فقوله:" لــيس وراء ذلــك مــن اةنــان حبــَّة خــردل "ا لنــه لــيس وراء جماهــدة القلــب وإنكــاره 
يه .. سو  الرضى ابلكفر والباطل .. وهذه مرتبة إن بلغها القلب .. نوت فيها .. ونوت اةنان ف

   يعد يقو  على املقاومة واجملاهدة .. وال التمييز بني ما هو معروإل وما هو منكر! 
 

 : رواه الطرباو ورجاله ثقات. 268/ 7قال اهليثمي يف الزوائد   80
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:" بــل قيل البن مسعود: هلك من   أيمر ابملعروإل، وينه عن املنكر. فقال ابن مسعود 
[. لنــه مــن أمــوات الحيــاء الــذين يــدبون علــى 81هلك من   يعرإل قلُبه املعروإَل، ويُنكر املنكر "]

رض هللاقــدامهم، لكــنهم ال حيســنون التمييــز بــني مــا هــو منكــر ومــا هــو معــروإل .. ومــا فيــه حيــاة ال
 حقيقية هلم.  

: وذلــك يكــون ـ أي تغيــري املنكــر ـ اترة ابلقلــب، واترة 28/127قال ابن تيمية يف الفتاو   
فعله فليس هو ابللسان، واترة ابليد. فأما يف القلب فيجُب بكل حالا إذ ال ضرر يف فعله، ومن   ي

:" وذلك أضعف اةنان "، وقال: وليس وراء ذلك من اةنان حبة خــردل كؤمن، كما قال النيب  
 هـ.  -". وقيل البن مسعود: من ميت الحياء؟ فقال: الذي ال يعرإل معروفاً وال يُنكر منكراً ا

ــة وفضــل المــة تُعــرإل بقــدر التزامهــا وقيامهــا ابلمــر ابملعــرو ومنهــا إل والنهــي عــن : أن خريي
املنكر: ودورها الرَيدي القيادي بني المم والشعوب يكون على قدر قيامها بواجب المر ابملعروإل 
والنهي عن املنكرا يتذبذب صعوداً وهبوطاً .. تقدماً وختلفــاً .. علــى قــدر التزامهــا ابلمــر ابملعــروإل 

 والنهي عن املنكر.
ٍة ُأخْ   كمــا قــال تعــاىل: ــَّ رْيَ أُم ــُتْم خــَ ِر ُكن ِن اْلُمنكــَ ْوَن عــَ هــَ ُروإِل َوتـَنـْ ُروَن اِبْلَمعــْ ْت ِللنــَّاِس ََتْمــُ رِجــَ

. فالمة   َُتنح هذه ا ريية جلنس أو لون أو لغة أو نسٍب أو لي 110آل عمران:َوتـُْؤِمُنوَن اِبّللِه  
..  اعتبــار أرضــي آخــر .. وإَّنــا مــن أجــل صــفة لصــيقة هبــاا وهــي المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر

 فإذا انفكَّت عنها فقدت خرييتها مباشرة كجرد انفكاكها عنها.
ِلِمنَي  وقــال تعــاىل: َن اْلُمســْ احِلاً َوقــَاَل ِإنَــّيِن مــِ َل صــَ ا ِإىَل اّللَِّ َوَعمــِ ْواًل ممــِهَّن َدعــَ ــَ ُن قـ ْن َأْحســَ َومــَ

:ـ إن   تكــن . فهــذا ال أحــد أحســن منــه قــواًل عنــد هللا تعــاىل .. ومــن الــدعوة إىل هللا33فصــلت 
 الدعوة كلها ـ المر ابملعروإل والنهي عن املنكر.

أنـــه قـــال:" خـــري النـــاس أقـــرؤهم، وأتقـــاهم، وآمـــرهم  ويف احلـــديث فقـــد صـــح عـــن النـــيب 
 [. 82ابملعروإل وأهناهم عن املنكر، وأوصلهم للرحم "]

إل والنهي عــن :" أحب العمال إىل هللا إنان ابهلل، مث صلة الرحم، مث المر ابملعرو وقال  
 [.83املنكر "]

 
 ، وقال: رواه الطرباو، ورجاله رجال الصحيح. 275/ 7أخرجه ابن اهليثمي يف جممع الزوائد   81
الم ال : رواه أمحــد ـ وهــذا لفظــه ـ والطــرباو، ورجاهلمــا ثقــات ويف بعضــهم كــ 263/ 7قــال اهليثمــي يف اجملمــع   82

 يضر. 
 . 166أخرجه أبو يعلى يف مسنده، صحيح اجلامع:   83
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[. أي يُعطــون 84:" إنَّ مــن أمــ  قومــاً يُعطــون مثــل أجــوِر أوَّهلــم، يُنكــرون املنكــر "]وقــال 
مثــل أجــور مــن آمــن زمــن البعثــة النبويــةا وهــذا ملــا يف المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر مــن فضــل 

 وأجٍر وثواب.
مـــــن أســـــباب النصـــــر والتمكـــــني  : أن المـــــر ابملعـــــروإل والنهـــــي عـــــن املنكـــــر ســـــببٌ ومنهـــــا

ََي  واالستخالإل، وغاية من غاَيته يف آٍن معاً: أما أنه سبب مــن أســباب النصــر، فهــو لقولــه تعــاىل:
 . 7حممد:أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِهْت َأْقَداَمُكْم 

ن يَ  وقولــه تعــاىل: ُ مــَ َرنَّ اّللَّ ــٌز َولََينصــُ ِويي َعزِي ُرُه ِإنَّ اّللََّ َلقــَ . ومــن نصــر العبــد 40احلــ :نصــُ
 أمره ابملعروإل وهنيه عن املنكر.  لربه 

ــاىل: ــال تعــ ُروَن  وقــ ــِ اِجدوَن اإمــ ــَّ وَن الســ ــُ اِئُحوَن الرَّاِكعــ ــَّ ُدوَن الســ ــِ ُدوَن احْلَامــ ــِ ائُِبوَن اْلَعابــ ــَّ التــ
. والبشــر  هنــا 112التوبة:احْلَاِفُظوَن حِلُُدوِد اّللِه َوَبشِهِر اْلُمْؤِمِننَي اِبْلَمْعُروإِل َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ 

 شاملة  ريي الدنيا واإخرة، ومن خري الدنيا النصر والتمكني .. والعزة بعد الذلة واهلوان. 
يف اْلَْرِض الَــِّذيَن ِإن مَّكَّنــَّاُهْم  وأما أنه غاية من غاَيت النصر والتمكني، فهو لقولــه تعــاىل:

وِر  . فهــذا 41احلــ :َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروإِل َوهَنَْوا َعِن اْلُمنَكِر َوّلِلَِّ َعاِقَبُة اْلُمــُ
هو الغرض من التمكني والظفرا المر ابملعروإل والنهي عن املنكر .. وليس احلرص على الزعامات 

 املناصب .. وليكن بعدها ما يكون!.. واملكاسب .. و 
وإن عجيب ليشتد من قوٍم يرفعــون ـ يف مرحلــة االستضــعاإل ـ شــعار اةســالم هــو احلــل .. مث 
ــنَّ هللا علـــيهم بنـــوع َتكـــني أو مفـــر .. انتكســـوا وتنكبـــوا عـــن وعـــودهم وشـــعاراهتم .. وغـــرهتم  إن مـ

 .. وقــالوا الدســتور والقــانون الوضــعيني مناصبهم وحياهتم الدنيا .. وابتغوهــا علــوَّاً يف الرض وفســاداً 
  ا احلل!

ا   وقال تعاىل: َتْخِلَفنَـُّهم يف اْلَْرِض َكمــَ احِلَاِت لََيســْ نُكْم َوَعِملـُـوا الصــَّ ُ الَــِّذيَن آَمنـُـوا مــِ َد اّللَّ َوعــَ
ى  ْوِفِهْم َأْمنــاً اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكِهَننَّ هلــَُْم ِديــنَـُهُم الَــِّذي اْرَتضــَ ِد خــَ ن بـَعــْ لَنَـُّهم مــِه  هلــَُْم َولَيـُبــَدِه

 كل هذا املن وا ري والعطــاء مقابــل  ًْيئا رُِكوَن مل شــَ . وَتقيــق العبــادة 55النــور:يـَْعبـُـُدوَنيِن اَل ُيشــْ
 والتوحيد ال يتأتى إال ابلمر ابملعروإل والنهي عن املنكر. 

ورون، وُمصــيبون، وَمفتـُـوح لكــم، أنــه قــال ويف احلديث فقد صح عــن النــيب   :" إنكــم َمنصــُ
 [.85فمن أدرك ذلك منكم فليتَِّق هللا، وليأُمْر ابملعروإل وليَـْنَه عن املنكر "]

 
 . 2223أخرجه أمحد يف مسنده، صحيح اجلامع:   84
 . 1841صحيح سنن ال مذي:   85
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: أن مما يتميز بــه املــؤمن عــن املنــافق المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر: فمــن عالمــة ومنها
حيبــون أن تشــيع الفاحشــة يف املــؤمنني .. لــذا املنافقني أهنم أيمرون ابملنكر، وينهون عن املعروإل .. و 

تـــراهم يزينـــون املنكـــرات والفـــواحش ويروجـــون هلـــا يف منتـــدَيهتم .. وعـــرب مجيـــع وســـائلهم اةعالميـــة 
وغريها .. فمن ُعرإل عنه ذلك فهو زنديق منافق شــديد الزندقــة والنفــاق، وإن زعــم بلســانه خــالإل 

ِن اْلُمَناِفُقوَن وَ   ذلك، كما يف قوله تعاىل: ْوَن عــَ هــَ ِر َويـَنـْ ُروَن اِبْلُمنكــَ ٍض أيَْمــُ ن بـَعــْ ُهم مــِه اُت بـَْعضــُ اْلُمَناِفقــَ
 . 67التوبة:اْلَمْعُروإِل َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوْا اّللهَ فـََنِسيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

َذاٌب أَلـِـيٌم يف الــدُّنـَْيا ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع ا  وقال تعاىل: ْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمنـُـوا هلــَُْم عــَ
ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن   . 19النور:َواْإِخَرِة َواّللَّ

ْعُتْم آََيِت اّللِه يَُكَفُر هِبَا َوُيْستَـهْ   وقال تعاىل: َزأُ هِبَا َفاَل َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا وَِ
إن أبيتم إال اجللوس مع الكافرين املســتهزئني  ِإذاً  تـَْقُعُدوْا َمَعُهْم َح َّ خَيُوُضوْا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكمْ 

يف الوزر والكفر .. وأنتم حينئٍذ مــن املنــافقنيا لن صــنيعكم هــذا  مِهثْـُلُهْم من غري قيام وال إنكار 
اِمُع اْلُمنــَاِفِقنَي  يتنــاو مــع مــا تزعمونــه مــن إنــان .. يــنم عــن نفــاق .. وهــو  اجلالســني يف ِإنَّ اّللهَ جــَ

ــراه  ــام وال إكـ ــار وال قيـ ــري إنكـ ــن غـ ــتهزاء مـ ــر واالسـ ــالس الكفـ اِفرِيَن  جمـ ــَ ــذين  َواْلكـ ــتهزئني الـ املسـ
 . 140النساء:يف َجَهنََّم مجَِيعاً  يُباشرون االستهزاء ابلدين 

مما يتميزون به عن غريهم أهنم أيمرون ابملعــروإل وينهــون عــن املنكــر، كمــا يف أما املؤمنون ف
ِر  قولــه تعــاىل: ِن اْلُمنكــَ ْوَن عــَ هــَ ُروإِل َويـَنـْ ُروَن اِبْلَمعــْ ٍض أيَْمــُ اء بـَعــْ ــَ ُهْم َأْولِي اُت بـَْعضــُ َواْلُمْؤِمنــُوَن َواْلُمْؤِمنــَ

اَة َويُِطي وَن الزَّكـــَ اَلَة َويـُْؤتـــُ وَن الصـــَّ يٌم َويُِقيمـــُ ُ ِإنَّ اّللهَ َعزِيـــٌز َحكـــِ رَيْمَحُُهُم اّلله ـِئَك ســـَ وَلُه ُأْولـــَ وَن اّللهَ َوَرســـُ عـــُ
:71التوبة . 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن   وقال تعاىل: يـُْؤِمُنوَن اِبّللِه َواْليَـْوِم اإِخِر َوأيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروإِل َويـَنـْ
رْيَاِت َوُأْولَِئكَ   . 114آل عمران:  ِمَن الصَّاحِلِنَي يف ا َْ

ْورَاِة  وقــال تعــاىل: ــَّ يَّ الــَِّذي َيَُِدونـَـُه َمْكتــُوابً ِعنــَدُهْم يف التـ وَل النــَّيبَّ الُمــِه وَن الرَّســُ الــَِّذيَن يـَتَِّبعــُ
لُّ هلــَُُم الطَّ  ِر َوحيــُِ ِن اْلُمنكــَ اُهْم عــَ هــَ ُروإِل َويـَنـْ ُرُهم اِبْلَمعــْ ُع َواِةجْنِيــِل أيَْمــُ ْيِهُم اْ ََب ئـِـَث َوَيضــَ رهُِم َعلــَ يِهبــَاِت َوحيــَُ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواَلْغاَلَل الَِّ  َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوْا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعواْ  النُّوَر الَِّذَي أُنــِزَل  َعنـْ
 . 157العراإل:َمَعُه ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

: أن المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر ســهم مــن أســهم اةســالم، وابب مــن أبــواب ومنهــا
ا ري والفالح يُكفِهر خطاَي صاحبه، ويُطهره من ذنوبه، ويرفعه مقاماً ودرجات يوم القيامــة، كمــا قــال 

ُروَن اِبلْ  تعــاىل: رْيِ َوأيَْمــُ ٌة يـَـْدُعوَن ِإىَل ا ــَْ ــَّ نُكْم أُم َتُكن مــِه ُم َولــْ ـِئَك هــُ ِر َوُأْولــَ ِن اْلُمنكــَ ْوَن عــَ هــَ ُروإِل َويـَنـْ َمعــْ
 .104آل عمران:اْلُمْفِلُحوَن 



 100 

:" فتنة الرجِل يف أهله ومالــه وجــاره، ُتكفِهرهــا الصــالُة، والصــدقة، والمــُر ابملعــروإل وقال  
 والنهي عن املنكر " البخاري. 

، هللاَ  ربََّ ن كــ فمَــ  :لٍ صَــ فْ مَ  ةِ ني وثالمثائَــ علــى ســتهِ  مــن بــين آدمَ  إنســانٍ  ق كــلُّ لِــ خُ  إنــه:" وقــال 
 من اً أو عظم الناس، أو شوكةً  عن طريقِ   راً حجَ  لَ زَ ، وعَ هللاَ  هللا، واستغفرَ  حَ ، وسبَّ هللاَ   لَ وهلَّ  ،هللاَ   دَ ومحِ 

ه نشــي فإنــ ، ىالمَ ائــة الســُّ المثَِ والثَّ  تنيَ الســِه  تلــكَ  دَ عــدَ ، رٍ نكَــ مُ  عــن ىكعروإل، أو هنَــ  رَ مَ الناس، وأَ  طريقِ 
  " مسلم. اره عن النَّ نفسَ  حَ وقد زحزَ  يومئذٍ 

 تســبيحةٍ  فكــلُّ  ،م صــدقةٌ كُ مــن أحــدِ ـ أي مفصل وعظــم ـ  ىالمَ على كل سُ  صبحيُ :"  وقال  
 وهنــيٌ ، صــدقة ابملعــروإلِ  وأمــرٌ ، تكبــرية صــدقة وكــلُّ ، صــدقةٌ   هتليلــةٍ   وكــلُّ ،  صــدقةٌ   َتميدةٍ   وكلُّ ،  ةٌ صدقَ 
 " مسلم.  ىحَ هما من الضُّ عُ ك ركعتان يركَ وَيزئ من ذل ،صدقةٌ  نكرِ عن امل

 ، والصــومُ همٌ سَــ  كاةُ ، والزَّ سهمٌ  والصالةُ [ 86]همٌ سَ   : اةسالمُ أسهمٍ   مثانيةُ   اةسالمُ :"  وقال  
هللا  يف ســبيلِ  واجلهــادُ  ،همٌ سَــ  نكــرِ عــن امل ، والنهــيُ همٌ سَــ  ابملعــروإلِ  ، والمــرُ ســهمٌ  البيــتِ  ، وحــ ُّ ســهمٌ 
 [.87"] له همَ من ال سَ  ، وقد خابَ سهمٌ 

  ليقتــان ينصــبان للنــاس يــوم واملنكــرَ  املعــروإلَ  بيــده إن  حممــدٍ  والــذي نفــسُ :"  قــالو 
يستطيعون  وما إليكم إليكم فيقول وأما املنكر دهم ا ريَ أصحابه ويوعهِ  فيبشر املعروإل فأماا القيامة

 [.88 "]له إال لزوماً 
 اإخــرة، وأهــل املنكــر يف الــدنياا يف املعــروإل هــم أهــل االــدنيا يف املعــروإل أهــلُ :" وقــال 

 [. 89"] يف اإخرة املنكر هم أهل
أن مــن عواقــب تــرك المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر، التفــريط كقاصــد وغــاَيت ومنهــا: 

رض، واملــال .. وهــو كــذلك يــورث يف  الــدين وفقــداهنا: وهــي ســالمة الــدين، والــنفس، والعقــل، والعــِ
 نزول العذاب واالنتقام والدمار ابلبالد والعباد .. وحلول اللعن القلب الكفر والنفاق .. ومؤداه إىل 

حبــق املفــرطني التــاركني ل مــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر .. وفشــو الظلــم   والطرد من رمحة هللا  

 
ـُـراد ابةســالم الــوارد يف أول احلــديث  86 ــه إال هللا، حممــد رســول هللا .. وي ــا شــهاد  التوحيــد ال إل يـُـراد ابةســالم هن

مال الظاهرة .. وإذا أردان أن نتوسع يف َتويل وتفسري الشهادتني ومعد المر ابملعروإل والنهــي الدين الشامل ل ع
عن املنكــر .. ُنكــن أن نعتــرب اةســالم الــوارد يف أول احلــديث شــامالً للــدين كلــها العمــال الظــاهرة منهــا والباطنــة، 

 وهللا تعاىل أعلم.  
 .  471رواه البزار وغريه، صحيح ال غيب:   87
 قال اهليثمي يف اجملمع: رواه أمحد والبزار، ورجاهلما رجال الصحيح.  88
 . 163صحيح الدب املفرد:  89
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والطغيــان .. وضــياع احلقــوق .. واســتعالء كلمــة املســتكربين مــن الطواغيــت الظــاملني .. وغــريهم مــن 
 .. واستخفاء واستضعاإل شوكة وكلمة املــؤمنني .. فيســود اجلهــل وخيفــت صــوت املفسدين املخربني

احلــق والعلــم .. ومــن عواقبــه كــذلك رد الــدعاءا فــال يُقبــل مــن التــاركني ل مــر ابملعــروإل والنهــي عــن 
املنكر دعاء .. وغريهــا مــن املصــائب والــبالَي الــ  تتــأتى مــن جــراء تــرك المــر ابملعــروإل والنهــي عــن 

 وال  ُتعل الدَير بالقع!   املنكر ..
وْا  قال تعاىل: ْذاَن الَــِّذيَن مََلمــُ وِء َوَأخــَ ِن الســُّ ْوَن عــَ هــَ نــَا الَــِّذيَن يـَنـْ ُروْا بــِِه َأجَنيـْ ا ذُكــِه فـََلمَّا َنُسوْا مــَ

 . 165العراإل:بَِعَذاٍب بَِئيٍس ِكَا َكانُوْا يـَْفُسُقوَن 
ْوُل َوِإَذا َأَرْداَن َأن هنُّْ  وقـــال تعـــاىل:  ــَ ا اْلقـ ــَ هـ قَّ َعَليـْ ا َفحـــَ ُقوْا ِفيهـــَ ــَ ا فـََفسـ ْراَن ُمْ َِفيهـــَ ــَ ًة َأمـ ــَ َك قـَْريـ لـــِ

 .16اةسراء:َفَدمَّْراَنَها َتْدِمرياً 
 .117هود:َوَما َكاَن رَبَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَر  ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن  وقال تعاىل:
 .59الكهف:ْكَناُهْم َلمَّا مََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعداً َوتِْلَك اْلُقَر  َأْهلَ  وقال تعاىل:
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَ َ َذِلَك ِكَا   وقال تعاىل:

انُوْا يـَْعتــَُدوَن  وا وَّكــَ اَهْونَ .  َعصــَ انُوْا اَل يـَتَـنــَ انُوْا يـَْفَعلــُوَن كــَ ا كــَ ٍر فـََعلـُـوُه لَبــِْئَس مــَ -78:املائــدة عــَن مُّنكــَ
79  . 

روا ابملعــروإل، واهنــَوا عــن املُنكــِر، قبــل أن  ويف احلديث، فقد صحَّ عن النيب  أنه قال:" مــُ
 [.90تدُعوا فال ُيستجاَب لكم "]

النــاُس، إنَّكــم تقــرؤون  وعن قــيس، قــال: قــال أبــو بكــٍر بعــد أن محــد هللا وأثــد عليــه: َي أيُّهــا
لَّ ِإَذا اْهتــََديـُْتْم  هذه اإية، وتضعوهَنا على غرِي موضعها: ، وإانَّ َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن ضــَ

َك أن يـَُعمَّهــم هللاُ بعقــاٍب   وعنا النيب   يقول:" إن النَّاس إذا رَأوا الظا َ فلم أيخذوا علــى يَديـْـِه أوشــَ
يقول:" ما ِمن قوٍم يُعَمُل فيهم ابملعاصي، مثَّ يَقدرون على أن يُغريوا، مث  وعُت رسوَل هللا  ". وإو  

ُوا، إال يوَشُك أن يعمَُّهم هللاُ منه بعقاٍب "]  [. 91ال يُغريِه
ُون، إال عمَُّهُم هللاُ وقال    :" ما ِمْن قوٍم يُعَمُل فيهم ابملعاصي، هم أعزُّ منهم وأمَنُع، ال يُغريِه

 [. 92بِِعقاٍب "]
َكنَّ هللاُ أن وقــال  :" والــذي نفســي بيــده لتــأُمُرنَّ ابملعــروإل، ولََتنهــُونَّ عــن املنكــِر، أو ليوشــِ

 [. 93يَبعَث عليكم ِعقاابً من عنِده، مث لتْدُعنَّه فال َيستجيَب لكم "]
 

 .  3235صحيح سنن ابن ماجه:  90
 .  3644رواه أبو داود وغريه، صحيح سنن أمل داود:   91
 .  3238صحيح سنن ابن ماجه:  92
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 [. 94:" كيَف يُقدِهُس هللاُ أمًَّة ال يُؤَخُذ لضعيِفهم من شديدِهم "]وقال 
النــاهي  فنهــاهُ  ا طيئــةَ  فــيهم العامــلُ  ن كان قبلكم من بين إسرائيل إذا عملَ مَ  إن :" ال وق

 فلمــا رأ  هللاُ  ،ابلمــس علــى خطيئــةٍ  هُ كأنــه   يــرَ   اهاربَ ه وشَــ وواكلَــ  ســهُ جالَ  كان من الغــدِ  فإذا ،تعذيراً 

َذلــَِك كــَِا  داود وعيســى بــن مــر   علــى لســانِ  بعضــهم علــى بعــضٍ  قلــوبَ  ربَ ذلــك مــنهم ضَــ  تعــاىل 
ُدوَن  انُوْا يـَْعتــَ وا وَّكــَ علــى  نَّ ولتأخــذُ ، عــن املنكــر نَّ ولتــنهُ  ملعــروإلِ اب نَّ والــذي نفســي بيــده لتــأمرُ ، َعصــَ
م كمــا كُ ويلعــنَ  ،بعضــكم علــى بعــض بقلــوبِ  هللاُ  أو ليضــربنَّ  اً أطــر  احلــق ه علــىأيــدي املســيء ولتأطرنَــّ 

 [.95"]   مهُ لعنَـ 
 [. 96ُب الظا َ أن تقوَل له أنَت الظَّا ُ فقد ُتودهَِع منهم "]:" إذا رأيَت أم  هتاوقال 

:" إنَّ هللا ال يعذب العامة بعمــل ا اصــة حــ  تعمــل ا اصــة بعمــٍل تقــدُر وقد تقدم قوله 
 العامة أن تُغريه وال تُغريه، فذاك حني أيذن هللا يف هالك العامة وا اصة ". 

ت: َي رسوَل هللا أهنَلُك وفينا الصاحلون؟ قال:" وعن زينب بنت جحش رضي هللا عنها، قال
َك عــن المــر ابملعــروإل، والنهــي عــن  نعم إذا كثَر ا َبث " متفق عليــه. وال يكثــر ا بــث إال إذا أُمســِ

 املنكر.
ْر وقــال  :" َي معشــَر املهــاجرين! مخــٌس إذا ابُتليــُتم هبــنَّ، وأعــوذ ابهلل أن تـُـدركوُهنَّ:   تظهــَ

ت يف  الفاحشــُة يف قــوم ن مضــَ اُع الــ    تكــُ اُعون و الوجــَ ا فــيهم الطــَّ قــطُّ حــ  يعلنــوا هبــا، إال فشــَ
لطاِن  ْوِر الســُّ أسالِفهُم الذين َمَضوا. و  يَنُقُصوا امِلكياَل وامليزاَن، إال ُأِخذوا ابلسِهننَي وِشدَِّة املئونَِة وجــَ

الســماء، ولــوال البهــائُم   ُنطــَروا. و  يَنُقضــوا عهــَد عليهم. و  نَنعوا زكاَة أمواهِلم إال ُمِنعوا القطَر من 
ا   َتكــم  ذوا بعــَض مــا يف أيــِديهم. ومــَ لََّط هللاُ علــيهم عــدوَّاً مــن غــريِهم، فأخــَ هللِا وعهــَد رســوِله، إال ســَ

ُوا مما أنزَل هللاُ، إال جعَل هللاُ هللاَسهم بينَـُهم "] ا مــس ـ  [. وهــذه المــور97أئمَُّتهم بكتاب هللا، ويتخريَّ
الـــ  ُُتلـــب علـــى المـــة تلـــك املصـــائب والـــبالَي ـ ال تظهـــر وال تســـتحكم إال يف حـــال غيـــاب المـــر 
ابملعروإل والنهي عن املنكر .. فالمر ابملعروإل والنهــي عــن املنكــر هــو صــمَّام المــان مــن كــل تلــك 

 املصائب وغريها.
 ن املسلمني: وم  ذلك؟ :" يف هذه المة خسٌف وَمْسٌه وَقْذإٌل ". فقال رجٌل موقال 

 
 .  7070أخرجه أمحد، وال مذي، صحيح اجلامع:  93
 .  3239بن ماجه: صحيح سنن ا 94
 : رواه الطرباو، ورجاله رجال الصحيح. 269/ 7قال اهليثمي يف جممع الزوائد  95
 : رواه أمحد، والبزار، والطرباو، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح. 270/ 7قال اهليثمي يف الزوائد  96
 .  3246صحيح سنن ابن ماجه:  97
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رَِبت ا مــور "] [. وهــذه املعاصــي ال تظهــر إال يف حــال 98قــال:" إذا مهــَرت الِقيــاُن، واملعــاِزإُل، وشــُ
 غياب المر ابملعروإل والنهي عن املنكر، وضعف شوكة اإمرين ابملعروإل والنَّاهني عن املنكر! 

يع أن آمــَر ابملعــروإل، وال أهنــى قال:" إو أخشى أن أدرَك زمــاانً ال أســتط   وعن أمل بكرة  
 [.99عن منكٍر، وال خري يومئٍذ "]

ومــن شــؤم تــرك المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر أن الســاعة هللاهواهلــا تقــوم علــى أانس ال 
ابردة مــن قبــل الشــام،  هللا رحيــاً  يرســلُ  مث أيمــرون ابملعــروإل وال ينهــون عــن املنكــر، كمــا يف احلــديث:" 

كم دخل يف  من إنان إال قبضته، ح  لو أن أحدَ  ذرةٍ  يف قلبه مثقال أحدٌ  فال يبقى على وجه الرض
باع، ال الســِه  ة الطــري، و أحــالمِ فــَّ يف خِ  االنــاس شــرارُ  فيبقــى لــدخلت عليــه حــ  تقبضــه، كبــد جبــلٍ 

  .. " مسلم. فعلى هؤالء تقوم الساعة.منكراً  ينكرون  ، و اليعرفون معروفاً 
 ال يُقاَل يف الرِض هللا هللا " مسلم. وذلــك لغيــاب اإمــرين :" ال تقوُم الساعُة ح وقال  

 ابملعروإل، والناهني عن املنكر.
:" إنَّ ن أشــراِط الســاعة أن يُرفــَع الِعلــُم، ويظهــَر اجلهــُل، ويفشــو الــزِهَّن، وُيشــَرَب وقــال 

تفق عليه. وهذا كله ال ا مُر، وتكثَر النساُء، ويُِقلَّ الرجاُلا ح  يكوَن  مسني امرأٍة قيٌم واحد " م
 يكون إال بسبب غياب المر ابملعروإل والنهي عن املنكر!

ٌةا ال وقــال  رِيطََتُه مـــن أهــِل الرِض، فيبقــى َعَجاجـــَ :" ال تقــوم الســاعُة حـــ  أيخــَذ هللاُ شــَ
 [. 100يعرفون معروفاً، وال يُنكرون منكراً "]

فالٌة كُحَفاَلِة الشَّعري والتمر، ال يُباهِلم :" َيذهُب الصاحلون، الوَُّل فالول، ويبقى حُ وقال  
 [ البخاري. 101هللاُ ابَلًة "]

الَخاً ويبقــى أهــُل الريــبا مــن ال يعــرإُل  وعــن عبــد هللا بــن مســعود قــال:" يـَـذهب النــاُس َأســْ
 [. 102معروفاً وال يُنكر ُمنكراً "]

 
غنيـــات. ومــــن مهــــورهنَّ هـــذا االحتفــــاء الكبـــري هبــــنَّ كنجمــــات . والقيــــان: امل1801صـــحيح ســــنن ال مـــذي:  98

 وبطالت، ومميزات، ومثل أعال ـ لبنات املسلمني ـ حُيتذ  هبن .. كما هو حاصل يف هذا الزمان!! 
 : رواه الطرباو، ورجاله ثقات. 280/ 7قال اهليثمي يف الزوائد  99

: إســناده صــحيح. ومعــد " شــريطته "ا أي 161/ 11أخرجه أمحد يف املســند، وقــال أمحــد شــاكر يف التخــري    100
  أهل الدين وا ري والصالح. و " الَعَجاجة "ا أي السفلة، والغوغاء، والراذل ممن ال خري فيهم.  

احلفالة: هم احلثالة والراذل من الناس، مثلهم مثل الرديء من التمر والشعري ونفايتهمــا. وقولــه " ال يُبــاهلم "ا   101
ُته وما ابلَْيُت بها أي   أك ث له " النهاية ". أي ال يرفع هلم   قدرًا، وال يُقيم هلم وزانً .. يُقال: ما ابلَيـْ

 : رواه الطرباو، ورجاله رجال الصحيح. 280/ 7قال اهليثمي يف اجملمع  102
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عــروإل والنهــي : بعــد أن بينــا أ يــة المــر ابملـ حكم المـر ابملعـروإل والنهـي عـن املنكـر
عن املنكر، واملزالق واملخاطر النامجة عن عدم المر ابملعروإل والنهي عن املنكر .. نعرهِج ـ إبذن هللا 
تعــاىل ـ إىل بيـــان حكـــم المــر ابملعـــروإل والنهـــي عــن املنكـــر، وبعـــض املســائل املتعلقـــة هبـــذا احلكـــم، 

 مستلهمني من هللا تعاىل السداد والتوفيق. 
عــني علــى كــل مســلم ومســلمة حبســبها أي حبســب علمــه وقدرتــه  : فهــو فــرضأمــا حكمــه

واستطاعته، ومكانته، وحاجة الظــرإل الــذي يعيشــه أو ُيصــادفه ل مــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر،  
. وهــذه اإيــة املعــين هبــا مجيــع املســلمني ومــن 16التغابن:فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم   كما قال تعاىل:
فالكل  اطب وُمطالب هللان يتقي هللا ما استطاع، ومن تقو  هللا تعاىل المر ابملعروإل   دون استثناءا

 والنهي عن املنكر كل حبسب علمه واستطاعته.  
:" كلكــم راٍع، وكلكــم مســؤول هذا هو احلكم العــام، وهــذا هــو الصــل، دلَّ عليــه، قولــه 
ومن دون اســتثناءا فكــل مســلٍم راع  عن رعيته " البخاري. فهذا احلديث عام وشامل لكل املسلمني

يط الراعــي رعيتــه ومــا اســ عاه هللا  وهو مسؤول عما اس عاه هللا إَيه، ومن الرعاية واملسؤوليةا أن حيــُ
 إَيه ابلنصح، والمر ابملعروإل والنهي عن املنكر. 

ــانِه، فـــإن   يوقـــال  ُْه بيـــِده، فـــإْن   يســـتطْع فبلسـ ســـتطع :" مـــن رأ  مـــنكم منكـــراً فليغـــريِه
 فِبَقْلِبها وذلك أضعُف اةنان " مسلم. 

ه بيــدها فقــد بــَِرَئ، ومــن   يســتطع أن  ويف روايــة عنــد النســائي:" مــن رأ  مــنكم منكــراً فغــريَّ
َُه بقلبــها فقــد بــرئ، وذلــك  َُه بيده فغريه بلسانها فقــد بــَِرئ، ومــن   يســتطع أن يغــريه بلســانه فغــريَّ يغريِه

 [. 103أضعُف اةنان "]
" من رأ  منكم "ا عام وشامل جلميع املسلمني املكلفني، ومن دون استثناء أحٍد   فقوله

منهما أي كل من رأ  منكم منكراً فليغريها فعل أمٍر يفيد الوجوب .. ومما يــدل علــى هــذا الشــمول 
والعمــوم يف التكليــف، خيــارات تغيــري املنكــر الــواردة يف احلــديث، والشــاملة جلميــع شــرائح املســلمني 

توَيهتم وقــدراهتما فــالقوي املــتمكن يغــري املنكــر بيــده، والقــل منــه قــوة وَتكينــاً يغــري بلســانه، ومســ 
والضــعيف الــذي ال يقــدر علــى واحــد مــن ا يــارين اإنفــي الــذكر ينكــر ويغــري بقلبــه .. وهــو أضــعف 

كمــا يف اةنــان .. وهــذا ا يــار الخــري ال ُيســتثد منــه مســلم يف قلبــه مثقــال حبــة خــردٍل مــن إنــان،  
فمن جاهدهم بيده فهو مــؤمٌن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم احلديث اإخر:"  

 بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اةنان حبَُّة خردٍل " مسلم.
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" فقــد بــَِرَئ "ا مفهــوم املخالفــة يقضــي هللان مــن   ينكــر املنكــر ـ أَيً كــان .. وكــل  وقولــه  
 ذنب واملؤاخذة واحملاسبة يوم القيامة. حبسبه ـ   يربأ من ال

ُها فإنَــّه ال يُقــرِهُب مــن أجــٍل وال وقال   :" ال ننعنَّ رجاًل  هيبُة الناِس أْن يقوَل حبقٍه إذا َعِلمــَ
[. وهــذا عــام وشــامل لكــل رجــل مســلما فهــو مطالــب هللان يصــدع ابحلــق، وأن 104يُبعــُد مــن ِرْزٍق "]

طها وهــو العلــم كــا يصــدع بــه ـ وأن ال ننعنــَّه مــن القيــام هبــذا أيمــر ابملعــروإل وينهــى عــن املنكــر ـ بشــر 
 الواجب الرهبة أو اهليبة من الناس وم هم. 

ه؟ وحنــوه قولــه  ُر أحــُداَن نـَْفســَ ه " قــالوا: َي رســوَل هللا كيــف حَيقــِ َرنَّ أحــدُكم نَفســَ :" ال حَيْقــِ
يــوَم القيامــة: مــا منعــََك أن تقــوَل يفَّ  ُل هللاُ قال:" يَر  أمــراً هلِل عليــه مقــااًل، مثَّ ال يَقــوُل فيــه، فيقــو 

َي ُكنَت أحقَّ أن ختَشى "]  [. 105َكذا وكذا؟ فيقول: خشيَة النَّاِس. فيقوُل: فإَيَّ
:" ال حَيِْقَرنَّ أحدُكم نَفَسه "ا وهذا خطاب للمسلمني مجيعاً مــن دون اســتثناءا أي وقوله  

ه، وبقيمــة دوره يف ا لمــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر واالنتصــاإل للحــق ـ ال يســتخفن أحــدُكم نَفســَ
فيحتقر نفسه يف املوارد واملواضع ال  يتعني عليه فيها أن يصدع كا يعلــم مــن احلــق، فيقــول لنفســه: 
من أان ح  أقول وآمر، مث ليتحمل تبعــات البيــان والصــدع ابحلــق غــريي ـ فيحملــه هــذا االســتخفاإل 

التفــريط كــا َيــب عليــه مــن البيــان والصــدع، واالنتصــار للحــق  واالحتقــار وا شــية مــن النــاس علــى
 وأهله!  

ويف الثر عن عبد هللا بن مسعود، قال: إذا رأيت الفاجَر فلم تستِطْع أن تُغريِه عليه فاكَفِهرَّ 
 [. 106يف وجهه "]

ومما يؤكد على وجوب المر ابملعروإل والنهي عن املنكر على مجيع املكلفني من املسلمني، 
وع املنكر يف كل ِزٍق وشارع، وبيــت ومكــان .. وخباصــة يف القــرون والعصــور املتــأخرة بعــد القــرون شي

خــرياً .. فقــد شــاع املنكــر والفســاد يف كــل مكــان .. وتعــددت  ا رية الثالثة ال  أثد عليها النيب 
يف فئــة معينــة  وسائله بصورة فاقت ا يال .. وابلتا  حصر مهمة المر ابملعروإل والنهي عــن املنكــر

من الناس مهما كانت كبرية .. ال نكــنهم مــن الوصــول إىل كــل منكــر يف مكانــه .. ويف زمــن حصــوله 
مـــن غـــري َتخـــري .. وابلتـــا  التقصـــري سيحصـــل وال بـــد .. وهـــو ال ينـــدفع إال بتعمـــيم وجـــوب المـــر 
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ــده . ــه وموقـــع تواجـ ــلمني، وكـــل يف مكانـ ــى عامـــة املسـ ــن املنكـــر علـ ــروإل والنهـــي عـ . وحبســـب ابملعـ
 استطاعته .. فتغيري املنكر واجب .. وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. 

لصــحابه علــى  وممــا يــدل كــذلك علــى هــذا العمــوم والشــمول يف التكليــف مبايعــة النــيب 
ملن َيلس ابلطرقات هللان يعطوا الطريق حقها ومنه رد   المر ابملعروإل والنهي عن املنكر .. وأمره  

لفقــراء املســلمني هللان يتصــدقواا  مر ابملعروإل، والنهي عن املنكر .. وكذلك توجيهه السالم، وال
هللان علــى كــل عظــم أو  وعد من الصدقات المر ابملعروإل والنهي عن املنكر .. وحنو ذلك قولــه 

من  مفصل من مفاصل اةنسان ـ وتعدادها ستون وثالمثائة مفصل ـ صدقة يف اليوم الواحد، وعدَّ 
ــه  الصـــدقات ــر .. وقولـ ــن املنكـ ــروإل والنهـــي عـ ــر ابملعـ ــدودات المـ ــر  املعـ ــن   أيمـ ا مـ ــَّ ــيس ِمنـ " لـ

ابملعروإل، وينه عن املنكر " .. وغريها من النصوص والتوجيهــات النبويــة الــ  تــدل علــى أن واجــب 
 المر ابملعروإل والنهي عن املنكر مهمة اجلميع ومن دون استثناء، وكل حبسبه. 

ــرآن الكـــر ، ــه تعـــاىل: ويف القـ ُروَن  قولـ ٍض أيَْمـــُ ــْ اء بـَعـ ُهْم َأْولِيـــَ ــُ اُت بـَْعضـ وَن َواْلُمْؤِمنـــَ ــُ َواْلُمْؤِمنـ
َهْونَ  . فدخول " أل " التعريف على املــؤمنني واملؤمنــات، يفيــد 71التوبة: عن املُنَكرِ  اِبْلَمْعُروإِل َويـَنـْ

َهْونَ  بـَْعُضُهْم َأْولَِياء العموم والشمولا أي كل املؤمنني واملؤمنات  عن  بـَْعٍض أيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروإِل َويـَنـْ
 .   املُنَكرِ 

: وإذا كان مجاع الدين، ومجيع الــوالَيت هــو أمــر وهنــيا 28/65قال ابن تيمية يف الفتاو  
فالمر الذي بعــث هللا بــه رســوَله هــو المــر ابملعــروإل، والنهــي الــذي بعثــه بــه هــو النهــي عــن املنكــر، 

ُروَن  ؤمنني، كمــا قــال تعــاىل:وهــذا نعــُت النــيب واملــ  ٍض أيَْمــُ اء بـَعــْ ُهْم َأْولِيــَ اُت بـَْعضــُ َواْلُمْؤِمنــُوَن َواْلُمْؤِمنــَ
ْونَ  هــَ ُروإِل َويـَنـْ ِر  اِبْلَمعــْ . وهــذا واجــب علــى كــل مســلم قــادر، وهــو فــرض علــى الكفايــة، عــن املُنكــَ

هــو القــدرة، فيجــب علــى  ويصري فرض عني على القادر الذي   يقم به غريه .. فــإن منــاط الوجــوب 
 هـ.   -. ا16التغابن:فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم  كل إنسان حبسب قدرته، قال تعاىل:

هــذا الــذي تقــدم ال يتعــارض وال ننــع مــن أن تــنهض فئــة أو طائفــة مــن املــؤمنني تتخصــص 
ئفـــة مـــن ذوي وتتفـــر. وتتصـــد  ملهمـــة المـــر ابملعـــروإل والنهـــي عـــن املنكـــر .. وتكـــون هـــذه الطا
 كما قال تعــاىل:الكفاءات والقدرات املميزة ال  َتكنهم من القيام هبذا الواجب على أكمل وجه،  

ِر َوُأْولَئــَِك هُــ  ِن اْلُمنكــَ ْوَن عــَ هــَ ُروإِل َويـَنـْ ُروَن اِبْلَمعــْ رْيِ َوأيَْمــُ وَن َوْلَتُكن مِهنُكْم أُمٌَّة يــَْدُعوَن ِإىَل ا ــَْ ُم اْلُمْفِلحــُ
:104آل عمران. 

ا أي طائفة تنتصب وتتفر. وتتخصص ملهمــة الــدعوة إىل  َوْلَتُكن مِهنُكْم أُمَّةٌ   فقوله تعاىل:
 ا ري، والمر ابملعروإل والنهي عن املنكر. 
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يعين اجملاهدين ا  الرواة وخاصةقال الضحاك: هم خاصة الصحابة  قال ابن كثري يف التفسري:  
وإن كــان  ،الشــأن  هلــذامتصــدية  كــون فرقــة مــن هــذه المــةيــة أن تواملقصود مــن هــذه اإ  ..  والعلماء

 هـ.  -ا ذلك واجباً على كل فرد من المة حبسبه
ُهْم  وحنــو ذلــك، قولــه تعــاىل: نـْ ٍة مــِه لِه ِفْرقــَ ن كــُ َر مــِ ْواَل نـَفــَ ُروْا َك فــًَّة فـَلــَ اَن اْلُمْؤِمنــُوَن لَِينفــِ ا كــَ َومــَ
يِن َولِ  وْا يف الـــدِه ٌة لهِيَـتَـَفقَّهـــُ َذُروَن طَ ئِفـــَ ــَْ ْم حيـ ْيِهْم َلَعلَّهـــُ ــَ وْا ِإلـ ْوَمُهْم ِإَذا رََجعـــُ ــَ . هـــذه 122التوبـــة:يُنـــِذُروْا قــ

الطائفــة الــ  تنفــر مــن كــل فرقــة لتتفقــه يف الــدين .. مــن مهامهــا وواجباهتــا أهنــا تنتصــب للــدعوة إىل 
 عاله. ا ري، والمر ابملعروإل والنهي عن املنكر، وهو معد اةنذار الوارد يف اإية أ

: م  يكون المر ابملعروإل والنهي عن املنكر فرض كفاية، فإن من أهل العلم مــن فإن قيل
صرَّح هللانه فرض على الكفايةا إن قام به نفر سقط الواجب عن اإخرين .. فكيف نوفــق بــني قــوهلم 

 هذا وبني ما تقدم هللانه واجب على مجيع املكلفني من املسلمني؟ 
هللاا إذ ل مر ابملعروإل والنهــي عــن املنكــر صــور وحــاالت إن قــام : ال تعارض إن شاء أقول

هبــا نفــر مــن املســلمني ســقط حكــم الوجــوب عــن اإخــرين، مثــال ذلــك: منكــر حصــل يف شــارع مــن 
الشوارع .. أو يف مكان من المكنة .. شهده مائة شخص .. أنكر هذا املنكر وأزالــوه مخســة مــنهم 

م .. يف هذه احلالــة ومثيالهتــا .. يســقط الوجــوب عــن البقيــة الــذين فقط .. فزال املنكر َتاماً إبنكاره
شهدوا املنكر مهما كان تعدادهما إذ املهم والواجب أن يُزال املنكر .. ال أن ُيشــارك كــل مــن شــهد 
املنكر يف إزالته .. فإن استعصى إزالة املنكر على ا مسة، تعني الوجوب على البقيــةا علــى كــل مــن 

ساهم وُيشارك حبسب اســتطاعته يف إزالــة هــذا املنكــر .. فــإن زال املنكــر ببعضــهم ـ شهد املنكر أن يُ 
قلوا أم كثروا ـ سقط الوجوب عن البعض اإخر .. فهذه الصورة ومثيالهتا هي املعنية من قول بعض 

 أهل العلم هللان المر ابملعروإل والنهي عن املنكر فرض على الكفاية.
إخر "ا أي يف إزالة هذا املنكر َتديداً .. إذ الوجوب وقولنا " سقط الوجوب عن البعض ا

ــات ومهـــام المـــر  ــر  مـــن عمليـ ــر  .. ويف عمليـــات أخـ ــر  .. وحـــاالت أخـ ــاهلم يف مواضـــع أخـ يطـ
ابملعروإل والنهي عن املنكرا لن عمليــات المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر غــري حمصــورة يف زمــن 

ات مطلقــة وشــاملة لكــل زمــان ومكــان .. وخباصــة يف ومكــان حمــددين مث ينتهــي المــرا بــل هــي عمليــ 
 زماننا هذا الذي شاع فيه املنكر يف مجيع جوانب احلياة.   

مثال آخر: منكر عام ماهر مسلح هللاسباب القوة واملنعة .. ينتدب لــه الســلطان املســلم أو 
. سقط الوجوب من ينوب عنه من ذوي الشوكة واملنعة من يستأصله ويُزيله .. فإن زال املنكر هبم .

عــن اإخــرين .. وإن   يــزل تعــني علــى اإخــرين املســا ة ـ كــل حبســب اســتطاعته ـ يف إزالتــه إىل أن 
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تتحقق الكفاية على إزالة املنكر .. فهذه الصور ومثيالهتا هي املعنية من قــول بعــض أهــل العلــم هللان 
 المر ابملعروإل والنهي عن املنكر فرض على الكفاية. 

ُعِلم عدم التعارض بني القولني وهلل احلمــد، وتبــني أن لكــل مــن القــولني معنــاه فإن ُعلم ذلك 
 وموضعه وتوجيهه املناسب الذي ال يتعارض مع اإخر. 

: كيــف نوفــق بــني أدلــة القــول بوجــوب المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر علــى فــإن قيــل
اَة الــَِّذيَن ِإن مَّكَّنــَّ  اجلميــع، وكــل حبســبه، وبــني قولــه تعــاىل: ُوا الزَّكــَ ــَ اَلَة َوآتـ اُموا الصــَّ اُهْم يف اْلَْرِض َأقــَ

وِر  . فاإيــة بينــت أن المــر ابملعــروإل 41احلــ :َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروإِل َوهَنَْوا َعِن اْلُمنَكِر َوّلِلَِّ َعاِقَبُة اْلُمــُ
كــن يف والنهــي عــن املنكــر مــن خصــائص وومــائف املمكنــني يف الرض، ولــيس كــل مســلم مكلــف مم

 الرض؟
: ال تعـــارض بـــني القـــولني وهلل احلمـــدا فـــاملمكنني يف الرض أيمـــرون كطلـــق املعـــروإل، أقـــول

وينهــون عــن مطلــق املنكــر، كــا يف ذلــك إقامــة احلــدود الشــرعية علــى مســتحقيها، بينمــا القــل مــنهم 
اعتهم، فــاهلل َتكيناً، أو املستضعفون من املسلمني أيمرون ابملعروإل وينهون عن املنكــر حبســب اســتط 

تعــاىل ال يُكلــف نفســاً إال وســعها، كمــا تقــدمت اةشــارة إىل ذلــك، وبــذلك ينتفــي التعــارض، ويتضــح 
 التوفيق، وهلل احلمد.

: أن املرء كلما ازداد َتكيناً ومهوراً وقوة وعلماً .. كلما تعــني عليــه مزيــد مــن خالصة القول
لمــر والنهــي الــ  ينبغــي عليــه أن ن هــا المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر .. وتوســعت مســاحة ا

ويقوم هبا .. وعلى قدر مهوره ودرجة َتكنه وعلمه من غــري زَيدة وال نقصــان .. وكلمــا ازداد ضــعفاً 
ــه، علــى قــدر  وعجــزاً كلمــا ضــاقت مســاحة المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر حبقــه، وأقيلــت عثرت

علــى القــوي القــادر املســتطيع .. ال َيــب علــى ضعفه وعجزه من غري زَيدة وال نقصان .. فما َيــب 
الضـــعيف العـــاجز .. لـــذلك ورد الـــنص هللان املـــؤمن القـــوي خـــري وأحـــب إىل هللا تعـــاىل مـــن املـــؤمن 

 الضعيف. 
 ـ شروط المر ابملعروإل والنهي عن املنكر: 

ْو  : فهــو شــرط لقبــول أي عمــٍل تعبــدي عنــد هللا تعــاىل، كمــا قــال تعــاىل:اةســالم -1 َولــَ
انُوْا يـَْعَملـُـوَن َأْشرَ  ا كــَ ُهم مــَّ نـْ ٍل  . وقــال تعــاىل:88النعــام:ُكوْا حلَــَِبَط عــَ ْن َعمــَ ا َعِملـُـوا مــِ َوقـَـِدْمَنا ِإىَل مــَ

 . 23الفرقان:َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثوراً 
كما أن غري املسلم فاقد لصل املعروإل وأعظمها أال وهو التوحيد، مرتكب لعظــم الشــر 

 تمثل يف الشرك .. وفاقد الشيء ال يُعطيه. واملنكرا وامل
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إال إذا كان أيمر كعروإل عام متعارإل عليه لد  الشعوب وابلفطرة أنــه معــروإل، وهنــى عــن 
منكر عام متعارإل عليه بني الشعوب هللانه منكــر .. فحينئــٍذ ال يُنكــر عليــه، وال ُننــع .. لن اةســالم 

اسد .. وتقليل الشــرور والضــرار مــا أمكــن .. وإن جاء إبنصاإل احلق .. وَتصيل املصال ودرء املف
مباركتــه حللــف الفضــول " املطيبــني "  َتقق ذلك عن طريق غري املسلمني .. فقــد صــح عــن النــيب 

لقيامــه علــى معــاٍن طيبــة منهــا إنصــاإل املظلــوم مــن ماملــه .. وكــان القــائمون علــى هــذا احللــف مــن 
 املشركني.
شــرطاً جلــواز مباشــرة المــر ابملعــروإل والنهــي عــن : وهذا شرط للوجــوب، ولــيس البلو.  -2

املنكــر، أو شــرطاً لقبــول العمــلا إذ للولــد الــذي هــو دون ســن البلــو. أن أيمــر ابملعــروإل وينهــى عــن 
:" املنكر، وله أجر إن فعــل، لكــن لــيس واجبــاً عليــها حبيــث إن   يقــم بــه أمث وحلقــه احلــرج، لقولــه 

 [. 107الصيب ح  حيتلم "]رُِفع القلم عن ثالثة ـ منهم ـ: وعن 
ُ نـَْفســاً  : لن العجــز يرفــع التكليــف، لقولــه تعــاىل:القــدرة أو االســتطاعة -3 اَل يَُكلــِهُف اّلله
 . 16التغابن:فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم  . وقوله تعاىل:286البقرة:ِإالَّ ُوْسَعَها 

 تكم به من أمٍر فأتوا منه ما أنه قال:" وما أمر  ويف احلديث، فقد صح عن النيب 
 استطعتم " متفق عليه. 

قال الشافعي رمحه هللا: فإن هللا تعاىل يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهــذا 
مستطيع ال يفعل ما استطاعه فيعذبها فإَّنا يعذبه لنه ال يفعل مع القــدرة، وقــد علــم هللا ذلــك منــه، 

 هـ. -يعذبه على ما   يستطعه اومن ال يستطيع ال أيمره وال 
والعجز يرفع التكليف فيما قد   العجز فيه دون ســواه، فمــثاًل مــن عجــز عــن تغيــري املنكــر 
ابليد، لكنه   يعجز عن تغيريه ابللسان، فهو معذور فيما قد عجز عنه، وهو عدم تغيري املنكر ابليد 

 ادر عليه. .. لكنه حماسب فيما لو   ينكر املنكر ابللسانا لنه ق
فاملنكر من حيث الكم والنوع والقوة .. تتفــاوت نســبه ودرجاتــه صــعوداً وهبوطــاً .. وُمنكــِر 
املنكر قد ال يستطيع أن ينكر كل أنواع املنكر على اختالإل أحجامها وقوهتا .. فحينئٍذ يُعــذر فيمــا 

 قد عجز عن تغيريه .. وما   يعجز عن تغيريه تعني عليه تغيريه بشرطه.
ــذر ابلعجــز، هــو العجــز الــذي ال نكــن دفعــه مــع بــذل ويُقــ  ال كــذلك: أن العــاجز الــذي يُع

اجلهد على دفعه .. أما إن كان قادراً على دفع عجزه .. مث ال يفعل .. وال َيتهد يف دفع عجزه مع 
قدرته على فعل ذلك .. فهذا ال يُعذر ابلعجز، وإن كان عاجزاًا لنه قادر على دفع عجزه لكنه ال 

 ل. يفع
 

 .  3703صحيح سنن أمل داود:  107
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قال ابن تيمية يف كتابه القيم رفع املالم: إنَّ العذر ال يكون عذراً إال مــع العجــز عــن إزالتــه، 
 هـ.    -وإال فم  أمكن اةنسان معرفة احلق فقصَّر فيه،   يكن معذوراً ا

: وال نعين هبذا الشرط أن يكون اإمر ابملعروإل والنــاهي عــن املنكــر مــن العلمــاء العلم  -4
.. فإقحام شرط " العلم " هبذا املعد يلزم منه تعطيل المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــرا   اجملتهدين

لشح المة هبؤالء العلماء اجملتهدين .. وإَّنا نعين هبذا الشرط أن يكون اإمر الناهي عاملاً كا أيمر به 
. لن جاهــل الشــيء كفاقــده وكا ينهى عنها أي عا  ابملسألة أو اجلزئية ال  أيمر هبا أو ينهى عنهــا .

 .. وفاقد الشيء ال ُنكن أن يُعطيه ل خرين.
أنــه قــال:" بلِهغــوا عــين ولــو آيــة " البخــاري. وابلتــا  ال يُقــال ملــن ال  فقــد صــح عــن النــيب 

يعلم من كتاب هللا تعاىل إال آيًة واحدة، ال تبلــغ هــذه اإيــة حــ  تــتعلم القــرآن كلــه .. وُتصــبح عاملــاً 
.. لكــن الــذي يُقــال لــه: اإيــة الــ   فإن هــذا  ــالف لــنص احلــديث، ولتوجيهــات النــيب   مطلقاً ..

 تريد أن تبلغها ل خرين، َيب عليك أن تتعلمها قبل أن تستشرإل مهمة تبليغها. 
 اةنــانُ  "قــال ؟نجي العبد مــن النــارهللا ماذا يُ  قلت َي رسولَ  :أبو ذر قالويف حديث آخر، 

مما رزَقه هللا "، قلت: َي رســوَل هللا أرأيــت  يرضحُ  "قال ؟هللا إن مع اةنان عمل نيبَّ  َي :قلت"، ابهلل 
ُح بــه؟ قــال:" هللا  َي رســولَ  :قلــت"،  نكــراملعــن وينهــى  عــروإلملأيمــر اب إن كــان فقــرياً ال َيــد مــا يرضــَ

 :قلــت"،  قٍ لخــر  يصــنعُ  :"قال؟ نكرٍ موال ينهى عن  أيمر كعروإلٍ  أن  ال يستطيع اً أرأيت إن كان عييَّ 
 إن كــان ضــعيفاً  أرأيــت: قلــت"،  يعني مغلوابً  :"قال ؟أرأيت إن كان أخرق ال يستطيع أن يصنع شيئاً 

 الذ  عن الناس َتسك ؟!ما تريد أن ت ك يف صاحبك من خري "فقال؟  ال يستطيع أن يعني مظلوماً 
 مــن هــؤالء إال خصــلةً  يفعــلُ  مــا مــن مســلمٍ  :"قــال؟ هللا إذا فعل ذلــك دخــل اجلنــة فقلت َي رسولَ  ".

 [.  108ة "]ه اجلنَّ لَ دخِ ه ح  تُ أخذت بيدِ 
ال ـ أي جاهاًل ـ  اً هللا أرأيت إن كان عييَّ :" َي رسوَل  الشاهد من احلديث، سؤال أمل ذرٍه 

ال قد أقره و  ينكر عليه قوله هللان اجلاهل    "ا والنيب نكرٍ موال ينهى عن   أيمر كعروإلٍ  أن  يستطيع
 .. مما دل أن العلم شرط، لن املشروط ال يــتم إال بــه، نكرٍ موال ينهى عن  ر كعروإلٍ أيم أن  يستطيع

 وهللا تعاىل أعلم.
أن ال يــؤدي المــر ابملعــروإل إىل تفويــت معــروإٍل أعظــم منــه، وال أن يــؤدي النهــي عــن  -5

وإل أكرب منه : فإذا كان المر ابملعروإل سيؤدي إىل تفويت معر املنكر إىل منكٍر أكرب منه أو مواٍز له
أمسك عن المر به التماساً لطلب املعــروإل الكــرب، مثالــه: حــرص املــرء علــى َتصــيل النوافــل علــى 

 
. والخــرق: هــو اجلاهــل كــا َيــب أن يعملــه، و  يكــن يف يديــه 2669أخرجــه الطــرباو، السلســلة الصــحيحة:  108

 َصنَعًة يكتسب هبا. عن " النهاية ".   
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حساب الفرائضا فهذا خطأ، والصواب أن يقدم طلب الفرض على ما دونــه مــن العمــال يف حــال 
خري أو تعــذر اجلمــع بينهمــا، وحنــو ذلــك االنشــغال بفــرض حيتمــل التــأخري، علــى فــرٍض ال يقبــل التــأ

التأجيل، كمن يعي الناس وأيمرهم ابملعــروإل، فجــاءه رجــل ـ وهــو يف هــذه احلالــة ـ فقــال لــه أريــد أن 
أسلم، فماذا أقول، وماذا أفعل .. فيتعني عليه حينئٍذ ترك موعظتــه ودرســه، بــل وخطبتــه يــوم اجلمعــة 

يتعــني علــى املــرء تعلمــه  وهو على املنرب .. وأن يلتفت إىل السائل لكي يلقنه الشهادتني، ويُعلمــه مــا
حلظة دخوله يف اةسالم .. لنه ال َيوز َتخري الكفر والشرك مــع القــدرة علــى إزالتــه ..  ولن إنقــاذ 
امرٍئ من ملمات الكفر والشرك إىل نــور التوحيــد واةنــان، أهــم مــن االنشــغال فيمــا دون ذلــك مــن 

ــا  جــرحي  ني، يصــعب اجلمــع بينهمــا يف وقــت املــواعي والــدروس مــع املســلمني .. وحنــو ذلــك مــن يُع
واحــد: جــريح حيتمــل جرحــه التــأخري لســاعات وركــا لَيم .. بينمــا اجلــريح اإخــر ال حيتمــل شــيئاً مــن 
هذا التأخري، ولو حصل ملات من فورها فحينئٍذ يتعني تقد  معاجلة من كان جرحه ال حيتمــل التــأخري 

واجلــور بــزعم نصــحهم وتــذكريهم وأمــرهم على اإخر .. وحنــو ذلــك مــن يــدخل علــى ســالطني الكفــر 
ابملعروإل .. ويكون ذلك على حســاب دينــه وعقيدتــه وتوحيــده .. وديــن وعقيــدة وتوحيــد النــاس .. 
فيــدخل علــيهم بــدين، وخيــرج مــن عنــدهم بــال ديــن، أو يكــون دينــه ديــن الطــاغوت .. ومثالــه كــذلك 

مثله مثل الشمعة ال  ُتضيء للناس  الذي يعلم الناس ا ري وينسى نفسه واملقربني من رمحها فيكون 
 وَترق نفسها .. وِقس على ذلك من المثلة. 

وكذلك يُقال عند تغيــري املنكــرا ال َيــوز تغيــري املنكــر إذا كــان ســيؤدي إىل منكــر أكــرب منــها  
كأن تُزال معصية كعصية أكرب منها، مثاله: أن يفجر خاانً أو ابراً مع علم الفاعل املسبق أن تفجــريه 

دمريه هلـــذا البـــار وا ـــان ســـيؤدي إىل قتـــل النفـــس الربيئـــة املعصـــومة  .. أو يقتـــل العشـــرات مـــن وتـــ 
املســلمني واإمنــني بذريعــة قتــل كــافر حمــارب .. فهــذا مثلــه مثــل مــن يزيــل منكــر كنكــر أكــرب منــه .. 

 ويزيل ضرراً بضرٍر أكرب منه، وهذا ال َيوز.
منهــا .. كمــن يــ ك اجلهــاد يف ســبيل هللا هــرابً وحنوه الذي يهرب من فتنة ليقــع يف فتنــة أشــد 

مــن فتنــة النســاء .. أو فتنــة الــدنيا .. أو يــ ك اجلمعــة واجلماعــات حــ  ال تقــع عينــه علــى شــيء مــن 
منكرات السواق .. فهذا أيضاً مثله مثل الذي يستبدل الذي هو أدَّن ابلذي هو خــري وأعــال، كمــا 

ُهم مَّن يـَُقوُل ائْ   قال تعاىل: اِفرِيَن َوِمنـْ نََّم َلُمِحيطــٌَة اِبْلكــَ َنِة َسَقُطوْا َوِإنَّ َجهــَ َذن  ِه َواَل تـَْفِتينِه َأاَل يف اْلِفتـْ
:وقال تعاىل:49التوبة .  َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل . أي فتنة الشرك واســتعالء كلمتــه 191البقرة:َواْلِفتـْ

ــاد .. أشــد مــن فتنــة  القتــل النــات  عــن قتــال املشــركني احملــاربني، .. وبســط نفــوذه علــى الــبالد والعب
 ودفعهم عن بالد وحرمات املسلمني.  
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كما ال َيوز أن تُزال الكبــائر بكفــر، أو أن يــؤدي إزالتهــا إىل كفــر، أو يــُزال كفــر جمــرد بكفــر 
ن ُدونِ  مغلي، أو يُؤدي إىل كفر مغلي، كما يف قوله تعاىل: بُّوْا الَــِّذيَن يــَْدُعوَن مــِ بُّوْا  َواَل َتســُ اّللِه فـََيســُ

. علماً أن سب ولعن الطواغيت والنداد الــ  تُعبــد مــن دون هللا 108النعام:اّللهَ َعْدواً بَِغرْيِ ِعْلٍم 
ْدواً  تعاىل جائز .. إال أنه إذا كان سيتم بصورة تؤدي عند الطرإل اإخر إىل أن يسب هللا تعــاىل  عــَ

 . َعْدواً بَِغرْيِ ِعْلٍم  ف عن سب آهلتهم ح  ال يسبوا هللا تعاىل ا فحينئٍذ يتعني التوقبَِغرْيِ ِعْلٍم 
وحنــو ذلــكا أن يــُزال منكــر كنكــر مماثــلا كمــن يُزيــل حجــراً عــن طريــق النــاس حبجــٍر أخــر  
مثلها فهذا أيضاً ال َيوزا لنه من العَبث، وفيه مضيعة ل وقات والطاقات من دون مقابل وال طائل 

 قد هنى عن ذلكا حيث أمران ابغتنام الوقات والطاقات اب ري وكا ينفع الناس.  يُذكر .. واةسالم
: فإنكـــار املنكـــر أربـــع درجـــات، الوىل: أن يـــزول 2/16قـــال ابـــن القـــيم يف كتابـــه العـــالم 

وخيلفه ضده، الثانية أن يقل وإن   يزل  ملته، الثالثــة: أن خيلفــه مــا هــو مثلــه، الرابعــة: أن خيلفــه مــا 
[، والرابعــة حمرمــة، فــإذا 109ر منــها فالــدرجتان الوليــان مشــروعتان، والثالثــة موضــع اجتهــاد]هــو شــ 

رأيَت أهل الفجور والفسوق يلعبون ابلشطرن  كــان إنكــارك علــيهم مــن عــدم الفقــه والبصــرية إال إذا 
 نقلتهم منه إىل ما هو أحب إىل هللا ورسولها كرمي النشاب، وسباق ا يل، وحنو ذلك. 

شــيه اةســالم ابــن تيميــة قــدس هللا روحــه ونــور ضــرحيه، يقــول: مــررُت أان وبعــض ووعــُت 
أصحامل يف زمن التتار بقوٍم منهم يشربون ا مر، فأنكَر عليهم من كان معي، فأنكرُت عليه، وقلــت 
لــه: إَّنــا حــرَّم هللا ا مــَر لهنــا تصــد عــن ذكــر هللا، وعــن الصــالة، وهــؤالء يصــدهم ا مــر عــن قتــل 

 هـ.  -يب الذرية، وأخذ الموال، فدعهم االنفوس وس
فإن ُعلم ذلك، بقي أن ُنشري إىل أن تقدير ومعرفة املنكر الصغر من املنكر الكرب، وَتييــز 
أحد ا عــن اإخــر .. مــرده إىل حكــم وتقــديرات الــنص الشــرعي .. ولــيس للهــو  .. أو لشــيء مــن 

اً عن النص الشرعي وتوجيهاته وإرشاداته قد حظوع النفس وما َتيل إليه وتتمناها لن اةنسان بعيد
نيل وَينح إىل اختيار ما يضره وال ينفعه، مث هو مع ذلك حيسب نفسه أنه ممــن حيســنون صــنعاً، كمــا 

 ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم   قال تعاىل:
ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن  َوَعَسى  . 216البقرة:َأن َتُِبُّوْا َشْيئاً َوُهَو َشري لَُّكْم َواّلله

 
إال إذا رجح التفاوت من وجــه قد تقدم أن إزالة املنكر كثله من كل الوجوه فهو من العبث الذي هُنينا عنه ..   109

ــه نــوع مصــلحة راجحــة كإمهــار شــوكة  خفــي بــني املنكــر املــزال، واملنكــر امل تــب عــن إزالــة املنكــر .. وكــان يف إزالت
املســلمني وُتــريئهم علــى الصــدع ابحلــق وحنــو ذلــك ..  فهــذا الــذي يســتدعي االجتهــاد والنظــر والتقــدير .. أمــا إذا 

 ٍذ من العبث أن يُزال املنكر كثله، وهو قوالً واحداً ال َيوز! استوَي من كل الوجوه .. فحينئ
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ْنعاً  وقـــال تعـــاىل: ُنوَن صـــُ ْم حُيْســـِ ُبوَن َأهنـــَُّ ْم حَيْســـَ اِة الـــدُّنـَْيا َوهـــُ ْعيـُُهْم يف احْلَيـــَ لَّ ســـَ ِذيَن ضـــَ الـــَّ
:104الكهف  . 

إل والنــاهي عــن املنكــر، اب لــق احلســن، واالعتــدال، والصــرب، أن يتحلــى اإمــر ابملعــرو  -6
لن الغـــرض مـــن المـــر ابملعـــروإل والنهـــي عـــن املنكـــر، لـــيس جمـــرد المـــر [: 110والرفـــق، واحلكمـــة]

ابملعروإل والنهــي عــن املنكــر، وإَّنــا الغــرض منــه بســط املعــروإل ونشــره وإعــالء كلمتــه، وإزالــة املنكــر 
ابملعروإل الناهي عن املنكر من أن يلتمس مجيع الســباب وا صــال وأسبابه .. وابلتا  ال بد ل مر 

 والصفات احلميدة ال  تُعينه على َتقيق هذا الغرض، وأجره على هللا تعاىل. 
من هذه السباب وا صال: انتهــاج الوســطية فيمــا أيمــر بــه وينهــى عنــها مــن غــري جنــوح إىل 

ون الســبَّاق لاللتــزام كــا أيمــر بــه وينهــى عنــه .. إفراط أو تفريط، وأن يتحلى اب لــق احلســن، وأن يكــ 
 فال أيمر خبلق ال أيتيه .. أو ينهى عن خلق وأيتيه!

وكــذلك عليــه أن يتحلــى ابلصــرب علــى َتمــل الذ ، ومــا ُنكــن أن ُيصــيبه مــن أذ  بســبب 
هى .. وأن أمره ابملعروإل وهنيه عن املنكر .. وأن يكون رفيقاً فيما أيمر به وينهى عنه، وكن أيمر وين

يتحلــى ابحلكمــة الــ  َتكنــه مــن وضــع الشــياء يف موضــعها الصــحيح واملناســب مــن غــري إفــراط وال 
 تفريط .. وغريها من املعاو والخالق النبيلة ال  تعينه على َتقيق هذا الغرض. 

 .4القلم:َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  :قال تعاىل يف وصف نبيه 
ْؤِمِننَي َلَقدْ   وقال تعاىل: رِيٌص َعلــَْيُكم اِبْلمــُ ا َعنــِتُّْم حــَ  َجاءُكْم َرُسوٌل مِهْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه مــَ

 . 128التوبة:َرُؤوإٌل رَِّحيٌم 
ْن َحْولـِـَك   وقال تعاىل: وْا مــِ ِب الَنَفضــُّ فَِبَما َرمْحٍَة مِهَن اّللِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظــهاً َغلــِيَي اْلَقلــْ

بُّ فَــ  ْل َعلــَى اّللِه ِإنَّ اّللهَ حيــُِ َت فـَتَـوَكــَّ ِر فـَـِإَذا َعَزمــْ اِوْرُهْم يف اَلمــْ تَـْغِفْر هلــَُْم َوشــَ ُهْم َواســْ نـْ وَكِهِلنَي اْعُف عــَ  اْلُمتـــَ
:159آل عمران  . 

اِدهْلُم وقــال تعــاىل: َنِة َوجــَ ِة احلَْســَ ِة َواْلَمْوِعظــَ ــِهَك اِبحلِْْكمــَ ِبيِل رَب ُن  ادُْع ِإىِل ســَ َي َأْحســَ اِبلــَِّ  هــِ
:125النحل . 

نُ  وقــال تعــاىل: َي َأْحســَ ــَِّ  هــِ ــُوْا ال اِدي يـَُقول ــَ . فــاملؤمن مطالــب هللان 53اةســراء: َوقــُل لِهِعب
 يقول ويتحر  من قوله وكالمه الحسن، وليس احلسن وحسب.

مِ  ومــن وصــية لقمــان احلكــيم البنــه وهــو يعظــه، كمــا قــال تعــاىل: ْر ََي بــُيَنَّ َأقــِ اَلَة َوْأمـــُ  الصــَّ
 . 17لقمان:اِبْلَمْعُروإِل َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصرِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلُُموِر 

 
 هذا البند ليس شرطاً، وإَّنا هو واجب .. استحسنا وضعه هنا ملناسبته ملوضوع الفقرة.   110
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رَ   وقال تعاىل: ِس َوالثَّمــَ َواِل َوالنفــُ ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِهَن اْ َوإْل َواجْلُوِع َونـَْقٍص مِهَن اَلمــَ اِت َولَنَـبـْ
 . 155البقرة:َوَبشِهِر الصَّاِبرِيَن 

روا  ويف احلديث، فقد صح عــن النــيب  روا، وَيســِه روا وال تُنفــِه أنــه قــال:" ادعــوا النــَّاس، وَبشــِه
 وال تـَُعسِهُروا " مسلم. 

َب أحــدُكم فلَيسْــ وقــال   روا، وإذا َغضــِ رُوا وال تـُنَـفــِه روا، وَبشــِه ُروا وال تـَُعســِه ُكت :" َعلِهمــوا، وَيســِه
["111.] 

ريِهَ رســوُل هللا    ن إمثــاً   وعن عائشة، أهنا قالت:" مــا خــُ بــني أمــرين إال أخــَذ أيســَرُ ا، مــا   يكــُ
ُة هللِا فينــتقُم هلل هبــا " متفــق  كان أبعَد الناِس منه، وما انتقم رسوُل هللا  لنفِسه، إال أن تُنَتهــك حرمــَ

 عليه. 
ُكم والُغُلو يف الدين، فوقال    [. 112إَّنا هَلَك من كان قبلُكم ابلغلوِه يف الدين "]:" إَيَّ
 [. 113:" إنَّ الديَن ُيْسٌر، ولن ُيَشادَّ الديَن أحٌد إال َغلَبه " البخاري]وقال  
 [. 115[، فإنَُّه من يُغاِلب هذا الديَن يغلُُبه "]114:" عليُكم هدَيً قاِصدًا]وقال  
 المِر ُكلِهه " البخاري. :" إنَّ هللَا رفيٌق حُيبُّ الرهِفَق يفوقال  
:" إنَّ هللَا رفيٌق حُيبُّ الرهِفَق، ويُعِطي على الرفِق ما ال يُعطي على العنِف، وَما ال يُعطي وقال   

 على ما سواُه " مسلم.
 :" إنَّ الرهِفَق ال يكوُن يف شيٍء إال زانَُه، وال يُنزَُع من شيٍء إال شانَه " مسلم.وقال  
 َرِم الرهِفَق حُيَْرِم ا رَي " مسلم. :" َمن حيُ وقال  
  .إن من خياركم أحسَنُكم أخالقاً "متفق عليه:" وقال  
  [. 116]:" أكمل املؤمنني إناانً أحسُنهم خُلقاً "وقال  
   [. 117]:" إن املؤمن لُيدرك حبسن ُخلقه درجة الصائمِ القائم "وقال  

 
 . 4027روها أمحد، صحيح اجلامع:  111
نا هــو كــل مــا زاد الغلــو يف الــدي. و 1283رواه أمحد، والنسائي، وابــن ماجــه، وغــريهم، السلســلة الصــحيحة:   112

 عن املشروع املنصوص عليه يف الكتاب والسنة. 
: واملشــادة ابلتشــديد املغالبــة، واملعــد ال يتعمــق أحــد يف العمــال الدينيــة 117/ 1قــال ابــن حجــر يف"الفــتح"  113

 هـ.  -وي ك الرفَق إال عجز وانقطع فُيغلب ا
 يط. أي طريقاً معتدالً وسطاً من غري جنوح إىل إفراط وال تفر  114
. وقولــه " يُغالــب "ا أي َيــنح للتشــدد 95رواه ابن أمل عاصم يف السنة، وصححه الشيه انصــر يف التخــري :   115

 .. ويعتزل الرفق واالعتدال .. فال أيخذ ابلرخص الشرعية حيث ينبغي الخذ هبا. 
 . رواه ال مذي، وقال: حديث حسن صحيح 116
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املــؤمن يــوم القيامــة مــن ُحســن ا لــق، وإن هللا  :" مــا مــن شــيٍء أثقــُل يف ميــزان العبــد وقــال  
 [.118]يبغض الفاحش البذيَّ "

، إذ َعطــَس رجــٌل مــن القــوم، وعــن معاويــة بــن احلكــم، قــال: بينمــا أان ُأصــلِهي مــع رســوِل هللا  
فقلت: يرمُحَك هللاُ، فرماو القوُم هللابصارهم، فقلت: واثكــل أميــاه، مــا شــأنُكم تنظــرون إ ؟! فَجعلـُـوا 

ا صــلَّى رســوُل هللا َيضــر  ، فلمــَّ ا رأيــتهم ُيصــمِهُتوَنين، لكــينِه ســَكتُّ ـ  بون هللايــِديهم علــى َأفخــاِذهم فلمــَّ
َربين، وال  َرو، وال ضــَ فبأمل هو وأمِهي، ما رأيُت معلِهماً قبَله وال بعــَده أحســن تعليمــاً منــه ـ فــوهللا مــا كهــَ

 مــن كــالِم النــَّاس، إَّنــا هــو التَّســبيُح والتكبــرُي َشَتمين، مث قال:" إن هــذه الصــالَة ال يصــُلُح فيهــا شــيءٌ 
 وقراءُة القرآن " مسلم. 

 يبــولُ  فقــامَ  ،عــرامل أَ  إذ جــاءَ  هللا  مع رسولِ  يف املسجدِ  حننُ  بينماوعن أنس بن مالك، قال:  
 "،وه عُــ دَ  ،وهمُ رِ زْ تُـ  ال" : هللا قال : قال رسولُ  !مه هْ : مَ  فقال أصحاب رسول هللا ِد،املسجِ  يف

مــن هــذا  لشــيءٍ  حُ صــلُ ال تَ  دَ اجِ املسَــ  هــذهِ  " إنَّ :فقــال لــه دعــاهُ  هللا  رســولَ  مث إنَّ  .حــ  ابلَ  وهف كُــ 
 فجــاءَ  ،القــوم مــن رجــالً  قــال فــأمرَ . " رآن القُــ  وقــراءةِ  ،، والصالةِ  هللاِ  إَّنا هي لذكرِ  ،رالقذَ و  البولِ 
  مسلم. ه عليه.نَّ ، فشَ اءٍ من مَ  بدلوٍ 

 هريرة، قال: قام أعرامل فبال يف املسجد! فتناوله الناس ـ أي ابلزجــر واملنــع ـ ويف رواية عن أمل  
رين، و  تُبَعثــوا فقــال هلــم رســول هللا  ا بُِعثــُتم ُمَيســِه ن مــاٍء، فإَّنــَّ واً مــِ ه َدلــْ ــِ وا علــى بول وه وأهرِيقــُ :" َدعــُ

 [. 119ُمَعسِهرين "]
الط النــاَس، ويصــرُب علــى أذوقــال   اهــم، أعظــُم أجــراً مــن املــؤمن الــذي ال :" املــؤمُن الــذي خيــُ

 [. 120خُيالط الناس، وال يصرب على أذاهم "]
يِهَض إليــه فيــه مــن يُؤذيــه، أو قــال: منافقــاً يؤذيــه وقــال   :" لــو كــان املــؤمُن يف جحــِر ضــبٍه لقــُ
["121  .] 

 
 .4013صحيح سنن أمل داود:  117
 . قال:حديث حسن صحيحرواه ال مذي، و   118
زجــر الرجــل ومنعــه مــن أن يــتم  . أقــول: اعتــرب النــيب 55رواه البخاري، والنسائي، صحيح ســنن النســائي:   119

 بوله نوع من أنواع التعسري املنايف للتيسري، فما يكون القول فيمن يعسر على املسلمني أمر دينهم؟    
.. هــل  املسلمني ما فعله العرامل جــاهالً يف مســجد النــيب مث لو أن جاهالً فعل اليوم يف مسجد من مساجد    

 ترونه خيرج حياً من املسجد؟! 
 .  3257صحيح سنن ابن ماجه:  120
ــادة بــن يعقــوب بــن عبــد هللا 286/ 7قــال اهليثمــي يف اجملمــع  121 ــو قت : رواه البــزار والطــرباو يف الوســط، وفيــه أب

 العذري و  أعرفه، وبقية رجال الطرباو ثقات. 
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لولده:" إذا أراد أحدكم أن أيمَر ابملعروإل أو ينهى عن املنكر  ومن وصية ُعمري بن حبيب  
 فليوطِهن نفسه على الصرب على الذ ، ويِثق ابلثواب من هللا تعاىل فإنه من وثق ابلثواب من هللا 

 [.122  يضره مسُّ الذ  "]
وغريها كثري من النصوص ال  َتض املؤمن ـ وخباصة من يتفر. وينتصب ملهمة المر ابملعروإل  

احلميــدة والنبيلــة الــ  َتكنــه مــن أداء  والنهي عن املنكــر ـ  علــى ضــرورة وأ يــة أن يتحلــى ابلصــفات
 مهمته الدعوية النبيلة يف هذه احلياة على أحسن وأكمل وجه. 

ِلِمنَي  قـــال تعـــاىل:  ــْ َن اْلُمسـ يِن مـــِ ــَّ اَل ِإنـ ــَ احِلاً َوقـ ــَ َل صـ ــِ ا ِإىَل اّللَِّ َوَعمـ ــَ ن َدعـ ــِهَّ ْواًل ممـ ــَ ُن قــ ْن َأْحســـَ ــَ َومـ
:سن منه قواًل وعماًل ودرجة عند هللا تعاىل.. فهذا بنص اإية الكرنة ال أحد أح33فصلت 

ُْه بيِده، فــإْن : قد دل قوله ـ مراتب ودرجات إنكار املنكر  :" من رأ  منكم منكراً فليغريِه
فمن جاهدهم :"   يستطْع فبلسانِه، فإن   يستطع فِبَقْلِبها وذلك أضعُف اةنان " مسلم. وقوله  

فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك   بيده فهو مؤمٌن، ومن جاهدهم بلسانه
من اةنان حبَُّة خردٍل " مسلم. أن مراتب ودرجات تغيري املنكر ثالث: أوهلا وأعالها التغيــري ابليــد، 

 مث ابللسان، مث ابلقلب.
 كيف نفهم ونفسر هذا ال تيب والتدرج يف إنكار املنكر ..؟  
رآه أن يُغريه بيده، فإن   يستطع فبلسانه، فإن   يستطع فبقلبه  هل كل منكٍر يُر  ينبغي ملن   

 .. كما يظن أو يفهم البعض؟!  
: ليس املراد من احلديث ذلكا وإَّنا املراد أن املنكر املتمنع الذي يستعصي تغيريه إال اجلواب 

ابللســان .. أو  ابليــد فهــو الــذي خيضــع هلــذا ال تيــب يف اةنكــار .. أمــا إن كــان املنكــر يُنكــر ويُغــري
ابهلجــر .. أو دون ذلــك كــالنظرة وتقطيــب الوجــه واحلــاجبني يف وجــه صــاحب املنكــر وحنــو ذلــك .. 
فحينئــٍذ احلكمــة تقتضــي تغيــريه ابللســان أو كــا هــو دون ذلــكا لن الغــرض مــن إنكــار املنكــر ـ كمــا 

لداة ال  يُنكر هبا هذا سبق أن ذكران ـ إزالة املنكر، هللاقل ضرٍر أو حرج ممكن .. وليس الوسيلة أو ا
يــدرك هــذا املعــد، ويعلــم أن  املنكر أو ذاك .. ومن يقف على شيء من سرية احلبيــب املصــطفى 

  يكن يغري كل منكر ابليد .. بل يف كثري مــن الحيــان كــان يُغــريه ابلتلمــيح دون التصــريح،   النيب  
إال إذا كان هذا املنكــر قــد استعصــى علــى  وبقوله " ما ابل أقوام .."، مع قدرته على تغيريه ابليد ..

 الطاعة وا ضوع واالنقياد للحق .. وأىب إال االستقواء علــى احلــق ابلباطــل .. فحينئــٍذ كــان النــيب 
 ينكره ويغريه بيده .. وأيمر هللان يُنكر ويُغري هذا املنكر ابليد .. لنه ال سبيل 
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 د مما كان ال بد منه. ةنكاره وتغيريه سو  استخدام اليد والقوة .. وال ب
وابلتا  فإن اإمر ابملعروإل والناهي عن املنكر ـ قبل أن يقدم على تغيري املنكر ـ ال بد من أن  

يقدِهر الوسيلة النفع يف إنكار املنكر وتغيريها فإن كانت الوسيلة النفع استخدام اليد اســتخدم يــده 
مة .. اعتمد هذه الوسيلة من دون أن يتعــداها .. وإن كانت الوسيلة النفع استخدام اللسان والكل

إىل غريها وإن كان قــادراً علــى إنكــار املنكــر بيــده .. وهــذا مــن مقتضــيات العمــل ابحلكمــة واملوعظــة 
 احلسنة ال  تلزمنا هبا النصوص الشرعية. 

ن ونستفيد كذلك من هذا ال تيب الوارد يف احلديث أعاله أن العمل من اةنان .. وأن اةنــا 
يزيد وينقص .. وأن املؤمنني يتفاضلون فيما بينهم يف درجة وقوة اةنان .. وأن اةنان ينتفي ابنتفاء 
إنكار املنكر يف القلبا لن ليس وراء إنكار القلب سو  االستحسان، واةقرار والرضى، والرضــى 

عــن مصــطلح  ابلكفــر كفــر .. وهــذه معــاٍن قــد تقــدم احلــديث عنهــا بشــيء مــن التوســع عنــد احلــديث
 ومفهوم اةنان، فلرياجعه من شاء. 

ــلم   ــلطان املسـ ــوراً ابلسـ ــد لـــيس حمصـ ــر ابليـ ــار املنكـ ــذلك أن إنكـ ــذا ال تيـــب كـ ــن هـ ونســـتفيد مـ
وحسب ـ كما ُيشاع ـ وإَّنا إحاد املسلمني أن يغري املنكر بيــده بشــرطها والــذي منــه القــدرة، وأن ال 

 ت علــى ذلــك نصــوص أخــر ، كمــا يف قولــه تعــاىل:يؤدي إنكــاره للمنكــر إىل مــا هــو أنكــر منــه، دلــ 
 . 39الشور :َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاهَبُُم اْلبَـْغُي ُهْم يَنَتِصُروَن 

أنه قال:" من قُِتل دون ماله فهو شــهيد، ومــن قُتــِل دون  ويف احلديث، فقد صح عن النيب  
[. أي مــن 123هــو شــهيد "]دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون أهلــه ف
 قُتِل دفاعاً عن ماله أو دمه أو دينه أو أهله ـ يف سبيل هللا ـ فهو شهيد.

 [.124:" من قُِتل دون مظلمته، فهو شهيد "]ويف حديث آخر، قال  
، فقال: الرجُل أيتيين فرييد ما  ـ أي عنوة بغــري حــق وعن  ارق، قال: جاء رجل إىل النيب  

 "، قال: فإن   يذكر؟ قال:" فاستعن عليه من حولك من املسلمني "، قال: فإن ـ؟ قال:" ذكِهره ابهلل
  يكــن حــو  أحــٌد مــن املســلمني، قــال: فاســتِعن عليــه ابلســلطان " قــال: فــإن أن  الســلطان عــين، 

 [.125قال:" قاتل دون ماِلك، ح  تكون من شهداء اإخرة، أو َتَنع ماَلك "]
 طيبًة هبا نفُسُه، يريد وجه هللا والدار اإخرةا   يُغيِهب شيئاً  :" من أدَّ  زكاة مالهوقال  

 
 . 6445أخرجه أمحد وغريه، صحيح اجلامع:   123
 . 6447أخرجه النسائي وغريه، صحيح اجلامع:  124
 .  3803صحيح سنن النسائي:  125
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مــن مالــه، وأقــاَم الصــالَة، وأد  الزكــاَة، فتعــده  عليــه احلــقُّ، فأخــَذ ســالَحُه فقاتــَل، فُقتــِل فهــو شــهيد 
["126  .] 

ــو اطَّلــَع رجــٌل يف بيتــك ـ أي خلســة ومــن دون إذنــك ـ فحذفتــه حبصــاٍة، ففقــأت وقــال   :" ل
 [. 127ما كان عليك ُجناح "]عينه، 
ملــا أاته رجــٌل بيــده  : وكما يف قصة عمــر بــن ا طــاب 15/122قال ابن تيمية يف الفتاو   

َذ امرأتــه فضــربه ابلســيف، فــأقره عمــر علــى ذلــك وشــكره،  سيف فيه دٌم، وذكــر أنــه وجــَد رجــاًل تفخــَّ
 هـ.  -وقِبل قوله أنه قتله لذلك إذ مهرت دالئل ذلك ا

من النصوص ال  ُُتيز للمرء أن ينتصف حلقه ومظلمته أو أن يُباشــر تغبــري املنكــر   وغريها كثري 
بنفسه ويده ـ لكن بشرطه كما تقدم ـ  وفيما تقدم ذكره كفاية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

 شهيد.
وهــو  : علمنــا كيــف يُغــريَّ املنكــر ابليــد واللســان .. لكــن كيــف يُغــريَّ املنكــر ابلقلــب ..فــإن قيــل 

 عمل قليب ال يتعد  ابطن صاحبه؟  
: تغيري املنكر ابلقلب ـ وهو أضعف اةنــان ـ  ال بــد أنــه مــع الــزمن، ومــع حــديث الــنفس أقول 

املستمر واملنبعث من إنكار القلب حيمل صاحبه ابتداًء على تغيري ورفع ما نزل به من ضعف وعجز 
كنه فيما بعد من تغيري املنكر ابللسان .. ومن مث لريقى يف القوة واالستطاعة إىل درجة أعلى وأرفع َت

 ابليد.
فمن املقدمات الضرورية واهلامة لتغيري املنكر ابللسان أو ابليد .. تغيري املنكر أواًل ابلقلب ..  

أما مــن ال ينكــر املنكــر وال يُغــريه بقلبــه .. فهــو مهــزوم ال حمالــة .. وهــو اثنيــاً ال ُنكــن أن يــنهض ـ يف 
ة والتمكني ـ إىل تغيري املنكر ابللسان أو ابليد .. لذا فإن تغيــري املنكــر ابلقلــب هــو آخــر مراحل القو 

خطوط املواجهة والدفاع واملناعة ـ ال  ال نكن ُتاوزها ـ الذي حيمــل صــاحبه ـ ولــو بعــد حــني ـ علــى 
اء لفــي الكر على املنكر وأهله من جديد عند التقاط النفاس، وإعــداد العــدة مــن جديــد .. لــذا جــ 

ة خــرَدٍل .. لنــه ابنتفــاء إنكــار  ــه لــيس وراء إنكــار وجهــاد القلــب مــن اةنــان مثقــاُل حبــَّ احلــديث أن
القلب وجهاده .. تكون قد اهنارت مجيع خطوط املقاومة والدفاع أمام الباطل وأهلــه .. وانكشــفت 

  َتكنه من املقاومة أو احلرمات من غري حارس وال مانع للطامعني الغزاة .. وفقد اةنسان املناعة ال
 النهوض للمقاومة واستئناإل احلياة من جديد!  

 
 . 2655أخرجه ابن خزنة يف صحيحه، السلسلة الصحيحة:  126
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عَبٍة مــن نفــاق وحنو ذلــك قولــه    :" مــن مــاَت و  يَغــُز، و  حيــدِهث نفســه ابلغــزو، مــات علــى شــُ
[. لن حديث النفس الصادق ال بد أنه حيمل صــاحبه ـ يومــاً مــن الَيم ـ علــى الغــزو ابلــنفس 128"]

نان .. مــن ه نــا تكمــن أ يتــه وأ يــة اســتمراره .. وتكمــن خطــورة مــن ي كــه أو يســهو عنــه .. والســِه
فحديث النفس هو ا طوة الوىل والهــم حنــو االنطــالق واحلركــة للغــزو يف ســبيل هللا ابلــنفس واملــال 
واحلــراب .. وكــذلك تغيــري املنكــر ابلقلــب فهـــو ا طــوة الوىل والهــم لالنطــالق حنــو تغيــري املنكـــر 

 أو اليد، وهللا تعاىل أعلم.ابللسان 
: كيــف نوفــق بــني القيــام بواجــب المــر ابملعــروإل والنهــي عــن املنكــر، والصــدع ابحلــق فــإن قيــل 

على ما ي تب عليه من نوع بالء ـ كما تقدم ـ، وركــا يــؤدي ابإمــر ابملعــروإل والنــاهي عــن املنكــر إىل 
هداء محــ :" أن يُقتــل وُيستشــهد، كمــا يف قولــه  زُة بــُن عبــِد املطلــب، ورجــٌل قــاَم إىل إمــاٍم ســيِهُد الشــُّ

ُه "، قــالوا: وكيــف وبــني قولــه [. 129جائٍر فأمَره وهنــاُه فقتَـلــَُه "] :" ال ينبغــي للمــؤمن أن يــُِذلَّ نفســَ
 [؟  130يُذلُّ نفَسه؟ قال:" يتَـَعرَُّض من البالء ملا ال يُطيُقُه "]

وهلل احلمد .. وبيانه: أن المر ابملعروإل : ال تعارض بني القولني .. والتوفيق بينهما سهل أقول 
والنهــي عــن املنكــر َيــب أن يـُـؤدَّ  بشــرطه ـ كمــا تقــدم ـ ومــن شــرطه: القــدرة، وأن ال يــؤدِهي إنكــار 
املنكر إىل ما هو أنكر منه .. فإن   يُراع اإمر الناهي هذه الشروط .. تعرَّض لبالء ال يُطيقه، فيذله 

َمنه حينئــٍذ إال نفســها لنــه اقــتحم البيــوت مــن غــري أبواهبــا، واستشــرإل بعــد أن كــان عزيــزاً .. وال يلــو 
أعمااًل   يوإلِه شروطها، ومثله مثل من خيوض معركة ضروســاً مــن دون عتــاٍد وال ســالح .. فلــو كــان 

وْا  أول املقتــولني يف املعركــة فــال يلـــوَمنَّ إال نفســه، وعليــه وعلــى أمثالـــه حُيمــل قولــه تعــاىل: َواَل تـُْلقـــُ
 . 195البقرة: ْيِديُكْم ِإىَل التَـّْهُلَكةِ هللاَِ 

ويُقال كذلك: أن من يستشرإل مواطن الشدة والعزنة والبالء ـ وال  منها الصدع ابحلــق أمــام  
سلطاٍن جائر ـ مع علمه املسبق بضعف نفسه عن القيام بتلك العمال .. وأن نفسه أضعف من أن 

 نفســه وفتنهــا بتكليفهــا مــا ال ُتطيــق .. فهــذا الــذي تتحمــل تبعــات تلــك املواقــف .. يكــون قــد أذلَّ 
 يُقال له احلديث اإنف الذكر:" ال ينبغي للمؤمن أن يُِذلَّ نفَسُه ".   

كم من امرٍئ همَّ هللان يدخل علــى ســلطاٍن جــائر ليــأمره ابملعــروإل وينهــاه املنكــر .. فلمــا دخــل  
طلــه .. فهــذا يكــون ممــن أذل نفســه .. عليــه افتــقا فــأمره ابملنكــر وهنــاه عــن املعــروإل، وزيــن لــه اب

 وعرَّض نفسه من البالء ما ال ُتطيق! 
 

 .  2184صحيح سنن أمل داود:  128
 .  491رواه احلاكم، السلسلة الصحيحة:   129
   . 3243صحيح سنن ابن ماجه:   130
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وحنوه الذي يدخل على سلطاٍن جــائٍر ليــأمره وينهــاه .. فــيفلح يف إيصــال رســالته إليــه .. لكنــه  
عنــدما يتعــرض لدَّن بــالء أو عقوبــة أو ســجن مــن الســلطان اجلــائر .. نتيجــة لمــره وهنيــه لــه .. تــراه 

. وينقلب على عقبيه .. ويُفتق يف دينه .. ويرفع راَيت االستســالم والطاعــة والــوالء .. ينفد صربه .
فيكــون بــذلك قــد أذل نفســه بنفســه، وهــذا لــيس مــن اةنــان، وال احلكمــة يف شــيء .. وهــو كــان يف 

 غد عن أن يُقحم نفسه هذا املقحم واملورد! 
، ورجــٌل قــاَم إىل إمــاٍم جــائٍر فــأمَره وهنــاُه فقتَـلــَُه :" سيِهُد الشُّهداء محزُة بُن عبِد املطلبوقوله   

لطاٍن جــائٍر "]". وقولــه  :" أحــبُّ اجلهــاِد إىل [. وقولــه 131:" أفضــُل اجلهــاِد كلمــُة حــقٍه عنــَد ســُ
[. هــذا كلــه حممــول علــى مــن َيــد يف نفســه وإنانــه القــوة 132هللِا، كلمــُة حــقٍه تُقــاُل ةمــاٍم جــائٍر "]

قيام هبذه املهمة العظيمة النبيلة .. من دون أن يُفتق يف دينه أو ينقلب علــى والثبات واجلرأة على ال
عقبيــه .. فهــو هبــذه الصــفات احلميــدة ينــال تلــك الدرجــة العظيمــة مــع ســيد الشــهداء محــزة بــن عبــد 

 .. ولجلها ُصنِهَف جهاده هللانه أفضل اجلهاد .. وأحبه إىل هللا تعاىل.  املطلب 
ن جهاد الصدع ابحلق عند سالطني وأئمــة الكفــر واجلــور هينــاً وســهاًل كثري من الناس حيسب أ 

.. فيستشــرإل لــه مــن هــو لــيس هللاهــٍل لــه .. فُيفتــق يف دينــه، وينقلــب علــى عقبيــه .. فيخســر دنيــاه 
ال ينبغــي للمــؤمن أن وآخرته .. فهذا وأمثاله ممن يتشــبعون كــا   يُعطــَوا، ومــا لــيس فــيهم، يُقــال لــه:" 

 ".    يُِذلَّ نفَسهُ 
 : كيف يتم إنكار املنكر املتشابه، ومن يقوم به ..؟ فإن قيل 
: املنكر املتشابها هو الــذي حيتمــل الــبطالن وا طــأ مــن وجــه، واحلــق والصــواب مــن وجــه أقول 

آخر .. وملعرفة الراجح واملرجوح منهما .. ومعرفة وجه احلق من الباطل .. والفصل بينهما .. حيتاج 
ة ال حــيَّ هلــم يف إنكــار إىل نوع فقه وعلم   واجتهاد .. وهذا ما ال نلكه كل إنســاٍن .. لــذا فــإن العامــه

هذا النوع املتشابه من املنكر .. وال ينبغي هلم أن يستشرفوا ميادينها لن من شــروط إنكــار املنكــر ـ  
ار كمــا تقــدم ـ العلــم، وهــم يفقــدون هــذه الدرجــة العاليــة مــن العلــم الــ  َتكــنهم مــن ا ــوض يف إنكــ 

املنكر املتشابه .. لذا فــإن إنكــار هــذا النــوع مــن املنكــر املتشــابه مقصــور علــى العلمــاء وطلبــة العلــم 
 الذين َيدون يف أنفسهم الكفاءة الشرعية على خوض هذا املخاض الصعب. 

ومن فقه التعامل مع املنكر املتشابه .. أن ختف حدة اةنكار على املخالف .. وأن يُتوسع يف  
التأويل للفريق املخالف ـ حبسب قوة ودرجة التشابه يف املسألة املتشــاهبة املختلــف عليهــا ـ اةعذار و 

وأن ال ي تــب عليــه جفــاء .. ووالء وبــراء .. أو هجــر وقتــال .. وعالجــه يكــون عــن طريــق التناصــح 
 

 . 491رواه أبو داود، وال مذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:   131
 . 168رواه أمحد، والطرباو، صحيح اجلامع:   132
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حملكمة علــى واحلوار الراشد واهلادإل اهلادئ .. إال إذا انتقل املنكر ـ من خالل احملاجة وقيام الدلة ا
الفريق املخالف ـ من ساحة املنكر املتشابه إىل ساحة املنكر احملكم الصريح الذي ال َيوز االختالإل 
ر  عليــه مــا َيــر  علــى  فيه .. وحيصحص فيه احلق مــن الباطــل للعامــة وا اصــة ســواء .. فحينئــٍذ َيــُ

 املنكر البواح الصريح عند التعامل معه ومع أهله. 
 ن القول فيمن أيمر ابملعروإل وال ينهى عن املنكر ..؟ : فما يكو فإن قيل 
: هو كمن أيمر بنصف الدين، وي ك نصفه اإخر .. وهو كمن يقول للنــاس: اعبــدوا هللا أقول 

َأِن  .. لكــن ال ينهــاهم عـــن عبــادة الطـــاغوتا فيكــون قــد أتـــى ابلشــطر الول مـــن اإيــة الكرنـــة:
. والــدين ال يكتمــل إال 36النحــل:َواْجَتِنبـُـوْا الطَــّاُغوَت   منهــا:، وترك الشــطر الثــاو اْعُبُدوْا اّللهَ  

 ابلمرين معاً: المر ابملعروإل والنهي عن املنكر. 
وملا كان المر ابملعروإل هو اجلانب السهل يف العملية الدعوية من اجلانب اإخر والصعبا  

ـ رهبــة أو رغبــة ـ يلتزمــون المــر ابملعــروإل وهو النهي عن املنكــر .. جنــد كثــرياً مــن الــدعاة املعاصــرين 
دون النهي عن املنكــر .. فيقولــون للنــاس: اعبــدوا هللا .. لكــن ال يقولــون هلــم: اجتنبــوا الطــاغوت .. 
أيمــروهنم بفعــل ا ــريات .. لكــن ال ينهــوهنم عــن مقارفــة الفــواحش واملنكــرات .. لتعــارض ذلــك مــع 

نهي عن املنكر من تصادم مباشر مع الطواغيت ورغباهتم .. احلرَيت الشيطانية املزعومة .. وملا يف ال
ومصال أصحاب الشهوات واملنكرات .. ويف ذلك من املشقة على الدعاة ما ليس يف جانب المر 

 ابملعروإل، وجمرد التذكري بفعل ا ري! 
أو  والداعية الذي يُدمن هذا املنه  والسلوب .. طلباً للسالمة أو الرَيسة وحــب الظهــور .. 

لكي حيظى بنوع قرب من الظــاملني .. أو غــري ذلــك مــن العــذار .. فهــو ممــن يكتمــون العلــم، وعليــه 
ا بـَيَـّنــَّاُه   وعلى أمثاله حُيمل قوله تعــاىل: ِد مــَ ن بـَعــْ َن اْلبَـيِهنــَاِت َواهلــَُْد  مــِ ا أَنَزْلنــَا مــِ وَن مــَ ِإنَّ الَــِّذيَن َيْكُتمــُ
ــَِك  اِب ُأولَئ ــَ وَن ِللنــَّاِس يف اْلِكت ــُ ِعن نـُُهُم الالَّ ُ َويـَْلعــَ نـُُهُم اّلله ــه تعــاىل:159البقــرة:يَلعــَ ِذيَن  . وقول ــَّ ِإنَّ ال

ا أيَُْكلــُوَن يف بُطــُوهِنِْم  َ ُوَن بـِـِه مَثَنــاً َقلــِياًل ُأولَئــَِك مــَ اِب َوَيشــْ َن اْلِكتــَ ُ مــِ ا أَنــَزَل اّلله وَن مــَ ِإالَّ النــَّاَر َواَل َيْكُتمــُ
 . 174البقرة: يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـُزَكِهيِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يَُكلِهُمُهُم اّللهُ 

 
 * * * * * 
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 اجلهاد.  -8
مفهــوم اجلهــاد .. كغــريه مــن املفــاهيم الشــرعية .. الــ  تســلطت عليــه آالت وقــدرات وأقــالم  

لــون يعملــون علــى تشــويه أرابب التحريــف، والتأويــل، واحلقــد، والكــذب، والتزويــر .. فعملــوا وال يزا
صورة هذا املفهوم العظيم يف أذهان الناس .. ح  أهنم ـ يف كثري من الحيان ـ خيرجونه عن مقصوده 

 .. وغاَيته .. وعن معناه الشرعي الذي أراده هللا تعاىل وعناه يف كتابه وتنزيله. 
نــافق، ا ـــارجي منـــه ، الكــافر منـــه واملهأكثــر مـــا يغــيي وخُييـــف العــدو ـ بكـــل أطيافــه ومســـميات 

والداخلي ـ من اةسالم .. مفهوم اجلهاد يف سبيل هللا .. وعقيدة اجلهاد كما هي يف اةســالم .. لــذا 
فهــم ال يتورعـــون وال يــ ددون يف أن ينفقـــوا مــن أمـــواهلم وأعمــارهم .. وإعالمهـــم .. الشــيء الكثـــري 

العمــل بــه .. وتغييبــه عــن ســاحة الكثــري .. مقابــل َتريــف هــذا املفهــوم العظــيم .. وصــد المــة عــن 
الشعور والتفكري لد  الناس .. ليضعف جهاز املناعة واملقاومة عندهم .. ومن مثَّ يسهل غزوهم .. 

 والسطو على حرماهتم وحقوقهم!
قالوا: اجلهاد املشروع هو اجلهاد احملصور  هاد العدو الجنيب الصائل على الوطــان وحســب  

ي احمللــي املرتــد، الشــد كفــراً وملمــاً .. الصــائل علــى الوطــان، والــدين، .. أمــا جهــاد العــدو الــداخل
رض، ومجيــع احلرمــات .. ال َيــوز جهــاده، ولــيس مــن اجلهــاد جهــاده .. بــل أن جهــاده فتنــة ..  والعــِ

 والفتنة انئمة لعن هللا من أيقظها! 
ــان .. ورد العـــدو الجنـــيب عـــن الوطـــان و   ــاد إال يف ســـبيل الوطـ ــا قـــالوا: ال جهـ حســـب .. أمـ

 اجلهاد من أجل العقيدة .. وقيم ومبادئ اةسالم .. فهو ختلف و جية وإرهاب!
قــالوا: ال جهــاد للعــدو الجنــيب ا ــارجي الصــائل علــى احلرمــات والوطــان إال إبذٍن مــن والة  

م المرا املتمثلني يف طواغيت احلكم والكفــر والزندقــة والــردة .. صــنائع العــدو الجنــيب .. الــذين هــ 
 حباجة إىل من َياهدهم، ويُقاتلهم! 

قــالوا: جهــاد الطلــب ابطــل .. واســتعمار .. وعــدوان .. وتــدخل يف شــؤون الغــري بغــري حــق ..  
 وهو مناإٍل للحرَيت، واملواثيق الدولية .. وكأن هناك مواثيق دولية حي مها العداء!

ملســــلمني يف فلســــطني، وال أدري يف أي خانـــة ُنكــــن أن ُيصـــنف غــــزو العـــدو الكــــافر لـــبالد ا 
والعراق، وأفغانستان، والصومال .. وغريها من البلــدان .. يف خانــة جهــاد الــدفع، أم جهــاد الطلــب 
.. وهل عبور السفن والبوارج احلربية المريكية البحار واحمليطات لتصل طائراهتا ورامجاهتا إىل العراق 

 اد الطلب؟!وأفغانستان .. والصومال .. هو من جهاد الدفع، أم من جه
راجعــوا ـ إن شــئتم ـ اتريــه احلــروب الصــليبية القدنــة منهــا واملعاصــرة .. وغــزوهم واســتعمارهم  

لــبالد املســلمني لعشــرات الســنني .. واملســتمرة ـ يف كثــري مــن املواقــع بصــورة مباشــرة إىل يومنــا هــذا ـ 
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 اعتــذار .. يف أي خانــة ومن دون أن يقــدموا عــن جمــازرهم الــ  ارتكبوهــا حبــق املســلمني اإمنــني أدَّن 
 ُنكن أن ُيصنف غزوهم هذا .. واستعمارهم هذا .. يف خانة جهاد الدفع أم جهاد الطلب؟! 

 أم أن ما حيق هلم .. ال حيق لغريهم .. وما هو حالل هلم .. حرام على غريهم؟!  
عــدو الصــائل .. ألغوا ـ نزواًل عند رغبة العدو ـ من املقررات واملناه  الدراســية عقيــدة جهــاد ال 

وأبقــوا للتالميــذ ـ أمــل ومســتقبل المــة ـ جهــاد الــنفس والشــيطان .. وقــالوا هــذا هــو اجلهــاد الكــرب، 
 دونكم وإَيه!

قــالوا .. وال يزالــون يقولــون: اةســالم ديــن ســالم .. ديــن ســالم .. ديــن ســالم .. حــ  َتكــن  
يــد إىل الوريــد .. ومــا أكثــر اجملــازر العــدو مــن رقــاب املســلمني .. فــذحبهم ـ يف عقــر دارهــم ـ مــن الور 

 اجلماعية الدالة على هذه احلقيقة ال  يغفل ـ أو يتغافل ـ عنها كثري من الناس!
قالوا: ال جهاد إال مع خليفة .. وبعد إَياد ا ليفة .. وتنصيب خليفة علــى املســلمني .. وإىل  

ذبح يف مســـا  حـــني جمـــيء ا ليفـــة فالشـــعوب املســـلمة ال تعـــدو كوهنـــا مشـــاريع أضـــاح ي وقـــرابني تـــُ
ــل  ــياط والقتـ ــى أ  السـ ــو  الصـــرب علـ ــا سـ ــار هلـ ــام .. ال خيـ ــاج، والنعـ ــاملني ذبـــح النعـ الطواغيـــت الظـ
والسجون .. فشابه قــوهلم هــذا قــول الــروافض الوائــل القــائلني ال جهــاد إال مــع " املنتظــر "ا حينمــا 

تســتيقظوا .. فعطلــوا بقــوهلم هــذا خيــرج مــن الســرداب .. وإىل حــني خروجــه مــن الســرداب انمــوا وال 
 العمل بذروة سنام اةسالم.

قــالوا: اجلهــاد يف ســبيل هللا إرهــاب .. واةرهــاب علــى إطالقــه مــذموم .. ومــن أحــَي فريضــة  
اجلهاد ـ كما هــي يف اةســالم ـ فهــو إرهــامل .. ينبغــي اســتهدافه واستئصــاله .. وُترنــه .. وهــو هــدإل 

 سواء!مشروع للعدو الداخلي وا ارجي 
تنهض حفنة من الشباب املســلم للجهــاد يف ســبيل هللا .. والــذود عــن احلرمــات والعــراض ..  

ــني لصـــورهم  ــذرين .. ومعممـ ــتهجنني .. وحمـ ــتنكرين ومسـ ــداء وال تقعـــد .. مسـ ــا العـ ــم دنيـ ــوم هلـ فتقـ
ب وأوائهم .. لكي يبلغ عنهم من يراهم إىل سلطات أمن الطواغيت .. ويف املقابل ينهض ـ من شبا

المـــة ـ مئـــات اإالإل للجهـــاد والقتـــال يف ســـبيل الطـــاغوت وأغراضـــه، وأهدافـــه .. ولينضـــموا إىل 
ــة  ــات الرويـ ــات واملؤسسـ ــع اجلهـ ــون مـــن مجيـ ــل يلقـ ــيهم .. بـ ــر علـ ــد يُنكـ ــده .. فـــال أحـ عســـكره وجنـ
 والشعبية والهلية ـ إال من رحــم هللا ـ التربيــك .. والتشــجيع .. واالستحســان .. حــ  أصــبح اجلهــاد
يف سبيل هللا مستهجناً ومرفوضاً .. ومريباً .. وخيانة وخروجاً عن العراإل والصول .. بينما اجلهاد 
يف سبيل الطاغوت .. ومن أجل محاية عر  الطاغوت ومكاسبه وأطماعه .. مستحسناً .. وحممــوداً 

لعطاء اجلزيل، مــن ِقبــَِل .. وبطولة .. ورجولة .. ووطنيًة .. وشهامة يُكافأ عليها ابلووة والنياشني وا
الطاغوت وَمَلِئه .. لذا جند كثرياً من شباب المة يتسابق للتطوع يف االنضمام إىل عسكر الطــاغوت 
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.. وللمشاركة والقتال يف هذا النوع من اجلهاد يف سبيل الطاغوت .. مقابل دراهــم معــدودات تُرمــى 
الَِّذيَن آَمُنوْا يـَُقاتُِلوَن   صدق هللا العظيم:إليه .. من دون أن َيد يف نفسه أدَّن غضاضة أو حرج .. 

. وما أكثرهم، 76النساء:َوالَِّذيَن َكَفُروْا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَّاُغوِت  ، وما أقلهم يف َسِبيِل اّللِه 
 وال حول وال قوة إال ابهلل.

شاب أن ينفر للجهاد وصلتين مئات السئلة .. كلها تدور حول موضوع واحد .. هل َيوز لل 
يف سبيل هللا من دون أذن الوالدين .. بينما   يصلين سؤال واحــد يســأل هــل َيــوز للشــاب أن ينفــر 
للجهاد يف سبيل الطاغوت .. أو لكي يلتحق  ند وعسكر الطاغوت من دون إذن أبويــه .. وذلــك 

 ســف .. بينمــا اإخــرا لن الولا وهــو اجلهــاد يف ســبيل هللا حمــل اخــتالإل وُتــاذب عنــد الكثــري ول
وهو اجلهاد يف سبيل الطاغوت وااللتحاق بعســكره وجنــده حمــل اتفــاق عنــد اجلميــع إال مــن رحــم هللا 

 .. ال حيتاج عما يبدو إىل سؤال!
ويف املقابل جند فريقاً آخر قليل ـ حمسوابً على اجلهاد وأنصاره ـ كان ـ ول سف وهو ال يدري ـ  

إليــه أعــاله علــى بعــض م ربــه وأغراضــه .. مــن خــالل االســتهانة بــبعض عــوانً للفريــق الول املشــار 
الخطاء .. ال  فرح هبا العدو أنا فرٍح .. واستثمرها لنفســه ومصــاحله أســوأ اســتثمار .. والــ  لــو   
يقم هبا َمن هو حمسوب على اجملاهدين .. لقام هبا العدو نفسه بنفســه .. مث نســبها للمجاهــدين زوراً 

 لنفسه من وراء نسبة تلك العمال للجهاد واجملاهدين .. وقد حصل شيء من ذلك! .. ليستفيد
وضعوا السالح يف مواضع ينبغي رفعه .. ورفعوه يف مواضع أخر  ينبغي وضعه .. انشغلوا يف  

ــابه علـــى حســـاب املُحكـــم رغـــم تـــوافره .. ومهـــوره .. فقصـــدوا اإمنـــني شـــرعاً يف أســـواقهم،  املتشـ
ــاك  ــاكنهم .. وأمــ ــأ ومســ ــماة خطــ ــات املســ ــالل العمليــ ــوهم ـ مــــن خــ ــوهم .. وروعــ ــم .. فقتلــ ن عملهــ

ابالستشهادية ـ من أجل نفر واحد من العدو .. أو بضعة أنفار من العداء احملاربني .. ويف كثري من 
الحيان ال ُيصاب منهم أحد .. فتأ  النتائ  كارثيةا وعلى حساب النفوس اإمنة واملعصومة شــرعاً 

 كا سُيجاب عنها، يوم احلساب!.. ال أدري 
ا مــا ي تــب علــى هــذا الفعــل .. ومــا ينــت  عنــه مــن آاثر .. وكيــف    هــم الكــرب الفعــل .. أمــَّ

سُيفهم ويُفسَّر .. وما هو أثره على العامة من املسلمني .. وعلى مصاحلهم .. فهو غري مهم عندهم 
يقتضــيه النظــر يف املقاصــد والغــاَيت مــن .. وال يلتفتــون إليــه وال يك ثــون .. وهــذا يتعــارض مــع مــا 

العمال .. وما يقتضيه العمل بفقه السياسة الشرعية، واعتبار املصال واملفاسد من وراء كل عمل،  
 كما بينا ذلك يف أكثر من موضع. 

من عالماهتم أنك تراهم يصفقون ويُكربون لكل دم ُيسفك ويُهــَراق، حبــق كــان أو غــري حــق ..  
 ي واالنتقام، على احلكم الشرعي!مغلبني حب التشف
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وهؤالء أيضــاً ـ مــن حيــث يــدرون أو ال يــدرون ـ قــد أســاءوا ملفهــوم اجلهــاد يف اةســالم .. حــ   
أصــبح مفهــوم اجلهــاد يف أذهــان كثــري مــن النــاس .. تعــين تلــك الفوضــى أو املمارســات ا اطئــة الــ  

القناعــة ا اطئــة لــد  هــذا الفريــق  َُتارس ابسم اجلهــاد هنــا وهنــاك .. وقــد ســاعد علــى تكــريس هــذه
الواســع مــن النــاس اةعــالم الكــافر واملنــافق الــذي يطــرب فرحــاً لتلــك الخطــاء .. ويضــخمها ويزيــد 
ــة  عليهــا مــن عنــده .. والــ  يعتربهــا كثابــة امللــح الــذي يعطــي طعمــاً وذوقــاً ولــوانً ملــواد إعالمــه ا بيث

التشويه أي  ـ يف كثري من الحيان ـ ببعض املغفلني ممــن املغرضة .. وزَيدة منه يف ا بث واةمعان يف 
 حُيسبون على الدعوة والدعاة ليوثق نسبة تلك العمال ل سالم .. وللجهاد واجملاهدين!

كل هذا وذاك .. حيملنــا إبحلــاح علــى أن نبــني للنــاس املــراد مــن " مفهــوم اجلهــاد " كمــا هــو يف  
مــن غــري َتريــٍف وال تعطيــل .. وال كتمــاٍن  أنزل علــى حممــد اةسالم، وكما يريده اةسالم .. وكما 

للحق أو لي جزئية من جزئياته .. وكما ينبغي أن ُناَرس أو أن تعيشــه المــة يف واقــع احليــاة .. وأن 
نزيل عنه ما علق به من شبهات وَتويالت املفسدين املبطلني املتأخرين .. ليميز ا بيث عن الطيب 

هق الباطل .. إن الباطل كــان زهوقــاً .. وهــذا مــا ســنتناوله ـ إبذن هللا ـ بشــيء .. وحيصحص احلق ويز 
يَّ عــَن بـَيِهنــٍَة   من التفصيل يف النقاط التالية ْن حــَ . 42النفــال:لهِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بـَيِهَنٍة َوحَيََْي مــَ
 وهللا تعاىل املوفق واملستعان. 

بذل اجلهد، ومحــل الــنفس علــى اســتفرا. طاقتهــا يف قتــال : اجلهادا من اجملاهدة و معد اجلهاد 
العدو ودفعها ما زاد منه عن حد االستطاعة والقدرةا إفراط وهتلكة، وهتور، وما نقص منه عــن حــد 

ــيم، لقولـــــه تعـــــاىل: وَّةٍ  االســـــتطاعة والقـــــدرةا تفـــــريط وإمث عظـــ ــُ ْن قــــ َتطَْعُتْم مـــــِ ــْ ا اســـ ْم مـــــَ ــَُ دُّوا هلـــ  َوَأعـــــِ
:املطلوب، وهذا هوا الواجب، الذي ال َيوز أن يُزاد عليه وال أن ينقص عنه  . هذا هو 60النفال
  َْتطَْعُتم ا اســْ ــه  مــَ حُياســب علــى املطــاق  ، فــاهلل تعــاىل كمــا ال يكلــف نفســاً مــا ال ُتطيــق، إال أن

َعَها  واملقـــدور عليـــه، لقولـــه تعـــاىل: ــْ ُ نـَْفســـاً ِإالَّ ُوسـ ُف اّللَّ ال  ه تعـــاىل:. وقولـــ 286البقـــرة:ال يَُكلـــِه
َعَها ُف نـَْفســـاً ِإالَّ ُوســـْ َتطَْعُتْم  . وقولـــه تعـــاىل:42لعـــراإل:ا نَُكلــِه ا اســـْ اتَـُّقوا اّللََّ مـــَ . 16التغـــابن:فـــَ

 يف احلديث املتفق عليه:" إذا أمرتكم هللامٍر فأتوا منه ما استطعتم ". ولقوله 
علــى اجلهــاد ابلــنفس واملــال،  : واجلهــاد يكــون ابلــنفس، واملــال، والكلمــة، أمــا الــدليلأنواعــه 

ْم ِإْن  لقولــه تعــاىل: رْيٌ َلكــُ ْم خــَ ِبيِل اّللَِّ َذِلكــُ ُكْم يف ســَ َواِلُكْم َوأَنـُْفســِ ُدوا هللاَِمــْ ااًل َوَجاهــِ ــَ ُروا ِخَفافــاً َوثِق اْنفــِ
ونَ  ــُ ُتْم تـَْعَلمــــ ــْ ــة: ُكنـــــ ــاىل: .41التوبــــ ــه تعــــ َواِلكُ  وقولــــ ــْ ِبيِل اّللَِّ هللاَِمــــ ــَ ُدوَن يف ســــ ــِ ُكْم َوُُتَاهــــ ــِ ْم َوأَنـُْفســــ

:ولقوله 11الصف ..َمن جهََّز غازَيً يف سبيل هللا فقد غزا " متفق عليه ": 
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:" إن املــؤمن َُياهــُد بســيفه ولســانه أما الدليل على اجلهاد ابلكلمــة أو اللســان، فهــو لقولــه  
قد مجــع [. فاحلديث 134:" جاهدوا املشركني هللاموالكم، وأيديكم، وألسنِتُكم "][. ولقوله  133"]

 بني أنواع اجلهاد الثالثة. 
قوله    "]:وكذلك  عنَد سلطاٍن جائٍر  اجلهاِد كلمُة عدٍل  أفضُل  أفضُل  135"  رواية:"  [.ويف 

". وقال   عند سلطاٍن جائر  عنَد سلطاٍن اجلهاِد كلمُة حقٍه  اجلهاِد كلمُة عدٍل  أعظِم  من  إنَّ   ":
[. وأفضل أنواع  137مُة حقٍه تُقال ةماٍم جائٍر "] :" أحبُّ اجلهاِد إىل هللِاا كل[. وقال  136جائٍر "]

اجلهاد واجملاهدين وأعالهم درجة عند هللا تعاىل من مجع يف نفسه أنواع اجلهاد الثالثة اإنفة الذكر: 
اجلهاد ابلنفس، واملال، واللسان .. وال َيتمعن إال يف القليل .. نسأل هللا تعاىل ـ كنهه ورمحته وكرمه ـ  

 كم منهم، إنه تعاىل على ما يشاء قدير.أن َيعلنا وإَي
: غاية اجلهاد يف اةسالم أن يكون يف سبيل هللاا لكي تكون كلمة هللا تعاىل هي العليا،  غاَيته 

منه   يُبتغى  عظيم  تعبدي  عمل  ـ  العبادات  من  ـ كغريه  فاجلهاد   .. السفلى  هي  الذين كفروا  وكلمة 
إليه   تعاىل، والتقرب  أم  مرضاة هللا  الغا  والنفيس .. رجاء الفوز كا وعد هللا ـ وفق  ببذل  ـ  ره 

 تعاىل اجملاهدين يف سبيله من عطاء جزيل.  
".    َمن قاتَل لِتكون كلَمُة هللِا هي الُعليا، فهو يف سبيِل هللا  كما يف احلديث املتفق عليه:"   

ن كلمات الطاغوت أما من يُقاتل لكي تكون كلمة الذين كفروا أو كلمة الطاغوت هي العليا ـ وم
حكمه وقانونه وشرعه ونظامه ودستوره ـ فقتاله يف سبيل الطاغوت .. وال ننع عنه هذه احلقيقة .. 
بغري   الشياء  فتسمية  ـ ابجلهاد واجملاهدا  وجهاًل  زوراً  ـ  يتسمى وعمله  أن  الوصف  أو  احلكم  وهذا 

مهما    يَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّللَِّ الَّذِ   مسمياهتا ال تنفي عنها صفتها احلقيقية، كما قال تعاىل:
يـَُقاتُِلوَن   أضفى عليهم العدو من ألقاب السوء .. فهذا ال يضريهم .. وال ينفي عنهم صفة أهنم  

اّللَِّ   َسِبيِل  الطَّاُغوِت      ،يف  َسِبيِل  يف  يـَُقاتُِلوَن  إعالم َوالَِّذيَن َكَفُروا  عليهم  أضفى  مهما  ا 
  وت وسحرته من ألقاب املديح واةطراء .. فهذا ال ينفي عنهم صفتهم احلقيقية وهي أهنم  الطاغ

الطَّاُغوِت   َسِبيِل  يف  َضِعيفاً     ،يـَُقاتُِلوَن  َكاَن  الشَّْيطَاِن  َكْيَد  ِإنَّ  الشَّْيطَاِن  َأْولَِياَء    فـََقاتُِلوا 
:76النساء. 

 
 . 1934أخرجه أمحد وغريه، صحيح اجلامع:  133
 .  2900ن النسائي: صحيح سن 134
 .  3650صحيح سنن أمل داود:  135
 .  1766صحيح سنن ال مذي:  136
 .  168أخرجه أمحد وغريه، صحيح اجلامع:  137
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ه، وقضاؤه .. فكل هذه املعاو تدخل يف معد  ومعد " كلمة هللا "ا أي حكمه، وشرعه، وأمر  
" كلمة هللا "، وعليه فكل ما أمر هللا تعاىل به، أو حكم وقضى به، أو شَرعه لعباده .. أو أذن هلم به  
 .. فهو من " كلمة هللا " تعاىل .. والقتال دونه من القتال يف سبيل هللا لتكون كلمة هللا هي العليا. 

يف اةسالم ش  وعديدةا وهي كل ما أذن هللا تعاىل ابلقتال دونه،    : أغراض اجلهادأغراضه 
مأو    املسلمنيا  وأوطان  واملظلومني،  واملظا   واملال،  والِعرض،  والنفس،  عنه: كالدين،  ودفاعاً 
أمن وال  ال  إذ  واحلرماتا  احلقوق  على  اعتداء  عليها  االعتداء  يف  ملا  واحلقوقا  احلرمات  وحمضن 

سلمني وحقوقهم من دون أمن وسالمة أوطاهنم ودَيرهم، فأمن وسالمة كل منهما  سالمة حلرمات امل 
مرتبط هللامن وسالمة اإخر .. فهما متالزمانا فكل منهما الزم وملزوم ل خر .. من هنا نص أهل  
العلم على وجوب الدفاع عن أراضي وأوطان املسلمني يف حال اعتدي على شرب واحد من أوطاهنم 

 وبالدهم. 
َلَقِديرٌ   عاىل:قال ت  َنْصرِِهْم  ُْم مُِلُموا َوِإنَّ اّللََّ َعَلى  يـَُقاتـَُلوَن هللاَِهنَّ لِلَِّذيَن  . هذا  39احل :  ُأِذَن 

قتال يف سبيل هللا، الغاية منه طلب مرضاة هللا تعاىل بطاعته فيما أمر وأذن به .. غرضه دفع ملم  
 الظاملني وطغياهنم عن عباد هللا املظلومني. 

تعاىل:وكذلك    َوالنِهَساِء    قوله  الرهَِجاِل  ِمَن  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي  اّللَِّ  َسِبيِل  يف  تـَُقاتُِلوَن  ال  َلُكْم  َوَما 
ْجَعْل لََنا  ُدْنَك َولِيهاً َواَواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّا ِِ َأْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن لَ 

َنِصرياً  َلُدْنَك  املستضعفني، 75النساء:  ِمْن  عن  الدفاع  منه  الغرض   .. سبيل هللا  قتال يف  هذا   .
   وإنقاذهم، ورد عدوان ملم الظاملني عنهم. 

َتِصُرونَ   وقال تعاىل:  . هذا قتال يف سبيل هللا 39الشور :  َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاهَبُُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَنـْ
   غرضه االنتصار للحق ورد بغي الباغي. .. 

تعاىل:   قوله  ِإْحَداُ َا    وحنوه  بـََغْت  فَِإْن  نَـُهَما  بـَيـْ فََأْصِلُحوا  اقْـتَـتَـُلوا  اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  طَائَِفَتاِن  َوِإْن 
َأْمِر اّللَِّ   ِإىَل  تَِفيَء  تـَْبِغي َح َّ  الَِّ   فـََقاتُِلوا  اْلُْخَر   ا قتال يف سبيل هللا .. . هذ9احلجرات:َعَلى 

 غرضه رد عدوان وبغي الطائفة الباغية املعتدية عن الطائفة املعتد  عليها. 
تعاىل:  ِكَا    وقال  اّللََّ  فَِإنَّ  انـْتَـَهْوا  فَِإِن  ّلِلَِّ  يُن ُكلُُّه  الدِه َويَُكوَن  َنٌة  ِفتـْ َتُكوَن  ال  َح َّ  َوقَاتُِلوُهْم 

هذا قتال يف سبيل هللا .. غرضه ح  ال تكون يف الرض فتنة وال   .39لنفال:ا  يـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 
شرك .. وال ملم وال طغيان وال فساد .. وتكون طاعة العباد وخضوعهم هلل تعاىل وحده ال شريك 

   له.
وغريها كثري من اإَيت ال  تدل على أن الغاية من اجلهاد واحدة واثبتة ال تتغري وال تتبدل  

ادا وهي طلب مرضاة هللا تعاىل، ورجاء ثوابه وعطائه بطاعته وامتثال أمره وكلمته بتغري أغراض اجله
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يف جهاد العدو .. بينما أغراض اجلهاد ش  وعديدة .. ال ينبغي وال َيوز ا لط بينها وبني الغاية  
 منه.
ون  أنه قال:" َمن قُِتَل دون ماله فهو شهيد، وَمن قُِتَل د  ويف احلديث فقد صح عن النيب   

أهله فهو شهيد "] قُتل دون  قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن  [. وقال  138دِمه فهو شهيد، ومن 
[" 139:" َمن قُتل دون َمظلمته فهو شهيد .] 

أرأيَت إن جاَء رجٌل  وعن أمل هريرة قال: جاء رجٌل إىل رسوِل هللا    ، فقال: َي رسوَل هللا 
ق  ماَلك "،  تـُْعِطه  أخَذ ما ؟ قال:" ال  إن  يريُد  أرأيَت  قال:  قاتِْلُه "،  قال:"  قاتَلين؟  إن  أرأيَت  ال: 

 قَتَلين؟ قال:" فأنَت شهيٌد "، قال: أرأيَت إْن قـَتَـْلُته؟ قال:" هو يف النَّاِر " مسلم.  
 [. 140:" من أُرِيَد مالُه بغرِي َحقٍه فقاتَل فـَُقِتَل فهو َشهيٌد "] وقال   
 [.141در ني]قال ابن املبارك: يُقاِتُل عن ماِله ولو  
فالقتال دون هذه الشياء من أغراض ومربرات اجلهاد .. القتال دوهنا، والدفاع عنها مما أذن   

.. واجلهاد دوهنا من اجلهاد يف سبيل هللا .. ال تعارض بينها وبني   هللا تعاىل به، وهي من كلماته  
الغاية   منزلة  اجلهاد  أغراض  إنزال  َيوز  ال  .. كما  اجلهاد  من  سبيل  الغاية  يف  نقاتل  فُيقال:  منها 

الوطان، أو يف سبيل املال والعراض، والهل، واملظا  وغريها من الغراض .. فهذا التعبري خاطئ 
 .. الناس  ألسنة  من  راج على كثري  .. وقد  الغاية  إىل مقام  الغرض  يرفع  تعبري شركي وضعي  وهو 

اتل يف سبيل هللا دون أو دفاعاً عن الدين والتعبري الشرعي الصحيح هو التعبري النبويا فُيقال: نق
 أو الهل، أو الِعرض، أو الرض، أو املال، أو املظا  .. وغريها من احلقوق والغراض املشروعة. 

هذا التفريق بني الغاية من اجلهاد وبني أغراضه هام جداً، واالنتباه إليه عند الشروع يف اجلهاد   
م ل بينهما  ا لط  وإنزال ضروري كذلكا لن  الغاية،  مقام  إىل  الغرض  الظلم والشرك، ورفع  إىل  ه 

الغاية منزلة الغرض .. كما أنه يكون يف بعض الحيان مانعاً لفريق من الناس أن َُياهدوا يف سبيل 
هللا على اعتبار أن هذا الشيء الذي َُياَهد دونه ودفاعاً عنه .. هو من المور الدنيوية ال الدينية .. 

ه ال َيوز أن ُيصنف على أنه من اجلهاد يف سبيل هللا .. ولكي تكون كلمة هللا هي العليا واجلهاد دون 
.. فيقع حينئٍذ التفريط .. وتُنتهك احلرمات والعراض .. وتضيع احلقوق .. ويسود الظلم .. ويقع  

 الندم والت حني مندم!
 

 .  6445أخرجه أمحد وغريه، صحيح اجلامع:  138
 .6447أخرجه النسائي وغريه، صحيح اجلامع:  139
 .  1174صحيح سنن ال مذي:  140
 .  62/ 2صحيح سنن ال مذي:  141
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املسلم  املستضعفني  آالإل  ضحاَيها  من  .. كان  عاصرانها  جمزرة  من  الرجال  كم  من  ني 
والنساء والولدان .. كان من أسباهبا هذا ا لط بني الغاية من اجلهاد وبني أغراضه .. مما منع كثريًا 
من املسلمني عن القيام بواجب اجلهاد والنصرة حنو إخواهنم املسلمني املستضعفني .. واكتفوا بدور  

لي  املعركة  أن  اعتبار  على  اجملازر،  لحداث  املراقب  ـ   املتفرج  هلم  يظهر  ـ كما  دينية  معركة  ست 
وابلتا  فهي ال تعنيهم وال ختصهم يف شيء .. وما أخبار اجملازر اجلماعية ال  حصلت يف البوسنة 
واهلرسك .. وكوسوفوا .. والشيشان .. وأفغانستان .. وسورية .. وفلسطني .. والعراق .. وأخريًا 

الثيوبيون   الصليبيون  يرتكبه  الصومال وما  وأبصاران  يف  مسامعنا  .. عن  الصوماليني  املسلمني  حبق 
 ببعيد! 
: الكل ُيسلِهم هللان الشيطان موجود .. وأن جنده موجودون .. وينشطون .. وأن الشرَّ  مربراته 

الرض  إفساد  أجل  من  العمل  من  نلون  وال  يكلِهون  ال  وهم   .. موجودون  أهله  وأن   .. موجود 
ن عبادة رهبم .. وأطرهم إىل عبادة الطاغوت .. ولو اضطرهم  وخراهبا وَمن عليها .. وصد الناس ع

ذلك إىل القتل والقتال واستخدام القوة والعنف .. ومجيع صنوإل اةرهاب الفكري منه واملادي .. 
فهم ال ي ددون عن ذلك حلظة .. وعن إابدة مدن ودول بكاملها من أجل غرضهم هذا .. ويف 

ضارية ال  َتنعهم من املضي يف اةجرام والقتل واةفساد .. نفس الوقت ال توجد عندهم القيم احل
فالغاَيت عندهم تربر الوسائل على فساد الغاَيت والوسائل سواء .. هذه حقيقة واقعة ُمسلَّمة ال  
جدال فيها، قد دل عليها النقل والعقل، والواقع املعايش املنظور .. ال يعمى عنها إال من أعمى 

 هللاُ بصره وبصريته. 
تعاىل:  اْسَتطَاُعوا    قال  ِإِن  ِديِنُكْم  َعْن  يـَُردُّوُكْم  َح َّ  يـَُقاتُِلوَنُكْم  يـََزاُلوَن  .  217البقرة:َوال 

َنْكُفرَ   وقال تعاىل: َأْن  َمْكُر اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر ِإْذ ََتُْمُرونـََنا  َبْل  ِللَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا    َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 
 .  33سبأ: َوجَنَْعَل َلُه أَْنَداداً  اِبّللَِّ 

وأمن    بسالم  يعيشوا  أن  وأهلها  الرض  للحفاع على   .. سبيل هللا  يف  اجلهاد  ُشرِع  هنا  من 
الشرِه وجنده عند  ليوقف سرطان  الشر وسطوته .. وفتنته .. ُشرِع اجلهاد  عن  بعيداً  وأمان وإنان 

 مدد واالنتشار يف اجلزء السليم من جسد المة!حده .. وحيجهمه ما استطاع .. ليمنعه من الت
ُشرع اجلهاد يف سبيل هللا .. ةخراج العباد من عبادة العباد والنداد .. إىل عبادة رب العباد   

وحده .. ومن جور وملم وطغيان الدَين .. إىل عدل ورمحة ونور اةسالم .. ومن غري إكراها إذ ال 
 إكراه يف الدين. 

تعاىل:  اْلُمتَِّقنيَ وَ   قال  َمَع   َ اّللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  َكافًَّة  يـَُقاتُِلوَنُكْم  َكَما  َكافًَّة  اْلُمْشرِِكنَي    قَاتُِلوا 
:36التوبة . 
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تعاىل:   َوَمَساِجُد    وقال  َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت  َصَواِمُع  َمْت  هَلُدِه بِبَـْعٍض  بـَْعَضُهْم  النَّاَس  َدْفُع اّللَِّ  َوَلْوال 
َ َلَقِويي َعزِيزٌ يُْذَكُر فِ  ُ َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ اّللَّ  . 40احل :  يَها اْسُم اّللَِّ َكِثرياً َولَيَـْنُصَرنَّ اّللَّ
َوَلْوال َدْفُع اّللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْلَْرُض َوَلِكنَّ اّللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى    وقال تعاىل: 
 . 251البقرة:  اْلَعاَلِمنيَ 
فمن أعظم نعم هللا تعاىل على عباده املؤمنني أن أذن هلم يف اجلهاد يف سبيله .. وأن يدفعوا   

 عن أنفسهم .. وحرماهتم .. ومقدساهتم .. والرض ال  يسكنوها .. الفساَد .. والدماَر وا راب!
 ون يف الرض َتملوا لو أن اةسالم خيلو من شعرية اجلهاد يف سبيل هللا .. أتظنون أنكم س 

مسجداً يُرفع فيه الذان .. أو أن عبداً ـ من غري خوإل ـ يقول رمل هللا .. أو امرأة تسري آمنة على  
نفسها، وِعرضها، ودينها .. من دون أن نسها السوء .. أو ُتدون أدَّن اح ام ملقدسات املسلمني، 

 [.142وشعائر هللا؟!]
مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل   أنه قال:"  ويف احلديث، فقد صح عن النيب   

قوٍم استهُموا ـ أي اق عوا ـ على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذي يف  
أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقاً و  نؤِذ َمن  

 لكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً ".  فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا ه
 وهكذا حال أهل الشر والشرك والفساد .. تراهم يريدون أن نرروا فسادهم .. وخراهبم،   

وإجرامهم .. وإحلادهم .. َتت ستار شعائر براقة .. كاحلرية .. واحلقوق الشخصية وغريها .. فإن 
اجمل هلك   .. يريدون  وما  على تُرِكوا  أخذوا  وإن   .. سواء  والطاحلون  الصاحلون  فيها  كن  تمع كله 

 [. 143أيديهم ابلزجر والنهي .. والضرب ـ إن استدعى المر ـ جنوا، وجنوا مجيعًا] 
أنه  شروطه  على  ُيصنف  أن  ُنكن  وال  اجلهاد،  يُقبل  ال  ثالثة شروط،  اةسالم  يف  للجهاد   :

 تيفائها مجيعاً. جهاد شرعيا يرتضيه اةسالم إال هبا، وبعد اس

 
كتب هذه الكلمات طالعتنا بعض وسائل اةعالم خبرب مفاده، أن اجلنود الصليبيني المريكيني يف العــراق  وأان أ  142

ــه يف معســكرات التــدريب التابعــة هلــم ..  ــة علي ــةا يتــدربون علــى الرماي َيعلــون القــرآن الكــر  هــدفاً عســكرَيً للرماي
الســتهانة واالســتهتار حبرمــات ومقدســات املســلمني وا رب مرفق بصور للمصاحف ال  عليهــا آاثر الرمايــة .. قمــة ا

.. يفعلون ذلك وهــم يواجهــون مقاومــة مــن اجملاهــدين البطــال يف العــراق .. فكيــف لــو وجــدوا العــراق لقمــة ســهلة 
ســائغة .. مــن غــري مقاومــة وال جهــاد .. فمــاذا عســاهم يفعلــون ابلعــراق .. وهللاهــل العــراق .. وحبرمــات ومقدســات 

 وقع حينئٍذ كل ما يسيء احلر الكر ؟! مسلمي العراق .. ت
 إن أردت املزيد والتوسع حول هذه النقطة راجع مقالنا " ملاذا اجلهاد يف سبيل هللا "، اجلزء الول منه والثاو.  143



 131 

: أن يكون اجلهاد خالصاً لوجه هللا تعاىل .. طلباً ملرضاته، وما أعد للمجاهدين يف سبيله  أوالً  
من أجٍر عظيم .. ال يُرجى منه وعة وال رَيء .. فاجلهاد ـ كما تقدم ـ عمل تعبدي شرطه الساس  

 ـ انتفى العمل وأجره سواء.  اةخالص، والتقرب به إىل هللا تعاىل .. إن انتفى ـ أي اةخالص 
 . 110الكهف:  َوال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبهِِه َأَحداً  كما قال تعاىل: 

: الرجــُل يُقاتــُل للمغــَنِم، ويف احلديث، عــن أمل موســى الشــعري، قــال: قــال أعــراملي للنــيب 
ن يف ســبيِل هللا؟ فقــال: " مــن قاتــل لتكــون كلمــُة هللا هــي والرجُل يُقاتُل لُيذَكَر، ويُقاتل لرُيَ  مكانــُه، مــَ

 الُعليا، فهو يف سبيِل هللا " متفق عليه.  
جاعًة، ويُقاتــُل محيــًَّة، ويُقاتــُِل رَيًء، أي وعنه، قال: ُسئَل رسوُل هللا   : عن الرجِل يُقاتــُل شــَ
ُة هللِا هــي العليــا، فهــو يف ذلك يف سبيِل هللا؟ فقال رسوُل هللا  ســبيِل هللا " :" َمن قاتــَل لتكــوَن كِلمــَ

 مسلم.
فقــال: أرأيــَت رجــاًل غــََزا يَلــتمُس الجــَر  وعن أمل أَُمامَة الباِهلي قال: جاَء رجٌل إىل النيبِه  

يَء لـَـُه "، فأعاَدهــا ثــالَث مــرَّاٍت، يقــوُل لــه رســولُ والذهِكَر ما َله؟ فقال رســوُل هللا   ال هللا:" :" ال شــَ
 [.144ُل ِمن العَمِل إال ما كاَن له خاِلصاً وابُتِغَي به َوْجُهُه "]شيَء له "، مث قال:" إنَّ هللا ال يقبَ 

: أان أغد الشركاء عن الشرك، فمن عمَل   عماًل أشرك فيه غريي :" قال هللا قال  و 
  [. 145فأان منه بريء، وهو للذي أشرَك "]

و  "]وقـــال  ااًل، فلـــه مـــا نـــَ ِو إال ِعقـــَ وذلــــك أن  [.146:" مـــن غـــزا يف ســـبيِل هللا، و  ينـــْ
 العمال ابلنيات، وأن لكل امرئ ما نو . 

: أن يكون اجلهاد صائباً على السُّنة، تتحقــق فيــه صــفة املتابعــة لتعــاليم الشــرعا فُيوضــع اثنياً 
السيف على من أذن الشرع أن يوضع السيف عليه، ويُرفع عمن أوجب الشــرع أن يُرفــع عنــه، وإن 

املثلة  ثث قتلى العدوا فــال َيــوز املثلــة هبــا إال مــا كــان    يوافق ذلك هو  يف النفس .. وحنو ذلك
ُتْم  علــى وجــه القصــاص واملعاملــة ابملثــل، والعفــو والصــرب خــري وأفضــل كمــا قــال تعــاىل: اقـَبـْ َوِإْن عــَ

ُتْم بِِه َولَِئْن َصرَبُْ ْ هَلَُو َخرْيٌ ِللصَّاِبرِينَ   َوقَاتُِلوا  تعاىل:. وقال 126النحل: فـََعاِقُبوا ِكِْثِل َما ُعوِقبـْ
 [. 147]190البقرة: يف َسِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اّللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

 
. وقولــه " يَلــتمُس الجــَر والــذهِكر "ا أي خلــَط اةخــالصا وهــو طلــب الجــر 2943صــحيح ســنن النســائي:  144

، مــع نيــة أخــر  فيهــا رَيءا وهــو طلــب الثنــاء واملــديح علــى جهــاده مــن النــاس فهــذا أيضــاً ممــا والثواب من هللا تعاىل
 يُفسد العملا لن هللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهه الكر . 

 .  31رواه ابن ماجه وغريه، صحيح ال غيب:  145
 به البعري وحنوه من الدواب. . والِعقالا احلبل الذي يُعَقل 2941صحيح سنن النسائي:  146
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فاجملاهـــد يف ســـبيل هللا هـــو الـــذي ينهـــى الـــنفس عـــن اهلـــو  إيثـــاراً ملتابعـــة الشـــرع، كمـــا قـــال 
ْأَو .   رَبهِِه َوهَنَى النَـّْفَس َعِن اهْلََو َوَأمَّا َمْن َخاإَل َمَقامَ   تعاىل: َي اْلمــَ -40النازعــات: فَِإنَّ اجْلَنََّة هــِ
. أما من يضع السيف واجلهــاد تبعــاً هلــواه .. أو اســتجابة لنزعــة حــب التشــفي واالنتقــام .. ومــن 41

ويرفعــه حيثمــا  دون مراعاة ملا أمر هللا تعاىل به وما هنــى عنــها فيضــع الســيف حيــث َيــب أن يُرفــع ..
َيب أن يضعه .. فال يسلم منه طفل وال شيه وال امرأة .. وال غريهم ممن عصم هللا ورسوُل دَمه .. 
وصان ُحْرَمته .. فهذا قد عصى هللَا ورسوَله، واتبع غري سبيل املؤمنني اجملاهدين .. وهو ضال مضل 

جملاهــدين .. وقتالــه ألصــق بقتــال طريقــة .. وممن اختذ إهله هواه .. ال َيوز أن يُنَسب عمله للجهاد وا
 [.148أهل الهواء من ا وارج الغالة، وغريهم من املفسدين وقطاع الطرق]

ويف احلــديث عــن املقــداد بــن الســود قــال: َي رســوَل هللا أرأيــت إن لقيــت رجــاًل مــن الكفــار 
فأقتلــه َي فقــاتلين فضــرب إحــد  يــدي ابلســيف فقطعهــا، مث الذ مــين بشــجرة، فقــال: أســلمت هلل، أ

:" ال تقتْله "، قال: فقلت َي رسول هللا إنه قد قطع يــدي رسوَل هللا بعد أن قاهلا؟ قال رسول هللا 
:" ال تقتلــه فــإن قتلتــه فإنــه كنزلتــك ـ أي  مث قــال ذلــك بعــد أن قطعهــا، أفأقتلــه؟ قــال رســول هللا 

قبــل أن يقــول كلمتــه الــ  قــال " مصان وحرام الدم ـ قبل أن تقتله، وإنــك كنزلتــه ـ أي حــالل الــدم ـ 
متفق عليه. فال موضع للتشفي واالنتقــام ومتابعــة اهلــو  .. وال حــيَّ للــنفس .. عنــدما يقــول الشــرع  

ــال تعـــاىل: ٌة َأْو  كلمتـــه .. ويقضـــي قضـــاءه، قـ ــَ نـ يبَـُهْم ِفتـْ ــِ رِِه َأْن ُتصـ ــْ ْن َأمـ ــَ اِلُفوَن عـ ــَُ ِذيَن خيـ ــَّ َذِر الـ ــْ فـَْلَيحـ
 . 63النور: يمٌ ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِ 

ِهمْ   وقال تعاىل: ُدوا يف أَنـُْفســِ نَـُهْم مثَّ ال َيــَِ  َفال َورَبِهَك ال يـُْؤِمُنوَن َح َّ حُيَكِهُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
  . 65النساء: َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِهُموا َتْسِليماً 

 
ــه:  147 ــري: وقولـ ــن كثـــري يف التفسـ ــال ابـ ِدينَ  قـ ــَ بُّ اْلُمْعتـ ــُِ َ ال حيـ ُدوا ِإنَّ اّللَّ ــَ ــبيل هللاا  َوال تـَْعتـ ــاتلوا يف سـ وال ، أي قـ

 ، النســاء وقتــل ، والغلــول ، مــن املثلــة كمــا قالــه احلســن البصــري:   ي، ذلــك ويــدخل يف ذلــك ارتكــاب املنــاه يفتعتــدوا 
ــان وأصــحاب  ، الــذين ال رأي هلــم وال قتــال فــيهما والشــيوخ ، نوالصــبيا وقتــل  ، وَتريــق الشــجار ، الصــوامعوالرهب

وهلــذا جــاء يف  . العزيــز ومقاتــل بــن حيــان وغــريهم عبــدكمــا قــال ذلــك ابــن عبــاس وعمــر بــن ،  احليــوان لغــري مصــلحة
 ، تغلــوااغــزوا وال  ، ا مــن كفــر ابهللاغــزوا يف ســبيل هللا وقــاتلو " كان يقــول: عن بريدة أن رسول هللا   ، صحيح مسلم
الصــحيحني عــن ابــن عمــر قــال: وجــدت  ويف".  وال أصــحاب الصــوامع ، وال تقتلــوا الوليــد ، لــواوال َتثه  ، وال تغــدروا

 هـ.  -" ا قتل النساء والصبيان هللا  فأنكر رسولُ  ، مقتولة امرأة يف بعض مغازي النيب  
االستثنائي .. فهذا نكن أن يقع به اجملاهــد يف ســبيل هللا .. وبــني مــن َيب التفريق بني ا طأ غري املقصود .. و   148

يكون منهجه قائم على ا طأ .. وجل أعماله قائمة على ا طأ وجمافــاة الشــرع .. ومتابعــة اهلــو  .. فهــذا ال ُنكــن 
إن تســمى هللاوــاء أن ُيصــنف عملــه مــن اجلهــاد يف ســبيل هللا .. وال أن ُيصــنف هــو مــن اجملاهــدين يف ســبيل هللا .. و 

 اجملاهدين، وانتسب إليهم .. فالعربة ابحلقائق ال ابملسميات! 



 133 

ابلقتـــال دونـــه .. كمـــا تقـــدمت : أن يكـــون اجلهـــاد لغـــرض مشـــروعا قـــد أذن هللا تعـــاىل اثلثـــاً 
اةشارة إىل بعض هذه الغراض .. أما إن كان الغرض من اجلهاد غري مشروع وال مــأذوانً بــه مــن هللا 
تعاىلا كالقتال عصبية لقبيلة أو وطٍن أو حزٍب .. أو زعيم ـ يف احلق والباطل سواء ـ أو لبدعة كقتال 

.. أو ما  على ملمه .. أو طاغوت على حكمه ا وارج والروافض على بدعهم .. أو نصرة لباطل 
.. وحنوهــا مــن الغــراض الباطلــة .. فالقتــال واجلهــاد دوهنــا ابطــل ومــردود .. ال َيــوز أن يُنســب إىل 
اةســالم أو ُيصــنف علــى أنــه مــن اجلهــاد يف ســبيل هللا .. وإن زعــم أصــحابه أهنــم حققــوا يف أنفســهم 

مريد للخري ال يدركها لنه قد طلبه عن غري طريق شــرع شرط اةخالص، ونية إرادة ا ري، فكم من 
هللا .. والــتمس طرقــاً ووســائل وأغراضــاً غــري مشــروعة .. وكــم مــن مفســد يف الرض حيســب أنــه ممــن 

ُْم حُيِْسنُ   حُيسنون صنعاً، كما قال تعاىل:  وَن ُصْنعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم يف احْلََياِة الدُّنـَْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ
:104الكهف  . 

اوز  ويف احلــديث فقــد صــح عــن النــيب  أنــه قــال يف ا ــوارج أهنــم:" يقــرؤون القــرآن ال َيــُ
حناجرهم، نرقون من الــدين مــروق الســهم مــن الرميــة، يقتلــون أهــل اةســالم ويــدعون أهــل الواثن، 

م حيســنون صــنعاً .. وأهنــم لئن أدركتهم لقتلنَّهم قتــل عــاد " متفــق عليــه. وهــذا كلــه وهــم حيســبون أهنــ 
 فيما يقومون به من عمل إَّنا هو من اجلهاد يف سبيل هللا!! 

ســيكون يف أمــ  اخــتالإٌل وفرقــة، قــوٌم حيســنون الِقيــَل ويســيئون الفعــل، يقــرؤون  :"وقــال 
القرآن ال َياوز تراِقَيهم، نرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ال يرجعون ح  يرتد على فوقه، 

 م شرار ا لق وا ليقة، طوىب ملن قتلهم وقتلوه، َيدعون إىل كتاب هللا وليسوا منه يف ه
 [. 149شيء، من قاتَلهم كان أوىل ابهلل منهم، ِسيماُهم التحليق "]

وأخرج ابن وضهاح القرطيب يف كتابه " البدع والنهي عنها "، عن أمل عبيدة بــن حذيفــة قــال: 
بو موسى الشعري قاعد، فقال: أرأيت رجاًل ضرب بسيفه غضــباً جاء رجل إىل حذيفة بن اليمان وأ

هلل ح  قُِتل، أيف اجلنِة أم يف النار؟ فقال أبو موسى: يف اجلنــة. قــال حذيفــة: اســتفهم الرجــل وأفهمــه 
[. قال أبو موسى: سبحان هللا! كيف قلت؟! قال: قلت رجاًل ضرب بسيفه غضــباً هلل 150ما تقول]

َل أيف اجلنــة أ ــِ م يف النــار؟ فقــال أبــو موســى يف اجلنــة. قــال حذيفــة اســتفهم الرجــل وأفهمــه مــا حــ  قُت
تقــول، حــ  فعــل ذلــك ثــالث مــرات، فلمــا كــان يف الثالثــة قــال: وهللا ال تســتفهمه، فــدعا بــه حذيفــة 
قال: رويدك، إن صاِحَبك لو ضرب بسيفه ح  ينقطع فأصاب احلقَّ ح  يُقتل عليه فهو يف اجلنــة، 

 احلقَّ و  يوفقه هللا للحق فهو يف النار. مث قال: والذي نفسي بيده  وإن   ُيِصبْ 
 

 . 3668أخرجه أبو داود، وأمحد، واحلاكم وغريهم، صحيح اجلامع:  149
 كأنه أنكر عليه استعجاله يف إجابته للسائل قبل أن يستفهم ويستوضح منه مراده جيدًا!   150



 134 

 ليدخلنَّ الناَر يف مثل الذي سألَت عنه أكثر من كذا وكذا. 
 قال احلسن البصري: فإذا ابلقوم قد ضربوا هللاسيافهم على البدع!

د : ينقســم اجلهــاد يف ســبيل هللا إىل قســمني: جهــاد دفــع، وجهــاد طلــب. أمــا جهــاأقســامه
الدفعا فصفته أن يصول العدو الكافر ـ سواء كــان كفــره أصــلياً أم كــان طــارمً مــن جهــة الــردة ـ علــى 
بــالد وحرمــات املســلمني .. فحينئــٍذ َيــب علــى مجيــع املســلمني ممــن صــال علــيهم العــدو جهــاد هــذا 
 العــدو ودفعــه عــن الــبالد والعبــاد، فــإن عجــزوا عــن دفعــه .. اتســعت دائــرة الوجــوب لتشــمل أقــرب
املســـلمني إىل البلـــد املعتـــد  عليـــه .. فـــإن   حيققـــوا الكفايـــة .. وجـــب علـــى مـــن وراءهـــما القـــرب 

 فالقرب إىل أن تتحقق الكفاية يف رد عدوان العدو الصائل عن عدوانه. 
وهذا القسم من اجلهــادا لضــرورته وأ يتــه، وإحلاحــه .. ولكونــه ال يقبــل التــأخري والتــواو .. 

وصفة من شهد الصف عند لقــاء العــدوا فلــيس لحــدهم أن يتخلــف أو يفــر   ولكون أهله هلم حكم
.. ال ُيشــ ط لــه شــرط .. بــل يُنفــر جلهــاد العــدو خفافــاً وثقــااًل .. فــرداانً ومجاعــات .. كــل حبســب 
استطاعته وقدرته .. سواء أذن احلاكم املسلم بــذلك أم   أيذن .. وهــذا ال يتنــاو مــع ضــرورة تنظــيم 

ة الدفع، وأن يكون للجهاد أمري ُمطاع فهذا ال شــك أنــه أجــد  يف عمليــة الــدفع .. اجلهاد يف عملي
 لكنه ال يُعترب شرطاً جلهاد العدو الصائل، ورد عدوانه. 

:" إذا أراد العــدو اهلجــوم علــى املســلمني، فإنــه يصــري 28/358قال ابــن تيميــة يف الفتــاو  
َوِإِن  ينا ةعــانتهم، كمــا قــال هللا تعــاىل: دفعــه واجبــاً علــى املقصــودين كلهــم، وعلــى غــري املقصــود

اٌق  نَـُهْم ِميثــَ ــْ َنُكْم َوبـَيـ ْوٍم بـَيـــْ ى قـــَ ُر ِإالَّ َعلــَ ْيُكُم النَّصــْ ــَ يِن فـََعل ُروُكْم يف الــدِه  . وكمــا أمــر النــيب اْستَـْنصــَ
 بنصر املسلم، وسواء كان الرجل من املرتزقة للقتال أم   يكن. وهذا َيب حبسب اةمكان على كل
حد بنفسه ومالــه، مــع القلــة والكثــرة، واملشــي والركــوب، كمــا كــان املســلمون   قصــدهم العــدو عــام 
ا ندق   أيذن هللا يف تركه لحد، كما أذن يف تــرك اجلهــاد ابتــداء لطلــب العــدو، الــذي قســمهم فيــه 

وْ   إىل قاعــد وخــارج، بــل ذم الــذين يســتأذنون النــيب  ا عــَ وَن ِإنَّ بـُُيوتـَنــَ ْورٍَة ِإْن يـَُقولــُ َي بِعــَ ا هــِ رٌَة َومــَ
 هـ.  -"ا  يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَراراً 

وعلى غري املقصــودين "ا ينبغــي أن حيمــل علــى القــرب مــنهم للمقصــودين .. قلت: قوله "  
مث تتسع الــدائرة، ليشــمل الواجــب القــرب فــالقرب إىل أن تتحقــق الكفايــة يف رد عــدوان العــدو .. 

مــن  املشاهد خبالإل الغائب .. مث أن القــرب أســرع وأقــدر علــى النصــرةوذلك أن القرب له حكم  
 البعد، وهللا تعاىل أعلم.

:" إذا نــزل الكفــار ببلــد املســلمني، تعــني علــى 4/254وقال ابن قدامة املقدسي يف الكــايف 
كــان أهلــه قتــاهلم، والنفــري إلــيهم، و  َيــز لحــد التخلــف، إال مــن حيتــاج إىل ختلفــه حلفــي الهــل، وامل
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االً  واملال، ومــن ننعــه المــري ا ــروج، لقولــه تعــاىل: ُروا ِخَفافــاً َوثِقــَ . ولهنــم يف معــد 41التوبــة: اْنفــِ
 هـ.  -حاضر الصف، فتعني عليهم، كما تعني عليه "ا

قلت: قوله " ومن ننعه المري ا روج "ا أي ننعه من ا روج ملصــلحة اجلهــاد، أو ملصــلحة 
.. ضمن خطة عامة تقضي بتوزيع املهام على الفراد .. فهذا ال هللاس بــه .. أمــا   راجحة يراها المري

إن كان منعه جملــرد املنــع .. والتخــذيل عــن العــدو الصــائل .. فــال وــع لــه وال طاعــة .. لنــه ال طاعــة 
 ملخلوق يف معصية ا الق .. وإَّنا الطاعة تكون يف املعروإل. 

ن املســلمون العــدو يف عقــر دارهــما خــارج حــدود : هو أن يطلــب اجملاهــدو أما جهاد الطلب
دولــة اةســالم، وهــذا القســم مــن اجلهــاد اشــ ط لــه بعــض أهــل العلــم إذن اةمــام أو احلــاكم العــام 
للمسلمني .. والصواب أن أذن اةمام أو احلاكم العام يلزم من َتت حكمه وسلطانه من املسلمنيا 

ذا الــذي يلزمــه االســتئذان يف جهــاد الطلــب .. فمن كان يعيش يف كنفــه وَتــت حكمــه وســلطانها فهــ 
أما من كان يعيش خارج سلطانه ودولته .. فال يلزمه االستئذان .. وله أن نضي جلهاد الطلــب ولــو 
كفــرده .. وكــذلك يف حــال انتفــاء وجــود المــري أو احلــاكم املســلم العــام .. فحينئــٍذ كــل مســلم أمــري 

.. كمــا ال َيــوز القــول بتعطيــل اجلهــاد بقســميه إىل حــني نفســه .. فــال يلزمــه االســتئذان مــن معــدوم 
كــان ـ ومــن التحــق بــه مــن املســلمني ـ يطلبــون   وجود املعدوم .. فقد ثبــت أن الصــحامل أاب بصــري 

قوافل كفار قريش، ويُغريون عليها .. من تلقاء أنفسهم .. فما كان يلزم املســلمني يف املدينــة املنــورة 
لح احلديبية .. ال يلزمه ومن معه من املسلمنيا وذلك أنه كان يعيش ُتاه قريش وفق بنود شروط ص

خــارج ســلطان دولــة اةســالم املمثلــة يومئــٍذ يف املدينــة املنــورة، ومــن دخــل يف حلفهــا مــن القبائــل .. 
  ينكــر عليــه .. بــل قــال  وكانــت حركــة جهــاده خــارج حــدود دولــة اةســالم .. ومــع ذلــك فــالنيب 

و كان معــه رجــال "ا كلمــة إعجــاب ـ مــن ســيد ا لــق وإمــام اجملاهــدين ـ هبــذا عنه:" أنه مسعر حرب ل
البطــل العظــيم .. كمــا أن كفــار قــريش   يكونــوا يعــاملوه أو يلزمــوه كــا قضــى بــه صــلح احلديبيــة مــن 

 صلح وسالم وأمان .. لعلمهم املسبق أنه ال يلزمه ما يلزم املسلمني يف املدينة املنورة. 
أنه قــال:" ال تــزال طائفــة مــن أمــ  يُقــاتلون علــى احلــق، مــاهرين إىل   وقد صح عن النيب  

 يوم القيامة " مسلم.
ــاتلون علــى احلــق، مــاهرين علــى مــن  ــة عنــد أمل داود:" ال تــزال طائفــة مــن أمــ  يُق ويف رواي

 انوأهم ح  يُقاتل آخرهم املسيَح الدجال ". 
ْن  ، كما قال تعــاىل:والطائفة لغة وشرعاً ُتطلق على الشخص الواحد فما فوق ُف عــَ ِإْن نـَعــْ

ُْم َكانُوا جُمْرِِمنيَ  . فالطائفة املعفو عنهــا هــي شــخص واحــد، 66التوبة: طَائَِفٍة ِمْنُكْم نـَُعذِهْب طَائَِفَة هللاَِهنَّ
واوه  اشن بن مُحري، والطائفة املعذبــة الســتهزائهم .. قيــل رجــل واحــد وقيــل اثنــان .. وشــاهدان أن 
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علــى الشــخص الواحــد .. وعلــى االثنــني .. وعلــى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك .. واجلهــاد  الطائفــة ُتطلــق
نضي ـ بنص احلديث ـ بطائفة أقلها شخص واحد .. فكيف بعد ذلك يُقحم شرط وجــود اةمــام أو 

 احلاكم العام ـ واستئذانه ـ كشرط لصحة اجلهاد .. وانطالق اجلهاد؟! 
أهــل الكفــر مــع كــل فاســق مــن المــراء، وغــري :" ويُغــز  5/352قــال ابــن حــزم يف احمللــى 

 هـ.  - "اويغزوهم املرء وحده إن قدر أيضاً فاسق، ومع املتغلب واحملارب، كما يغز  مع اةمام، 
: قد راج على ألسنة بعض املتأخرين قوهلم: أن املرأة يف جهــاد الــدفع َيــب عليهــا أن مسألة

ول مرجوح ال دليل عليه من كتــاب أو ســنة .. خترج للجهاد من دون إذن زوجها أو وليها .. وهذا ق
وال أعــرإل ســلفاً مــن القــرون الثالثــة الوىل املشــهود هلــا اب رييــة والفضــل مــن قــال هبــذا القــول ..بــل 
الــدليل علــى خالفــها كمــا حصــل يف موقعــة ا نــدق .. حيــث غــزت أحــزاب وقبائــل الكفــر والشــرك 

نــه أنــه اســتنفر النســاء لقتــال املشــركني والــذود عــن   يُعــرإل ع املدينة املنورة .. ومــع ذلــك فــالنيب 
ِإنَّ   املدينة .. وإَّنا اكتفى ابلرجال فقط فلم يستثن منهم أحــداً، كــا يف ذلــك املنــافقني الــذين قــالوا

فكذبوا .. وإَّنا أرادوا الفرار من القيام ابلواجب .. فأنزل هللا تعــاىل يكــذهبم ويكــذب   بـُُيوتـََنا َعْورٌَة  
 .13الحزاب: َما ِهَي بَِعْورٍَة ِإْن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَراراً وَ  زعمهم:

بينمــا نســاء وأطفــال وذراري املســلمني اكتفــى بتــأمينهم يف احلصــون، كمــا يف احلــديث الــذي 
النساء  قال:"   يكن حصن أحصن من حصن بين حارثة، فجعل النيب  يرويه رافع بن خدي  

إن أ َّ بكنَّ أحٌد فأمِلْعَن ابلسيف "، فجاءهن رجل من بين ثعلبة بــن والصبيان والذراري فيه، وقال:"  
سعد يقال له جندان أحد بين حشها  على فرس، ح  كان يف أصــل احلصــن مث جعــل يقــول للنســاء: 

، فابتدَر احلصَن قوم فيهم رجٌل انزِلن إ َّ خرٌي لكنه، فحرَّْكن السيَف، فأبصره أصحاُب رسوِل هللا 
ارثة يقال له: مهري بن رافع، فقــال: َي جنــدان ابــرز، فــربز إليــه، فحمــل علــى فرســه، فقتلــه من بين احل

  [151 .]وأخذ رأسه فذهب به إىل النيب 
لكن الذي نكن قوله هنا أن املرأة لو اق ب منها العدو .. سواء كان ذلك يف جهاد الدفع 

نفسها، وعن غريها من املسلمني، كما يف أم يف جهاد الطلب .. َيوز هلا أن ُتاهد وتقاتل دفاعاً عن 
احلديث، عن أنس بن مالك، أنَّ أُمَّ ُسَلْيم اختذت يوَم ُحَنني ِخنَجراً، فكــان معهــا، فرآهــا أبــو طلحــَة، 
َليم هــي زوجــة أمل طلحــة ـ فقــال هلــا رســوُل هللا  فقال: َي رسوَل هللا هذه أمُّ ُسَلْيٍم معها خنجــٌر ـ وأمُّ ســُ

 ُْرُت بــه بطنــَُه، فجعــَل رســوُل :" ما هذا ا نجر ؟" قالت: اختََّذتُُها إن دان مين أحٌد مــن املشــركني بـَقــَ
 َيضحك " مسلم. هللا 

 
 او، ورجاله ثقات. : أخرجه الطرب 133/ 6قال اهليثمي يف اجملمع  151
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فالقول ابجلواز شيء .. وهو ما دل عليه احلديث أعاله .. والقــول ابلوجــوب .. وأنــه َيــب 
شــيء آخــر .. وهــو  عليها أن خترج للجهاد ـ يف حالة جهاد الدفع ـ من دون إذن زوجها أو وليهــا ..

 [. 152ما يعوزه الدليل، وال دليل]
: بني الفينة والخر  يُثار جدال عقــيم بــني بعــض الــدعاة واملثقفــني، حــول التفريــق بــني شبهة

جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع .. وحــول َتديــد مــواطن جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع .. وشــروط كــل 
يف البلد .. وابلتا  ال َيوز للمسلم يف مصر  قسم منهما .. وأن جهاد الطلب حيتاج إىل إذن احلاكم

أو سورية أو املغرب أو السعودية ـ مثاًل ـ أن يقصد اجلهاد يف العراق أو فلسطني أو يف أفغانستان أو 
الصومال .. على اعتبار أن هذه البالد ليست بالده .. واجلهاد فيها ابلنســبة لــه جهــاد طلــب حيتــاج 

 إىل إذن احلاكم يف بلده ..؟
 هذه شبهة جُنيب عنها من أوجه:و 

منها: عند التحقيق والتدقيق جند أن المــة كلهــا قــد صــال عليهــا العــدو الكــافرا ســواء كــان  
ُدوَّان معــاً  كفــره أصــلياً، أم كــان طــارمً مــن جهــة الزندقــة والــردة .. ويف بعــض أقطارهــا قــد اجتمــع العــَ

د يف مجيع أمصارها يدخل يف إطار جهاد على مسلمي أهل تلك القطار والمصار .. وابلتا  اجلها
الدفع ال الطلب .. وإىل حــني انتهــاء المــة مــن مرحلــة جهــاد الــدفع .. وطــرد العــدو الصــائل بنوعيــه 
املرتــد والكــافر الصــلي مــن بــالد املســلمني .. حينئــٍذ يســو. االنشــغال ابحلــديث عــن جهــاد الطلــب 

ل االنتهاء من مرحلة جهاد الدفع الكثر ضرورة وشروطه .. وتوجد له مربراته .. أما قبل ذلك ـ وقب
وإحلاحــاً ـ فــإن االنشــغال ابحلــديث عــن جهــاد الطلــب .. والوقــوإل عنــده طــوياًل يُعــد مــن العبــث .. 

 والتشويش .. وإضاعة الوقات والطاقات من غري طائل يُذكر! 
ء حقهــم ومنها: إن كان املعين من اســتئذان احلكــاما حكــام وطواغيــت هــذا العصــر .. فهــؤال

دوا ويُقــاتَلوا .. ال أن ُيســتأَذنوا يف جهــاد العــدو .. وهــم العــدو .. وحلفــاء  والواجــب حنــوهم أن َُياهــَ
وأنصــار وعمــالء العــدو .. فكيــف للمــرء أن يســتأذن العــدو .. وعمــالء العــدو يف جهــاده .. فهــذا 

 مغاير و الف للنقل والعقل سواء!
ر وبلــدان المــة .. الــ  يُعقــد فيهــا الــوالء والــرباء ومنها: أن هذه احلدود املصطنعة بني أقطــا

من دون هللا .. وال  فرقت بني املسلمني يف أقطار وانتماءات وعصبيات وطنية جاهلية ما أنــزل هللا 
هبــا مــن ســلطان .. فهــي أواًل مــن صــنائع ومكائــد العــدو واالســتعمار ا ــارجي .. بتعــاون مــع العــدو 

 
ليس غرضنا هنا أن نبني العمال اجلهادية ال  نكن للمــرأة أن تقــوم هبــا .. وخباصــة بعــد تطــور وســائل احلــرب   152

والقتال املعاصرة .. واعتماد الوسائل االلك ونية .. وعــن بعــد .. يف كثــري مــن العمليــت احلربيــة .. فهــذا لــه موضــع 
 آخر من أحباثنا. 
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كـــم والكفـــر وا يانـــة والعمالـــة .. وأنظمـــتهم الفاســـدة .. واثنيـــاً الـــداخلي املتمثـــل يف طواغيـــت احل
فاةســالم ال يعــ إل هبــذه احلــدود الظاملــة وال يقرهــا .. وهــو بــريء منهــا ومــن آاثرهــا كــل الــرباء .. 
فاةســالم جعــل المــة ـ علــى اخــتالإل أقطارهــا ودويالهتــا ـ كالبنيــان املرصــوص يشــد بعضــه بعضــاً .. 

وحدها العقيدة .. وقيم ومبادئ اةسالم .. االعتداء على أي جزء منها هو ويقوي بعضه بعضاً .. ت
اعتداء على البنيان كله .. كاجلسد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو واحــد تــداعت لــه ســائر العضــاء 

 ابلسهر والقلق واحلمى. 
رُي أنه قال:" املســلمون تتكافــأ دمــاؤهم، يســعى بــذمَّتهم أدانهــم، وَيــُ   فقد صحَّ عن النيب  

دُُّهم] ن ســواُهم، يـَـردُّ ُمشــِ رهِِعهم]153علــيهم أقصــاهم، وهــم يــٌد علــى مــَ [ 154[ علــى ُمضــِعفهم، وُمَتســَ
   [. 155على قاِعدهم، ال يُقَتُل مؤمٌن بكافٍر، وال ُذو عهٍد يف عهده " ]

ه، ويُنتهــُك فيــه مــن وقال   :" ما من امرٍئ خَيُذُل امرءاً مســلماً يف مــوطٍن يُنــتقُص فيــه ِعرضــُ
ن أحــٍد ينصــُر ُمســلماً يف مــوطٍن يُنــتَقُص ُحرمَ  ِته، إال خَذَله هللاُ تعاىل يف موطٍن حُيبُّ فيه نصــَرتَُه، ومــا مــِ

 [. 156فيه من ِعرضِه، ويُنتهُك فيه من ُحرمِته، إال نصَرُه هللاُ يف موطٍن حُيبُّ فيه نصرتَُه "]
ــرأِس مــن اجلســد، أي َُ وقــال   املــؤمُن ملــا ُيصــيُب أهــَل :" املــؤمُن مــن أهــِل اةنــان كنزلــة ال

 [. 157اةنان، كما أيَ ُ الرأُس ملا يصيُب اجلسَد "]
:" تر  املؤمنني يف تــرامحُِهم وتــوادِههم، وتعــاطُِفهم، كمثــِل اجلســِد إذا اشــتكى عضــواً وقال  

 تداعى لُه سائُر اجلسِد ابلسَّهِر واحلُمَّى " متفق عليه. 
ا اشتكى رأَسُه اشــتكى كلــُّه، وإن اشــتكى عينــَُه اشــتكى  :" املؤمنون كرجٍل واحٍد، إذوقال  

ه "] [. وغريهــا كثــري مـــن النصــوص الــ  تــدل علـــى أن املــؤمنني ـ علــى اخــتالإل جنســـياهتم، 158كلــُّ
ولغــاهتم، وألــواهنم، وأوطــاهنم وأمصــارهم ـ ال نكــن أن يكونــوا إال كرجــل واحــد " إذا اشــتكى عضــواً 

هِر و  ُه تـــداعى لـــُه ســـائُر اجلســـِد ابلســـَّ ــَ ه، وإن اشـــتكى عينـ ُه اشـــتكى كلـــُّ ى " و " إذا اشـــتكى رأســـَ احلُمـــَّ
 اشتكى كلُّه ".

 هذه هي التوجيهات النبوية ال  ال مرده هلا .. وليس للمسلم إال أن يرضى هبا وُيسلم هلا 

 
 أي قويهم.  153
 ويف رواية:" ومتسريهم "، وهو اجملاهد الذي َياهد يف سبيل هللا.  154
 .  2391صحيح سنن أمل داود:  155
 .  5690رواه أمحد، وأبو داود، صحيح اجلامع:  156
 .6659رواه أمحد، صحيح اجلامع:  157
 . 6668رواه أمحد ومسلم، صحيح اجلامع:  158
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تســليماً .. ويعمــل هبــا .. أنعــم هبــا وأكــرم مــن توجيهــات .. أمــا توجيهــات طواغيــت احلكــم والكفــر 
.. وأبواقهم من املثقفني ودعــاة وشــيوخ الــبالط .. يقولــون: مــا نــزل هللاهــل العــراق خيــص أهــل وا يانة  

العراق وحدهم .. وما نزل هللاهل فلسطني .. أو أفغانستان .. أو الصومال .. أو الشيشان .. خيــص 
مسلمي تلك المصار وحدهم دون غريهم .. ال ينبغي أن نتدخل يف شؤون وأوطان الغري .. هذا ما 

تضيه العمل ابلوالء الوطين، والتقسيمات الوطنية املعاصرة ال  تُقِصر اهتمام كل امرء على حدود يق
 وطنه وبلده .. دون أوطان وبالد اإخرين من املسلمني .. وبئس التوجيه توجيههم!

ملا سنَّت فرنسا قانوهنا العنصري الظا  ضد احملجبات املسلمات الفرنسيات .. وغريهن من 
ت .. قــالوا مجــيعهم .. ومعهــم شــيه الزهــرا شــيه الطــاغوت: هــذا شــأن داخلــي .. خيــص الوافــدا

فرنسا وحدها .. ال دخــل لنــا بــه .. والعقيــدة الوطنيــة املعاصــرة ـ املعمــول هبــا ـ تقضــي هللان ال يتــدخل 
أحد بشؤون أوطان وأمصار اإخرين .. فغيبوا بذلك عقيدة أخوة اةسالم .. وعقيدة الــوالء والــرباء 

  اةسالم!يف
ــات حكمـــه ــى بـــالد وحرمـ ــع العـــدو الصـــائل علـ ــد دفـ ــة مواضـــع: عنـ ــاد يف ثالثـ : يتعـــني اجلهـ

املسلمني، وحبسب التفصيل املتقدم اإنف الذكر. وعندما يستنفر اةمام أو احلاكم املســلم مــن أراد 
ا  من املسلمني للجهادا فحينئٍذ يتعني اجلهــاد علــى كــل مــن اســتنفرهم للجهــاد، لقولــه تعــاىل: ََي أَيُـّهــَ

يُتْم اِبحلَْ  ُتْم ِإىَل اْلَْرِض َأَرضــِ قـَلــْ ِبيِل اّللَِّ ااثَّ ُروا يف ســَ ُم اْنفــِ ْم ِإَذا ِقيــَل َلكــُ َن الَِّذيَن آَمُنوا َما َلكــُ يــَاِة الــدُّنـَْيا مــِ
:" وإذا اســتُنِفرُ  فــانفروا " ه . ولقول38التوبة: اْإِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّنـَْيا يف اْإِخَرِة ِإالَّ َقِليلٌ 

 متفق عليه.
وكــذلك يف حــال التقــى الصــفان أو اجلمعــان للقتــال، فالثبــات للجهــاد واجــب علــى كــل مــن 
حضــر الصــف واللقــاء، والفــرار مــن الزحــف والقتــال يف هــذا املوقــف مــن كبــائر الــذنوب، وقــد عــده 

يــه:" اجتنبــوا الســبع املوبقــات " منهــا:" اةسالم من مجلة املوبقات السبع، كما يف احلديث املتفــق عل
 والتو  يوم الزحف " متفق عليه.

ُروا زَْحفــاً فـَـال تـَُولُــّوُهُم اْلَْداَبرَ  وقال تعــاىل: ا الَــِّذيَن آَمنـُـوا ِإَذا َلِقيــُتُم الَــِّذيَن َكفــَ ْن  . ََي أَيُـّهــَ َومــَ
نَُّم َوبــِْئَس  يـَُوهلهِِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحرهِفاً ِلِقَتالٍ  ْأَواُه َجهــَ َن اّللَِّ َومــَ ٍب مــِ ْد اَبَء بَِغضــَ َأْو ُمَتَحيــِهزاً ِإىَل ِفئــٍَة فـَقــَ

 . 16-15لنفال:ا اْلَمِصريُ 
وما سو  هذه املواضع الثالثة اإنفة الذكر فإن اجلهاد حكمه فرض كفائيا إن قام بــه نفــر 

لِه َوَما   من املسلمني سقط عن اإخرين، لقوله تعاىل: ْن كــُ َر مــِ ُروا َكافَــًّة فـَلــَْوال نـَفــَ اَن اْلُمْؤِمنـُـوَن لِيَـْنفــِ كــَ
يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حيَْ  ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا يف الدِه   .122التوبة: َذُرونَ ِفْرَقٍة ِمنـْ
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ساحات احلرب والقتــال، وحيــث تتــوفر دواعيــه .. : ميادين اجلهاد يف سبيل هللا هي ميادينه
أما ساحات اةنان أو العهد والمان فهي ساحات سالم ال َيــوز وضــع الســيف فيهــا .. وال القتــال 
.. فلســــاحات احلــــرب والقتــــال أحكامهــــا ونصوصــــها الشــــرعية الــــ  َُتمــــل عليهــــا وتُقــــال فيهــــا .. 

لشرعية ال  َُتمل عليها وتُقال فيها .. ومــن ولساحات السلم والعهد والمان أحكامها ونصوصها ا
الظلم والبغي، واجلهل محل أحكام ونصوص ساحات احلرب والقتال على ساحات اةنان أو العهــد 
والمان .. أو العكسا فُتحمل أحكام ونصوص ســاحات وميــادين العهــد والمــان .. علــى ســاحات 

 جلهل .. ومؤداه إىل التفريط. احلرب والقتال .. فهذا أيضاً من الظلم، والبغي، وا
فريق من الناس ـ جلهل أو غرض يف نفوسهم ـ تراهم يعارضون بني نصــوص دار مــن الــدارين 
مع نصوص الدار اإخر .. وَيعلون نصوص أحد الدارين انسخاً أو ملغياً لنصــوص الــدار اإخــر .. 

ملهـــا علــى دار وســـاحات ومــن يُوفقــه هللاا فُيحســـن التمييــز بــني نصـــوص دار احلــرب والقتــال، فيح
احلــرب والقتــال وحســب .. وبــني نصــوص ســاحات العهــد والمــانا فيحملهــا علــى ســاحات العهــد 
ــه يقــول ابجلهــاد  والمــان وحســب .. تــراهم يرمونــه ابلتنــاقض .. وأنــه يقــول ابلشــيء وضــده .. أو أن

وجهلهم العقيم .. وعدمه .. وعند التدقيق والتحري .. ُتد أن التناقض مرده إىل فهمهم السقيم .. 
 إذ حاشى نصوص الشريعة أن تعارض بعضها بعضاً!

 وملا غاب للمسلمني الدولة اةسالمية ال  يرأسها إمام مسلم عام ُتتمع عليه الكلمة .. 
ويوحــــد الــــبالد والعبــــاد يف دولــــة إســــالمية واحــــدة .. َتــــدد للمســــلمني ســــاحات احلــــرب والقتــــال، 

ن خــالل مــا تربمــه مــن عهــود وعقــود مــع الــدول الخــر  .. وســاحات العهــد والمــان والصــلح .. مــ 
حصل نوع اضطراب وفوضى يف َتديد ميادين احلرب والقتال من ميادين العهد والمــان والســلم .. 
وأصــبح كــل مســلم أمــري نفســه .. حيــدد عــدوه مــن غــريه .. مــن تلقــاء نفســه .. ومــن خــالل واقعــه 

 [. 159أو أمري عام ُمطاع]وحركته ومصلحته .. ومن دون الرجوع إىل حاكم 

 
مر علــى إســقاط ا الفــة العثمانيــةا وخباصــة منهــا دول هذه النتيجة تتحمل تبعاهتا وأخطاءها كل من ساهم وآت  159

الغرب النصرانية وعلى رأسها بريطانيا .. وهــم ال يزالــون إىل الســاعة ُيســا ون ويعملــون علــى جعــل املســلمني رعيــة 
حلون بال راٍع .. ويعتربون قيام دولة هلم َتثلهم .. أو َتثل بعضهم .. كثابة املمنوعات واحملظورات ال  لجلهــا يســت

ــة علــى هــذه احلقيقــة ـ  ــر التجــارب املعاصــرة الدال احلرمــات .. ويعلنــون احلــروب، ويســتنفرون هلــا اجليــو  ـ ومــا أكث
ف لــت المــور إىل مــا حنــن عليــه اإنا رعيــة بــال راع وال دولــة َتثــل املســلمني وتــتكلم ابوهــم، وتنــوب عــنهم يف إبــرام 

. وابلتا  فإن املتــ مرين ـ بكــل أصــنافهم ـ هــم شــركاء يف هــذه الفوضــى العهود والعقود، ويف احملافل الدولية الروية . 
 احلاصلة .. يتحملون اجلزء الكرب من تبعاهتا وآاثرها وأخطائها! 
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من خالل هــذا الواقــع الصــعب ـ الــذي   تشــهده المــة مــن قبــل ـ جنتهــد يف أن نضــبط هــذه 
املسألة الشائكة .. املثرية للجدل .. فنحدد ـ من منظور الشريعة اةسالمية ـ ميادين اجلهاد واحلرب 

يــن كــان موقعــه أو كانــت صــفة والقتال، من ميادين العهد والسلم والمان .. ابلنســبة لكــل مســلم، أ
 تواجده .. وذلك يف النقاط التالية:

أواًل: أنا بلٍد إسالمي سطا وصال عليه العدو الكــافرا ســواء كــان كفــره أصــلياً أم كــان كفــره 
من جهة الردة والزندقة .. فهي ساحة حرب وقتال وجهاد ابلنسبة جلميع املسلمني .. وهذا ال يعين 

 ع سكان وأها  هذه البلدة معاملة أهل احلرب. وال يلزم منه معاملة مجي
اثنياً: الصل يف مجيع الدول غري اةسالمية .. أهنا دول حماربــة .. ُتــر  عليهــا أحكــام أهــل 
احلــرب .. النتفــاء وجــود العهــد أو الصــلح بينهــا وبــني دولــة اةســالم .. لنــه ال توجــد أصــاًل دولــة 

د والعهــود .. علــى مســتو  مجيــع املســلمني .. تلــزم هبــا ل سالم واملسلمني .. ُتري مثــل هــذه العقــو 
 رعاَيها ومواطنيها. 

وهذا ال يعين معاملة الشيوخ والنساء، والطفــال .. وغــريهم ـ مــن ســكان تلــك الــبالد ـ ممــن 
دون كمــا تُقصــد احملاربــة  ال شــأن هلــم هللامــور احلــرب والقتــال .. معاملــة أهــل احلــرب والقتــال .. فُيقصــَ

 عة اةسالمية قد هنت عن ذلك. منهم .. فالشري
اثلثاً: أنا فرد أو جمموعة من الفراد مــن غــري املســلمني ينتمــون إىل دولــة حماربــة .. يــدخلون 
بلداً من بالد املسلمني بعهد وأمان معترب واستثنائي خاص هبــم .. وعلــى غــري وجــه وصــفة احملاربــة أو 

ن َتشــرية املــرور الــ  كوجبهــا ُيســمح للمــرء احملــاربني ـ مــن ذلــك مــا تعــارإل عليــه مجيــع النــاس علــى أ
نح للشــخص ـ فهــم آمنــون ســاملون .. طيلــة فــ ة  بدخول الــبالد هــي كثابــة العهــد أو المــان الــذي نــُ
ر  علــيهم أحكــام أهــل  إقامتهم وتواجدهم .. ال َيوز االعتداء عليهم يف شيء .. كما ال َيــوز أن ُتــُ

 بة هلم َتديداً دار عهد وسلم وأمان. احلرب والقتال .. فالبلد املُزار ابلنس
وحنــوهم القليــة غــري املســلمة مــن نصــار  أو يهــود أو جمــوس .. الــذين يعيشــون بــني أمهــر 
املسلمني يف بالدهم وجمتمعاهتم .. يتعاملون معهم ويتبايعون .. فهم أيضاً آمنون وساملون .. وهم يف 

ز االعتــداء علــيهم يف شــيء .. أو التعامــل عقد اجتماعي مع املســلمني ممــن يعيشــون معهــم .. ال َيــو 
معهم معاملة أهل احلرب والقتال .. ما   يغدروا أو ينقضوا العهد وخِيلوا بشروطه .. فحينئــٍذ تُعامــل 

 الفئة الغادرة الباغية منهم معاملة أهل احلرب والقتال .. واملالم حينئٍذ هم ال املسلمون.
 تـــدخل بلـــداً مـــن الـــبالد احملاربـــة .. بعهـــد وأمـــان رابعـــاً: أنـــا فـــرد أو جمموعـــة مـــن املســـلمني

ــة وكــذلك اجملتمــع ـ ابلنســبة هلــذا الفــرد أو  ــة .. فالدول اســتثنائي خــاص هبــا مــع تلــك البلــدة أو الدول
اجملموعة من الفراد ـ تعترب دار عهد وأمان .. وسالم .. ال َيوز هلم أن يغدروا أو يعتدوا على شــيء 
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و أن حيملوا عليهــا أحكــام دار احلــرب والقتــال .. ملــا بيــنهم وبــني تلــك من ممتلكات تلك الدولة .. أ
 الدولة أو اجملتمع من عهد استثنائي خاص هبم ننعهم شرعاً من ذلك.

وحنوهم أنا أقلية مسلمة ترتضي أن تعيش يف دولة غري إسالمية حماربة لغريهم من املسلمني 
عقــد اجتمــاعي خــاص .. يتبــادلون كوجبــه احلقــوق .. فهــذه القليــة املســلمة تــرتبط مــع هــذه الدولــة ب

والواجبات .. وابلتا  فإن الدولة وكذلك اجملتمع الــذي يعيشــون فيــه .. ابلنســبة هلــم يُعتــرب دار عهــد 
وأمان وسالم .. ال َيوز هلم الغدر هللاهله يف شيء أو أن حيملوا عليه وعلى أهله أحكــام أهــل احلــرب 

ن غريهم من املسلمني ممن ال يربطهم مع هــذه الدولــة أي صــيغة والقتال .. وهذا يلزمهم وحدهم دو 
 عقد صلح أو عهد وأمان. 

ري عهــد صــلح وأمــان مــع أي دولــة معاديــة حماربــة ..  خامساً: أنا دولة أو إمارة إســالمية ُتــُ
فعهدها وأماهنا ملزم هلــذه اةمــارة وحــدها ومــن يعــيش يف كنفهــا وســلطاهنا مــن الرعــاَي .. دون غــريهم 

ملسلمني يف بقية المصار .. بينما لو أجر  ا ليفة العام للمسلمني صــلحاً معينــاً مــع دولــة مــن من ا
دول العدو .. فصلحه وما ي تب عليه من آاثر وأمان للطرإل اإخر يُلزم مجيع الوالَيت والمصــار 

 التابعة له .. كما يُلزم مجيع الرعاَي ال  تعيش يف تلك المصار والوالَيت.
لتفصيل املتقدم تتحدد ـ من منظور إســالمي ـ ميــادين احلــرب والقتــال، وميــادين العهــد هبذا ا

والمان والسلم .. ابلنسبة لكل مسلم .. أين كان موقعه وتواجده .. أو كانت صفة تواجدها سواء  
 كان فرداً .. أو كان ينتمي إىل جمموعــة أو إمــارة إســالمية يف حــال وجودهــا أو قيامهــا .. واجملاهــد يف
سبيل هللا كما َيب عليه أن يتحر  يف جهاده العدو احملارب الذي يستحق أن حُياَرب ويُقاَتل .. وأن 
ُتوجَّه إليه ـ دون غــريه ـ الســهام .. كــذلك َيــب عليــه أن يتحــر  جلهــاده ســاحات احلــرب والقتــال .. 

مــن غــري إفــراط  فيميزها عن ساحات وميادين العهد والسلم والمان .. فيعطي كل دار منهما حقهــا
وال تفريط .. أما من خيلط بينهما .. ويعترب ا يف احلكم سواء فقد أبعد وملم، وهو كحاطب ليل .. 

 [. 160وهو واقع ـ وال بد ـ يف اةفراط أو التفريط]
: اعلــم أن لــيس كــل مــا هــو جــائز يف اجلهــاد واجبــاً فعلــه أو القيــام بــه .. إذ ال بــد مــن تنبيــه

وقواعــد الشــرع ـ يف املصــال واملفاســد .. واملــ الت واإاثر امل تبــة عــن النظــر ـ علــى ضــوء نصــوص 
القيام هبذا الفعل أو ذاك .. ومد  توفر القوة على استيعاب ردة الفعل أو النتــائ  الناُتــة عــن هــذا 

 
فإن قيل أين الــدليل علــى مــا تقــدم تقريــره أعــاله .. مث مــا هــي الصــيغ الــ  هبــا يتحقــق العهــد والمــان .. وتُلــزم   160

ري صــاحبها هللان يكــف عــن القتــال ..  وكيــف ينتهــي أو ينــتقض العهــد والمــان .. ومــن مــن املســلمني  ــول هللان َيــُ
ويُعطي مثل هذا العهد والمان ..؟! أقول: اجلواب عن هذه املسائل وغريهــا ـ هللادلتهــا الشــرعية ـ  َيــدها القــارئ يف  

 كتابنا " االستحالل " .. فلرياجعه من شاء. 
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ــا بــه .. ومــا رجحــت مفســدته ـ ولــو  الفعــل أو ذاك .. فمــا رجحــت مصــلحته علــى مفســدته .. قمن
مصلحته .. أمسكنا عنه .. وأرجأانه إىل حني َتقق املصلحة الراجحة من القيــام بصورة مؤقتة ـ على 

به .. وهــذا املعــد هــام جــداً ـ قــد دلــت عليــه مجلــة مــن النصــوص الشــرعية ـ ال بــد للمجاهــد مــن أن 
ــا "  ــه .. وقــد أشــران إليــه بشــيٍء مــن التوســع يف كتابن يــتفطن إليــه وهــو يعــيش غمــرات اجلهــاد وأجوائ

 ياسة الشرعية "، فراجعه إن شئت. اجلهاد والس
 : تكمن أ ية اجلهاد يف سبيل هللا من ثالثة أوجه:أ يته
.. وتنفيــذاً لمــره .. ال منــاص للمــؤمن أن يتخلــف عنــه،   : لكونــه عبــادة وطاعــة هلل أوهلــا

 ه تعــاىل:. أي ُفِرض عليكم القتال، وهو كقولــ 216البقرة: ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ   كما قال تعاىل:
 الوىل، و   ُكتــِبَ   . وعجيب ال ينتهــي مــن قــوم يفرقــون بــني 183البقرة: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِهَيامُ 

ــه   ُكتــِبَ  ــة مــن حيــث احلكــم والوجــوبا فــإذا قــرأت علــيهم قول الثانيــة علمــاً أن هلمــا نفــس الدالل
 اصمتك .. ووضعوا قيوداً وشــروطاً للقيــام ، أكثروا يف جمادلتك .. و   ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ   تعاىل:

بفريضة اجلهــاد مــا أنــزل هللا هبــا مــن ســلطان .. وكثــرت أعــذارهم وَتويالهتــم .. ويف حقيقــة المــر إَّنــا 
ْورٌَة  أرادوا الفرار من الزحف .. والتخلف عن القيام ابلواجب، كما قال تعاىل: يـَُقوُلوَن ِإنَّ بـُُيوتـََنا عــَ

 . 13الحزاب: ٍة ِإْن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَراراً َوَما ِهَي بَِعْورَ 
، سلهموا لــك بفرضــية الصــيام ..  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِهَيامُ   بينما إذا قرأت عليهم قوله تعاىل:

وأن صيامه واجب .. ومن غري نقا  وال جدال .. وأعدوا واستعدوا لقدوم شهر الصــوم .. بقوافــل 
.. وكأَّنا قد أطلت علــيهم طالئــع جــيش يريــد غــزوهم .. ولــيس شــهر  من الطعمة والشربة املتنوعة

 صيام وقيام!! 
ِبيِل   وقال تعاىل: اتُِلوَن يف ســَ ِإنَّ اّللََّ اْشَ َ  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم هللاَِنَّ هلــَُُم اجْلَنــََّة يـُقــَ

داً َعلَ  وَن َوعــــْ وَن َويـُْقتَـلــــُ لــــُ َن اّللَِّ اّللَِّ فـَيَـْقتـُ ِدِه مــــِ ْن َأْوَو بَِعهــــْ ــَ ْرآِن َومــ جْنِيــــِل َواْلقــــُ ْورَاِة َواْلِ اً يف التـــــَّ ِه َحقــــه يــــْ
يمُ  . فــالبيع قــد   وانتهــى .. 111التوبــة: فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظــِ

وتكرماً .. وترغيباً ابجلهاد يف سبيله .. فالصفقة قــد مضــت ..  وهللا تعاىل قد اش   ما نلك تفضالً 
ومــن شــروطها عــدم ال جيــع .. أو ال اجــع .. ومــن أراد أن يرجــع عــن صــفقته .. أو أن ي اجــع عــن 
بيعه .. يُقال له قد   البيــع .. ومضــى زمــن ال جيــع .. و  يعــد لــك ملكيــة أو ســلطان علــى مــا بعتــه 

ْؤِمِننيَ  فإن أبيت إال أن تفسد البيع وتبطله .. خترج مــن صــفة  طواعية من غري إكراه .. ، و   اْلمــُ
 تعــد معنيــاً مــن هــذا البيــع والشــراء أساســاً .. لنــك   تعــد مــن املــؤمنني الــذين اشــ   هللا مــنهم 

 .  أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم هللاَِنَّ هَلُُم اجْلَنَّةَ 
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ز وسؤدد وَتكني وحياة كرنة يف الرض .. وحفاع للحرمات : يف اجلهاد يف سبيل هللا عِ اثنياً 
من أن تُنتهك أو ُيساء إليها، وملقاصد الدين من أن يُعتَد  عليها، وهي: الدين، والــنفس، والعقــل، 

ا  والِعرض أو النسل، واملال .. التفريط ابجلهــاد تفــريط هبــذه املقاصــد كلهــا، كمــا قــال تعــاىل: ََي أَيُـّهــَ
 . فكل أمٍر أمران به النيب 24لنفال:اُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِلَِّ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم الَِّذيَن آمَ 

ودعاان إليــه اجلهــاد يف  وداعنا إليه ففي تنفيذه وامتثاله حياة عزيزة وكرنة لنا .. ومما أمران به النيب 
ا حُيْيــِيُكمْ  وله تعــاىل:سبيل هللا .. بل إن من أهل العلم من فسَّر ق اُكْم ِلمــَ ا أي إذا دعــاكم  ِإَذا َدعــَ

أي للحرب ال  أعزكم هللا تعاىل إىل اجلهاد يف سبيل هللا الذي فيه حياة حقيقة لكم، قال ابن الزبري:  
هبــا بعــد الــذل، وقــواكم هبــا بعــد الضــعف، ومــنعكم مــن عــدوكم بعــد القهــر مــنهم لكــم. وقــال ابــن 

 : هو اجلهاد الذي حييي ديَنهم ويُعليهم.إسحاق، وابن قتيبة
ملا ي تب عليــه بعــض اإالم واجلراحــات  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم   وقال تعاىل:

ملا يف  َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم  .. ونوع مفارقة ل هل والعادات املألوفة .. ولكن 
ى َأْن َتُِبــُّوا  د يف ســبيل هللا مــن خــري كثــري يعلــو مصــلحة مــا يصــيبكم أو ختســرونه بســببه اجلهــا َوَعســَ
ْم  ا وهو تــرك اجلهــاد والركــون إىل الــدنيا وملــذاهتا، وهلوهــا َشْيئاً   ري َلكــُ َو شــَ ا ملــا ي تــب علــى َوهــُ

ُم  تركــه مــن شــٍر عظــيم وفســاد كبــري ..  ُ يـَْعلــَ لحتكم ومنفعــتكم .. فارضــوا أيــن تكمــن مصــ  َواّللَّ
 . 216البقرة: َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُمونَ  حبكمه، وأطيعوا أمره 

 أنه قال:" عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا تبارك وتعاىلا  ويف احلديث فقد صح عن النيب 
 [. 161فإنه ابب من أبواب اجلنة يُذهب هللا به اهلمَّ والغمَّ "]

ٍر عظــيم عنــد هللا تعــاىل، فــاإَيت القرآنيــة والحاديــث النبويــة : ملــا ي تــب عليــه مــن أجــ اثلثــاً 
الدالـــة علـــى فضـــل اجلهـــاد، ومـــا أعـــد هلل تعـــاىل للمجاهـــدين يف ســـبيله أكثـــر مـــن أن َتصـــر يف هـــذا 

َوَفضََّل  املوضع، نذكر منها طائفة على سبيل التدليل ـ وال غيب والتشويق ـ ال احلصر، قوله تعاىل:
دِ  ُ اْلُمَجاهــِ راً َعِظيمــاً اّلله ِديَن َأجــْ ى اْلَقاعــِ وراً رَِّحيمــاً  .يَن َعلــَ ُ َغفــُ اَن اّلله ًة وَكــَ َرًة َوَرمحــَْ ُه َوَمْغفــِ اٍت مِهنــْ َدرَجــَ

96-95:النساء . 
ِهْم َأْعظــَُم َدرَ   وقال تعــاىل: َواهلِِْم َوأَنُفســِ ِبيِل اّللِه هللاَِمــْ ُدوْا يف ســَ اَجُروْا َوَجاهــَ ًة الَــِّذيَن آَمنـُـوْا َوهــَ جــَ

 . 20التوبة:ِعنَد اّللِه َوُأْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن 
ِبيِل   وقال تعاىل: اتُِلوَن يف ســَ ِإنَّ اّللََّ اْشَ َ  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم هللاَِنَّ هلــَُُم اجْلَنــََّة يـُقــَ

ِه َحقــــه  داً َعَليــــْ وَن َوعــــْ وَن َويـُْقتَـلــــُ لــــُ َن اّللَِّ اّللَِّ فـَيَـْقتـُ ِدِه مــــِ ْن َأْوَو بَِعهــــْ ــَ ْرآِن َومــ جْنِيــــِل َواْلقــــُ ْورَاِة َواْلِ اً يف التـــــَّ
 . 111التوبة: فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 
 . 4119أخرجه احلاكم وغريه، السلسلة الصحيحة:  161
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فـَـرِِحنَي .   َأْمَوااتً َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِهِْم يـُْرزَقــُونَ َوال ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّللَِّ وقال تعاىل:  
يْ  ْوإٌل َعلــَ ْم َأالَّ خــَ ْن َخْلِفهــِ ْم مــِ وا هبــِِ ِذيَن َ ْ يـَْلَحقــُ ــَّ ُروَن اِبل ِلِه َوَيْستَـْبشــِ ْن َفضــْ ُ مــِ ُم اّللَّ ْم كــَِا آاَتهــُ ِهْم َوال هــُ

  .  170-169آل عمران: حَيَْزنُونَ 
أنــه قــال:" َلقيــاُم رجــٍل يف ســبيِل هللِا ســاعًة أفضــُل مــن  قد صــح عــن النــيب ف ويف احلديث،
 [.162عبادِة ستنَي سنة "]

:" مقاُم الرَُّجِل يف الصَّفِه يف سبيِل هللا، أفَضُل عنَد هللا من عبادِة الرجِل ستنَي ســنًة وقال   
["163.] 

 [.164ْدِر عند احلجِر السوِد "]:" موقُف ساعٍة يف سبيِل هللِا خرٌي من قياِم ليلِة القوقال 
:" مثُل اجملاهــِد يف ســبيِل هللا كمثــِل الصــائِم القــائِم الــدائِم الــذي ال يَفــُ  مــن صــالٍة، وقال  

 [.  165وال صياٍم ح  يرجَع "]
 :" الَغْدَوُة والرَّوَحُة يف سبيِل هللا أفضُل من الدنيا وما فيها " متفق عليه.وقال 
 [.166يف سبيل هللا فهو حرام على النار "] :" من اغربت قدماهوقال 
 :" راَِبُط يوٍم يف سبيِل هللِا خرٌي من الدُّنيا وما عليها " متفق عليه.وقال 

ئَل رســوُل هللا  ــًة  وعــن أنــس بــن مالــك، قــال: ســُ ــَط ليل عــن أجــِر الــرهابط، فقــال:" مــن راب
 [.167َم وصلَّى "]حاِرساً ِمن وراِء املسلمني كان له أجُر من َخْلَفه ممَّن صا

 
 [. 168:" من رابَط ليلًة يف سبيِل هللاا كانت كألِف ليلٍة صياِمها وقياِمها "]وقال 

 
 .  1901رواه العقيلي يف الضعفاء، وا طيب يف التاريه، السلسلة الصحيحة:  162
 .  1303رواه احلاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، صحيح ال غيب:  163
  . 1068رواه ابن حبان، واحلافي ابن عساكر يف " أربعني اجلهاد "، السلسلة الصحيحة:  164

 . 2896سلة الصحيحة: أخرجه مالك يف املوطأ، وغريه، السل 165
. قلــت: هــذا فــيمن اغــربت قــدماه يف ســبيل هللا .. فكيــف كــن يغــرب وجهــه .. 2919صــحيح ســنن النســائي:  166

 وخُيالط غبار اجلهاد شغاإل قلبه؟! 
: رواه الطرباو يف الوسط، إبســناٍد جيــد. وقــال اهليثمــي يف جممــع 202/ 2قال ال مذي يف ال غيب وال هيب   167

رواه الطــرباو يف الوســط، ورجالــه ثقــات. قلــت: كــون لــه أجــر مــن خلفــه ممــن صــلى وصــاما لنــه   : 289/ 5الزوائد  
سبب فيما ينعمون به من أمٍن وأماٍن، نكنهم من فعل الطاعاتا لذا فهو شريك هلم يف أجر وثواب ما يقومــون بــه 

 من طاعات. 
 .  1224رواه ابن ماجه، صحيح ال غيب وال هيب:  168
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ُه إىل يــوم القيامــة، وقــال  ِه، إال املــُرابُطا فإنــه ينمــو لــه عملــُ َتُم علــى عملــِ ٍت خيــُْ :" كــلُّ ميــِه
 [. 169ويُؤمَّن ِمن فـَتَّاِن القرْبِ "]

 [.170يِل هللا أفضُل من ألِف ليلٍة يُقاُم ليُلها وُيصاُم هنارُها "]:" َحَرُس ليَلٍة يف سبوقال 
:" إن يف اجلنَِّة مائَة درَجٍة أعدَّها هللاُ للمجاهدين يف سبيِل هللاا ما بني الدَّرجتني كما وقال  

 بنَي السماِء والرض " البخاري.
دوَّ بســهٍم، رفــَع هللاُ لــه يقــول:" مــن بـَلــََغ العــ  وعن كعب من مرَّة، قــال: وعــُت رســوَل هللا 

ِة  ام: ومــا الدَّرجــُة َي رســوَل هللا؟ قــال:" أمــا إهنــا ليســت بَعتَـبــَ درجــًة "، فقــال لــه عبــد الــرمحن بــن النَّحــَّ
  [. 171أُمِهكا ما بني الدرجتني ِمئُة عاٍم "]

، ، فقال: ُدلَّين على عمٍل يعِدُل اجلهادَ قال: جاء رجٌل إىل رسوِل هللا  وعن أمل هريرة 
قال:" ال أِجُده ". قال:" هل تستطيُع إذا خرَج اجملاهُد أن تدخَل مسجَدَك، فتقوَم وال تـَْفُ َ، وتصوَم 

 وال تُفِطَر ؟" قال: ومن يستطيع ذلك؟! البخاري.  
ُ ُ مــن وقــال  ائِم القــائِم الَقانــِِت آبَيِت هللِا، ال يـَفــْ :" مثــَُل اجملاهــِد يف ســبيِل هللاا كمثـَـل الصــَّ

 ٍم وال صالٍة ح  يرجَع اجملاهُد يف سبيِل هللا تعاىل " مسلم. ِصيا
 :" مَثُل اجملاهِد يف سبيِل هللا ـ وهللا أعلُم كن َياهد يف سبيِله ـ كمَثِل الصَّائِِم، وقال 

 [.  172القائِم، ا اِشِع، الرَّاكِع، السَّاِجِد "]
ُع :" مَثُل اجملاهِد يف سبيِل هللاا كمَثِل الصائمِ وقال    هنارَُه، القائِِم ليَلُه، ح  يرِجَع مــ  يرجــِ

["173  .] 
قال:" أال أخرِبُُكم خبرِي النَّاِس َمنزاًِل؟ "قلنــا: بلــى َي رســوَل  وعن ابن عباس: أنَّ رسوَل هللا 

 [. 174ح  نوَت أو يُقَتَل "] هللا، قال:" رجٌل آِخٌذ برأِس فَرِسِه يف سبيِل هللا 

 
 .  2182داود: صحيح سنن أمل  169
 ، وقال: هذا حديث صحيح اةسناد، ووافقه الذهيب. 81/ 2رواه احلاكم يف املستدرك  170
 .  1287رواه النسائي، وابن حبان، صحيح ال غيب وال هيب:   171
 .  2930صحيح سنن النسائي:  172
أي حــ  يرجــع مــن . وقولــه " حــ  يرجــع "ا 1322رواه أمحد والبزَّار والطــرباو، صــحيح ال غيــب وال هيــب:   173

 جهاده وغزوه إىل منزله ومسكنه مقر إقامته، مهما َتخر رجوعه. 
 .  2409صحيح سنن النسائي:  174
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قال:" أفضُل اجلهاِد عند هللا يوم القيامة الذين يـُْلَقوَن   عن النيب وعن أمل سعيد ا دري،  
يف الصفِه الوَِّل فال يُلِفتون وُجوَهُهم ح  يُقَتلوا، أولئــك يـَتَـَلبَّطــون يف الغـُـَرإِل الُعلــَى مــن اجلنــَِّة يَنظــُر 

 [.175إليهم ربُّك، إن ربَّك إذا َضِحك إىل قوٍم فال ِحساَب عليهم "]
ــوُل هللا وعـــن أمل هر  ُه إال يـــرة قـــال: قـــال رسـ ــِ مَّن هللاُ ملـــن خـــَرَج يف ســـبيلِه، ال خُيرجـ :" تضـــَ

ُه إىل  ــَ ة، أو َأرِجعـ ه اجلنـــَّ ــاِمٌن أن ُأدِخلـــَ لي، فهـــو علـــيَّ ضـ جهـــاداً يف ســـبيلي، وإنـــاانً مل، وتصـــديقاً بُرســـُ
ٍم يُكلــَُم مسَكِنه الذي َخَرَج منه، انئاًل ما انَل من أجٍر أو غنيمٍة، والذي نفُس حممدٍ   بيِده! مــا مــن َكلــْ

يف ســبيِل هللا تعــاىل، إال جــاء يــوَم القيامــِة كهيئتــِه حــني ُكلــَِما لونــُه لــوُن دٍم ورحيـُـُه ِمســٌك، والــذي نفــُس 
ريٍة تغــُزو يف ســبيِل هللا أبــداً، ولكــن ال  الإَل ســَ حممد بيده! لوال أن َيُشقَّ على املسلمني، ما قعــَدُت خــِ

َعًة فــأمِحُلهم، وا عــين، والــذي نفــُس حممــٍد بيــده!  أجــُد ســَ قُّ علــيهم أن يـََتَخلَّفــُ عَة، وَيشــُ وال َيــدون ســَ
 لَوِدْدُت أن أغُزو يف سبيِل هللا فأُقَتُل، مثَّ أغُزو فأُقَتل، مث أغُزو فأُقَتُل " مسلم. 

 [.176ولن أُقتَل يف سبيل هللا أحبُّ إ  من أن يكون   أهل الوبَِر واملَدِر "] :"وقال 
:" للشهيِد عنَد هللِا ِستُّ ِخَصاٍل: يـَْغِفُر له يف َأوَِّل ُدفَعٍة من َدِمه، ويـَُر  َمقَعَدُه ِمَن ل  وقا

َن احلــوِر العــنِي،  َزوَُّج مــِ اجلَنَِّة وَُيَاُر من عذاِب القرِب، وأيَمُن من الَفزَِع الكرَب، وحُيَلــَّى ُحلــََّة اةنــاِن، ويـــُ
[. وغريها كثري من النصوص الشــرعية الدالــة علــى عظمــة وفضــل 177ه "]وُيَشفَُّع يف سبعني من أقاربِ 

اجلهــاد، ومــا أعــد هللا تعــاىل لعبــاده اجملاهــدين يف ســبيله مــن أجــٍر عظــيم .. ومنزلــة رفيعــة يف اجلنــان .. 
 وفيما تقدم ذكره كفاية ملن كان له قلب، وأراد الدار اإخرة، وسعى هلا سعيها!

 ر ُمدمِهرة، وعواقب وخيمــة، يف الــدنيا واإخــرة، قــال تعــاىل:: ل ك اجلهاد آاثعواِقُب تركه
 َ ا َوُتـــِ َواٌل اْقَ َفْـُتُموهـــَ ريَُتُكْم َوَأمـــْ ْم َوَعشـــِ َوانُُكْم َوَأْزَواُجكــُ اؤُُكْم َوِإخـــْ ْم َوأَبـْنـــَ اَن آاَبؤُكـــُ ْل ِإْن كـــَ ْوَن قــُ ارٌَة خَتْشـــَ

ُ َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْوهَنَا َأَحبَّ ِإلَْيُكمْ    ِمَن اّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه َفَ َبَُّصوا َح َّ أيَِْ َ اّللَّ

ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ   . 24التوبة: هللاَِْمرِِه َواّللَّ
تَـْبِدْل قـَْومــاً غــَرْيَُكْم وَ  وقــال تعــاىل: َذاابً أَلِيمــاً َوَيســْ ْبُكْم عــَ ذِه ُروا يـُعــَ ُ ِإاله تـَْنفــِ ْيئاً َواّللَّ رُّوُه شــَ ال َتضــُ
 . 39التوبة: َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرٌ 

 
. وقولــه " يتلبَّطــون يف الغـُـرإل "ا أي يضــطجعون، 2558أخرجــه الطــرباو يف الوســط، السلســلة الصــحيحة:  175

 ويتقلَّبون يف نعيم اجلنان .. فيغمرهم النعيم من كل حدب وصوب. 
. قولــه " أهــل الــَوَبر "ا أي أهــل الباديــة والصــحراء. وأهــل " املــََدر "ا أي أهــل 2955صحيح ســنن النســائي:   176

 القر  واملدن، والمصار. 
. والفــزع الكــربا يــوم بعــث النــاس مــن القبــور للحســاب. وقيــل: يــوم يُعــرض 2257صــحيح ســنن ابــن ماجــه:  177

 . موت فال خلود النار أهل وَي  موت،  فال خلود اجلنة أهل َي  ويناد الناس على النار، ويُذبح املوت 
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" ما ترك قوم اجلهــاَد إال عمَّهــم هللا ابلعــذاب  أنه قال: ويف احلديث، فقد صحَّ عن النيب 
["178  .] 

:" إذا تبــايعتم ابلعينــة، وأخــذ  أذانب البقــر، ورضــيتم ابلــزرع، وتــركتم اجلهــاد ســلَّط وقال   
[. أي ح  ترجعــوا إىل جهــادكم، فــال تنشــغلوا 179عليكم ذاًل ال ينزعه ح  ترجعوا إىل دينكم "]  هللا

 عنه بشيٍء مما تقدم ذكره يف احلديث .. فسمى اجلهاد ديناً. 
:" يوشــُك المــم أن تـَـَداعى علــيكم ـ أي ُتتمــع وتتكالــب ـ كمــا تـَـَداعى الكلــُة إىل وقــال 

يومئٍذ ؟ قال: بــل أنــتم يومئــٍذ كثــري، ولكــنكم غثــاء كغثــاء الســيل،  قصعتها، فقال قائل: ومن قلة حنن
ولينزعن هللا مــن صــدور عــدوكم املهابــة مــنكم، وليقــذفنَّ يف قلــوبكم الــوهن، فقــال: َي رســول هللا ومــا 

 [. 180الوهن ؟ قال: ُحبُّ الدنيا وكراهيُة املوت "]
 [. 181ماَت على شعبٍة من نفاق "]:" من ماَت و  يَغُز، و  حُيدِهث نَفَسُه ابلغزو، وقال 
بحانه وقــال  ز غــازَيً، أو خيلــف غــازَيً يف أهلـــه خبــريا أصــابه هللاُ ســـُ :" مــن   يغــُز، أو َيهـــِه

ز 182بقارعٍة قبَل يوِم القيامة "] [. فاملسلم بني ثالث خيارات ال رابع هلا: إمها أن يغــزو، وإمــا أن َُيهــِه
ري .. فـــإن   يفعــل شـــيئاً مـــن ذلـــك .. بقـــي ا يـــار الرابـــع غــازَيً، وإمـــا أن خيلـــف غـــازَيً يف أهلـــه اب ـــ 

والخريا وهو أن تنــزل بــه وبســاحته قارعــٌة، هللا تعــاىل أعلــم كاهيتهــا، وكمِههــا، ونوعهــا، وأثرهــا .. وال 
 يُلوَمنَّ حينئٍذ إال نفسه. 

وال  فإن حصل العجز املؤقت الذي ننع املسلم مــن مباشــرة اجلهــاد يف ســبيل هللا .. انتقــل ـ
بــد ـ إىل املرحلـــة الثانيـــةا وهــي مرحلـــة اةعـــداد، والعمــل علـــى دفـــع العجــز، وأســـبابه .. إذ ال َيـــوز 

 االستسالم للعجز، واالعتذار به طوياًل، مع وجود القدرة على دفعه والتحرر منه. 

للجهــاد تكــاليف وضــريبة معلومــة للجميــع، ال ننكرهــا ـ وهــي يف حقيقتهــا تــدور بــني كــرامتني 
وفــوزينا إمــا الظفــر والنصــر علــى العــدو، وإمــا الظفــر ابلشــهادة يف ســبيل هللا ـ لكــن مهمــا  ونصــرين

عظمــت آالم تكــاليف اجلهــاد وِقيــَل عنهــا فهــي ال ترقــى إىل جــزٍء يســري مــن تكــاليف وضــريبة الــذل، 
 واهلوان، والركون إىل الــدنيا، وتــرك اجلهــاد .. َتملــوا حــال الشــعوب الــ  تركــت اجلهــاد خوفــاً وهــروابً 
من تبعاته، وركنت إىل الطواغيت الظاملني .. كيف أهنم ضحوا يف سبيل الطاغوت بكل غاٍل ونفــيس 

 
 . 2663أخرجه الطرباو، السلسلة الصحيحة:  178
 . 11أخرجه أبو داود وغريه، السلسلة الصحيحة:  179
 . 958أخرجه أبو داود وغريه، السلسلة الصحيحة:  180
 .  2184أخرجه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أمل داود:  181
 .  2561السلسلة الصحيحة:  أخرجه أبو داود وغريه،  182
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نلكونــه .. حــ  ابتــوا يشــكون لقمــة ا بــز فــال َيــدوهنا إال بعــد عنــاء .. ووقــوإل ســاعات طويلــة يف 
ذل علــى موائــد طوابري الذل واالنتظار .. والطاغوت ال يكفُّ عن ُمطالبتهم ابملزيد من التضحية والب

ــه .. وهــذا كلــه مصــداق لقولــه  إن " تــركتم اجلهــاد ســلَّط هللا علــيكم ذاًل ال ينزعــه  شــهواته وأهوائ
 ح  ترجعوا إىل دينكم ". 
: حـــاول املرجفـــون عـــرب اترخيهـــم القـــد  واملعاصـــر ـ وإىل يومنـــا هـــذا ـ تعطيـــل اجلهــاد مــاضٍ 

ســلطان .. يســتحيل معهــا العمــل بفريضــة اجلهــاد  اجلهاد .. وتقييده حبج  وقيود ما أنزل هللا هبا مــن
.. ابتداء ابلشيعة الروافض .. ملا قالوا: ال جهاد إال مع املعصوم املوجود يف الســرداب .. وملــا طــال 
خروجه من السرداب .. وطال انتظارهم .. وملوا االنتظار .. خرج هلم ا ميــين بعقيــدة واليــة الفقيــه 

صالحيات الغائب املنتظر .. مروراً بــزعيم احلركــة القادَينيــة يف اهلنــد ال  َتنح الفقيه مجيع سلطات و 
أمحد غالم ملا زعم لتباعه ـ مرضاة لالستعمار اةنكليزي ـ أنه قد نسه حكــم اجلهــاد يف اةســالم .. 
ــه .. واعتــربه مــن شــريعة مــن قبلــه .. فألغــاه مــن ديــن وحيــاة أتباعــه .. مــروراً حبــزب  فأبطــل العمــل ب

لذي مجهد وعطَّل اجلهاد منذ أكثر من ستني عاماً .. إىل حني نزول أو مهور ا ليفة الذي التحريرا ا
يتبد أفكار وعقيدة احلــزب .. وأي  عــن طــريقهم وعلــى طــريقتهم .. فهــذا الــذي لــه احلــق وحــده أن 
ــه  ــهم بفقــ ــلون أنفســ ــرون .. ويســ ــم ينتظــ ــاعة هــ ــر .. وإىل الســ ــاعة   يظهــ ــاد .. وإىل الســ أيذن ابجلهــ

ستضعاإل والصرب على سياط اجلالدين اجملــرمني .. مــروراً ابحلركــات املنســوبة للتيــار اةخــواو الــ  اال
رفعت شعار اجلهاد برهة .. وتنكََّبته وختلهت عنه ـ وعن أهله ـ دهراً وعماًل .. واستبدلته ابلدنقراطيــة 

قيــدوا اجلهــاد إبذن طواغيــت وألعاهبا .. مروراً كرجئة العصر .. وشيوخ الــبالط والســالطني .. الــذين 
احلكم املعاصرين .. فقالوا ال جهاد إال معهم وبعد استئذاهنم .. فإن   أيذنوا فال جهاد .. وال قتال 
.. وأَّن هلؤالء الطواغيت العمالء أن أيذنــوا لشــعوهبم هللان َُياهــدوا يف ســبيل هللا العــدوَّ ـ وهــم العــدو، 

ُدوا ـ فعطلــوا بقــوهل م هــذا، وشــرطهم هــذا اجلهــاد يف ســبيل هللا .. وجرَّمــوا كــل مــن وهــم أوىل هللان َُياهــَ
 َياهد على غري طريقة أولياء أمورهم من الطواغيت الظاملني!  

وإىل هؤالء مجيعاً نقول: كذبتم .. اجلهاد ماٍض رغماً عن أنــوفكم .. وإرجــافكم .. وإىل يــوم 
افل اجلهــاد وهــي تســري .. ال َتبــه القيامة .. مثلكم مثل الكالب ال  تنبح على جنبات قوافل وجح

 لكم، وال لنباحكم!
المة ُتذَبح من الوريد إىل الوريد .. ودماء البرَيء تسيل أودية وأهناراً .. وأنتم ـ ال ابرك هللا 

 بكم ـ ال تزالون تنتظرون .. وتُنظِهرون .. وَتكِذبُون على الناس!
تيقامكم يف ميــزان احلــق ســواء .. فــأنتم انتظــروا .. انمــوا .. أو اســتيقظوا .. فنــومكم .. واســ 

ْم  مــن هــؤالء الــذين قــال هللا تعــاىل فــيهم: ُعوا ِخالَلكــُ ااًل َوَلَْوضــَ ْم ِإالَّ َخبــَ ا زَاُدوكــُ يُكْم مــَ وا فــِ ْو َخَرجــُ لــَ
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ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنيَ  َنَة َوِفيُكْم َوَّاُعوَن هَلُْم َواّللَّ ُغوَنُكُم اْلِفتـْ ا أي  َفَ َبَُّصوا ل تعاىل:. وقا47التوبة: يـَبـْ
ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  انتظروا  ُ هللاَِْمرِِه َواّللَّ  . 24التوبة: َح َّ أيَِْ َ اّللَّ

فقــال رجــل: َي رســوَل  عن ســلمة بــن نفيــل الكنــدي، قــال: كنــت جالســاً عنــد رســول هللا 
ها ـ ووضعوا الســالح، وقــالوا: ال جهــاد، قــد وضــعت هللا، أذاَل الناُس ا يَل ـ أي استخفوا هبا وتركو 

ا اإن جاء القتال، وال يزال من أم  أمــة َكَذبوابوجهه وقال:"  احلرب أوزارها! فأقبل رسوُل هللا 
يقاتلون على احلق ويُزيغ هللا هلم قلوب أقوام ويرزقهم منهم ح  تقــوم الســاعة، وحــ  أي  وعــُد هللا، 

 [. 183ا ا ري إىل يوم القيامة "]وا يل معقود يف نواصيه
:" لن يربح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة مــن املســلمني حــ  تقــوم الســاعة " وقال   
 مسلم. 
 :" ال تزال طائفة من أم  يقاتلون على احلق ماهرين إىل يوم القيامة " مسلم. وقال  
م من خذهلم أو خالفهم ح  أي  :" ال تزال طائفة من أم  قائمة هللامر هللا ال يضرهوقال   

 أمر هللا وهم ماهرون على الناس " مسلم. 
:" ال تزال طائفة من أم  يقاتلون على احلق، ماهرين على من انوأهم، ح  يقاتل وقال  

 [. 184آخرهم املسيح الدجال "]
ملنصــورة " ال تزال "ا يُفيد االستمرار .. من غري انقطاع .. ويُفيد تواجد الطائفــة ا  وقوله  

اجملاهدة املقاتلة يف كل زمانا سواء كان للمسلمني خليفة وإمام، أم   يكن هلم خليفة وإمــام .. َعلــَِم 
ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل .. فهذا ال يضر احلقيقة الشــرعية شــيئاً .. فهنيئــاً ملــن كــان مــن 

لــذود عنهــا .. وخــاَب وخســر هذه الطائفة الظاهرة املنصورة .. وأخلص يف نصرهتا والنصــح هلــا .. وا
 من خاهنا وخذهلا .. وأسلم مهرها للعدو الكافر .. وخلفهم يف أهليهم وذراريهم ابلشرِه والسوء.

 
 * * * * * 

 الشََّهاَدة.  -9
َرإٌل عظـــيم، ومقـــام رفيـــع، ال ينالـــه إال املصـــطفون   الشـــهادة يف ســـبيل هللا معـــد نبيـــل، وشـــَ

حدين .. فيه يتنافس املتنافسون .. ويتسابق املتسابقون .. ومع الخيار، تتوق له نفوس املؤمنني املو 
ذلـــك فـــإن هـــذا املفهـــوم " مفهـــوم الشـــهادة "،   يســـلم مـــن التحريـــف والتشـــويها فوضـــعوه يف غـــري 

 
 .  3333صحيح سنن النسائي:  183
 .   2170صحيح سنن أمل داود:  184
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موضــعه، وأنزلــوه غــري منزلــه، ومحلــوه وحيملونــه علــى أانس مــاتوا ونوتــون يف ســبيل الطــاغوت .. ويف 
أنزل هللا هبا من سلطان .. وكلما هلك منهم هالك وعــدوه ابجلنــة .. سبيل راَيت عصبية جاهلية ما 

 وجزموا له ابلشهادة، وأجر الشهادة!
و  يقتصــر َتــريفهم وكــذهبم عنــد هــذا احلــد .. حيــث أن فريقــاً مــنهم ـ مــن حمــ يف التحريــف 

 حقــاً .. والكذب ـ بلغت هبم اجلرأة والوقاحة .. هللان يصرفوا حكم الشهادة عمــن يُقتــل يف ســبيل هللا
وأن يصفوا من يُقَتل يف سبيل هللا هللاقبح اللقاب والوصــاإلا كالفئــة الضــالة .. وا ــوارج .. وغريهــا 
من عبارات التنــابز ابللقــاب .. لينفــروا النــاس عــن اجلهــاد .. واالستشــهاد يف ســبيل هللا .. فانقلبــت 

ت شــهيداً وبطــاًل، يســتحق املــديح املوازين .. وتغريت الحكام .. فأصبح من يُقَتل يف سبيل الطاغو 
وِجنــان ا لـــد .. ومــن يُقتـــل يف ســبيل هللا .. يســـتحق الــذم، وانر جهـــنم، والعــذاب اللـــيم .. وكـــأن 

 المور هللايديهم .. واحلكم هلم من دون هللا .. ساء ما حيكمون وما يصفون. 
ق احملبــوب، ومــا وفريق آخر أراه قد استعجل على هللا .. ونفَد صربه على حره الشوق، وفرا 

حيظــى بــه الشــهيد مــن مقــام عظــيم، ونعــيم مقــيم عنــد هللا تعــاىل .. فاســتعجلا فبــاَدَر ربــَّه بنفســه .. 
وســلك لطلــب الشــهادة طرقــاً ملتويــة خاطئــة قصــرية مــا أنــزل هللا هبــا مــن ســلطان .. ال َُتقــق شــروط 

ىل اجلنــة .. وأنــه ممــن حُيســنون الشهادة وال تنفي عنها موانعها .. منــاً منــه أنــه بــذلك خيتصــر الطريــق إ
صنعاً، ويف احلــديث القدســي:" ابدرو عبــدي بنفســه، حرَّمــُت عليــه اجلنــَّة " البخــاري. واحلــديث وإن  
ه بنفســه لنــوع اســتعجال  كان له سبب إال أن العربة بعموم اللفي .. فُيحَمل على كل من يَقتــل نفســَ

 على هللا. 
ا النــوع مــن ا طــأ ُمفتــون .. وُمنظِــهرون .. وحممِهســون .. ومما زاد الطني بلَّة أنه قــد أصــبح هلــذ 

 ومشجِهعون .. قد عال صوهتم، وأرهبوا  الفهم .. فاتَّسع ا رق .. إىل أن َصُعَب ال قيع!
لذا يتعني احلديث عن هذا املفهوم العظيم " مفهوم الشهادة "، وعن بعض ما يتعلق بــه مــن  

. ولُيعَرإل من 42لنفال:اَهَلَك َعْن بـَيِهَنٍة َوحَيََْي َمْن َحيَّ َعْن بـَيِهَنٍة لِيَـْهِلَك َمْن  مسائل وأحكام ..  
الشـــهيد حبـــق الـــذي يســـتحق هـــذا الوســـام العظـــيم " وســـام الشـــهادة "، ويســـتحق وعـــد هللا تعـــاىل 

 للشهداء. 
أما من  : هو الذي يُقَتل يف سبيل هللا، على السُّنَّة، لكي تكون كلمة هللا هي العليا.الشَّهيد

يُقَتل يف سبيل هللا على البدعةا كقتال ا وارج وحنوهم من أهــل الهــواء والبــدع فهــذا لــيس بشــهيدا 
الختالل شرط املتابعة واملوافقة للسنة، وانتفاء الغرض املشروع الذي يربر القتال، أو أن يُقتــل املــرء 

 ن حُيسنون صنعاً!  دونه .. وما أكثر الذين يُقتلون يف هذا السبيل مث حيسبون أهنم مم
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هوٌد لــه ويف معــد الشــهيد لغــة ي شــهيداً لن هللا ومالئكتــه شــُ ، قيــل معــاٍن عــدة: منهــا أنــه وــُ
ابجلنة، وقيل لنه حيي يُرزق من نعيم اجلنة   نت، كأنه شاهدا أي حاضر، وقيل لنَّ مالئكة الرَّمحة 

  قُِتل، وقيل لنه يشهد ما أعدَّ هللا له من الكرامــة َتْشَهُدُه، وقيل لقياِمه بشهادة احلقِه يف أمِر هللا ح
ابلقتــل، وقيــل لعدالتــه وفضــله وحســن خاَتتــه يــؤذن لــه يــوم القيامــة هللان يشــهد علــى النــاس كــا كــان 

طاً لَِتُكونــُوا  مــنهم، وأن النبيــاء قــد بلَّغــوا رســالة رهبــم، كمــا قــال تعــاىل: ًة َوســَ ــَّ اُكْم أُم َذِلَك َجَعْلنــَ وَكــَ
َهدَ  ِهيداً شــُ ْيُكْم شــَ وُل َعلــَ وَن الرَّســُ ُدوا يف اّللَِّ  . وقــال تعــاىل:143البقــرة:اَء َعلــَى النــَّاِس َوَيكــُ َوَجاهــِ

يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَبِيُكْم ِإبـَْراِهيَم ُهَو َوَّا  ُكُم اْلُمْسِلِمنَي َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِه
اسِ مِــ  ــَّ َهَداَء َعلــَى الن ـُـوا شــُ ْيُكْم َوَتُكون ِهيداً َعلــَ وُل شــَ وَن الرَّســُ َذا لَِيكــُ ُل َويف هــَ . فهــذه 78احلــ : ْن قـَبــْ

الشــهادة ال يُعطاهــا مــن المــة إال العــدول الخيــار، والشــهيد مــنهم، ومــن ســادهتم وخــرية الخيــار .. 
 [. 185فت كلها للشهيد]وهذه معاٍن كلها حق ال تنايف وال تضاد بينها لو ُصرِ 

: الشــهداء يف اةســالم أنــواع: مــنهم شــهيد وقتيــل املعركــة الــذي يُقتــل يف ـ أنــواع الشــهداء
سبيل هللا، ومنهم الذي نوت بسبب الوجاع والمراض أو السباب التالية ـ فيصرب وحيتسب الجر 

نا الــذي نــوت بســبب عند هللا تعاىل ـ وهي: املطعونا الــذي نــوت بســبب مــرض الطــاعون، واملبطــو 
مــرض الــبطنا كــاملالرَي، وانتفــاخ الــبطن، واةســهال وحنوهــا مــن المــراض والوجــاع البطنيــة، والــذي 
نوت ابلسِهلِه، وصــاحب ذات اجلنــب، وصــاحب اهلــدما الــذي نــوت بســبب اهلــدما كــأن يُهــدم عليــه 

والنفساءا املرأة ال  َتوت منزل أو جدار وحنو ذلك .. فيؤدي إىل وفاته، والذي نوت حرقاً ابلنار، 
بســبب الــوالدة .. وكــذلك الــذي خيــرج للجهــاد يف ســبيل هللا فيدركــه املــوت يف الطريــق بغــري ســبب 
القتــال .. وحنــوه الــذي يتمــد الشــهادة يف ســبيل هللا بصــدق مث نــوت علــى فراشــه .. والــذي َتكلــه 

ابلشهداء، وصرإل هلم أجــر الشــهيد،   السِهباُع والوحو  الضارية .. فهؤالء كلهم قد واهم النيبه 
والغــرق، ، مخســة: املطعــون، واملبطــون  الشــهداءأنــه قــال:"  كما يف احلديث فقد صــحَّ عــن النــيبِه 

" متفــق عليــه. أي قتيــل املعركــة الــذي يُقتــل يف ســبيل هللا ..  ســبيل هللا يف الشــهيداهلــدم، و  بُ وصــاحِ 
 واملطعونا أي املصاب ابلطاعون. 

 
 عون شهادٌة لكل مسلم " متفق عليه. :" الطاوقال 

 
 انظر كلمة " شهد " يف النهاية.  185
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:" كان ـ أي الطاعون ـ عذاابً يبعثُُه هللاُ على مــن يشــاء، فجعلــه هللا رمحــًة للمــؤمننيا وقال  
فليس من عبٍد يقُع الطاعوُن فيمكُث يف بلده صابراً، يعلُم أنه لن ُيصيَبُه إال ما كَتَب هللاُ له، إال كان 

 ي. له مثُل أجِر الشَّهيد " البخار 
:" الطَّاعون غدٌَّة كغدَِّة البعري، املُقيُم هبــا كالشــهيد، والفــارُّ منهــا كالفــارِه مــن الزَّحــِف وقال  

["186  .] 
:" أي  الشهداء واملتوفَّون ابلطاعون، فيقول أصحاُب الطاعون: حنن شهداء. وقال النيب 

ــريح امل اً كـ ــَ ــيل دمـ ــهداء تسـ ــراح الشـ ــراحتهم كجـ ــت جـ ــإن كانـ ــروا فـ ــال: انظـ ــهداء، فيقـ ــم شـ ــك، فهـ سـ
 [.187فيجدوهنم كذلك "]

 [. 188:" الطَّاعون، والغرُق، والبطُن، واحلرُق، والنُـَّفساُء شهادٌة لم  "]وقال 
ُبِع، والغــرُق، واحلــرُق، والـــبطُن، وذاُت وقــال  اعون، واهلــَدُم، وأكــُل الســـَّ :" الطَّعــُن، والطـــَّ
 [.189اجلْنِب شهادٌة "]

خلنــا علــى عبــد هللا بــن رواحــة نعــوده، فــُأغِمَي عليــه، قــال: د وعــن عبــادة بــن الصــامت 
فقلنا: رمحك هللا إن كنا لنحب أن َتوَت على غري هــذا، وإن كنــا لنرجــو لــك الشــهادة، فــدخل النــيب 

   وحنن نذكر هذا، فقال:" وفيما تعدون الشهادة؟ " فَأرَمَّ القوُم، وَتــرَّك عبــُد هللا فقــال: أال ُُتيبــون
: "إن شــهداء أمــ  إذاً لقليــل، ابه هــو فقــال: نـَعــُدُّ الشــهادَة يف القتــِل. فقــال ؟ مث أجرسوَل هللا  

ــاء  ــهادًة، ويف النفسـ ــرِق شـ ــهادة، ويف الغـ ــبطِن شـ ــهادًة، ويف الـ ــاعون شـ ــهادًة، ويف الطـ ــِل شـ إنَّ يف القتـ
 [.190يقتـُُلها ولدها مُجْعاً شهادة "]

ن شهداَء أم  إذاً لقليل! إن الطعــَن : " أو ما القتل إال يف سبيل هللا؟!إوقال رسوُل هللا   
 لشهادٌة، والبطَن شهادٌة، والطاعوَن شهادٌة، والنفساَء  مع شهادٌة، واحلََرَق شهادٌة، والَغَرَق  

 
 . 3948أخرجه أمحد وغريه، صحيح اجلامع الصغري:  186
 . 1407رواه الطرباو يف الكبري، صحيح ال غيب:  187
 . 9503أخرجه أمحد، والطرباو، وغري ا، صحيح اجلامع:  188
ب: قــال يف النهايـــة: هـــي الدملـــة الكبــرية الـــ  تظهـــر يف ابطـــن 3953صــحيح اجلـــامع الصـــغري:  189 . وذات اجلنـــْ

هـ. قلــت: وحنوهــا التورمــات الســرطانية الــ   -اجلنب ـ فوق الضالع ـ وتنفجر إىل داخل، وقلما يسلم صاحبها "ا
هــذا املــرض داخــالً  يف معــد " ذات اجلنــب "،  تنتشر داخل اجلسد، وتؤدي إىل وفاة صــاحبها .. فــأرجو أن يكــون

 وهللا تعاىل أعلم.  
فَأرَمَّ القوُم "ا أي سكتوا، وقيل ســكوت مــع خــوإل. . وقوله " 1394رواه أمحد والطرباو، صحيح ال غيب:   190

   وقوله " يقتُـُلها ولدها مُجْعاً "ا أي َتوت وولدها يف بطنها، فيموات معاً. 
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 [.191شهادٌة، وذات اجلْنِب شهادة "]
دخـــل علـــى عبـــادة بـــن الصـــامت يعـــوُده يف  : أن رســـوَل هللا وعـــن راشـــد بـــن حبـــيش 

:" أتعلمــون مــن الشــهيد مــن أمــ ؟" فــأرَمَّ القــوُم، فقــال عبــادة: ســاندوو.   مرضه، فقال رسوُل هللا
:" إن شــهداء أمــ  إذاً لقليــٌل، فأسندوه، فقال: َي رسوَل هللا! الصــابُر احملتســُب. فقــال رســول هللا 

شهادٌة، والطاعون شــهادة، والغـَـَرق شــهادة، والــبطُن شــهادة، والنفســاء َيرهــا  القتُل يف سبيل هللا 
 [. 192ولُدها بَسَررِه إىل اجلنة ـ قال: وزاد أبو العوام ساِدُن بيِت املقدس ـ واحلرق، والسِهلُّ "]

:" الشـــهادُة ســـبٌع ســــو  القتـــل يف ســـبيل هللا: املَبطــــوُن شـــهيٌد، والَغريـــُق شــــهيٌد، وقـــال 
اهلــدم وصــاحُب ذات اجلَنــْب شــهيٌد، واملطعــوُن شــهيٌد، وصــاحُب احلريــِق شــهيٌد، والــذي نــوت َتــت 

 [. 193شهيٌد، واملرأة َتوت  ْمٍع شهيٌد "]
[ 194:" َمن قُِتل يف سبيِل هللا فهو شهيد، ومن ماَت يف سبيِل هللا فهو شهيد .. "]وقال  

 مسلم.
 :" َمن طلَب الشَّهادَة صاِدقاً، ُأْعطَيها، ولو   ُتِصْبُه " مسلم. وقال 
َغُه هللا مناِزَل الشُّهداِء، وإن ماَت على فراِشه " :" من سأَل هللَا الشَّهادَة ِبِصدٍق، بلَّ وقال  

 مسلم. 
هيِد "]وقال   ْن قْلبــِِه أعطــاُه هللاُ أجــَر الشــَّ َل يف ســبيِلِه صــاِدقاً مــِ [. 195:" َمْن سأَل هللَا القتــْ

، وذلك لنَّ العماَل ابلنيَّات، وأنَّ لكله امرٍئ ما نو ، فمن نو  القيام بطاعة، وكان صاِدقاً يف نيته
مث حال بينه وبني فعل الطاعة حائل قاهر .. انله أجر الطاعة كاماًل وإن   يفعلها .. فاحلمد هلل على  

 كرمه، وجوده، وجزيل عطائه، ورمحته. 
أنه قال:" لقد تركُتم ابملدينة أقواماً ما ِسر  َمسرياً،   كما يف احلديث، فقد صحَّ عن النيب 

ن واٍد، إال وهم معكم فيه "، قالوا: َي رسوَل وكيــف يكونــون معنــا، وال أنفقتم من نفقٍة، وال قطعتم م
 وهم ابملدينة؟ فقال:" حبَسهم العذُر " البخاري. هم معهم يف الجر سواءا لصدقهم 

 
 .  1395ال غيب:  رواه الطرباو، صحيح  191
. وقولــــه " الصـــابر احملتســــب "ا أي الـــذي يُقتــــل يف ســـبيل هللا صــــابراً 1396رواه أمحـــد، صــــحيح ال غيـــب:  192

 حمتسباً.  
 .  1398رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح ال غيب:  193
ــه "  194 فمــات يف الطريــق .. أو مــات بغــري  ومــن مــاَت يف ســبيِل هللا "ا أي مــن خــرج للجهــاد يف ســبيل هللا .. قول

 سبب القتال، فهو شهيد. 
 .  1350صحيح سنن ال مذي:  195
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 يف ا روج معهم للجهاد يف سبيل هللا، لكن حبسهم ومنعهم العذر.
يف ســبيل هللا، مقــباًل غــري  لكن أفضل الشــهداء ممــن تقــدم ذكــرهم قتيــل املعركــةا الــذي يُقتــلُ 
 [. 196ُمْدِبر، كما يف احلديث:" أفضُل الشهداِء َمن ُسِفَك َدُمه، وُعِقَر َجواُده "]

واُده قد ُسِئَل أيُّ الَقْتِل أشرإل؟ قال  ويف رواية: أن النيبَّ  َر جــَ ُه، وُعقــِ :" َمن ُأهرِيَق َدمــُ
["197  .] 

هداء أفضــل؟ قــال: الــذين إن   : أن رجاًل ســأل رســوَل هللاوعن نعيم بن َ َّار  أي الشــُّ
ال مـــن اجلنـــة،  ــُ َرإل العـ ــك ينطلقـــون يف الغـــُ ــوَهُهم حـــ  يُقَتلـــواا أولئـ فِه ال يـَْلِفتـــون وجـ وا يف الصـــَّ ــَ يـُْلقـ

 [.198ويضحك إليهم رهبم، وإذا ضحك ربك إىل عبٍد يف الدنيا فال حساَب عليه "]
أمره وهنــاه، فقتلــه، كمــا يف احلــديث، ومن سادة الشهداء كذلك، رجل قام إىل إمام جــائر، فــ 

أنه قــال:" ســيد الشــهداء محــزة بــن عبــد املطلــب، ورجــٌل قــاَم إىل إمــام جــائر،   فقد صحَّ عن النيب  
ُه "] [. فــرب كلمــة حــقٍه يصــدع هبــا املســلم يف وجــوه الطغــاة اإمثــني، تزيــد مــن 199فــأمره وهنــاُه، فقتلــَ

   حيث الثر والنفع تالحم السيوإل، وهدير الرصاص.
ل يف ســبيِل هللا ل يف ســـبيل هللا أحكــام تتعلــق ابلشــهيد الــذي يُقتــَ : للشــهيد الــذي يُقتــَ
: أنه ال يُغسَّل، وإَّنا يــُدفن مضــرجاً منهاأحكام خاصة به، ال ُيشركه فيها غريه من أموات املسلمني، 

 :" ادفنوهم يف دمائهم ـ يعين يوم أحد ـ و  يـَُغسِهْلهم " البخاري.بدمائه، لقوله 
: أنه يُدفن يف أرضه، أرض املعركة إن أمكن، وال حُيملن إىل مسقط رأسه، كما جرت  ومنها

العادة يف هذا الزمان، ويَُكفَّن بثيابه ال  قُتل وهي عليه، كما يف احلديث عن ابن عباس قال: أَمَر  
م بدمائهم وثياهبم يوَم أحد ابلشُّهداء أن يُنزََع عنهم احلديد واجللود، وقال:" ادفنوه  رسوُل هللا  

["200  .] 
 [. 201:" زَمِهلوهم بثياهبم "]وقال  

ويف رواية عند النسائي:" زَمِهُلوهم بدمائهما فإنه ليس َكْلٌم يُْكَلُم يف هللا، إال أَتى يوَم القيامِة  
 [. 202ُجرُحه َيدمي، لونُُه لوُن َدٍم، ورحُيُه ريُح امِلْسِك "]

 
 .  1504أخرجه أمحد وغريه، السلسلة الصحيحة:  196
 .  1286صحيح سنن أمل داود:  197
 .  1371أخرجه أمحد، وأبو يعلى، صحيح ال غيب:  198
 . 3675أخرجه احلاكم وغريه، صحيح اجلامع:  199
 : إسناده حسن. 47/ 4املسند، وقال أمحد شاكر يف التخري   أخرجه أمحد يف 200
 . 60أخرجه أمحد، أحكام اجلنائز، للشيه انصر، ص 201
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النيبَّ   أن  يـَُردوا إىل مصارعهم، وكانوا قد  أ  وعن جابر بن عبد هللا،  أن  بقتلى أحد،  مَر 
َلى يف َمصارِعهم "]نُِقلوا إىل املدينة. وقال    [.203:" ادفنوا القتـْ

: ومنها: أن الصالة عليه غري واجبة، ولو ُصلي عليه فال حرج، لثبوت الفعلني عن النيب 
ك الصــالة علــى بعضــهم قــد صــلى علــى بعــض الشــهداء، وتــر  الفعــل والــ كا فقــد ثبــت أن النــيب 

ــاري وغـــريه، أن النـــيبَّ  ــه البخـ ــديث الـــذي أخرجـ ــا يف احلـ ــر، كمـ ــد يف  اإخـ ــهداء أحـ ــدفن شـ ــَر بـ أمـ
 دمائهم، و  ُيصلِه عليهم، و  يُغسَّلوا. 

، و  يصــلِه علــى غــريه مــن شــهداء أحــد، كمــا قد صلى على عمه محزة   وقد روي أنه  
مرَّ حبمزة وقد ُمثِهل به، و  ُيصل على أحــٍد مــن  النيب يف احلديث الذي يرويه أنس بن مالك:" أن 

 [ا يعين شهداء أحد. 204الشهداء غريه "]
ويُقــال كــذلك: أن شــهداء املســلمني يف حــروب الــردة، وغــزوة مؤتــة، والقادســية، والريمــوك، 

انوا وغريها مــن الغــزوات كــانوا ابإالإل .. ومــع ذلــك   يُنقــل لنــا عــن الصــحابة ـ أو بعضــهم ـ أهنــم كــ 
يصلون على الشهداء، مما دلَّ أن ترك الصالة على الشهيد هو القرب للسنة، وفعل الســلف، وأن 

لفضل صالته ودعائه .. وحلاجة امليــت  على بعض الشهداء، كانت خاصة ابلنيب  صالة النيب  
ته لــيس كــدعاء غــريه مــن املســلمني، وصــال ، فــدعاء النــيب ـ وإن كــان شــهيداً ـ لدعائــه وصــالته 

ُكْم  على املــؤمنني لــيس كصــالة غــريه، كمــا قــال تعــاىل: ُدَعاِء بـَْعضــِ َنُكْم كــَ وِل بـَيـــْ اَء الرَّســُ ال َُتَْعلـُـوا ُدعــَ
ــاً  يمٌ  . وقـــــال تعـــــاىل:63النـــــور:بـَْعضـــ يـــــٌع َعلـــــِ ُ وَِ ْم َواّللَّ َكٌن هلـــــَُ الَتَك ســـــَ ْيِهْم ِإنَّ صـــــَ لِه َعلـــــَ  َوصـــــَ

:وهللا تعاىل أعلم. 103التوبة . 
ل علــى قتيــل املعركــة فقــطا أمــا مــن طُعــِن يف املعركــة مث تنبيه : ما تقدم من أحكام دنيوية َُتمــَ

مُحل إىل خارج ساحتها، وُقدِهر له أن يعــيش زمنــاً أو أَيمــاً .. مث بعــد ذلــك أدركتــه املنيــة خــارج ســاحة 
دا اإنفة الذكر املعركة .. فهذا شهيد اإخرة .. لكن ال َُتمل عليه الحكام الدنيوية ا اصة ابلشهي

 
 .  2950صحيح سنن النسائي:  202
. قلــت: ســنة دفــن امليــت حيثمــا نــوت، ويف البلــدة الــ  نــوت فيهــا 1894 -1893صحيح سنن النسائي:   203

د هللا بن عمرو، قال: ماَت رجٌل ابملدينة، ممن وِلَد هبا، فصــلى عليــه تشمل الشهيد وغريه، للحديث الذي يرويه عب
ِده "، قــالوا: وِ َ ذاَك َي رســوَل هللا؟ قــال:" إنَّ الرجــَل إذا مــاَت بغــري  رســوُل هللا  ــِ ُه مــاَت بغــرِي مول ــَ مث قــال:" َي ليت

ــَرِه يف اجلنــة "  ِع أث ِده إىل ُمنَقطــَ ــِ ــه مــن مول يَس ل ــده، قــِ ويف ذلــك ترغيــب علــى اهلجــرة . 1728ســائي: صــحيح ســنن النمول
واجلهاد .. وهذا خبــالإل مــا جــرت عليــه عــادة النــاس يف هــذا الزمــان .. حيــث تــراهم يتكلفــون المــوال الطائلــة مــن 
أجل نقل مواتهم إىل بالدهم ومسقط رأسهم ليدفنوا فيهــا .. هــذا غــري الذ  الــذي يســببونه للميــت بســبب َتخــري 

 جات لَيم .. وركا لسابيع .. مث حيسبون أهنم حُيسنون صنعاً! دفنه .. ووضعه يف الثال
 .  2690صحيح سنن أمل داود:  204
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.. وكذلك الشهداء اإخرين: املبطون، واملطعون، والــذي نــوت ابهلــدم أو احلــرق وغــريهم ممــن تقــدم 
ذكرهم .. فهؤالء أيضاً ال َُتمل عليهم الحكام الدنيوية املتعلقة بشــهيد املعركــة .. وإَّنــا   يُكفَّنــون، 

 موات املسلمني. ويُغسَّلون، وُيصلى عليهم، حاهلم يف ذلك حال غريهم من أ
: للشـــهادة يف ســـبيل هللا شـــروط، إن اختـــل منهـــا شـــرط رُدَّت الشـــهادة، شــروط الشـــهادة

وخرج صاحبها من قائمة وصفة شــهداء اإخــرة .. الــذين يســتحقون مقــام ودرجــة الشــهداء عنــد هللا 
 :وهي ، 

: أن يكون الشهيُد مسلماً موحداً:   ًَ  انطلــق للجهــاد فلو كان مشركاً، أو كافراً مرتداً مث أواًل
فُقِتل .. ال يكون شهيداً، وال ينتفع بشيء من جهادها لن الشرك حيــبط مطلــق العمــل ويُبطلــه، كمــا 

اءُ  قــال تعــاىل: ْن َيشــَ ا ُدوَن َذلــَِك ِلمــَ ُر مــَ َرَك بــِِه َويـَْغفــِ ُر َأْن ُيشــْ . ولقولــه 48النســاء: ِإنَّ اّللََّ ال يـَْغفــِ
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَبِ   تعاىل: ا َعِملـُـوا  . وقال تعاىل:88:النعام َط َعنـْ َوَقِدْمَنا ِإىَل مــَ

ُثوراً   .23الفرقان: ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمنـْ
 [.205:" ال يقبُل هللاُ من ُمشرٍك أشَرَك بعد إسالمه عماًل "]ولقوله 
إنَّ اجلنــَّة ال وَم القيامِة يريد أن يُدخله اجلنــة، فيُنــاَد : :" ليأُخذنَّ الرجُل بيِد أبيه يولقوله  

َة علـــى كـــل مشـــركٍ  ، فيقـــول: أي رب! أي رب! أمل؟ قـــال: يـــدخلها مشـــرك، إن هللَا قـــد حـــرََّم اجلنـــَّ
 [. 206فيتحوَّل ـ أي أبوه ـ إىل صورٍة قبيحٍة، وريٍح ُمنتنٍة في كه "]

  [.207:" إن السيَف ال نحو النفاَق "]ولقوله 
للرجل املشرك الذي أراد أن يغزو معه ـ وكان يُذكر ابجلرأة والنجدة ـ:" تؤمن ابهلل   ولقوله  

 :" فارجعا فلن أستعني كشرك " مسلم. ورسوِله؟"، قال: ال. قال 
ــِْل ". فأســلَم  ِلْم مث قات ِلم؟ قــال:" أســْ ــُل أو ُأســْ ٌع ابحلديــد: َي رســوَل هللا، أُقات ــَّ وقــال رجــٌل ُمقن

 :" َعِمَل قلياًل وُأِجَر كثرياً " متفق عليه. ُقِتَل، فقال رسوُل هللا فقاتَل ف
وال يلزم من هذا الشرط انتفاء الذنوب وا طاَي ال  هي دون الكفــر والشــرك عــن الشــهيد 
.. ال .. فهذا ال نقوله .. وال يقول به أحٌد من أهل العلم .. فاملسلم املوحد مهما عظمت ذنوبه .. 

ــه مـــا   تـــرق إىل  ــاده واستشـــهاده .. وحســـناته، وذنوبـ ــه ينتفـــع مـــن جهـ ــة الكفـــر والشـــرك .. فإنـ  درجـ
ومعاصــيه ال َتنــع عنــه صــفة وحكــم وفضــل الشــهيد لــو خــتم هللا لــه ابلشــهادة يف ســبيله .. كمــا يف 

 
 ، وقال: حديث حسن.  150/ 15أخرجه البغوي يف شرح السنة  205
 .  61صحيح موارد الظم ن:  206
رهــا إن . واحلديث له تتمة عظيمة سنأ  علــى ذك1370رواه أمحد، والطرباو، وابن حبان، صحيح ال غيب:   207

 شاء هللا.  
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احلديث:" ورجٌل َفِرَق على نفسه مــن الــذنوِب وا طــاَي، جاهــَد بنفســه ومالـِـه يف ســبيِل هللا، حــ  إذا 
َل لقي ال عدوَّ قاتل ح  يُقتل، قتلك ممَُْصِمَصٌة حَمت ذنوبَه وخطاَيه، إن السيَف حمَّاٌء للخطــاَي، وُأدخــِ

 [.208من أي أبواب اجلنة شاء "]
ويف ذلــك رد علــى الــذين يشــ طون يف اجملاهــدين أن يكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن االلتــزام 

ا طــاَي .. أو أن يكونــوا كالرعيــل الول والصالح والتقو  .. خاليــة حيــاهتم وأعمــاهلم مــن الــذنوب و 
من الصحابة يف االلتزام والتقو  والعمل .. ليقبل جهادهم .. وأهنم لن َُياهدوا إال مــع أانس هكــذا 
ينبغي أن تكون صفاهتم .. فهذا الشرط إضافة إىل بطالنــه و الفتــه للــنص .. فــإن مــؤداه إىل تعطيــل 

يل هللا .. وَتكــني العــدو مــن بــالد املســلمني .. لن شــرطهم اجلهاد .. وصدِه الناس عن اجلهاد يف سب
هذا تعجيزي يستحيل َتقيقها فالرعيل الول من السلف الصال جيل فريد لــن يكــرره التــاريه اثنيــة 
وإىل يــوم القيامــة .. فمــن أيــن ل مــة أن َت  أو تلــد مثــل هــذا اجليــل الــذي شــهد لــه الــنص هللانــه خــري 

 اةطالق، وإىل يوم القيامة؟! الجيال، وخري القرون على 
مــا تقــدم ال يعــين وال يُفهــم منــه االســتهانة  انــب التقــو  وااللتــزام والصــالح .. وابجلانــب 
ال بــوي .. وضــرورة أن يعمــل الشــباب اجملاهــد علــى االرتقــاء هللانفســهم إىل مســتو  أخــالق وتعــاليم 

إ اله .. وهــو مــن اةعــداد املطلــوب وقيم اةسالم .. فهذا جانب هام جداً .. ال َيوز الزهد به أو 
شرعاً .. وهو عامل هام من عوامل النصر والتمكني .. لكن ال جنعله شرطاً للجهاد .. كما ال جنعله 

 شرطاً لقبول شهادة اجملاهد .. لداللة النص على خالفه، وهللا تعاىل أعلم. 
كــر ، ابتغــاء مرضــاته، : أن تكــون الشــهادة يف ســبيل هللاا خالصــة لوجهــه الاثنيــاً: اةخــالص

والفوز ابلجر العظيم، ال يُراد منها وعة وال رَيًء .. فاةخالص شــرط لكــل عمــٍل تعبــدي، كمــا قــال 
ــاىل: داً   تعـــ ِه َأحـــــَ اَدِة رَبـــــِه ِرْك بِِعبـــــَ احِلاً َوال ُيشـــــْ اًل صـــــَ ْل َعمـــــَ ِه فـَْليَـْعمـــــَ اَء رَبـــــِه وا ِلقـــــَ اَن يـَْرجـــــُ ْن كـــــَ  َفمـــــَ
:110الكهف  . 

فقــال: أرأيــَت  عن أمل أَُمامــَة البــاِهلي قــال: جــاَء رجــٌل إىل النــيبِه عنا احلديث،  وقد تقدَّم م
يَء لـَـُه "، فأعاَدهــا ثــالَث مــرَّاٍت، رجاًل َغَزا يَلتمُس الجَر والذهِكَر ما لـَـه؟ فقــال رســوُل هللا  :" ال شــَ

عَمِل إال ما كاَن لــه خاِلصــاً وابُتغــَِي شيَء له "، مث قال:" إنَّ هللا ال يقَبُل ِمن ال ال هللا:" يقوُل له رسولُ 
 [. 209به َوْجُهُه "]

 
إن الســيَف حمــَّاٌء للخطــاَي " صــيغة مبالغــةا أي شــديد وكثــري وســريع احملــاء :" التخــري  الســابق أعــاله. وقولــه  208

   للخطاَي.  
 . وقوله " يَلتمُس الجَر والذهِكر "ا أي خَلط اةخالصا وهو طلب الجر 2943صحيح سنن النسائي:  209
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اً مــن وعــن أمل هريــرة  ، أن رجــاًل قــال: َي رســوَل هللا، رجــٌل يريــُد اجلهــاَد، وهــو يريــُد َعَرضــَ
ْد لرســوِل هللا الدنيا؟ فقال رســوُل هللا  َر لــه ". فــأعظَم ذلــك النــاُس، فقــالوا للرجــل: عــُ  :" ال أجــْ

ِهْمُه. فقال الرجُل: َي رســوَل هللا رجــٌل يريــُد اجلهــاَد يف ســبيِل هللا، وهــو يبتغــي عَرضــاً مــن فلعلََّك   تـُفْ 
، فقاَل لــه :" ال أْجَر له ". فأعظَم ذلك الناُس، وقالوا: ُعْد لرسوِل هللا الدنيا؟ فقال رسوُل هللا 

 [. 210:" ال أْجَر له "]نيا؟ فقال الثالثَة: رجٌل يريُد اجلهاَد يف سبيِل هللا، وهو يبتغي عَرضاً من الد
ِئَل رســوُل هللا  جاعًة، ويُقاتــُل وعــن أمل موســى الشــعري، قــال: ســُ ــُل شــَ : عــن الرجــِل يُقات

ُل رَيًء، أي ذلــك يف ســبيِل هللا؟ فقــال رســوُل هللا  ًة، ويُقاتــِ ُة هللِا هــي محيــَّ ن قاتــَل لتكــوَن كِلمــَ :" مــَ
 [مسلم.211العليا، فهو يف سبيِل هللا "]

ُه، قــال و  :" إنَّ أوَل النــاس يُقضــى عليــه يــوَم القيامــة رجــٌل اسُتشــِهَد، فــُأ  بــه، فعرَّفــَه نَِعمــَ
فعَرَفها، قال: فما عِمْلَت فيها؟ قال: قاتلُت فيَك ح  اسُتشهدُت. قال: كَذْبَت، ولكن قاتلَت لن 

  النَّار .. " مسلم.يُقال: هو جريء، فقد قيَل، مث أُِمَر به فُسِحَب على وجهه ح  أُلقَي يف
ويف رواية:" فيقوُل: أي ربِه أُِمرُت ابجلهاِد يف سبيلك، فقاتلــُت حــ  قُِتلــُت. فيقــول هللاُ لــه:  
كذبَت، وتقوُل له املالئكُة: كَذبَت، ويقوُل هللاُ له: بل أَرْدَت أن يُقاَل: فالٌن جريٌء، فقيد قيل ذلك 

["212  .] 

 

أخــر  فيهــا رَيءا وهــو أن يــُذَكر مــن النــاس ابلشــجاعة والبطولــة علــى جهــاده، فهــذا والثواب من هللا تعاىل، مــع نيــة 
 أيضاً مما يُفسد العملا لن هللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهه الكر . 

. وقولــه َعَرضــاًا أي قلــيالً ممــا 1329أخرجــه أبــو داود، وابــن حبــان، واحلــاكم، صــحيح ال غيــب وال هيــب:  210
ــاً مـــن الـــدنيا "ا أي انطالقتـــه  يُقتـــد مـــن مـــال ومتـــاع الـــدنيا. وقولـــه " يريـــُد اجلهـــاَد يف ســـبيِل هللا، وهـــو يبتغـــي عَرضـ
صحيحة، وغايته صحيحةا وهي يف سبيل هللا .. لكن شاهبا قصد آخرا وهو إرادة عرض من الدنيا الذي أي  عن 

.. إال أهنــا ال َيــوز أن تكــون هــي املقصــد أو الغــرض مــن  طريق الغنائم .. فالغنائم وإن كانت حــالالً لمــة حممــد 
وراء اجلهاد يف سبيل هللا .. كما أهناا أي الغنيمة ـ لتأثريها ا في على اةخالص، وإن   تكن هي املقصــد مــن وراء 

ــٍة تغــزو يف ســ  ــُنقص الثلثــني مــن أجــر اجملاهــد يــوم القيامــة، كمــا يف احلــديث:" مــا مــن غازي بيل هللا الغــزو واجلهــاد ـ  ت
ســلم. فُيصيبون الغَنِيمَة إال تـََعجَّلوا ثـُلَُثي أْجرِهم من اإخرِة، ويبقى هلمُ  الثُـُّلُث، وإن   ُيصــيبوا غنيمــًة َ َّ أجــُرُهم " م

وهــذا كلــه والغنيمــة ليســت هــي القصــد أمــا إن كانــت هــي القصــد أو كــان هلــا حــي يف القصــد .. فــإن الجــر يبطــل  
 كلياً، والعياذ ابهلل. 

أي ليس شيئاً مما تقدم ذكره ـ الذي يُقاتل شجاعة، أو محيــة، أو رَيًء ـ يف ســبيل هللا،  وصــاحبها يســتحق صــفة   211
 اجملاهد يف سبيل هللا، إال " َمن قاتَل لتكوَن كِلَمُة هللِا هي العليا، فهو يف سبيِل هللا ". 

 . 22 أخرجه ال مذي، وابن حبان، وابن خزنة يف صحيحه، صحيح ال غيب:  212
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ْكلــَُم أحــٌد يف ســبيِل هللا، وهللاُ أعلــُم كــن يُكلــَُم يف ســبيلِه، :" والذي نْفِسِي بَيدِه ال يُ وقال  
 إال جاَء يوَم القياَمِة، واللوُن لوُن الدَِّم، والرهِيُح ريُح امِلْسِك " متفق عليه.

 [. 213:" فمن َعِمَل منهم بعمِل اإخرِة للدنيا، فليس له يف اإخرة من نصيٍب "]وقال 
م ـ: ورجــٌل منــافٌق جاهــَد بنفســه ومالــِه، حــ  إذا لقــي العــدوَّ :" القتلــى ثالثــة ـ مــنهوقــال 

 [.214ح  يُقتل، فذلك يف النارا إنَّ السيَف ال نحو النفاَق "] قاتَل يف سبيِل هللا 
: أي تتحقق فيه صفة املتابعة، فُيغلــِهب االنقيــاد أن يكون قتاله واستشهاده على السُّنَّةِ   :اثلثاً 

حــب التشــفي واالنتقــام .. واهلــو  .. فرياعــي احلــدود والعهــود .. فــال يغــدر واملتابعة للشريعة، علــى  
وال خيون .. أما من يغلِهب اهلو  .. وحب التشفي واالنتقام على احلكــم الشــرعي .. فيضــع الســيف 
حيــث ينبغـــي شــرعاً أن يرفعـــه .. ويرفعــه حيثمـــا ينبغــي شـــرعاً أن يضــعه .. فَيقتـــل مــن صـــان الشـــرع 

نه من أذن الشرع يف قتاهلم .. فمن كان هــذا منهجــه يف القتــال مث قُتــل عليــه .. حرماهتم .. ويسلم م
يفقد صفة اجملاهد يف سبيل هللا .. كما يفقد صفة وحكم الشهيد يف ســبيل هللا .. ومــا أعــد هللا تعــاىل 

 للشهيد من مقام عظيم.
يف أهل اةسالم مثال هذا النوع من القتال .. قتال ا وارج الغالة .. الذين وضعوا السيف 

.. وممن صان الشرع حرماهتم .. كما جاء وصفهم يف احلديث:" يقتلــون أهــل اةســالم وي كــون أهــل 
 الواثن، لئن أدركتهم لقتلنَّهم قَتَل عاد " متفق عليه.

:" ســيكون يف أمــ  اخــتالإل وفرقــة، قــوٌم حُيســنون الِقيــَل وُيســيئون الفعــَل، يقــرأون وقــال 
راقيهم، نرقون من الدين مروق السهم من الرميَّة، ال يرجعون ح  يرتدَّ على فوِقِه، القرآن ال َُياوز ت

ن  هــم شــرُّ ا لــِق وا ليقــة، طــوىب ملــن قــتلهم وقتلــوه، يــدعون إىل كتــاب هللا وليســوا منــه يف شــيء، مــَ
 [. 215قاتلهم كان أوىل ابهلل منهم "]

 النــاسُ  قَ كــذا وكــذا فضــيَّ   زوةَ غــ  مــع نــيب هللا  قــال: غــزوتُ  اجلهــين، معــاذ بــن أنــس عــنو 
  طريقاً  عَ أو قطَ  ق منزالً من ضيَّ  أنَّ  الناس ينادي يف منادَيً   هللاِ  نيبُّ  فبعثَ  ،وقطعوا الطريقَ ، املنازلَ 

 
 .  1332رواه أمحد، وابن حبان، والبيهقي، صحيح ال غيب:   213
. قوله " قاتَل يف سبيِل هللا "ا أي خرج وهــو كــاره ـ 1370رواه أمحد، والطرباو، والبيهقي، صحيح ال غيب:   214

.. فظــاهره أنــه وح  ال يُعرإل نفاقه ـ مع اجملاهدين الــذين خرجــوا للقتــال يف ســبيل هللا .. فأدركــه القتــل وهــو معهــم 
يُقاتل يف سبيل هللا .. بينما حقيقة ابطنــه الكــذب والكفــر والنفــاق .. ومثــل هــذا فــإن جهــاده ال ينفعــه .. وال نحــو 
ــه غــري صــادق وال  لــص يف جهــاده .. ولن احلســنات نحــني الســيئات إال الكفــر  ــه وزر النفــاق والكفــر .. لن عن

 والنفاق الكرب .. فإهنا ال َتحه. 
 .  3987سنن أمل داود:  صحيح 215
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 [.  216"] هل ادَ هجِ  فال
هذا فيمن ُيضيق على الناس منازهلم، ويقطع عليهم طريقهم ـ ولــو كــان ذلــك بســبب الغــزو  

ال يراعــي فــيهم عهــداً وال ذمــة .. وال حرمــة ملــؤمن .. إال مــا المــس هــواه ..  واجلهــاد ـ فكيــف فــيمن
فهــذا ال ُنكــن أن ُيصــنهف مــن اجملاهــدين .. ولــو قُتــل ـ علــى هــذا املــنه  ـ ال ُنكــن أن ُيصــنَّف مــن 

 [. 217من آذ  مؤمناً فال جهاَد له "]أنه قال:"  الشهداء، ويف احلديث فقد صح عن النيب 
ة الغـــالة الـــذين انطلقـــوا إىل آَيت وأحاديـــث قيلـــت يف املـــؤمنني املوحـــدين وحنـــوهم املرجئـــ 

فحملوهــا علــى الطغــاة الكــافرين اجملــرمني .. فمنعــوا مــن قتــاهلم وجهــادهم .. وأوجبــوا علــى املســلمني 
طــاعتهم والــدخول يف مــواالهتم ونصــرهتم علــى مــن خــالفهم وعــاداهم مــن املــؤمنني املوحــدين .. فمــن 

هــذا املــنه  الباطــل ا بيــث فهــو كــذلك لــيس كجاهــد .. وال شــهيد .. وال ممــن قُتــل أو مــات علــى 
 يُقاتلون يف سبيل هللا .. وإَّنا ممن يُقاتلون يف سبيل الطاغوت!

ِبيِل الطَــّاُغوِت  قــال تعــاىل: اتُِلوَن يف ســَ ُروا يـُقــَ ِبيِل اّللَِّ َوالَــِّذيَن َكفــَ اتُِلوَن يف ســَ الَــِّذيَن آَمنـُـوا يـُقــَ
  .76النساء: ُلوا َأْولَِياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفاً فـََقاتِ 

ومن االستشهاد على السنَّة .. أن ال يستعجل املرء على هللا فيقتل نفســه بنفســه .. وأن ال 
يستشــرإل مـــواطن اهللكــة والقتـــل .. كاملســتعجل علـــى هللا .. مــن غـــري مصــلحة راجحـــة ترتــد علـــى 

واملسلمني .. واجلهاد واجملاهــدين .. ومــن أيىب إال أن يفعــل .. فُيقتــَل علــى هــذا الوصــف ..   اةسالم
ْم  فهو لــيس بشــهيد .. بــل هــو علــى خطــر عظــيم، قــال تعــاىل: اَن ِبكــُ ُكْم ِإنَّ اّللََّ كــَ َوال تـَْقتـُلـُـوا أَنـُْفســَ

 .195البقرة: التَـّْهُلَكِة َوال تـُْلُقوا هللِاَْيِديُكْم ِإىَل  . وقال تعاىل:29النساء: رَِحيماً 
أنه قال:" مــن ركــَِب البحــَر عنــَد ارُتاجــه فمــاَتا فقــد  ويف احلديث، فقد صح عن النيب 

[. وذلك لنه قد استشرإَل موطن هلكة وخطر .. فخاطر بنفسه .. وأوردها 218بَرِئت منه الذِهمَّة "]
 موارد اهللكة وا طر .. من غري مصلحة راجحة!

َن :" ال يَنوقال   ُه؟ قــال:" يتَـعــَرَّض مــِ بغي للُمؤمِن أن يُِذلَّ نَفَسُه " قالوا: وكيــف يــُِذلُّ نْفســَ
 [.219البالِء ِلَما ال يُِطيُق "]

: قد أذن هللاُ تعاىل لعباده أن َُياهدوا، رابعاً: أن يكون الغرض الذي ُيستشهد دونه مشروعاً 
دون مالـِـه، أو دون دمــه، أو دون أهلــه،  وُيستشهدوا دونها كمن يُقَتل دون دينــه أو دون ِعرضــه، أو

 
 .  2289صحيح سنن أمل داود:  216
 . 6378أخرجه أمحد، وغريه، صحيح اجلامع الصغري:  217
 . 828أخرجه أمحد، السلسلة الصحيحة:  218
 .  1838صحيح سنن ال مذي:  219
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أو دون حرمات املسلمني، أو دون مظلمته أو مظا  املسلمني .. فمن قُِتل دون أو دفاعــاً عــن هــذه 
ن قُتــِل دوَن الشــياء ـ أو غريهــا ممــا أذن هللا تعــاىل أن يُقاتــَل دوهنــا ـ فهــو شــهيد، كمــا يف احلــديث :" مــَ

 ماِله فهو شهيد " متفق عليه.
ه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون   وقال ن قُتــَِل دون دمــِ :" َمن قُِتَل دون ماله فهــو شــهيد، ومــَ

 [. 220ديِنه فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد "]
 [.221:" َمن قُِتل دون ماِلِه مظلوماً فله اجلنَِّة "]وقال 
 [. 222:" َمن قُتل دون َمظلمته فهو شهيد "]وقال 

ون أغــراض غــري مشــروعة،   أيذن هللا تعــاىل ابلقتــال دوهنــاا كــأن يُقتــَل أما من يُقاِتل فُيقَتل د
املرء دون الطواغيــت الظــاملني، ودون عروشــهم وأنظمــتهم، وقــوانينهم، ودون الكفــر والشــرك والظلــم 
.. أو دون أموٍر يكون فيها ماملاً ال مظلوماً .. أو دون راَيت جاهلية .. أو يُقَتل عصبية ومحيًة لقوٍم 

 بيلة أو أرض .. فمن يُقتل دون شيٍء من هذه الغراض فهو ليس بشهيد .. بل هو يف النار. أو ق
َبًة، قال   َبٍة، أو ينصــُر عصــَ :" َمن قاتَل َتت رايٍة ُعمِهيٍَّةا يَغضُب ِلعَصَبٍة، أو يــدعو إىل َعصــَ

ي فُقِتل، فِقتلٌة جاهليٌَّة، وَمن َخَرَج على أمَّ  يضرُب بـَرَّها وفاِجَرها،  وال يتحاَشى مــن ُمِؤِمنهــا، وال يَفــِ
 لِذي عهٍد عهَده، فليس مين وَلسُت منه " مسلم. 

ة وقــال  ــَّ ُه جاِهلي ــُ َلت ُب للعصــبيَِّة، فِقتـْ بيََّة، ويَغضــَ ٍةا يَنصــُر العصــَ ــَّ ي َل َتــت رايــٍة ُعمِه ــِ ن قُت :" مــَ
["223.] 

ما من يُقَتل وهو مدبر فار من : أخامساً: أن يُقَتل ُمقباًل غري ُمدبٍرا فار من الزَّحف واجلهاد
الزحف ـ ح  لو قتل يف ساحات املعركة ـ فهو ليس بشهيد .. بل له وعيد شــديد .. لنــه قــد مــات 

 
 .  6445أخرجه أمحد وغريه، صحيح اجلامع:  220
 . 6446أخرجه النسائي، صحيح اجلامع:  221
 .6447غريه، صحيح اجلامع: أخرجه النسائي و  222
اءا وهــي الرايــة الـــ  ال 6442أخرجــه مســلم والنســائي، صــحيح اجلــامع الصــغري:  223 ة: مــن العمــَ . الرايـــة الُعمِهيــَّ

تُعَرإل فيها وجهة احلق من الباطل، وال َتيــز بــني احلــق والباطــل، وال بــني مــا َيــوز ومــا ال َيــوز .. فأصــحاهبا يُقــاتلون  
ال نيزون ـ يف قتاهلم ـ بني احلــق والباطــل .. وهــي رايــة لكــل قتــال ابطــلا غــري مشــروع     كالعميان وكحاطب ليل .. 

أيذن به هللا، فكل من قاتل قتاالً ابطالً أو لغرٍض ابطٍل   أيذن به هللا فهــو يُقاتــل َتــت رايــة عميــَّة جاهليــة. والقتــال 
 تعــاىل ـ يف احلــق والباطــل ســواءا كمــن ينصــر عصبية أو لعصبيةا هو القتال الذي يكون لذات الشيء ـ من دون هللا

ــه أو بلــده أو أهنــم مــن بــين  ــه أو بلــده .. أو حاكمــه .. يف احلــق والباطــل ســواءا لهنــا قبيلت ه، أو حزب ــه أو قومــَ قبيلت
قومــه، وحزبــه .. أو لنــه حاكمــه .. فهــو ينصــرهم لــذواهتما لهنــم هــم هــم .. ولــيس لهنــم علــى احلــق ُتــب نصــرهتم 

 شرعاً! 
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َرُه ِإالَّ ُمَتَحرهِفــاً ِلِقتــَاٍل َأْو ُمَتَحيــِهزاً  على كبرية من كبائر الذنوب، كما قال تعاىل: َوهلهِِْم يـَْوَمئــٍِذ ُدبـــُ َوَمْن يـــُ
 . 16لنفال:ا  فـََقْد اَبَء بَِغَضٍب ِمَن اّللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ ِإىَل ِفَئةٍ 

أنــه قــال:" اجتنبــوا الســبَع املوبقــات "، وعــده منهــا:"  ويف احلــديث، فقــد صــح عــن النــيب 
 التو  يوم الزحف " متفق عليه. 

 [. 224الزحف "] :" اجتنبوا الكبائر السَّبع " منها " والفراُر منوقال 
ُر عـــين  وعـــن أمل قتـــادة، أن رجـــاًل قـــال: َي رســـوَل هللا، أرأيـــَت إن قُِتلـــُت يف ســـبيِل هللا، ُتَكفـــَّ

دِبٍر خطاَيي؟ فقال رسوُل هللا   ٌب، ُمقبــٌِل غــرُي مــُ :" نعما إن قُِتلَت يف ســبيل هللا وأنــت صــابٌر حُمتســِ
ُر عــين خطــاَيي؟ :" كيف قُلت؟". قال: أرأيَت إن ". مث قال رسوُل هللا  قُِتلــُت يف ســبيل هللا، أُتَكفــَّ

دِبٍر، إال الــدَّين، فــإن جربيــل فقال رسوُل هللا   :" نعما إن قُِتلَت وأنَت صابٌر حُمتسٌب، ُمقِبٌل غــرُي مــُ
 قال   ذلك " مسلم. 

يؤكد على قوله وشرطه لالنتفاع من الشــهادة " ُمقبــٌِل غــرُي  َتمل يف املرتني كيف أن النيبَّ 
 دِبٍر ". مُ 

:" الشــهداء الــذين يُقــاتلون يف ســبيِل هللا يف الصــفِه الول، وال يَلتِفتــُوَن بوجــوههم وقــال 
ِحَك  ح  يُقَتلواا فأولئك يُلقوَن يف الُغَرإل الُعال من اجلنَِّة، يضحُك إلــيهم ربُــَّك، إنَّ هللَا تعــاىل إذا ضــَ

" وال يَلتِفتـُـوَن بوجــوههم حــ  يُقَتلــوا "ا  [. فتأمــل صــفتهم 225إىل عبــِده املــؤمن فــال حســاَب عليــه "]
 كناية على الثبات، وعدم الفرار واةدابر.

ويف الثــر، عــن ابــن عمــر، أنــه كــان يف غــزوة مؤتــة، فقــال:" فالتمســنا جعفــر بــن أمل طالــب، 
فوجدانه يف القتلى، فعددان به مخسني طعنًة وضــربًة، لــيس منهــا شــيء يف ُدبــِره " البخــاري. أي لــيس 

شيء من جهة مهره .. كنايــة علــى شــدة ثباتــه .. وإقبالــه علــى العــدو بصــدره .. وأنــه   يُعِطهــم منها  
 مهَره مطلقاً .. أنعم به من بطل جماهد .. رضي هللا عنه، وعن الصحابة أمجعني. 

وعن جماهد، عن يزيد بن شجرة  ـ وكــان يزيــد بــن شــجرة ممــن يصــدق قولـَـه فعلـُـه ـ َخطَبنــا .. 
ت أبــواُب الســماِء، وأبــواُب اجلنــَّة، وُغلِهقــت أبــواُب النــَّار، وكــان يقــول إذا  صــفَّ النــاُس للقتــال: فـُتِهحــَ

َن: اللهــمَّ انصــره،  َن، فــإذا أقبــل الرجــُل، قـُلــْ ََب منــه، وقلــَن: وزُيِــهَن احلــوُر العــِني واطََّلعــْ وإذا أدبــَر احَتجــَ
 [.226خُتزوا احلوَر الِعني ... "] ، فأهِنكوا وجوَه القوِم فدً  لكم أمل وأمي، والاللهم اغفر له

 
 .  2244رجه الطرباو يف املعجم الكبري، السلسلة الصحيحة: أخ 224
 . 3740رواه الطرباو يف الوسط، وأمحد، وأبو يعلى، صحيح اجلامع:  225
 .  1377رواه الطرباو، وغريه، صحيح ال غيب:  226
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ن كــان فــراره علــى شــكل انســحاب وتكتيــك تقتضــيه احلاجــة تنبيه : ُيستثد ممــا تقــدم ذكــره مــَ
واملعركة .. يريد بعده أن يُعــاود الكــرة والقتــال، أو أنــه يريــد أن ينحــاز إىل فئــة مــن املســلمني ليتقــو  

ج فيــه إن شــاء هللا .. ولــو قُتــِل اجملاهــد يف هبم على جهاده .. فمثل هذا االنســحاب واالحنيــاز ال حــر 
َرُه ِإالَّ  ساعة انسحابه وَتيزه .. أرجو أن يكون شهيداً إبذن هللا، لقوله تعــاىل: َوهلهِِْم يـَْوَمئــٍِذ ُدبـــُ ْن يـــُ َومــَ

اٍل َأْو ُمَتَحيــِهزاً ِإىَل  ةٍ  ُمَتَحرهِفــاً ِلِقتــَ ه الوعيــد . فاســتثد مــن الفــرار الــذي يســتحق صــاحب16النفــال: ِفئــَ
الشديد، املتحرهإلا أي املنعِطف الذي ينعطف اثنية ليعاود الكرة واجلهاد، واملتحيــز إىل فئــة ليتقــو  
 هبم يف جهاده ضد العدو .. فمن كان فراره على هذا الوجه والصفة، فال حرج عليه إن شاء هللا. 

لشــهداءا شــهيد : نستخلص مما تقدم التعريــف التــا  للشــهيد ـ ونعــين مــن اتعريف الشَّهيد
َرٍض املعركــة ـ  فنقــول:"  دِبر، ولغـــَ نَِّة، ُمقـــِباًل غــري مــُ ل يف ســـبيِل هللا، علــى الســُّ هــو املســـلم الــذي يُقتــَ

 ".    مشروع 
فمن حقق يف نفسه شروط الشهادة  فضل الشهيد، وما له من مكرمة وفضل وأجر:  

ال  مقام  يستحق  الذي  الشهيد  هو  أعاله، فهذا  الذكر  .. وعليه ا مسة اإنفة  القيامة  يوم  شهداء 
فضل،  من  تعاىل  هللا  عند  هلم  وما  الشهداء،  فضل  تبني  ال   والسنة  الكتاب  نصوص  ُتصرإل 

 ومكرمة، وأجٍر عظيم. 
  َوال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل يف َسِبيِل اّللَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُرونَ   منها، قوله تعاىل:

:154البقرة . 
تعاىل:  يـُْرزَُقونَ   وقوله  َرهبِهِْم  ِعْنَد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَوااتً  اّللَِّ  َسِبيِل  يف  قُِتُلوا  الَِّذيَن  ََتَْسََبَّ  .    َوال 

يـَْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ خَ  ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَـْبِشُروَن اِبلَِّذيَن َ ْ   ُ َوال   إٌل َعَلْيِهمْ وْ َفرِِحنَي ِكَا آاَتُهُم اّللَّ
  . 170آل عمران:  ُهْم حَيَْزنُونَ 

ِإنَّ اّللََّ اْشَ َ  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم هللاَِنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل    وقوله تعاىل: 
ا يف  َحقهاً  َعَلْيِه  َوْعداً  َويـُْقتَـُلوَن  فـَيَـْقتـُُلوَن  اّللَِّ  اّللَِّ  ِمَن  بَِعْهِدِه  َأْوَو  َوَمْن  َواْلُقْرآِن  جْنِيِل  َواْلِ لتَـّْورَاِة 

 .  111التوبة: فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
النيب   عن  صحَّ  فقد  احلديث،  أعدَّ   ويف  درجة،  مائة  اجلنَّة  يف  إنَّ  قال:"  هللاُ  أنه  ها 

 للمجاهدين يف سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء والرض " البخاري. 
:" ما من عبٍد نوُت، له عند هللا خرٌي، يُسرُّه أن يرجع إىل الدنيا، وأن له الدنيا وما  وقال 

َتل عشَر مراٍت، ملا  فيها، إال الشَّهيدا ملا ير  من فضِل الشهادِة، فإنه يُسرُّه أن يرجَع إىل الدنيا فُيق
 ير  من الكرامة " متفق عليه. 
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: ملــا ُأصــيب إخــوانكم، جعــل هللا أرواَحهــم يف قــال: قــال رســوُل هللا  وعــن ابــن عبــاس 
وإِل طــرٍي ُخضــٍر، تــَرِد أهنــاَر اجلنــة، َتكــل مــن مثارهــا، وَتوي إىل قناديــَل مــن ذهــب، معلقــة يف مــل  جــَ

َمِقيلهم، قالوا: من يُبلَّغ إخواننا عنا أان أحيــاٌء يف اجلنــَّة العر ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم و 
وا عـــن احلـــرب؟ فقـــال هللا تعــاىل: أان أُبلغهـــم عـــنكم. فقـــال  نــُرَزقا لـــئال يزهـــدوا يف اجلهـــاد، وال يـَْنُكلــُ

:  ًَوال ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّللَِّ َأْمَواات  ["227إىل آخر اإية.] 
ََبَّ الَــِّذيَن قُِتلـُـوا يف  روق قال: سألنا عبد هللا بن مسعود عــن هــذه اإيــة: وعن مس َوال ََتْســَ

َد َرهبــِهِْم يـُْرزَقـُـونَ  َوااتً بــَْل َأْحيــَاٌء ِعنــْ ِبيِل اّللَِّ َأمــْ فقــال: أمــا إان قــد ســألنا عــن ذلــك ـ أي رســوَل هللا ـ   ســَ
ُل ُمعلَّقٌة ابلعــْرِ ، َتســرُح مــن اجلنــة حيــث شــاءت، مث فقال:" أرواُحهم يف جوإِل طرٍي ُخْضٍر، هلا قنادي

َتوي إىل تلــك القناديــِل، فــاطََّلع إلــيهم رهبــم اطِهالعــًة، فقــال: هــل َتشــتهون شــيئاً؟ قــالوا: أي شـــيٍء 
نشتهي وحنن نسَرُح من اجلنَِّة حيث ِشئنا؟ ففعل ذلك رهبم ثالث مراٍت، فلما رأوا أهنم لن ُي َُكوا من 

ُردَّ أرواَحنــا يف أجســاِدان حــ  نُقتــََل يف ســبيلك مــرة أخــر ، فلمــا أن ُيســأُلوا  قــالوا: َي رب! نريــد أن تـــَ
 رأ  أن ليس هلم حاجًة تُرِكوا " مسلم. 

ــال  ُن وقـ ــي أحســـَ ــأدَخالو داراً هـ جَرَة، فـ َعدا مل الشـــَّ ــَ ــاو، فصـ ــَة رُجلـــني أتيـ ــُت الليلـ :" رأيـ
 ا هذه الداُر فداُر الشَُّهداِء " متفق عليه. وأفَضُل،   أَر قطُّ أحسَن منها، قاال  : أم

:" للشهيِد عنَد هللِا ِستُّ ِخَصاٍل: يـَْغِفُر له يف َأوَِّل ُدفَعٍة من َدِمه، ويـَُر  َمقَعَدُه ِمَن وقال  
َزوَُّج مِــ  َن احلــوِر العــنِي، اجلَنَِّة وَُيَاُر من عذاِب القرِب، وأيَمُن من الَفزَِع الكرَب، وحُيَلــَّى ُحلــََّة اةنــاِن، ويـــُ

 [.228وُيَشفَُّع يف سبعني من أقاربِه "]
ه، :" إن للشهيد عنَد هللا سبَع خصاٍل: أن يُ ويف رواية، قال   غفــَر لــه يف أول ُدفعــة مــن دمــِ

 وير  مقعَده من اجلنَّة، وحُيلَّى ُحلَّة اةنان، وَُياُر من عذاب القرب، وأيمن من الفزَِع الكرب، ويُوَضع 
اتُج الوقارا الياقوتة منه خــري مــن الــدنيا ومــا فيهــا، ويــُزوَّج اثنتــني وســبعني زوجــة مــن احلــوِر   على رأسه

 [. 229الِعني، وُيَشفَّع يف سبعني إنساانً من أقاربه "]
 [.230:" الشَّهيُد َيشَفُع يف سبعني من أهِل بيته "]وقال 

 
يتــأخروا . ويف معــد " ينكلــوا " قــال املنــذري: أي َيبنــوا و 1379رواه أبــو داود، واحلــاكم، صــحيح ال غيــب:  227

ملا ُأصيب إخوانكم "ا املراد منهم القرَّاء الســبعون مــن النصــار الــذين قُِتلــوا غــدراً ببئــِر معونــةا عن اجلهاد. وقوله " 
 على يد من ذهبوا معهم ليعلموهم القرآن! 

. والفــزع الكــربا يــوم بعــث النــاس مــن القبــور للحســاب. وقيــل: يــوم يُعــرض 2257صــحيح ســنن ابــن ماجــه:  228
 . موت فال خلود النار أهل وَي  موت،  فال خلود اجلنة أهل َي  ويناد لى النار، ويُذبح املوت الناس ع

 .  1374رواه أمحد والطربي، صحيح ال غيب:   229
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 [. 231القرَصَة يُقَرُصها "] :" الشَّهيُد ال َيُد َمسَّ القْتِل إال كما َيُد أحدُكموقال 
 [. 232ويف رواية:" الشهيُد ال َيُد أ َ القتِل إال كما َيُد أحدُكم َمسَّ الَقرَصِة "]

 [. 233:" أوُل ما يُهراُق دُم الشهيد، يُعَفُر له ذنبه كله إال الدَّْيَن "]وقال 
 م. :" القتُل يف سبيِل هللا يُكفِهُر ُكلَّ شيٍء، إال الدَّين " مسلوقال 

ى ببارِقــة  وقاَل رجٌل: َي رسوَل هللا! ما ابُل املؤمنني يُفتَـُنون يف قبورِهم إال الشَّهيد؟ قال:" كفــَ
 [. 234السيوإِل على رأِسه فتنة "]
وِر  :" أنــه ســأَل جربائيــل عــن هــذه اإيــة:، عــن النــيبِه وعــن أمل هريــرة  َه يف الصــُّ َونُفــِ

نْ  َماَواِت َومــَ ْن يف الســَّ ِعَق مــَ اَء اّللَُّ  َفصــَ ْن شــَ ن الــذين   َيشــأ هللاُ أن 68الزمــر: يف اْلَْرِض ِإالَّ مــَ . مــَ
 [. 235ُيصِعَقهم؟ قال: هم شهداء هللا "]

:" القتلى ثالثٌة: رجٌل مؤمٌن جاهَد بنفِسه وماِله يف ســبيل هللاا حــ  إذا لقــي العــدوَّ وقال  
لا فــذلك الشــهيُد املمــَتَحُن يف جنــِة  ه، ال يفضــُله النَّبيــوَن إال بفضــِل قــاتلهم حــ  يُقتــَ هللا َتــت َعرشــِ

درجِة النُّبوِة. ورجٌل َفِرَق على نفسه من الذنوِب وا طاَي، جاهَد بنفسه وماِله يف سبيِل هللا، ح  إذا 
َل  لقي العدوَّ قاتل ح  يُقتل، قتلك ممَُْصِمَصٌة حَمت ذنوبَه وخطاَيه، إن السيَف حمَّاٌء للخطــاَي، وُأدخــِ

ها أفضــُل مــن بعــض. مــن  أي أبــواب اجلنــة شــاءا فــإن هلــا مثانيــة أبــواب، وجلهــنم ســبعُة أبــواب، وبعضــُ
حــ  يُقتــل، فــذلك يف  ورجٌل منافٌق جاهَد بنفسه ومالـِـه، حــ  إذا لقــي العــدوَّ قاتــَل يف ســبيِل هللا 

 [.236النارا إن السيَف ال نحو النفاَق "]

 
 . 3747أخرجه ابن حبان، صحيح اجلامع:  230
 . 3746أخرجه النسائي وغريه، صحيح اجلامع:  231
 . 3745أخرجه الطرباو يف الوسط، صحيح اجلامع:  232
 .  1742أخرجه الطرباو يف الكبري، السلسلة الصحيحة:  233
 .  1380رواه النسائي، صحيح ال غيب:   234
 .  1387رواه احلاكم، وقال صحيح اةسناد، صحيح ال غيب:  235
ى . وقولــــه " 1370رواه أمحــــد، والطــــرباو، وابــــن حبــــان، صــــحيح ال غيــــب:  236 ــَتَحُن "ا أي املُنقــــَّ الشــــهيُد املمــ

ملُهــذَّب مــن كــلِه آاثر ا طــاَي. وقولــه " فــَِرَق علــى نفســه "ا أي خــاإل علــى نفســه مــن ذنوبــه وخطــاَيه. واملُصــفَّى وا
رة ". قلــت: واحلــديث فيــه فوائــد عــدة،  وقوله " قتلك مُمَْصِمَصٌة "ا قال املنــذري يف ال غيــب:" هــي املمحِهصــة املكفــه

ات، وأن حلسنة اجلهاد أثر عظيم يف زوال الذنوب منها: أن احلسنات ـ وخباصة منها حسنات اجلهاد ـ يذهَب السيئ
:" إن السيَف حمــَّاٌء للخطــاَي ". ومنهــا: أن مــن كــان مــن ذوي اجلهــاد والــبالء يف هللا وآاثرها، دلَّ على ذلك قوله 

ينبغي أن يتوسع له يف التأويــل عنــد ورود العثــرات والكبــوات، والشــبهات. ومنهــا: أن حســنة اجلهــاد مهمــا عظمــت 
بط العمــل كلــه، وحيــرم صــاحبه مــن فإهنا   ال تنفع صاحبها إن كان قابعــاً علــى النفــاق أو الكفــر والشــركا فالشــرك حيــُ
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  ـ  تنبيهات ومسائل هامة:
َزم ملُعــنيٍَّ هللانــه شــهيد، حــ  لــو كــان مــاهره أنــه قُتــل يف :  املسألة الوىل  اعلم أنه ال َيوز أن َيــُ

 سبيل هللا، وذلك للمحاذير التالية:
أن احلكــم علــى شــخٍص ُمعــنيٍَّ ابلشــهادة، وأنــه شــهيد عنــد هللا يعــين احلكــم لــه ابجلنــة، منهــا: 

د، وأنه يف اجلنة فهي ليست وهذا خوض يف الغيب بغري علم، فالشهادة على شخٍص معني هللانه شهي
ا لن النيبَّ ال يتكلم وال يشهد على أحٍد هللانه شهيد أو من أهل اجلنة إال بوحي،  لحٍد بعد النيب  
. وهذه ليست لحٍد 4-3لنجم:ا ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى.  َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََو   كما قال تعاىل:

 . بعد النيب 
أن يقول: فالن شهيد، وهو من أهل اجلنــة .. ملــا وجــد حينئــٍذ فــرق بينــه   فلو جاز لي أحدٍ 

لبعض أصحابه هللاهنم شهداء، وأهنم  يف هذه ا اصية .. ولكان حكمه كحكم النيب   وبني النيب 
هللاهنــم مــن أهــل اجلنــة .. وهــذا قــول  من أهل اجلنة .. وملا حصلت حينئٍذ ميزة ملن شهد هلم النــيب 

  ال يتجرأ عليه إال من هان عليه دينه! ابطل نقاًل وعقالً 
: الحتمال أن يكــون هــذا املُعــنيَّ قــد أخــلَّ بشــرط مــن شــروط قبــول الشــهادة، ال يعلــم ومنها

ذلك عنه إال هللا تعاىل، وخباصة أن من شروط الشهادة ما هو متعلــق ابلقلــبا كشــرط اةخــالص .. 
احلــديث:" َمثـَـُل اجملاهــِد يف ســبيِل هللِا، وهللا  ومــا يف القلــوب ال يعلمــه إال عــالم الغيــوب، لــذا جــاء يف

علــم مــن َُياهــد يف  أعلُم كن َُياِهُد يف ســبيِله، كمثــل الصــائم القــائم ... " متفــق عليــه. فــردَّ النــيبُّ 
 وحَدها لن اةخالص ـ وموطنه القلب ـ ال  سبيل هللا على صفة الصدق واةخالص هلل 

 يعلمه إال هللا تعاىل. 
ُم يف :" ولــه وحنــوه ق ُم أحــٌد يف ســبيِل هللا، وهللاُ أعلــُم كــن يُكلــَ دِه ال يُْكلــَ ِي بيــَ والــذي نْفســِ

 سبيلِه، إال جاَء يوَم القياَمِة، واللوُن لوُن الدَِّم، والرهِيُح ريُح امِلْسِك " متفق عليه. 

 

ا  االنتفاع بشيء من حسناته يوم القيامــة، كــا يف ذلــك حســنة اجلهــاد، كمــا قــال تعــاىل:  ُهْم مــَ نـْ رَُكوا حلَــَِبَط عــَ َولـَـْو َأشــْ
َبَطنَّ َعَملـُـَك  : . وقال تعاىل88النعام:   َكانُوا يـَْعَمُلونَ  رَْكَت لََيحــْ ْن قـَْبلــَِك لـَـِئْن َأشــْ َك َوِإىَل الَــِّذيَن مــِ َوَلَقْد ُأوِحَي إِلَيــْ

رِينَ  ــِ َن اْ َاســ ــِ وَننَّ مــ ــُ ــر:  َولََتكــ ــاىل: 65الزمــ ــال تعــ وراً  . وقــ ــُ ثــ اًء َمنـْ ــَ اُه َهبــ ــَ ٍل َفَجَعْلنــ ــَ ْن َعمــ ــِ وا مــ ــُ ا َعِملــ ــَ ِدْمَنا ِإىَل مــ ــَ  َوقــ
 :ــوا  . ويف ذلـــك23الفرقـــان ــهم .. و  ينخلعـ ــوا التوحيـــد يف أنفسـ ــاد و  حيققـ ــذين ينطلقـــون للجهـ ِعظـــة لولئـــك الـ

 بعد!  ويتربأوا من الشرك وعبادة الواثن والطواغيت
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 وأخــرج البخــاري يف صــحيحه َتــت ابب بعنــوان " ال يقــوُل: فــالٌن شــهيد "، عــن ســهل بــن 
إىل  التقـــى واملشـــركون فـــاقتتلوا، فلمـــا مـــاَل رســـوُل هللِا  ، أن رســـوَل هللا ســـعد الســـاِعدي 

رجٌل ال يــَدَُع هلــم شــاذًَّة وال فــاذًَّة  عسَكرِه، وماَل اإخرون إىل عسكرِهم، ويف أصحاب رسوِل هللا 
: " أمــا أجــزأ فــالٌن، فقــال رســوُل هللا إال اتَـّبَـَعها يضرهُبا بسيِفه، فقالوا: ما أجزَأ ِمنَّا اليوَم أحٌد كما 

ِإنَُّه من َأهِل النار ". فقالوا: أيهنا من أهل اجلنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل مــن القــوم: أان 
رَِح الرجــل جرحــاً  صاِحُبُه، قــال فخــرَج معــه ُكلَّمــا وقــف وقـَـَف معــه، وإذا أســرَع أســرَع معــُه، قــال: فجــُ

يِفِه فـََقتــََل شديداً، فاسَتعَجَل املو  َل َعلــى ســَ َت، فـََوَضَع َنصَل َسيِفِه ابلرِض، وُذاببُه َبنَي َثدييِه، مثَّ ََتامــَ
ُل:  نَفَسُه، َفَخَرج الرَُّجُل إىل َرسوِل هللا  فقال: أشَهُد أَنََّك َرسوُل هللا، قال:" وما ذاَك ". قال الرَّجــُ

ناُس ذلك، فقلُت: َأان لكم بــه، فخرجــت يف طلبــه، مثَّ الذي ذكرَت آنفاً أنَّه ِمن أهل النار، فأعظَم ال
ُجرح ُجرحاً شديداً، فاستعجل املوت فـََوَضَع نصل َسيِفه يف الرض، وذاببُه بنَي َثديَيه، مُث َتاَمل َعليه 

عند ذلك: " إنَّ الرُجَل لَيعَمُل َعَمَل أهل اجلنة، فيمــا يَبــدو للنــاس،  فـََقتل نفسه، فقال رسوُل هللا 
ــدو للنــاس، وهــو مــن أهــل اجلنــة وهــ  ار، فيمــا يَب ــَّ ل أهــل الن ار، وإن الرجــل لََيعمــُل َعمــَ ــَّ و مــن أهــل الن
 [ متفق عليه. 237"]

فهذا رغم جهاده وشدة هللاسه يف اجلهــاد .. ورغــم ثنــاء الصــحابة عليــه اب ــري، وأنــه مــن أهــل  
فاستعجل املوت، فقتل نفسه اجلنة ملا رأوا من ماهره .. إال أنه ملا أخله بشرط من شروط الشهادةا 

 هللانه من أهل النار.  بنفسه .. حكم عليه النيب 
م نَغــَنم َذَهبــاً وال  وعــن أمل هريــرة قــال: َخَرجنــا مــع النــيب   َتَح هللاُ َعَلينــا، فـَلــَ إىل َخيــرب، ففــَ

بٌد له، َوَهَبُه َلُه رَُجٌل عَ  َورِقاًا َغِنمنا املتاع والطعام والثياب، مثَّ انطََلقنا إىل الوادي، ومع رسوِل هللا 
ا نـََزلنــا الــوادي قـَـاَم عبــُد َرســوِل هللا  بَـْيِب، فـََلمــَّ ن بــين الضــُّ حيــَُلُّ  ِمن ُجَذاٍم، يــُدعى رِفاعــة بــَن زيــٍد مــِ

ُه، فـَُقلنــا: َهنيئــاً لــه الشــهادُة َي َرســوَل هللا! فقــال رســول هللا  :" رَِحَلُه فـَُرِمَي بســهٍم، فكــان فيــِه َحتفــُ
بها َكالَّ  ذها مــن الغنــائم يــوم َخيــرب َ  ُتصــِ ُب َعَليــه اَنراً أخــه مَلَة لَتلَتهــِ ، والذي نفس حممــد بيــِده! إن الشــَّ

 املقاِسُم " مسلم. 
ملة غلَّهــا مــن الغنــائم .. و  يكــن الصــحابة   فهــذا رجــل قــد أفســد علــى نفســه الشــهادة بشــَ

 بذلك. يعرفون عنه ذلك، إىل أن أخربهم النيب 

 
: الشاذَّة ما انفــرد عــن اجلماعــة، وابلفــاء مثلــه مــا   540/ 7قوله " شاذًَّة وال فاذًَّة "، قال ابن حجر يف الفتح   237

عد أنه ال يلقى شيئاً إال قتله، وقيل املراد ابلشاذ والفاذ مــا كــرب وصــغر، وقيــل الشــاذ ا ــارج والفــاذ خيتلط هبم، وامل
 هـ.   -املنفرد ا
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ثني اإنفــي الــذكر أعــاله أن احلكــم علــى املعــني هللانــه شــهيد كــاحلكم عليــه هللانــه يف ويف احلــدي 
مَلة الــ  غلَّهــا تلتهــب عليــه  اجلنة، ومن أهل اجلنة، لذا جاء جــواب النــيب  هللانــه يف النــار، وأن الشــَّ

أو مــن  انراً، و  يقل هلم: الا ليس شهيداً .. لنه ليس كل من   يكن شهيداً يلزم أن يكون يف النــار
أهل النار، لكن كــل مــن هــو يف النــار يلــزم منــه أن ال يكــون شــهيداً .. فــاجلواب أنــه يف النــار، أو أنــه 
يُعــذَّب ابلنــار .. يلــزم منــه نفــي االثنــني معــاً: الشــهادة، وأن يكــون يف اجلنــة أو مــن أهــل اجلنــة، وهــذا 

الشــرعية الخــر  الــ  توضــح املــراد النفي ال حُيَمل مطلقاً على التأبيد .. من دون النظر إىل القــرائن 
 منه.    

وكذلك فقد تقدم معنا احلديث الدال على أن مــن النــاس مــن َُياهــد نفاقــاً ـ ومــن ينضــم إىل 
ــاق،  ــو النفـ ــدو ـ وأن الســـيف ال نحـ ــال العـ ــوراهتم لصـ ــى عـ ــيهم وعلـ ــدين ليتجســـس علـ قوافـــل اجملاهـ

 والنفاق مقره القلب ال يعلمه إال هللا.
م علــى معـــني هللانــه شـــهيد ومــن أهـــل اجلنــة فيـــه تزكيــة علـــى هللا، وهللا تعـــاىل أن احلكـــ ومنهــا: 

 . 32لنجم:ا َفال تـُزَكُّوا أَنـُْفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِكَِن اتَـَّقى يقول:
فهذه الوجه جمتمعة هي ال  َتنع من أن حيكم على معني هللانه شهيد .. فإن قيل: كــا حنكــم 

 بري الصحيح حبقهم؟على قتالان إذاً .. وما هو التع
أقول: فإن كان ال بد من أن نشري إىل شخص معنٍي ابلشهادة .. فنقــول: حنســبه شــهيداً وال 
نزكيه على هللا .. نرجو أن يكون شهيداً .. نسأل هللا تعاىل أن َيعله مــن الشــهداء .. ومــع الشــهداء 

ادحــاً أخــاه ال حمالــَة، أنــه قــال:" مــن كــان مــنكم م .. وال جنــزم، ويف احلــديث فقــد صــح عــن النــيب 
فليقْل: أحسُب فالانً، وهللا َحسيُبه، وال أزكي على هللا أحداًا أحسبه كــذا وكــذا، إن كــان يعلــم ذلــك 

 منه " متفق عليه. 
أما إن كان احلكم عاماً جمماًل ال على التعينيا ال حــرج حينئــٍذ مــن أن يطلــق حكــم الشــهادة 

ملســلمني الــذين قــاتلوا يف ســبيل هللا يف فلســطني .. أو علــى جممــوع قتلــى املســلمنيا فُيقــال: قتلــى ا
أفغانســتان .. أو الشيشــان .. أو العــراق .. أو الصــومال .. هــم شــهداء .. أو يُقــال شــهداء معركــة  
كذا وكذا .. أو قتالان يف اجلنة وقتالهم يف النار .. فهذا اةطالق العام اجململ .. ال حرج فيه لورود 

ب احملاذير اإنفة الذكر أعاله ا اصة يف الشخص املعني عنــدما حُيكــُم عليــه النص الدال عليه، ولغيا
 هللانه شهيد.

: وعلــى هــذا فــاملراد النهــي عــن تعيــني وصــف واحــٍد بعينــه 6/106قال ابن حجر يف الفــتح 
 هـ. -هللانه شهيد، بل َيوز أن يُقال ذلك على طريق اةمجال ا
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ُم ِإالَّ ّلِلَِّ   تعــاىل: مث اعلــم أن احلكــم هلل الواحــد الحــد، كمــا قــال ــْ . 40يوســف:ِإِن احْلُك
فمن حكم هللا عليه هللانه شهيد فهو الشهيد .. ولو أطبــق أهــل الرض كلهــم علــى   ليس لحٍد سواها

وصفه خبالإل ذلك ملا تغري من احلقيقة شيئاً .. ومن حيكم هللا تعاىل عليه هللانه ليس بشهيد أو أنــه يف 
لو أطبق أهل الرض كلهم على وصفه هللانه شهيد .. وأنه بطل .. وأضــفوا النار .. فهو يف النار .. و 

 عليه الووة واللقاب .. ملا تغري من احلقيقة شيئاً. 
َك وصــف الطواغيــت اإمثــني وأبــواقهم وســحرهتم .. وعمالئهــم .. لقتلــى  وابلتــا  فــال حيزنــْ

ى .. وقتلى اجملاهدين الــذين قُتلــوا يف الطاغوت هللاهنم شهداء .. وأهنم يف اجلنة .. وأهنم أبطال ونشامَ 
ســبيل هللا هللاهنــم ضــالون .. ويف النــار .. وإرهــابيون .. وتكفرييــون .. وغــري ذلــك مــن اللقــاب الــ  
ابتــدعوها مــن عنــد أنفســهم المــارة ابلســوء .. فحكمهــم هــذا مــردود علــيهم .. ال قيمــة وال أثــر لــه، 

 وهو ال يغري من احلقيقة شيئاً.
النجار الذي ورد ذكره يف سورة َيسني .. فبعد أن صدع ابحلق يف وجوه    َتمل قصة حبيب

امل  من قومه الكافرين .. ودعاهم إىل اةنان ابهلل تعاىل .. واتباع املرسلني .. قاموا عليه َقوَمة رجل 
ل أن فضربوه، ورمجوه، وحرَّقوه .. ووطئوه هللاقدامهم .. وتفنَّنوا يف تعذيبه وقتله .. ح  قيواحد ..  

... وهم يف غيهم وحقدهم وفرحهم هذا .. وبعد أن خرجت الروح من    أمعاءه قد خرجت من دبره
أنت شهيد .. ال عليك  أي ا   اجْلَنَّةَ  اْدُخلِ   جسدها إىل ابرئها .. قال تعاىل ـ مباشرة، ويف احلال ـ:

 ثتك .. وال استهزائهم .. قد فزت ابلشهادة ونعيمها وكراماهتا .. وال يضرنَّك ما يفعله اجملرمون  
ا ريات  من  رأ   ما  وبعد  اجلنة،  دخل  أن  بعد  ـ  النجار  حبيب  قال   .. لك  شتمهم  وال   .. بك 

  لَْيتَ   َيَ   واملسرات والكرامات، وقومه ال يزالون يلهون  ثته، ونثلون هبا، وينفثون أحقادهم فيها ـ: 
وكفرهم    اْلُمْكَرِمنيَ   ِمنَ   يِن َوَجَعلَ   َرملِه   ِ    َغَفرَ   ِكَا  .  يـَْعَلُمونَ   قـَْوِمي وضالهلم  غيهم  عن  فيقلعوا  ا 

    ويؤمنوا كا آمنت به!
دهث املــرء نفســه ابلشــهادة، وأن يســأل املسألة الثانية : يوجد فرق بني َتــين الشــهادة، وأن حيــُ

هللا تعـــاىل أن خيـــتم حياتـــه بشـــهادة يف ســـبيله خالصـــة لوجهـــه الكـــر ، وبـــني استشـــراإل مظـــان املـــوت 
كــة ـ مــن غــري مصــلحة راجحــة ـ لنيــل الشــهادة .. واســتعجااًل يف طلــب الشــهادة. فــالول جــائز واهلل

 واإخر ال َيوز .. وكثري هم الذين خيلطون بني المرين!
َتين الشهادة .. وأن يُقتل املرء يف سبيل هللا .. وارد ومشروع، ينبغي لكــل مــؤمن أن حيــرص 

أنه قال:" والذي نفسي بيده، وَددُت أوهِ أقاتُل يف   عليها، وحيدث نفسه هبا، فقد ثبت عن النيب
سبيِل هللا فأقَتل، مث أحيا مث أقَتُل، مث أحيا مث أقَتُل، مث أحيا مث أقَتل، مث أحيا " فكان أبو هريرة يقوهُلنَّ 

 ثالاثً، أشهُد ابهلل. متفق عليه.
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يل هللا فأُقتــَل، مث أغــزو ويف رواية ملسلم:" والذي نفس حممــد بيــده! لــوددُت أن أغــزَو يف ســب
 فأُقَتل، مث أغزو فأُقتل ". 

 [. 238:" ولْن أُقَتَل يف سبيِل هللا، أحبُّ إ َّ من أن يكون   أهل الوبَِر واملََدر "]وقال 
بينمــا استشــراإل مظــان املــوت واهللكــة .. مــن غــري مصــلحة راجحــة .. اســتعجااًل يف طلــب 

ا ومثاله: من يستهني هللامنياته .. وابلسباب .. فيكشــف نفســه الشهادة .. فهذا قواًل واحداً ال َيوز
وصدره .. لسهام وذخائر العدو ليقتلوه ـ وهو ال يزال يف أول عطائه ـ  فيصــبح صــيداً ســهاًل للعــدو 
.. وما أفرحهم كثل هذا النوع من الصــيد الســهل .. أو أن يقــتحم مواقــع وطــرق اهللكــة .. مــن غــري 

ة .. وإَّنــا محلــه علــى فعــل ذلــك قلــة الصــرب، واالســتعجال يف طلــب ضــرورة .. وال مصــلحة راجحــ 
الشــهادة .. أو أن يفجــر نفســه بنفســه ـ كمــا يف العمليــات املســماة خطــأ ابالستشــهادية! ـ مــن غــري 
نكاية ُتذكر يف العدو .. استعجااًل يف طلب الشــهادة .. وكأقصــر طريــق ـ كمــا يزعمــون ـ إىل اجلنــة .. 

كلهــا ال ُتــوز، وهــي منافيــة للنصــوص الــ  تُلــزم ابلخــذ ابلســباب واةعــداد فهــذه الصــور ومثيالهتــا  
وٍَّة  علــى قــدر الطاقــة واالســتطاعة، كمــا قــال تعــاىل: ْن قـــُ َتطَْعُتْم مــِ ا اســْ دُّوا هلــَُْم مــَ . 60النفــال:َوَأعــِ

ُكْم ِإنَّ  ىل:. وقــال تعــا195البقرة:َوال تـُْلُقوا هللِاَْيِديُكْم ِإىَل التَـّْهُلَكِة   وقال تعاىل: َوال تـَْقتـُلـُـوا أَنـُْفســَ
 .29النساء: اّللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيماً 

ِلَحِتُكْم  وقــال تعــاىل: ْن َأســـْ وَن عــَ ْو تـَْغُفلـــُ ُروا لــَ ِذيَن َكفـــَ ِلَحتَـُهْم َودَّ الــَّ ْذرَُهْم َوَأســـْ ُذوا حــِ َوْلَيْأخـــُ
َلًة َواِحدَ  ى َوَأْمِتَعِتُكْم فـََيِميُلوَن َعَلْيُكْم َميـْ ُتْم َمْرضــَ ْن َمطــٍَر َأْو ُكنـــْ ًة َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأذً  مــِ
. هــذا التشــديد يف أخــذ احلــذر .. وتكــرار المــر 102النساء:َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم  

لــًَة  هللاخذ احلذر .. كل ذلك ح  ال ُيصبح املسلم اجملاهد صــيداً ســهاًل للعــدو  فـََيِميلـُـوَن َعلــَْيُكْم َميـْ
 . َواِحَدةً 

مث أن عقيدة التوكل على هللا .. وعقيدة أن هللا تعاىل انصر من ينصره .. ال َتنــع مــن الخــذ 
 هللاسباب النصر والظفر .. أو أن أيخذ املؤمنون حذرهم عند مواجهة أعدائهم.

.. استعجااًل على هللا تعاىل يف طلب   فإن أ ل املرء هذا التوجيه الرابو .. فلم أيخذ ابحلذر
 الشهادة .. فهو آمث .. وممن ألقوا هللايديهم .. وأنفَسهم هللانفسهم إىل التهلكة!

ابدرو عبــدي بنفســه، حرَّمــُت عليــه اجلنــَّة " البخــاري. وقــد ذكــران :" وقد تقدم معنا قوله 
ســتعجل علــى هللا .. فتســبب أن احلديث وإن كان له سبب إال أن العربة بعموم اللفي .. فكل مــن ا

لنفسه ابملوت عن إ ال أو تقصري أو لسبب كان نكن له دفعه لو شــاء .. لكنــه   يفعــل اســتعجااًل 
 على هللا تعاىل .. فله نصيب من احلديث أعاله " ابدرو عبدي بنفسه ". 

 
 .  2900صحيح سنن النسائي:  238
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ه يــزداَد خــرياً، وإمــا مســ وقــال  ه أن :" ال يتمنــنيَّ أحــدُكم املــوَتا إمــا حمســناً فلعلــَّ يئاً فلعلــَّ
 َيْستَـْعِتب " متفق عليه. أي يتوب فريجع. 

 :" ال يتمننيَّ أحدُكم املوَت من ُضرٍه أصابَه " متفق عليه. وقال 
ح  العدو قد هُنينا عن َتين لقائِه .. وقتاله .. فإن حصــل اللقــاء .. ســألنا هللا تعــاىل النصــر 

ــالة عظيمـــ  ــلم لـــه رسـ ــا ذلـــك إال لن املسـ ر يف والثبـــات، ومـ ــَ ــن أن َُتصـ ــي أكـــرب مـ ــذه احليـــاة هـ ة يف هـ
أنــه قــال:" أيهــا النــاس ال  استشراإل مظان املوت وحسب، كما يف احلديث، فقد صح عــن النــيب 

ــالِل  ــَت مـ ــة َتـ ــوا أن اجلنـ ــربوا، واعلمـ ــوهم فاصـ ــإذا لقيتمـ ــَة، فـ ُلوا هللا العافيـ ــَ ــدو، وسـ ــاَء العـ ــوا لقـ تتمنـ
 السيوإل " متفق عليه. 

 النغماس ...؟فإن قيل: أين أدلة ا
أقــول: أدلــة االنغمــاس حــقا لكــن كلهــا مقيــدة بقيــد وشــرط أن يرتــد انغمــاس املــنغمس يف 
العدو على اةسالم واملسلمني، واجلهاد واجملاهدين كصلحة راجحة .. وكل من قــال مــن أهــل العلــم 

الم هللادلــة االنغمـــاس اشـــ ط يف انغمــاس املـــنغمس أن يرتـــد انغماســـه ابملصــلحة الراجحـــة علـــى اةســـ 
واملســلمني .. أمــا القــول ابالنغمــاس جملــرد االنغمــاس .. وجملــرد أن يُقتــل املــنغمس علــى يــد عــدوه مــن 
دون مصلحة راجحة .. فهذا ال يقول به دليل صــحيح .. وال عــا  معتــرب .. والنقــل والعقــل قــد دال 

 على خالفه.
رء من بالء .. فيجزع مث اعلم أن نفاد الصرب نوعان: نفاد الصرب على الضراء، وما ينزل ابمل

.. فيســتعجل علــى هللا تعــاىل بقتــل نفســه .. ونفــاد صــرب علــى فــراق احملبــوب، ومــا أعــده هللا تعـــاىل 
ــاحبه علـــى  ــل صـ ــراق .. فيحمـ ــني والفـ ــوق واحلنـ ــل أ  الشـ ــيم .. وَتمـ ــيم ومقـ ــيم عظـ ــن نعـ ــهيد مـ للشـ

ظــى ابحملبــوب .. وهــذا االستعجال على هللا .. فيطلب املوت مــن غــري طرقــه الشــرعية .. أمــاًل هللان حي 
 من اجلزع واالستعجال على هللا تعاىل .. وقلَّ من يتنبه له! 

كال الفريقني اش كا يف صفة نفاد الصرب الباعث على قتــل الــنفس .. واالســتعجال .. علــى 
اختالإل بينهما يف السبب الباعث على نفاد الصرب: فالول نفد صربه على الضــراء .. واإخــر نفــد 

راق احملبوب .. وَتمل مشاق وتبعات طول االنتظار .. لكن كال ا قد اشــ كا يف صــفة صربه على ف
 قتل النفس بسبب نفاد الصرب!

يقـــــول:" ال تتمنــــوا املـــــوَت "، لتمنيـــــت.  يقول:لــــوال أو وعـــــُت النــــيبَّ  وكــــان أنـــــس 
ناس ملا هم .. فكيف بنا يف هذا الزمان .. الذي أصبح ال  البخاري. وهو من كبار أصحاب النيب 

فيه من بالء وضنك يف العيش يتمنون املوت وال َيدونه، كما يف احلديث:" ال تقوم الساعة ح  نر 
 الرجل بقرب الرجل فيقول: َي ليتين مكانه " متفق عليه.
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ــة ملســلم:" والــذي نفســي بيــده ال تــذهب الــدنيا حــ  نــر الرجــل علــى قــرب الرجــل  ويف رواي
 يتين كنت مكان صاحب هذا القرب، وليس به الدِهين إال البالء ".فيتمرَّ. عليه، ويقول: َي ل

وهذا مدعاة ملن يتصدرون الفتاو  يف هذا الزمان الذي اشتد فيه البالء ـ والناس يف ضنٍك 
من العيش .. والقهر والذل .. ال يُطاق .. وقلَّ الصرب، إن   يكن قد نفــد ـ أن يتقــوا هللا يف العبــاد، 

لى قتل أنفسهم هللانفسهم ـ يف عمليات انتحارية حمدودة الثــر، غــري مأمونــة النتــائ  وأن ال َيرئوهم ع
 والضحاَي ـ َتت مسميات االستشهاد .. وما هي من االستشهاد يف شيء، وهللا تعاىل أعلم.

 
 

 * * * * * 
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 طالتها أَيدي التحريف، والتعطيل .. مفهوم " الوالء والرباء ":  من املفاهيم الشرعية ال 
أطماعهم  أمام  منيعاً  .. سداً  اةسالم  الوالء والرباء كما هي يف  عقيدة  الناس وجدوا يف  من  فريق 
وغزواهتم الفكرية والعسكرية سواء .. ال سبيل للتمدد بني املسلمني ويف أوطاهنم .. والسطو على 

الوالء حرماهتم وخرياهت بعقيدة  يتسلحون  الوقت  نفس  يف  وهم   .. والثقافية  الفكرية  وثوابتهم   .. م 
الوالء والرباء يف هللا من   إلغاء وتغييب عقيدة  ـ على  يعملون  يزالون  ـ وال  والرباء يف هللا .. فعملوا 

رباء من  نفوس الناس وواقع حياهتم .. واستبداهلا بعقائد وروابط أرضية وضعية يُعقد فيها الوالء وال
دون هللا .. ما أنزَل هللا هبا من سلطان .. ال ُتسمن وال تُغين من جوع .. ضررها يغلب نفعها .. ال  
حُيبوهنا كحب هللا  ـ أنداداً  ـ أو مع هللا  ذت من دون هللا  اختُّ تَعلوا مجيعها قدراً عن أن ُتسمى أواثانً 

ما ال يص والتعظيم واحلب  التقديس  من  هلا  يصرفون   .. أشده حبًا وأشد  آمنوا  والذين   .. رفونه هلل 
 وتعظيماً هلل.  

تلك الواثن ـ على اختالإل مسمياهتا ـ ال ُنكن أن َُتَلى على الناس ك هلة تُعبد من دون هللا  
.. من جهة الوالء والرباء .. واحلب والبغض .. والناس ـ يف نفس الوقت ـ يتسلهحون بعقيدة الوالء 

يُعادون يف هللا .. حيبون ويكرهون يف هللا ..  لذا كان ال بد ـ يف نظر أولئك والرباء يف هللاا يوالون و 
يُقاتلون يف سبيل تلك الواثن على اختالإل مسمياهتا ـ أن ينزعوا من الناس عقيدة املواالة  الذين 
 .. يف هللا  والرباء  الوالء  مفهوم  معد  وحقيقة  صفاء  نفوسهم  يف  يشوهوا  وأن   .. يف هللا  واملعاداة 
عقد   ـ  ومسمياهتا  ومذاهبها  مشارهبا  اختالإل  على  ـ  تقرر   .. أخر   وضعية  بعقائد  ويستبدلوهم 
املواالة واملعاداة واحلب والكره يف غري هللاا هذا الغري قد يكون وطَناً .. أو قوماً .. أو جنسية .. أو 

ياً .. أو حزابً وتكتاًل .. أو عشرية .. أو حاكماً .. أو مشرهِعاً .. أو زعيماً .. أو دستوراً وقانوانً وضع
ِشعاراً ورايًة .. أو صليباً .. أو صَنماً .. أو بـََقراً .. أو شيطاانً .. أو قرباً .. أو قصراً .. أو مصلحة  
.. أو اهلو  .. وال  كلها َتخذ اواً واحداً .. ووصفاً واحداً يف شرع هللاا أال وهو اسم وصفة " 

تلك الشياء من دون هللا ـ أو مع هللا ـ من جهة احملبة والكره، أو    الطاغوت "ا وذلك عندما تُعَبد 
 الوالء والرباء .. أو غريها من اجلهات مما يدخل يف معد ومسمى العبادة.  

هذا الفريق من الناس .. أشد ما ينقمون من اةسالم واملسلمني .. عقيدة الوالء والرباء يف  
سبيل   اجلهاد يف  عقيدة  مث  ومن   .. .. هللا  والتشدد   .. التطرإل  عن  يتكلمون  عندما  وهم   .. هللا 

والتكفري .. والتفجري .. وعن السالم .. والتعايش .. واةندماج .. وحوار وتقارب الدَين .. فإَّنا  
الوىل  ابلدرجة  ويستهدفون  ويعنون   .. هللا  يف  واملعاداة  املواالة  عقيدة  َتديداً  ويستهدفون  يعنون 

ً كان هذا اإخر .. املهم أن تنفري الناس .. وإخراج هم من ذلك االعتقاد .. إىل اعتقاد آخر .. أَيَّ
يرتدوا عن عقيدة الوالء والرباء يف هللا .. وإىل أي اعتقاٍد أو رابط آخر يشاؤونه .. فهذا ليس مهماً  
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َواَل   اىل: ابلنسبة هلم .. ما دام قد َتقق هلم إبعاد الناس عن عقد الوالء والرباء يف هللا، كما قال تع
ْت َوُهَو َكاِفٌر  يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َح ََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيمُ 

. 217البقرة:يَها َخاِلُدوَن  فَُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّنـَْيا َواإِخَرِة َوُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِ 
ُ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قـُُلوُب الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اِبْإِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِ  وقال تعاىل: ِه  َوِإَذا ذُِكَر اّللَّ

   ا الوضعية، وطواغيت  والدساتري  والطائفية،  والقومية، واةقليمية،  حلكم .. الوطنية، واةنسانية، 
. 45الزمر:ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُروَن    وغريها من الواثن ال  يعقدون فيها الوالء والرباء من دون هللا  
 يتفاءلون ويفرحون .. كيلك إىل اعتقادهم، وأواثهنم من دون هللا!

شون  وفريق آخر من املثقفني واملتزلفني للظاملني الذين أدمنوا كتمان العلم .. ويقتاتون ويعتا
بكتماهنم للعلم .. جنحوا إىل التفريط والتمييع .. طلباً ملرضاة الطواغيت الظاملني .. فهوهنوا على 
الناس من شأن عقيدة الوالء والرباء يف هللا .. وأمهروها على أهنا من الفروع .. واملسائل الفرعية 

املخالف فيها مهما اشتدت    ال  َيوز فيها االجتهاد .. واالختالإل .. وحُيتمل فيها ا طأ .. وأن 
  الفته .. ال ُيشنهع عليه .. وال تعلو  الفته سو  أن تكون مواالة دون مواالة .. وكفراً دون كفر

.. وأرادوا من وراء هذا التحريف كله أن يُهونوا من شأن مواالة طواغيت احلكم يف بالدان لعداء  
بلداهنم وخري  .. وعلى  املسلمة هلؤالء المة على اةسالم واملسلمني  الشعوب  مواالة  .. ومن  اهتم 

 الطواغيت الظاملني!
وإمعاانً منهم يف التفريط .. والتلبيس على الناس .. محلوا املَواطن ال  أوجب فيها اةسالم  
والِقسط،  ابلرب  واملسلمني  اةسالم  وعهد  وأمان  سلم  يف  يدخل  من  يُعاملوا  أن  املسلمني  على 

هلم حقوقهم ال  صاهنا هلم الشرع .. والنصوص ال  قيلت يف ذلك ..    واةحسان .. وأن حي موا 
املؤمنني  بني  احملصورة  املواالة  ومعد  َمواطن  وعلى   .. احملارب  العدو  على   .. املواطن  تلك  ويف 
املوحدين .. فخلطوا بينهما وجعلو ا يف احلكم واحلقوق سواء .. فضلوا وأضلوا .. وصعب على  

ببهم ـ التفريق بني ما َيوز صرفه لغري املسلمني ممن دخل يف أماهنم وعهدهم .. كثري من الناس ـ بس
 وذمتهم .. وبني ما ال َيوز صرفه إال للمسلمني!  

وفريق آخر ـ يف املقابل ـ جنح إىل التشدد واةفراط يف الرباء واملعاداة .. فألغى من قاموسه  
سان يف التعامل مع غري املسلمني .. فلم يُفرقوا وأدبياته وأخالقياته .. مطلق الِقسط، والرب، واةح

بني من يدخل يف ذمة وأمان وعهد املسلمني، وما َيب له من احلقوق .. وما قيل فيه من النصوص 
الشرعية .. وبني العدو احملارب، وما يستحق من جماهدة ومدافعة .. وإغالع .. وما قيل فيه من  

ال  قيلت يف  نصوص شرعية .. فجعلو ا يف احلكم واحلق  الشرعية  وق سواء .. ومحلوا النصوص 
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الكافر احملارب على من يدخل من الكفار يف سلم وجوار وأمان وعهد املسلمني .. فوقعوا يف الظلم  
 والعدوان بغري حق .. وهللا تعاىل ال حيب الظلم وال الظاملني. 

ل  َيوز صرفه شرعاً  ما  من محل  منهم  أن  الفريق  هذا  وغلو  إفراط  ممن  ومن  املسلمني  غري 
  ، برٍه من  ـ  املشركني وحنو ا  أو رحم كالوالدين  له حق جوار  أو ممن كان  ـ  وأماهنم  ذمتهم  دخل يف 
وِقسط وإحسان .. على املواالة احملظورة، واملواالة الكرب  ال  خُترج صاحبها من امللة .. فضيقوا  

 بذلك واسعاً .. وكفَّروا وفسهقوا الناس بغري موجٍب شرعي! 
هلل   احملادين  املشركني  معاملة   .. الِقبلة  أهل  من  العصاَة  فعامل  الرباءا  يف  غاىل  من  ومنهم 

 ، وجعل املوقف منهما سواء!ولرسوله  
لذا كان ال بد من تناول هذا املفهوم العظيما مفهوم " الوالء والرباء " ابلشرح والبيان كما  

.. والذي يُعد من أهم وأعظم أركان وشروط    هو يف اةسالم .. من غري جنوح إىل إفراٍط أو تفريط
التوحيد .. والذي ال يصحه للمرء دين وال إنان إال به .. عسى هللا تعاىل أن يُعيد من ضل سواء  

 السبيل إىل الرشد والصواب .. وهللا املستعان.
ً كان اُتاهه وانتماـ احملبوب لذاته هو هللا تعاىل وحده ؤه ـ إال  : اعلم أن ما من امرٍئ ـ أَيَّ

وله حمبوب يوا  فيه ويُعادي فيه، حُيب ويكره فيه ولجله .. حُيارب وُيسا  فيه ولجله .. بل ما من  
عمل يقوم به اةنسان إال ويكون بدافع احملبةا إما احملبة يف َتصيل شيء أو احملبة يف دفع شيء .. 

وتُ   .. والرباء  الوالء  فيه  يُعقد  الذي  احملبوب  هذا  يكن  هللا  فإن    هو  العمال  له  ..   صرإل 
تقدم   ـ قد  الغري على اختالإل مسمياته، وماهيته، وأشكاله، وأنواعه  تعاىل، هذا  فسيكون غري هللا 
ذكر بعضها أعاله ـ فهو يش ك يف صفة واحدة أال وهي صفة كونه  لوقاً لغريها أال وهو هللا ا الق 

  . 
املالك املتصرإل بك وهبذا الكون وفق مشيئته  فإن   تواِل وتعاِد، وَتب وتكره يف ا الق  

ـ فضاًل  وإرادته .. فأنت توا ، وتعادي، وَتب وتكره يف املخلوق الضعيف الذي ال نلك لنفسه 
 عن أن نلك لغريه ـ نفعاً وال ضراً .. إال ما شاء هللا. 

ـ مهما زعمت االستق اللية أو  فأنت بني خيارين ال اثلث هلما .. وال مفرَّ لك من أحد ا 
التجرد أو أنك بال والء، وال دين، وال انتماء ـ: إما أن توا  وتعادي وَتب وتكره يف هللا، وهلل .. 
وأنت حينئٍذ على حق .. وأنت حينئٍذ عبد هللا .. وإما أن توا  وتُعادي، وَتب وتكره يف املخلوق، 

حينئذٍ  وأنت   .. عظيم  وضالٍل  ابطل،  على  حينئٍذ  وأنت   .. وإن   وللمخلوق   .. الطاغوت  عبد 
 زعمت بلسانك ـ زوراً ـ أنك من املسلمني!  

 ملاذا .. وكيف؟!
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قد تقدم أن املعبود حبق هو هللا تعاىل وحده .. لنه هو ا الق، املالك هلذا الكون وما فيه  
ومن فيه، املتفضهل على ملكه وخلقه ابلنعم ال  ال َُتصى، وال  منها أن ال عيش للمخلوق وال 

به، وبفضله    حياة، يعبدوه وال   .. وهو    وال حركة إال  له حق على عبادها أن  مقابل ذلك 
ُيشركوا به شيئاًا والعبادة تتضمن كمال ا ضوع، مع كمال احملبةا إذ ال يُقبل خضوع من غري حمبة، 

حمبوابً   وزعم احملبة من غري خضوع زندقة وهرطقة .. ومن كمال احملبة وشرطهاا أن يكون هللا  
هو   هو  ولنه  لنه هللا،  على   لذاتها  ونعمه  أفضاله   .. العليا  والصفات  احلسد  الواء  له   ..

ا أي ال َيوز أن حُيب  عباده ال تُعد وال َُتصى .. وما سواه فهو عبد  لوق مربوب، حمبوب له  
ـ فضالً  عن أن نلك   لذاته، أو يُعقد فيه الوالء والرباءا لنه عبد  لوق ومربوب، ال نلك لنفسه 

لغريه ـ نفعاً وال ضراً .. واثنياً لن ذلك من التألهه الذي ال َيوز أن ُيصرإل إال هلل تعاىل .. فاملألوه  
احملبوب حبق لذاته ـ الذي يُعقد فيه الوالء والرباء ـ هو هللا تعاىل وحده، وما سواه حُيب هلل .. ويُعاد   

 .  وَُياو هلل، ويف هللا .. وفق مشيئة وحمبة هللا
وعليه فعندما يُعِلن اةنسان ـ أي إنسان ـ أنه يوا  ويُعادي .. حيب ويكره .. يف اةنسان  
من  ويُوا    .. يكره  ما  ويكره  حُيب  ما  فيحب  ـ   املخلوق  أو  اةنسان  هذا  أَيً كان  ـ  املخلوق  أو 

اء .. فهو يُعلن حينئٍذ يواليه، ويُعادي من يُعاديه .. حُيارب وُيسا  فيه وله .. ويف احلق والباطل سو 
دون هللا   من  واملخلوق  اةنسان  هلذا  عبد  أنه  بكل   بكل صراحة ووضوح  لنفسه  .. ويرتضي 

وضوح أن يكون عبداً ذلياًل هلذا اةنسان أو املخلوق .. وإن   ُيصرهح بفيه ما ينم عن تلك العبودية  
جلوارح الظاهرة .. فخضوع وركوع  .. وإن   يُتِبع ذلك االع اإل خبضوع وركوع وسجود العضاء وا

وسجود قلبه لذلك اةنسان أو املخلوق .. ومطاوعته له يف احلق والباطل سواء .. أكرب شاهد على 
دمغه بتهمة وجرم العبودية للعبد املخلوق .. كما تدمغه حبكم ووصف " عبد الطاغوت " .. وجرم 

تعاىل: قال  حمالة، كما  ال  الكرب  الظلم  يف  َعِظيٌم  ِإنَّ   الوقوع  َلظُْلٌم  الشِهْرَك   :وعليه  13لقمان  .
َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اّللِه أَنَداداً حيُِبُّوهَنُْم َكُحبِه اّللِه َوالَِّذيَن   وعلى أمثاله حُيَمل قوله تعاىل:

اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ّلِلِه مجَِيعاً َوَأنَّ اّللهَ َشِديُد اْلَعَذاِب  آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبهاً ّللِهِه َوَلْو يـََر  الَِّذيَن مََلُموْا ِإْذ يـََرْونَ 
:وقوله تعاىل عن اجملرمني ـ العبيد مع طواغيتهم وأسيادهم ـ وهم يتجادلون وخيتصمون 165البقرة .

ِإْذ ُنَسوهِيُكم ِبَربِه . ِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي اَتّللَِّ ِإن ُكنَّا لَ . قَاُلوا َوُهْم ِفيَها خَيَْتِصُموَن  ويتعاتبون يف انر َسَقر:
. أي إذ كنا نسويكم مع هللا تعاىل من جهة احملبة والطاعة، فنحبكم  98-96الشعراء :اْلَعاَلِمنَي  

 كما حنب هللا، ونطيعكم كما نطيع هللا .. وركا أكثر .. فأشركناكم مع هللا تعاىل يف ذلك!  
أو   إنسان  أي  يُعِلن  عندما  هو  كذلك  أنه  ـ  املخلوق  أو  اةنسان  هذا  ً كان  أَيه ـ   لوق 

احملبوب لذاته .. الذي َيب أن تُعَقد املواالة واملعاداة فيه وله .. يُواىل ويُعاد  فيه وله .. حُيَب ما  
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حيُِب، ويُكَره ما َيكَره .. يُعاَد  من يُعاِدي وَُياَو من َُيايف .. فهو حينئٍذ ـ بكل صراحة ووقاحة ـ  
.. وهو يتش اةله  الرب، وهو  هو  هللانه  للبشرية  نفسه  ويُعلن عن   .. فيه  ليس  يُعط، وكا  كا    بهع 

قبل: نفسه من  فرعون عن  الطاغوت  قال  يقول كما  .. وهو حينئٍذ  من دون هللا  املعبود    املألوه 
اْلَمَ ُ َما َعِلْمُت َلُكم مِهْن ِإلٍَه َغرْيِي  َوقَاَل ِفْرَعْوُن ََي أَيُـَّها    .  24النازعات:فـََقاَل َأاَن رَبُُّكُم اْلَْعَلى  

:الذي  38القصص لذاته،  احملبوب  فأان   .. غريي  لذاته  وُمطاع  حمبوب  من  لكم  علمت  ما  أي   .
يُعقد فيه الوالء والرباء، واحلب والكره .. وأان املُطاع .. ال ُمطاَع لكم ترجعون وَتتكمون إليه يف  

 مجيع شؤون حياتكم .. غريي!
ا إنسان يع إل هلذا اةنسان أو املخلوق هبذا احلق .. أو الزعم .. فهو من جهة يع إل  وأن

 بربوبيته وألوهيته .. ومن جهة أخر  يدمغ نفسه ابلشرك والعبودية له من دون هللا!  
فإن قيل: هو يوا  ويُعادي يف هللا من جانب .. ويف جمال من اجملاالت .. ويوا  ويُعادي يف  

 ن جانب آخر .. ويف جمال من اجملاالت الخر  .. هل يصح ذلك؟غري هللا م
أقول: هذا عني الشركا شرك احملبة .. وهو كمن يقول: نعبد هللا تعاىل يف جانب، ويف جمال  
من جماالت احلياة .. ونعبد غري هللا تعاىل يف جانب آخر، وجمال آخر من جماالت احلياة .. فهذان 

متنافيان ال َيتمعان يف قلب مؤمن موحد .. فكما ال َيتمع يف قلب  معَنيان  تلفان ومتضادان و 
[" امرٍئ  قلب  يف  والكفر  اةناُن  َيتمُع  ال  احلديث:"  يف  وإنان، كما  ال  239امرٍئ كفر  [. كذلك 

َيتمع يف قلب امرٍئ والءان وحبان: والء وحب يف هللا، ووالء وحب يف غري هللا .. حب وكره يف  
للعمل .. وهللا   هللا، وحب وكره يف غري الشرك احملبط  هللا .. هذا هلل، وهذا لغري هللا .. فهذا من 

  تعاىل أغد الغنياء عن الشرك، ال يقبل من عبد عماًل أشرك فيه أحداً مع هللا، كما قال تعاىل:
 . 110الكهف:َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبهِِه َأَحداً  

النيب   احلديث فقد صح عن  له  أنه قال:  ويف  ما كان  إال  العمل  من  يقبل  إن هللا ال   "
 [" وجهه  به  وابُتغي  هللا  240خالصاً  قال  القدسي:"  احلديث  ويف   .]  عن الشركاء  أغد  أان   :

 [. 241الشركا فمن عمل   عماًل أشرك فيه غريي فأان منه بريء، وهو للذي أشَرك "]
بك  .. نتناوله  أن  ينبغي  وهكذا   .. املوضوع  يُفهم  أن  ينبغي  من  هكذا  ل وضوح وصراحة 

دون مواربة وال جللجة وال مداراة .. إما أن تَعقد الوالء والرباء، واحلب والكره يف هللا، وهلل .. ويف 
املخلصني  املوحدين  هللا  عباد  ومن   .. هللا  عبد  حينئٍذ  فأنت   .. حياتك  وجماالت  شؤون  مجيع 

 
 .1050السلسلة الصحيحة:  239
 .2943صحيح سنن النسائي:  240
 .31أخرجه ابن ماجه وغريه، صحيح ال غيب:   241
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غري هللا .. ولو يف بعض يسرٍي من شؤون املسلمني .. وإما أن تَعقد الوالء والرباء، واحلب والكره يف  
للطاغوت .. قد عبدته من دون هللا من  الغري .. عبد  فأنت حينئٍذ عبد هلذا  وجماالت حياتك .. 

 جهة احملبة وعقد املواالة واملعاداة .. وأشركته مع هللا تعاىل يف اللوهية والربوبية.   
ب وتوا  ما حيبه هللا تعاىل، وأن تبغض وتعادي  ومعد املواالة يف هللا، واملعاداة يف هللاا أن َت 

ما يبغضه هللا تعاىل .. وإن كان يف ذلك  الفة ملا هتو  وَتيل إليه نفسك .. ومع ذلك يكون حبك 
وبغضك خالصاً لوجه هللا تعاىل .. ال تبتغي منه مغنماً .. وال وعة وال رَيًءا أي لكي يكون والؤك  

ب ال  وحمموداً  مشروعاً  وما  وعداؤك  تعاىل،  هللا  حيبه  ملا  موافقاً  صائباً  يكون  أن  شرطني:  من  له  د 
يبغضها فتحب ما حُيب، وتبغض ما يبغض، وتوا  من يوا ، وتُعادي من يُعادي. اثنياً: أن يكون 
قد تتحقق املوافقة، فتحب   لوجه هللا تعاىل تبتغي مرضاته وحمبهته، إذ أحياانً  حبك وبغضك خالصاً 

ال وتبغض  أجل  املؤمن  من  املشرك  للكافر  وبغضك  للمؤمن،  حبك  يكون  لكن  املشرك،  كافر 
مصلحة .. أو مغنم .. أو لغرض من أغراض الدنيا .. وليس لكون الول مؤمناً حيبه هللا، واإخر  
كافراً مشركاً يبغضه هللا تبتغي من حب الول وبغض اإخر مرضاة هللا تعاىل .. ومن كان كذلك ـ ال 

ن صفة كونه يوا  ويُعادي يف هللا .. وإن زعم بلسانه أنه ممن يُوالون ويُعادون يف  شك أنه ـ خيرج م
 هللا. 

قوله   من  املراد  هو  املعد  واملعاداُة يف هللا،  هذا  املواالُة يف هللا،  اةنان:  ُعر   أوثق   ":
 الص.  [. وهذا ال يتحقق إال بشرطيه: املوافقة، واةخ242واحلبُّ يف هللا، والبغُض يف هللا "] 

قوله   اةناَن  وحنوه  استكَمَل  فقد  هللا  ومَنَع  هلل،  وأعطى  هلل،  وأبغَض  أحبَّ هلل،  َمْن   ":
[. وال يكون ذلك كذلك إال بشرطي املوافقة، واةخالص .. وما أكثر أولئك الذين يُعطون 243"]

لك يزعمون وننعون هلو  يف أنفسهم .. أو مليٍل إىل حزب أو عصبية .. ومل رب أخر  .. مث بعد ذ
 زوراً أهنم ممن يُعطون هلل، وننعون هلل! 

ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس    قال تعاىل:  
 .  28آل عمران:ِمَن اّللَِّ يف َشْيٍء  

ا قال ابن جرير الطربي يف التفسري: يعين بذلك فقد ٍء فـََلْيَس ِمَن اّللَِّ يف َشيْ   قوله تعاىل:
ــ. وحنــو قولــه قــال عــدد مــن  -بــرئ مــن هللا وبــرئ هللا منــه ابرتــداده عــن دينــه ودخولــه يف الكفــر ا هـ

 املفسرين.
 ملاذا استحق هذا الوعيد الشديد ..؟! 

 
 .  2539صحيح اجلامع الصغري: أخرجه الطرباو وغريه،  242
 .  3029رواه أبو داود، صحيح ال غيب وال هيب:   243
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هم الــوالء والــرباء مــن لنه   يوافق حمبة هللا، وإَّنا وافق حمبة أعدائه من الكافرين .. فعقــد فــي
دون هللا .. فأطــاعهم وواالهـــم يف معصـــية هللا .. وأشـــركهم يف احملبـــة واملـــواالة مـــع هللا .. وهـــذا ملـــم 

 عظيم حبق هللا عليه.
ر ســـوادهم علـــى  ولنــه اختـــذ الكـــافرين مـــن دون املـــؤمنني أوليـــاء .. فناصـــرهم ومـــاهرهم وكثـــه

 .. وهذا ملم عظيم حبق املؤمنني عليه.املسلمني .. وهذا خبالإل ما َيب عليه ويتعنيه 
فهو كواالتــه للكــافرين يرتكــب ملمــني عظيمــني: ملــم لــه عالقــة حبــق هللا عليــه، وملــم آخــر  

يتعلق حبــق عبــاد هللا املــؤمنني عليــه .. أي أنــه ـ كواالتــه للكــافرين مــن دون املــؤمنني ـ يكــون مــن ذوي 
 العظيم واملخيف.  الظلم املركب واملغلهي الذي به استحق ذلك الوعيد

تعاىل:  قوله  ِمْنُكْم    وحنوه  يـَتَـَوهلَُّْم  إعالن عداوهتم هلل  َوَمْن  مع  ـ  من دون هللا  فيواليهم  ا 
املؤمنني   على  ويناصرهم  فُيظاهرهم   .. املؤمنني  على  ـ  ُهْم    وللمؤمنني  ِمنـْ أي  51املائدة:فَِإنَُّه   .

 كافر مثلهم.    منهم يف املواالة، والتجمع، والكفر .. وهو بذلك

ُهْم    : وصح أن قول هللا تعاىل:12/33قال ابن حزم يف احمللى   َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
    إَّنا هو على ماهره هللانه كافر من مجلة الكفار فقط، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني
 هـ.   -ا

ُهْم يـَتَـوَ   وقال تعاىل:  مِهنـْ لَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا لَِبْئَس َما َقدََّمْت هَلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط تـََر  َكِثرياً 
ُ َعَلْيِهْم َويف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن   َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن اِبهلل والنَّيبِه َوَما أُنِزَل ِإلَْيِه َما اختََُّذوُهْم َأْولَِياء    .اّلله

مِهنْـ  فَاِسُقوَن  َوَلِكنَّ َكِثرياً  أولياء من دون 81-80املائدة:ُهْم  الكافرين  يتخذوا  أن  أبوا إال  فلمها   .
..    وما أنزل إليه من ربه    املؤمنني كان ذلك دلياًل كافياً على انتفاء إناهنم ابهلل تعاىل، والنيب  

اةنان ابهلل ولنيب   ادعائهم  بيان كذب  دليل على  أنه  أو   كما  الكافرين  فاختاذ  من دون ..  لياء 
 املؤمنني يدمغهم ابلكفر، كما يدمغهم ابلكذب يف دعواهم اةنان وأهنم من املؤمنني!

قال ابن تيمية رمحه هللا: فبني سبحانه اةنان ابهلل والنيب، وما أنزل إليه ملتزم بعدم واليتهم،  
 [. 244فثبوت واليتهم يوجب عدم اةنان لن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم]

الفتاو وق أولياء ويضاده، وال  7/17ال يف  اختاذهم  ينفي  اةنان املذكور  أن  فدل على   :
اةنان  فعل  ما  أولياء  اختذهم  من  أن  على  ذلك  ودل  القلب.  يف  أولياء  واختاذهم  اةنان  َيتمع 

تعاىل: إليه. ومثله قوله  أَيُـَّها الَِّذيَن آمَ   الواجب من اةنان ابهلل والنيب وما أنزل  تـَتَِّخُذوْا  ََي  ُنوْا اَل 
  َ ُهْم ِإنَّ اّلله ِمنـْ يـَتَـَوهلَُّم مِهنُكْم فَِإنَُّه  بـَْعٍض َوَمن  َأْولَِياء  بـَْعُضُهْم  َأْولَِياء  اْلَقْوَم  اْليَـُهوَد َوالنََّصاَر   يـَْهِدي  اَل 

 
 .  259جمموعة التوحيد، ص  244
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أن متوليهم . فإنه أخرب يف تلك اإية أن متوليهم ال يكون مؤمناً وأخرب هنا  51املائدة:الظَّاِلِمنَي  
 هـ.   -هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ا

تعاىل:  َجَهنََّم   وقال  َأْعَتْداَن  ِإانَّ  َأْولَِياء  ُدوِو  ِمن  ِعَباِدي  يـَتَِّخُذوا  َأن  الَِّذيَن َكَفُروا  َأَفَحِسَب 
 . 102الكهف:ِلْلَكاِفرِيَن نـُُزاًل  

والت االستنكار  يفيد  تعجيزي  توبيخي  تقريعي  سؤال  أهنم  وهذا  الكفار  أيظن  أي  عجبا 
يقدرون على أن يتخذوا عباد هللا املؤمنني أولياء هلم .. فينفردوا بواليتهم من دون هللا .. فهذا ال 
البعض .. لزم  الطرفني حنو بعضهما  الوالية من  نكن أن حيصل .. ولو حصل شيء منه وَتققت 

لن عباد هللا املؤمنني ـ بنص كالم هللا ـ ال خروج من اختذوهم أولياء من دائرة عباد هللا املؤمنني ..  
ومواالته   وبغضه،  حبه  يف  تعاىل  هلل  موافق  املؤمن  لن  هللاا  دون  من  أولياء  يتخذوهم  أن  نكن 
ومعاداته، فيوا  يف هللا ويُعادي يف هللا .. وم  خيرج عن هذا االعتقاد أو املنه  خيرج مباشرة من  

 عباد هللا املؤمنني.  دائرة اةنان .. ومن صفة ومجاعة

والقول إبمكانية أن َيمع العبد بني اةنان وبني اختاذ الكافرين أولياء .. من لوازمه القول  
ابجتماع املضادين .. والقول بتكذيب القرآن الكر ، ورد هذا النص الصريح الذي يفيد أن الكافر  

يتخذ الكافر ولياً .. ولو استطاع وَتكن ال نكن أن يتخذ املؤمن ولياً .. كما أن املؤمن ال نكن أن  
 من ذلك فهو يف حقيقته يتخذ ولياً كافراً مثله. 
ا أي  َوالَّذيَن َكَفُروْا بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض ِإالَّ تـَْفَعُلوُه    يوضح هذا املعد أكثر قوله تعاىل:

الك مواالة  َتصروا  أن  على  فتحرصوا   .. املؤمنون  أيها  ذلك  تفعلوا  من  إال  لبعض  بعضهم  افرين 
فإن حصل   .. والتناصر  واملظاهرة  املواالة  أنواع  من  نوع  هللاي  خُتالطوهم  وال  فتعتزلوهم   .. دونكم 
خالإل ذلك .. وخالطتموهم يف املواالة واملظاهرة واملناصرة والعون والتأييد .. واختذ  منهم أولياء  

    َنٌة ِفتـْ َوَفَساٌد كَ   ا أي شرك  َتُكن  اَلْرِض  الباطل .. 73النفال:ِبرٌي  يف  . فيختلط احلق مع 
وختتلط احلقوق والواجبات .. وما َيب للمؤمن مما َيب للكافر .. فال يُعرإل حينئٍذ ما لكل واحد 
 .. االنتشار  واسع  عريض  فساد  ذلك  عن  في تب   .. واجب  من  عليه  وما   .. حق  من  منهما 

 واملرافق! 
قطع املواالة بينهم ،  ىل أن املؤمنني بعضهم أولياء بعضذكر تعا  ملا قال ابن كثري يف التفسري: 

إن   ُتانبوا املشركني وتوالوا املؤمنني وإال وقعت فتنة يف الناس وهو التباس    أي...     وبني الكفار
 هـ.    -ا  واختالط املؤمنني ابلكافرين فيقع بني الناس فساد منتشر عريض طويل المر

تعاىل: بـَْعٍض  َواْلُمْؤِمُنو   وهو كقوله  َأْولَِياء  بـَْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  فاملواالة 71التوبة:َن   .
أن  َيوز  ال  بعض  مع  بعضهم  املؤمنني  بني  فيما  ومقصورة  حمصورة  والتحابب  والتعاضد  والتناصر 
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تتعد  إىل غريهم .. كذلك الطرإل اإخر فمواالهتم وتناصرهم وتعاضددهم حمصورة ومقصورة فيما 
امل من دون  تعاىل:بينهم  قال  إال غريهم كما  تتعد   أن  .. ال َيوز  اَل    ؤمنني  آَمُنوْا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  ََي 

بـَْعٍض   َأْولَِياء  بـَْعُضُهْم  َأْولَِياء  َوالنََّصاَر   اْليَـُهوَد  تعاىل:51املائدة:تـَتَِّخُذوْا  وقال   .    الَِّذيَن أَيُـَّها  ََي 
ُدوِنُكْم اَل أيَُْلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاء ِمْن َأفْـَواِهِهْم َوَما  آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا ِبطَانًَة مِهن 

تـَْعِقُلوَن   ِإن ُكنُتْم  اإََيِت  َلُكُم  بـَيَـّنَّا  َقْد  َأْكرَبُ  ُصُدورُُهْم  عمران:خُتِْفي  عن 18آل  تعاىل  وقال   .
. وهم إخوان للكافرين يف الت مر  67التوبة:َناِفَقاُت بـَْعُضُهم مِهن بـَْعٍض  اْلُمَناِفُقوَن َواْلمُ   املنافقني:

 على اةسالم واملسلمني.  
هذا أمر هللا .. وهذا حكمه .. وهذا قضاؤه .. وليس ملؤمن أن يتعد  أمر هللا .. أو أن  

عاداةا فيوا  أعداءه  يكون له ا رية من أمر هللا تعاىل وقضائه .. أو أن ُيشاِقق هللا يف املواالة وامل 
وليست   مفسدة  احلقيقة  على  فهي   .. ذلك  وراء  من  املصلحة  له  بدت  مهما   .. أولياءه  ويُعادي 

تعاىل: قال  العنكبوت، كما  بيت  من  أوهن  فهي  .. ولو وجدت  ِمن    مصلحة  اختََُّذوا  الَِّذيَن  َمَثُل 
بَـ  اْلَعنَكُبوِت اختَََّذْت  َأْولَِياء َكَمَثِل  يـَْعَلُموَن ُدوِن اّللَِّ  َلْو َكانُوا  اْلَعنَكُبوِت  لَبَـْيُت  اْلبـُُيوِت  َأْوَهَن  َوِإنَّ  ْيتاً 

:وقال تعاىل:41العنكبوت .   َوَرُسولُُه َأْمراً َأن َيُكوَن هَلُُم ُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّللَّ
 .  36الحزاب: َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيناً  ا ِْرَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اّللََّ 

ورحم هللا الشيه حممد بن عبد الوهاب إذ يقول:" فاهلل هللا َي إخواو َتسهكوا هللاصل دينكم، 
أهلها   وأحبوا  وأحبوها  معناها،  واعرفوا  هللا،  إال  إله  ال  أن  شهادة  ورأسه،  وأسه  وآخره  وأوله 

ولو كا إخوانكم  من  واجعلوهم  وابغضوا  وابغضوهم،  وعادوهم  ابلطواغيت  واكفروا  بعيدين،  نوا 
أحبهم أو جادل عنهم أو   يكفرهم أو قال: ما عليَّ منهم، أو قال: ما كلفين هللا هبم، فقد كذب 
الكفر هبم والرباءة منهم ولو كانوا إخواهنم  هذا على هللا واف  ، فقد كلفه هللا هبم واف ض عليه 

 هللا، َتسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم ال تشركون به شيئاً، اللهم توفنا مسلمني، وأوالدهم، فاهلل
 [. 245وأحلقنا ابلصاحلني "] 

التوحيد:   وشهادة  والرباء  الوالء  عقيدة  العملي  ـ  ال مجان  هي  والرباء  الوالء  عقيدة 
 إنان إال هبا .. كما ال واللغوي ملعد شهادة التوحيد " ال إله إال هللا " ال  ال يستقيم للمرء دين وال

يف   هي  والرباء كما  الوالء  لعقيدة  الصادق  االمتثال  بعد  إال  التوحيد،  شهادة  منه  تصح  وال  تُقبل 
 اةسالم.  

 
 .  111جمموعة التوحيد، ص  245
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  " النفي  جانب  يتضمن  التوحيد،  شهادة  من  الول  إلهالشطر  الرباء    ال  يعين  الذي  "ا 
ت كل الطواغيت الذين يزعمون زوراً  والتخلي واال الع من الشرك واملشركني .. والكفر ابلطواغي

من دون هللا   والربوبية لنفسهم  .. وما هم    اللوهية  واعتزاهلم  تكفريهم وبغضهم  يعين  .. كما 
عليه من كفر وشرك .. وبغض وتكفري كل من دخل ويدخل يف مواالهتم وعبادهتم من دون ـ أو مع ـ  

 !  هللا 
من شهادة    إال هللا"   الثاو  الشطر  ا الق  "ا وهو  استثناء  يُفيد  والذي  من    التوحيدا 

نعتزله وال  .. وال  منه  نتربأ  " فال  " إال هللا  أي  الشهادةا  من  الول  الشطر  الوارد يف  النفي  ذلك 
نعتزل عبادته .. وال نكفر به وال بعبادته، بل  صه تعاىل وحده ابملواالة، واحملبة، والعبادة .. فال  

 ه أحداً.  نوا  وال نعبد، وال نطيع مع
َفَمْن    هذا التفسري لشهادة التوحيد قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، منها قوله تعاىل:

اِبلطَّاُغوِت   والكفر  َيْكُفْر  الرباء،  املتضمن   " إله  ال   " التوحيد  شهادة  من  النفي  جانب  هو  ا 
يعبدون   وما   .. وعبيده  وجنده  اِبّللِه    ابلطاغوت،  اَويـُْؤِمن  جانب  وهو  شهادة ا  من  ةثبات 

التوحيد " إال هللا "ا املتضمن اةقرار هللان هللا تعاىل وحده هو املعبود حبقا من جهة املواالة واحملبة، 
والطاعة، وصرإل النسك والنذر، وكل ما يدخل يف معد ومسمى العبادة .. فمن فعل ذلك ماهراً  

اْلُوثـَْقَى    وابطناً   اِبْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  إله إال هللا "، 256لبقرة:افـََقِد  التوحيد " ال  . وهي شهادة 
مفهوم املخالفة يقتضي أن من   يفعل ذلك .. أو أتى بركن اةثبات دون ركن وجانب النفي والرباء  

 .. ال يكون قد استمسك ابلعروة الوثقىا ال  تعين شهادة التوحيد. 
ا ماذا كانت مهمتهم ال  بُعثوا لتقريرها  ٍة رَُّسواًل  َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِه أُمَّ   وحنوه قوله تعاىل: 

  ا وهو جانب اةثبات من شهادة التوحيد  َأِن اْعُبُدوْا اّللهَ    يف الرض .. وأطر الشعوب إليها  
. وهو جانب النفي والرباء واالعتزال واالجتناب والكفر ابلطاغوت 36النحل:َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت 

 يدخل يف عبادته.  وشركه، ومن 
تعاىل: يـَْعُبُدوَها    وقال  َأن  الطَّاُغوَت  اْجتَـنَـُبوا  واالجتناب  َوالَِّذيَن  النفي  جانب  وهذا  ا 

ا يتضمن جانب اةثبات هللان َوَأاَنبُوا ِإىَل اّللَِّ   والكفر واالعتزال والرباء من الطاغوت ومن عبادته  
الذين حيققون التوحيد بركنيه اإنفي الذكر: النفي واةثبات  املعبود املألوه حبق هو هللا تعاىل .. هؤالء  

   هَلُُم اْلُبْشَر  فـََبشِهْر ِعَباِد:17الزمر . 
يقول   أن  يُؤمر  إال وكان  من نيب  ما  التاريها حيث  والرسل على مدار  النبياء  هذه دعوة 

َ    لقومه الذين بُعث فيهم وإليهم: َما َلُكم مِهْن ِإَلٍه    جانب اةثبات    ا يتضمنََي قـَْوِم اْعُبُدوْا اّللَّ
  براء وا الع وكفر ابإهلة والطواغيت . استثناء يتضمن توكيد اةثبات  59العراإل:َغرْيُُه    ا 
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هللان املعبود حبق .. وأن اةله احلق .. هو هللا تعاىل وحده .. إذ ال َيوز أن أي  الكفر والنفي مطلقاً  
من ذلك النفي والكفر والرباء .. كما ال َيوز أن أي    ين ا الق  من دون أن يعقبه استثناء يستث

 المر ابةثبات من دون أن يعقبه أو يسبقه نفي وبراء من كل مألوه ومعبود غري هللا.  
فمن قال " ال إله " فقط .. فقد قال بقول املالحدة املالعني .. ومن قال:" اعبدوا هللا "  

اعتزال عبادة غري هللا .. لذا كان من العدل والتوحيد ا الص أن   فقط .. فال يلزم من قوله وأمره
شهادة  يف  معاً كما  واةثبات  النفي  تتضمن  هللا  إىل  الدعوة  وتكون   .. معاً  واةثبات  النفي  أي  

 التوحيد:" ال إله إال هللا ".  
  ءاؤايَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإانَّ بـُرَ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـَْراِهيَم َوالَّذِ   وقال تعاىل: 

ا أي من أشخاصكم وذواتكما إذ ال يستقيم الرباء من الشرك من دون الرباء من املشركني ِمنُكْم  
ا أي من شرككم وعبادتكم ومن ُتشركونه مع هللا تعاىل يف  َومِمَّا تـَْعُبُدوَن    الذين يُقارفون الشرك  

ِمن    هنا يتضمن جانب النفي والرباء من الشرك واملشركني والطواغيت املعبودين    العبادة .. وإىل 
اّللَِّ   أَبَداً    ا  ُدوِن  َواْلبَـْغَضاء  اْلَعَداَوُة  َنُكُم  َوبـَيـْ نَـَنا  بـَيـْ َوَبَدا  ِبُكْم  املفاصلة  َكَفْراَن  حلالة  َتكيد  ا 

هذ  .. ل ية  املشركني وأشخاصهم  والرباء من ذوات  من والتمايز  الرباء  يستقيم  إذ ال   .. املعد  ا 
يُعبدون   الذين  الرباء من ذوات وأشخاص املشركني والطواغيت هللاعياهنم وأوائهم  الشرك من دون 
من دون هللا .. فالرباء من املشركني وطواغيتهم ليس جمرد نظرية فكرية أو أفكار فضائية ال ُتالمس  

اةرجاء ـ كما يصور ذلك أهل  الناس  أن   واقع وحياة  فكما  ـ  يستحقون!  ما  من هللا  والتجهم هلم 
 الوالء يكون ل نان واملؤمنني كذلك الرباء يكون من الشرك واملشركني، والكفر والكافرين. 

ما غاية هذا الكفر والرباء والتمايز واملفاصلة .. وما الغرض منه .. هل هو جمرد استعالء  
نسان .. أو لغرض من أغراض الدنيا .. الا ليس  اةنسان على اةنسان .. أو استعباد اةنسان ل 

وهو   فقطا  واحد  لغرض  وإَّنا   .. ذلك  من  َوْحَدُه    لشيء  اِبّللَِّ  تـُْؤِمُنوا  .وهو 4املمتحنة:َح َّ 
جانب اةثباتا أي ح  ختصوا هللا تعاىل وحده ابلعبادة واحملبة والطاعة واملواالة .. وكل ما يدخل 

 وال ُتشركوا به شيئاً. يف معد ومسمى العبادة ..
تعاىل:  يـَْعُبُدوَن    وقال  َوَما  اْعتَـَزْلُتُموُهْم  والتمايز  َوِإِذ  واالعتزال  والرباء  النفي  جانب  ا 

ا فلم يعتزلوا عبادته .. لنه اةله احلق الذي  ِإالَّ اّللََّ    واملفاصلة للمشركني وما يعبدون من آهلة  
  االعتزال للمشركني وما يعبدون .. ال َيري وال نضي عليه  يستحق أن يُعَبد .. أي هذا الرباء و 

.. لن املشركني كانوا يعبدون هللا مع مجلة ما يعبدون من اإهلة والطواغيت .. فكان ال بد من هذا  
ا فال نعتزل وال نتربأ من عبادته .. بل  صه    ِإالَّ اّللََّ   االستثناء من ذلك االعتزال والرباء العام  
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وحده ابلعبادة واحملبة والطاعة واملواالة .. من دون تلك اإهلة املُزيهفة .. وهو اجلانب املتضمن تعاىل  
 . 16الكهف:فَْأُووا ِإىَل اْلَكْهِف   ل ثبات من شهادة التوحيد .. بعد ذلك  
النيب   يُعبد من    ويف احلديث فقد صح عن  قال:" من قال ال إله إال هللا، وكَفر كا  أنه 

والكفر كا  دون هللا الرباء  تتضمن  التوحيد  فشهادة  " مسلم.  مالُه ودمه، وحسابُه على هللا  َحُرَم   ،
يُعبد من دون هللا، ومع ذلك تضمهن احلديث تكرار هذا الشرط لتوكيده وبيان أ يته .. وبيان أن 

 من دون هللا.   شهادة التوحيد ال تنفع صاحبها إال بعد أن يتربأ ويكفر ـ ماهراً وابطناً ـ كا يُعبد 
وعن معاوية بن حيدة، قال: قلت َي نيب هللا كا بعثك ربَُّك إلينا؟ قال:" ابةسالم ". قلت: 
وما آَيُت اةسالم؟ قال:" أن تقوَل: أسلمُت وجهي إىل هللِا، وخَتَلَّْيُت، وتُقيَم الصالَة وُتؤ  الزَّكاَة 

هذا    تربأت من الشرك واملشركني .. وقدَّم  [. قوله " وخَتَلَّْيُت "ا أي اجتنبت واعتزلُت و 246"]
 الرباء والتخلَّي واالعتزال على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة .. وذلك لبيان أ يته. 

:" أسلمُت وجهي إىل هللِا "ا نثل جانب اةثبات واةقرار من شهادة التوحيد "  وقوله  
ر، والركن اإخر املتضمن جلانب النفي والكفر  :" وخَتَلَّْيُت "ا نثل اجلانب اإخإال هللا "، وقوله  

 والرباء من اإهلة ال  تُعبد من دون هللا " ال إله ". 
فذكروا   احِلجر،  يف  يوماً  قريٍش  أشراإل  اجتمع  قال:  العاص  بن  عمرو  بن  هللا  عبد  وعن 

وشتَم آابءان، ، فقالوا: ما رأينا مثل ما صربان عليه من هذا الرجل قطا سفَّه أحالَمنا،  رسوَل هللا  
وعاَب ديننا، وفرَّق مجاعتنا، وسبَّ آهلتنا، لقد صربان منه على عظيم. فبينما هم على ذلك إذ طلع  

فأقبل نشي ح  استلم الركن، مث مره هبم طائفاً ابلبيت، فلما مرَّ هبم غمزوه   عليهم رسوُل هللا  
م الثانية غمزوه كثلها، فعرفت  ببعض ما يقول. قال: فعرفُت ذلك يف وجهه، مث مضى، فلما مره هب

ذلك يف وجهه، مث مضى فمر هبم الثالثة فغمزوه كثلها، فقال:" تسمعون معشَر قريش أما والذي  
 نفس حممٍد بيده لقد جئتكم ابلذَّْبح ".

فأخذت القوم كلمته ح  ما منهم رجل إال كأَّنا على رأسه طائر واقع ... فانصرإل رسوُل  
غد اجتمعوا يف احلجر وأان معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكر  ما بلَغ منكم ح  إذا كان ال  هللا  

هم على ذلك طلع رسوُل هللا   فبينما  تركتموه!.  تكرهون  كا  إذا ابداكم  عنه، ح   بلغكم    وما 
فوثبوا إليه وثبَة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ ملا كان يبلغهم عنه 

 :" نعم أان الذي قلُت ذلك ".  هم ودينهم، قال: فيقول رسوُل هللا  من عيب آهلت

 
 .  2285صحيح سنن النسائي:  246
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من   شاء  من  هلل  فاستجاب  وجهراً،  سراً  اةسالم  إىل  هللا  رسوُل  دعا  قال:  الزهري  عن 
أحداث الرجال وضعفاء الناس، ح  كثر من آمن به، وكفار قريش غري منكرين ملا يقول، فكان إذا  

 إليه: إن غالَم بين عبد املطلب لُيكلَّم من السماء.  مره عليهم يف جمالسهم ُيشريون  
ماتوا على   الذين  يعبدوهنا، وذكَر هالك آابئهم  ال  كانوا  فكان كذلك ح  عاب آهلتهم 

 [. 247وعادوه] الكفر، فشاقـَُقوا رسوَل هللا  
قلت: املشكلة هي ذاهتا ال تزال قائمة .. وستظل قائمة إىل أن يرث هللا الرَض ومن عليها  
الدعاة يف دعوهتم على معد " اعبدوا هللا " وحسب .. فال توجد حينئٍذ مشكلة   اقتصر  فإذا   ..
بينهم وبني طواغيت الرض .. بل التسهيالت وا دمات كلها ممدودة إليهم .. أما إن تعدوا ذلك 

وعابوا دين  إىل الشطر الثاو من الدعوة ـ وال بد هلم من ذلك ـ فقالوا:" ما لكم من إلٍه غريه " ..  
الطواغيت .. وكفَّروهم .. وتربأوا من الشرك واملشركني ومن اإهلة املزيفة ال  يعبدوهنا من دون هللا 
  .. السجون  غياهب  يف  ابلدعاة  ويُزج   .. املشكلة  وتتأزم   .. وا الإل   .. الصراع  حيتدم  هنا   ..

إال من كان حقاً من ورثة    وتُعَرض أجسادهم على املناشري وأعواد املشانق .. وال يثبت على ذلك
 النبياء .. وكان يستحق أن يكون من أهل هذا اةرث العظيم!

 ـ مواالة دون مواالة: 

ذات   يف  والرباء  الوالء  يُعَقد  عندما  نوعان:  امللة  من  خُترِج صاحبها  ال   املواالة  أن  اعلم 
.. فيدور املوا  معه يف  املخلوقا لنه هو هو .. ويف احلق والباطل سواء .. وسواء أخطأ أم أصاب  

مألوهاً   املُواىَل  املخلوق  هذا  يكون  فحينئٍذ   .. دار  حيثما  والرضى  السخط  ويف  والبغض،  احلب 
املواالة يدخل يف عبادته وَتليهه من  النوع من  إليه مثل هذا  من دون هللا .. ومن يصرإل  معبوداً 

 على ذلك.   دون هللا .. وخيرج بذلك من ملة اةسالم كما تقدم ذكر الدليل
اثنياً: عندما يُظاِهر ويُناصر املشركني والكافرين على اةسالم واملسلمني .. فهذا النوع من  
املواالة أيضاً خُيرِج صاحبه من امللة .. ابتفاق أهل العلم .. كما تقدم ذكر الدليل على ذلك .. وال 

لظا  .. كما يظن البعضا لن يدخل يف هذا النوع من املواالة إنصاإل الكافر املظلوم من املسلم ا
 .. مسلماً  وإن كان  مامله  ومن  أنفسنا  من  ـ  انتماؤه  أو  دينه  ً كان  أَيه ـ  واملظلوم   .. احلق  إنصاإل 

ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِمنَي   مطلب شرعي حممود قد حض عليه الشهارع، كما يف قوله تعاىل: 
َ ِإنَّ  ّلِلِه ُشَهَداء اِبْلِقْسِط   َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَن ُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقْـَرُب لِلتَـّْقَو  َواتَـُّقوْا اّلله
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  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداء  . وقوله تعاىل:8املائدة:اّللهَ َخِبرٌي ِكَا تـَْعَمُلوَن  
 . 135النساء:ّلِلِه َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواَلقْـَرِبنَي  
أنه قال:" انصر أخاك ماملاً أو مظلوماً "، فقال رجٌل:    ويف احلديث، فقد صح عن النيب 

ه "   متفق  َي رسوَل هللا أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ماملاً؟ قال:" َتنعه من الظلِما فذاك نصُرك إَيَّ
 عليه.  

ما سو  هذين النوعني من املواالة يدخل يف املواالة الصغر ، مواالة دون مواالةا أي عند  
حصوهلا توقع صاحبها يف اةمث واملخالفة الشرعية، لكنها ال خترجه من امللة، مثاهلا: أن حيصل عن 

ا .. وكذلك الذي يظهر هو  نوع غضب ـ يف الباطل ـ للقبيلة أو البلدة أو العشرية ال  ينتمي إليه
الذي   .. وحنوه  مذهبه  أو   .. أو طريقته، ومجاعته  أو شيخه،  ـ حلزبه  الباطل  ـ يف  نوع تعصب  منه 
ينصر ماملاً على ملمه هلو  أو ضعف يف نفسه .. أو الذي حيمله حب املال على البغي والظلم .. 

صاحبها إىل درجة الكفر البواح أو فهذا ال شك أنه يدخل يف املواالة الباطلة ا اطئة لكن ال ترقى ب
املواالة الكرب  ال  خُترجه من امللة .. حيث يوجد فرق ـ مثاًل ـ بني من يُظهر نوع عصبية لوطنه أو  
موطنه يف الباطل .. َتت عنوان احلنني واحلب .. وبني من َيعل من االنتماء الوطين اجلغرايف عقيدة  

ى أساسها ـ دون غريها ـ احلقوق والواجبات .. وَيعل من ذلك يُعقد فيها الوالء والرباء، وتُقسهم عل
.. واحلالة   الكرب  الكفر  إىل درجة  ترقى  .. فالول مواالة صغر  ال  إليه  حُيتكم  أو دستوراً  قانوانً 

 الثانية مواالة كرب  ترقى بصاحبها درجة الكفر الكرب املخرج من امللة.  
قال:" من يعذرو من رجل    فك ـ عن النيب  أخرج البخاري بسنده ـ من قصة حادثة اة

بلغين أذاه يف أهلي ؟!". يقصد بذلك عبد هللا بن أمل ـ رأس النفاق ـ وقوله ا بيث يف أم املؤمنني 
 عائشة رضي هللا عنها وأرضاها!  

:" وهللا ما علمت على أهلي إال خرياً، ولقد ذكروا رجاًل ما علمت عليه إال خرياً مث قال 
عد بن معاذ فقال: أان أعذرك منه، إن كان من إخواننا الوس ضربت عنقه، وإن كــان مــن ". فقام س

 إخواننا ا زرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ؟ فأخذت سعد بن عبادة غرية.
قالت عائشة رضي هللا عنها: وكان قبل ذلك امــرًأ صــاحلاً، ولكــن أخذتــه محيــةا لن ابــن أمل   

 كان كبري قومه! 
 بادة: كذبت لعمر هللا ال تقتله، وال تقدر على قتله! فقال سعد بن ع 
فقام أسيد بن حضري فقال: كذبت لعمر هللا فإنك منافق ُتادل عن املنافقني .. واثر احليان  

 ، فجعل يسكنهم. ح  نزل رسول هللا 
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فهذه احلمية ال  أخذت سعد بــن عبــادة حنــو رأس النفــاق ابــن أمل لكونــه مــن قبيلتــه .. هــي  
ملواالةا لكنها من املواالة الصغر  .. مواالة دون مواالة .. ال ترقى إىل درجة الكفــر الــ  ختــرج من ا

  حيكم على سعد بن عبادة ابلكفــر أو الــردة  صاحبها من امللة كاملواالة الكرب ، بدليل أن النيب 
واالة قــد يقــع مــن .. و  حيملــه علــى التوبــة مــن ذلــك .. فعلمنــا ابلضــرورة أن مثــل هــذا النــوع مــن املــ 

 املسلم .. لكنه ال يرقى به إىل درجة الكفر الكرب املخرج من امللة.
َع رجــل مــن   ويف الصــحيحني عــن جــابر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنهمــا قــال:" كنــا غــزاة فكســَ

 املهاجرين رجاًل من النصار، فقال النصاري: َي ل نصار، وقال املهاجري: َي للمهاجرين! 
:" مــــا ابل دعــــو  اجلاهليــــة ؟" قــــالوا: َي رســــول هللا كســــع رجــــل مــــن  فقــــال رســــول هللا 

 املهاجرين رجاًل من النصار، فقال:" دعوها فإهنا نتنة ". 
:" دعوها فإهنا نتنة " و  يقل هلم هذا كفر وردة .. علماً أن الذي فعلــوه يــدخل قال هلم   

 إال أنه من املواالة الصغر  ال الكرب .  يف املواالة الباطلة .. والعصبية للقبيلة يف الباطل ..
وحنو ذلك ما أخرجه احلاكم من حديث عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة قال: قدم ابلسار   

عند آل عفراء يف مناحتهم على عوإل ومعــوذ  حني قدم هبم املدينة، وسودة بنت زمعة زوج النيب 
 ابين عفراء، وذلك قبل أن يضرب احلجاب. 

فوهللا إو لعندهم إذ أتينا، فقيل هؤالء السار  قد أتى هبم، فرجعت إىل بي  قالت سودة:   
فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو يف انحية احلجرة ويــداه جمموعتــان إىل عنقــه حببــل،  ورسول هللا 

 فوهللا ما ملكت حني رأيت أاب يزيد كذلك أن قلت: أاب يزيد أعطيتم هللايديكم أال متم كراماً؟! 
من البيت:" َي سودة على هللا وعلى رسوِله ؟!" فقلت:    ا انتبهت إال بقول رسول هللا فم 

َي رسول هللا والذي بعثك ابحلق ما ملكت حني رأيت أاب يزيد جمموعة يداه إىل عنقه ابحلبل أن قلت  
 [.248ما قلت] 
زلة .. وهي  فقول سودة رضي هللا عنها:" أاب يزيد أعطيتم هللايديكم أال متم كراماً " كبوة و  

  يزد عن قوله هلا:" َي سودة   من املواالة إال أهنا تدخل يف املواالة دون مواالة .. بدليل أن النيب 
 على هللا وعلى رسوله؟!".    

: قد َتصل للرجل موادهتم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا 7/523قال ابن تيمية يف الفتاو    
 .  هـ -ينقص به إنانه، وال يكون به كافراً ا

 
 ط مسلم، ووافقه الذهيب. ، وقال: حديث صحيح على شر 22/ 3أخرجه احلاكم يف املستدرك  248
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الكتاب  28/201وقال    أهل  أو  املشركني  من  للكفار  موالياً  المة  هذه  من  فمن كان   :
ببعض أنواع املواالة، وحنوها: مثل إتيان أهل الباطل واتباعهم يف شيء من مقاهلم وفعاهلم الباطل،  

 هـ.   -كان له من الذم والعقاب والنفاق حبسب ذلك .. ا
ه ونوعه يكون له من الذم والعقاب، والنفاق ..  َتمل قوله " حبسب ذلك " أي حبسب والئ

 أي ليس كل أنواع املواالة سواء من حيث احلكم، ومن حيث الوعيد.  
 ـ مواالُة الُعصاة من املؤمنني:  

اةنان يزيد وينقصا يزيد ابلطاعات وينقص ابلذنوب واملعاصي .. فإن زاد اةنان زادت  
  .. اةنان  هذا  لصاحب  املؤمنني  نقص مواالة   .. وضعف  إنانه  نقص  وإن   .. زَيدته  قدر  وعلى 

مباشرة والء املؤمنني له .. وصرفوا له من اجلفاء على قدر نقصان إنانه .. وشروده عن طاعة هللا 
.. فال يستوي ـ يف املواالة وال الدرجات ـ املؤمن الصال التقي .. مع املؤمن    تعاىل وطاعة رسوله 

.. كما ال يستوي السابقون الولون مع من خلطوا عماًل صاحلاً وآخر   الظا  الذي َي ح السيئات
 سيئاً .. ال يستوون مثاًل.

ُهَو   قال تعاىل: رْيَاِت إبِِْذِن اّللَِّ َذِلَك  ُهْم َساِبٌق اِب َْ ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمنـْ لهِنَـْفِسِه َوِمنـْ ُهْم مَاِ ٌ  َفِمنـْ
وي الظا  لنفسه مع املقتصد .. وال الظا  لنفسه واملقتصد مع  . فال يست32فاطر:اْلَفْضُل اْلَكِبرُي  

 السابق اب ريات.
تعاىل: َوَعِمُلوا    وقال  آَمُنوا  َكالَِّذيَن  جنََّْعَلُهْم  أن  السَّيِهَئاِت  اْجَ َُحوا  الَِّذيَن  َحِسَب  ًأْم 

 . 21اثية:اجلالصَّاحِلَاِت َسَواء حمََّْياُهم َومَمَاهُتُْم َساء َما حَيُْكُموَن 
وعمل   آمن  من  مع  درجة  يستوي  ال  السيئات  َي ح  الذي  العاصي  املسلم  أن  أي 
الصاحلات .. وابلتا  ال يواىَل على اةطالق كما يُواىل املؤمن التقي الذي يعمل الصاحلات وَيتنب  

الذي حُياد   املوبقات .. كذلك ال َيوز أن َُياو أو يُعاَد  على اةطالق كما َُياو ويُعاَد  املشرك 
.. وإَّنا بني بني حبسب ما يُظهر من طاعة أو عصيان، ومن غري زَيدة أو نقصان ..   هللا ورسوَله  

وهذا أمر ال يُلقهاه إال كل ذو حي عظيم من العلم واةنان .. قد ُترد من هواه هلل تعاىل .. وهو 
 [.249َع هللا فقد استكَمَل اةناَن "]:" َمْن أحبَّ هلل، وأبغَض هلل، وأعطى هلل، ومنَ املراد من قوله  

الفتاو    تيمية يف  ابن  الواحد خري وشر، وفجور  28/209قال  الرجل  اجتمع يف  وإذا   :
من  واستحق  ا ري،  من  فيه  ما  بقدر  والثواب  املواالة  من  استحق  وسنة وبدعة،  وطاعة، ومعصية 

ةكرام واةهانة، فيجتمع له  املعاداة حبسب ما فيه من الشرا فيجتمع يف الشحص الواحد موجبات ا
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من هذا وهذاا كاللص الفقري تُقطع يده لسرقته، ويُعطى من بيت املاِل ما يكفيه حلاجته .. هذا هو 
 هـ.    -الصل الذي اتفق عليه اهل السنة واجلماعة ا

قلت: مواالته من وجه على قدر ما فيه من طاعة وسنة .. ال ينبغي أن نعارضه مع الوجه  
يقضي كجافاته والرباء منه على قدر ما فيه من معصية وبدعة .. وكأن وجود أحد ا اإخر الذي  

 يلزم انتفاء اإخر .. الا وإَّنا يُعمل هبما معاً حبيث يُعطى كل جانب حقه من غري إفراط وال تفريط. 
والرد حينئٍذ  فاجلفاء   .. أصوله سنيهة صحيحة  .. وكانت  اجتهاداً  ا طأ  يقع يف  الذي  أما 

ران على ذات ا طأ من دون صاحبه .. أما صاحبه فنتأول له .. وحنسهن به الظن .. وحنفي له  يقتص
إذا حكم احلاكم  الواحد، كما يف احلديث:"  املواالة .. ونرجو أن يكون من ذوي الجر  حقه من 

 فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر " متفق عليه.  
.. ملا استعجل قتل أولئك النفر من بين    من خالد بن الوليد      وكذلك موقف النيب

صبأان  أن كلمة  منهم  مناً   .. أسلمنا  يقولوا:  أن  حُيسنوا  و    .. صبأان  صبأان،  قالوا:  الذين  جذنة 
يديه، فقال:" اللهم إو أبرأ إليك مما صنع   كا صنع خالد، فرفع النيب    ُُتزئهم .. فُأخرب النيب  

 . من صنيع خالد و  يتربأ من شخص خالد    ني " البخاري. فتربأ  خالد، مرت
 ـ استثناء ينبغي له االنتباه:

اعلم أن من يدخل من الكافرين مساملاً يف ذمة وعهد وأمان وجوار املسلمني يف دَيرهم،  
تماع .. وأن َيب أن حُيَسن إليه، ويُرَفق به، لكي حُيِسن االستماع إىل كالم هللا إن قدَّر هللا له االس

مستو    إىل  ترقى  معاملة حسنة  ويُعاَمل   .. االعتداء والذ   أنواع  من  نوع  أي  من  ُتصان حرماته 
أخالق وحسن اجلوار الذي أمر به اةسالم .. وكذلك من يدخل من املسلمني يف جوارهم وأماهنم 

يفي هل بعهدهما فال  وعهدهم يف دَيرهم .. َيب عليه حنوهم أن حُيسن جوارهم وأماهنم .. وأن  م 
يعتدي عليهم وال على شيء من حرماهتم .. وال يغدر هبم يف شيء .. كما َيب عليه أن يُعاملهم  
 .. كعروإل  املعروإل  يُقابل  وأن   .. العظيمة  اةسالم  أخالق  به  تقضي  برفق وإحسان وِقسط وكا 

.. وهذا كله ال َيوز    واجلميل كا هو أمجل .. ويشكر عليه .. وأن حُيسن جوار ومعاملة من َُياورهم
أن نُعارضه مع عقيدة ونصوص الوالء والرباء اإنفة الذكر أعاله .. وكأن أحد ا يلزم من وجوده 

 انتفاء اإخر .. كما يفعل البعض .. ويظن البعض! 
واعلم أن لساحات وميادين احلرب أحكامها وأخالقها وفقهها .. ونصوصها .. وساحات  

كامها وأخالقها وفقهها .. ونصوصها .. املختلفة .. ال خيلط بينهما إال وميادين العهد والمان أح
بساحات  العالقة  ذات  والنصوص  الحكام  نعمم  أن  َيوز  ال  وابلتا    .. مغِرض  أو   .. جاهل 
وميادين احلرب .. وأهل احلرب .. على ساحات وميادين العهد والمان .. وأهلها .. كما ال َيوز  
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ـ إن   يتنبه له العاملون من أجل اةسالم يقعون يف  العكس كذلك .. وهذا فق  ه ـ أشران إليه مراراً 
البغي والظلم .. والغدر .. أو اجلفاء .. وَينحون إما إىل إفراط .. وإما إىل تفريط .. وكال ا خلقان 

 [. 250مذمومان يف دين هللا .. وم هلما إىل ا سران والفشل .. والنهدم .. والت حني َمْنَدم]
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
250   " فراجع كتابنا  ابملوضوع  العالقة  ذات  املسائل  من  .. وغريها  املسائل  هذه  أدلة  على  الوقوإل  أردت  إذا 

 االستحالل "، فستجد فيه ـ إن شاء هللا ـ مبتغاك .. وما يُغين عن اةعادة هنا. 
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 التَّقيَُّة وِفْقُه االسِتضَعاإِل.  -11
التقية ـ بضوابطها وشروطها الشرعية ـ حق .. وكذلك ملرحلة االستضعاإل فقهها وأحكامها  
من   ـ كغريه  واالستضعاإل  التقية  مفهوم  لكن   .. والتمكني  القوة  مرحلة  وأحكام  فقه  عن  املختلفة 

رعية ـ قد طالته أَيدي التحريف والتشويه والتأويل من قبل أهل الهواء،  املفاهيم واملصطلحات الش
ـ ح   قيود  ـ من غري ضوابط وال  التقية  فهم وشرح وممارسة  توسع يف  ففريق   .. القلوب  ومرضى 
وقعوا وأوقعوا غريهم يف النفاقا  فأدخلوا يف التقية من املعاو والفهام السقيمة واملمارسات ا اطئة 

 لصق ابلنفاق منه إىل التقية الشرعية! ما هو ا
ووميفتها   برسالتها  قامت  المة  فال  وأبنائهاا  المة  على  الثر  أسوأ  النه   لذلك  فكان 
 .. وملمهم  طغياهنم  الظاملني  الطواغيت  على  تنكر  تكاد  الشعوب  وال   .. ينبغي  هبا كما  املوكولة 

. ح  أن كثرياً ممن ُيصنهفون على أهنم من  وكفرهم .. أو ينتصفون منهم حلقوقهم وحرماهتم املهدورة .
الدعاة والشيوخ .. نراهم قد داهنوا .. وركنوا إىل الظاملني .. ودخلوا يف مواالة من َيب الرباء منه  
والظلم  اجلهل  ذلك  بسبب  فساد   .. به  يصدعوا  أن  عليهم  َيب  مما  احلق  من  وكتموا كثرياً   ..

مفروض واقعاً  أصبح  ح    .. والفقر  وحماولة  وا وإل  مواجهته   .. منه  هلم  فكاك  ال  الناس  على  اً 
تصحيحه .. ضرب من اجلنون والتهور .. والتهلكة .. ويتم ذلك كله َتت مسمى " التقية "، وفقه  

 االستضعاإل كما يزعمون!
يلغي   أراد أن  ـ  أعاله  الذكر  اإنف  ـ  الفريق الول  فعل على  .. كردة  مقابل  وفريق آخر 

التقية، وفقه .. وتشددوا على   استثناء  .. فضيقوا واسعاً  الناس  الشريعة، وواقع  االستضعاإل من 
أنفسهم وعلى الناس فيما ال ينبغي وال َيوز .. فوقعوا يف الغلو واةفراط من حيث يدرون أو ال 
يدرون .. وأساؤوا الظنَّ واحلكَم على كل من َي خَّص لنفسه برخصة التقيهة يف مروإل االستضعاإل  

 واةكراه!
ملسألة ـ كغريها من املسائل ـ بني إفراط وتفريط .. وغلو وجفاء .. مما محلنا على أن نعين  فا

ـ غلو الغا ، وجفاء اجلفاة من أهل التفريط  ـ إبذن هللا  هذا املفهوم اهتمامنا ودراستنا فنميط عنه 
 واةرجاء، وهللا تعاىل و ُّ التوفيق، فأقول:  

 احلَذر، واالحتماء، واالتهقاء.  ا وإل الذي حيمل على التقيهة لغة:
وهــي اصــطالحاً تعــين: إمهــار املــواالة واملــداراة للمشــركني والظــاملني ابللســان  ــوإل حمقــق 
منهم على النفس، والِعرض، واملال، ابلَقْدِر الذي يدفع الضرر، مع إضمار العداوة والبغضاء هلم يف 

 القلب.
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ن ضرٍر حمقق يف حال   يُؤخذ ابلتقية ..  والتقية تقوم على ركنني: االستضعاإل، وا وإل م
التقية ال  أن  أي  التقيةا  برخصة  العمل  ينتفي  .. كما  ابنتفائه  التقية  انتفت  منهما  انتفى واحد  إن 
ُتذَكر وال يُلجأ إليها مع القوة .. ووجود الشوكة واملنعة .. وال مع وجود وتوفر دار وأجواء المن 

 والمان. 
ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس  الَّ يـَتَّ   قال تعاىل: 

ُ نـَْفَسُه َوِإىَل اّللِه اْلَمِصرُي   ُهْم تـَُقاًة َوحُيَذِهرُُكُم اّلله  .  28آل عمران:ِمَن اّللِه يف َشْيٍء ِإالَّ َأن تـَتَـُّقوْا ِمنـْ
ُهْم تـَُقاةً   ِإالَّ  قوله تعاىل: استثناء من النهيا أي ال توالوهم وال َيوز لكم أن     َأن تـَتَـُّقوْا ِمنـْ

على  فخفتم  من سلطاهنم،  ا روج  أو  اهلجرة  تستطيعون  وال  تكونوا يف سلطاهنم،  أن  إال  ُتوالوهم 
ا هلم أنفسكم وحرماتكم منهم خوفاً حمققاً أو راجحاً، وكان هذا ا وإل ال يندفع إال بعد أن ُتظهرو 

نوع مواالة يف اللسان .. فحينئٍذ َيوز لكم أن توالوهم ابللسان ابلقدر الذي يدفع عنكم الضرر من  
غري زَيدة وال نقصان، بشرطني: على أن ال تُعينوهم على املسلمني .. وأن ُتضمروا هلم العداوة يف  

 القلب .. وهذا ما قال به أهل العلم والتفسري:  
ُهْم تـَُقاةً   :3/227التفسري  ابن جرير الطربي يف    قال أن تكونوا يف    إال   ا ِإالَّ َأن تـَتَـُّقوْا ِمنـْ
وال   على  فتخافوهمسلطاهنم   العداوة،  هلم  وتضمروا  هللالسنتكم،  الوالية  هلم  فتظهروا  أنفسكم، 

 هم عليه من الكفر، وال تُعينوهم على مسلم بفعل.    ماتشايعوهم على  
 دينهم، والرباءة من املؤمنني.  يف فهو يُظهر الوالية هلم السدي قال: إال أن يتقي تقاًةا  وعن
 . ابةنان ابن عباس قال: التقاة التكلم ابللسان، وقلبه مطمئن  وعن
معصيٌة، فتكلم  افًة على    هلل قال: فالتقية ابللسانا من مُحل على أمر يتكلم به وهو    وعنه

 ابللسان.  ةالتقينفسه، وقلبه مطمئن ابةنان، فال إمث عليه، إَّنا 
ُهْم تـَُقاةً   عكرمة يف قوله:  وعن :ما   يُهِرق دم مسلم، وما   يستحل قال    ِإالَّ َأن تـَتَـُّقوْا ِمنـْ

  هـ.  -ا ماله
اةً  ابــن كثــري يف التفســري: وقــال ُهْم تـُقــَ نـْ وْا مــِ مــن خــاإل يف بعــض البلــدان  أي ا ِإالَّ َأن تـَتَـّقــُ

بباطنــه ونيتــه، كمــا قــال البخــاري عــن أمل الــدرداء أنــه  ال والوقات من شرهم فلــه أن يتقــيهم بظــاهره
 وقلوبنا تلعنهم.  أقوامٍ قال: إان لنكشر يف وجوه 

وكذا رواه العويف عــن  ابللسان،الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية ابلعمل إَّنا التقية   وقال
اك، والربيــع ابــن أنــس. الشــعثاء، والضــح وأبــو ابن عبــاس إَّنــا التقيــة ابللســان، وكــذا قــال أبــو العاليــة 

 هـ.  -ا القيامةالبخاري: قال احلسن التقية إىل يوم  وقال
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وقال الشوكاو يف التفسري: ويف ذلك دليل على جواز املواالة هلم مع ا وإل منهم، ولكنها 
 هـ.  -تكون ماهراً ال ابطناً ا

ْوَن يَ   وكذلك قوله تعاىل: ْن آِل ِفْرعــَ وَل َوقَاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مــِه اًل َأن يـَقــُ ُتُم ِإنَانــَُه أَتـَْقتـُلـُـوَن رَجــُ كــْ
ُ َوَقْد َجاءُكم اِبْلبَـيِهَناِت ِمن رَّبِهُكْم   . 28غافر:َرملِهَ اّللَّ

فهذا الرجــل املــؤمن لالستضــعاإل وا ــوإل كــان يكــتم إنانــه عــن فرعــون وقومــه .. علمــاً أنــه  
 قصره .. وقيل أنه كان من أقرابئه .. يعيش كان من قوِم فرعون " القباط "، ومن املقربني إليه وإىل 

َوقـَـاَل  .. وأراد أن يقتلــه .. : مع فرعون وطغيانه ابلتقية .. لكن ملا هم الطاغيــة بقتــل موســى 
. هنا أخذت هذا الرجل املؤمن الذي يكتم إنانه غضبة هلل .. 26غافر:ِفْرَعْوُن َذُروِو َأقْـُتْل ُموَسى 
وإن ُعِرإل إنانه .. وتعرض بسبب ذلك ل ذ  أو القتل .. ليقينه أن حياة وآثر أن يصدع ابحلق .. 

 أهم من حياته .. وهي تستحق منه التضحية والفداء .. فقال صارخاً بوجــه الطاغيــة:  موسى  
 ؟!  أَتـَْقتـُُلوَن رَُجاًل َأن يـَُقوَل َرملِهَ اّللَُّ 

ُه "، قــالوا:  أنــه قــال:" ال ينبغــي ويف احلديث، فقد صحَّ عــن النــيب  للمــؤمِن أن يــُِذلَّ نْفســَ
 [. 251وكيف يُذلُّ نْفَسه؟ قال:" يَتعرَُّض من البالِء ملا ال يُِطيُق "]

ومن تعريص النفِس للذل، تعريضــها ل خــذ ابلشــدة والعزنــة يف موضــع الرخصــة، مــع علمــه 
ل .. وعــرَّض نفســه للحــرج والــذل .. وكــان ـ  أنه ليس أهاًل ل خذ ابلعزنة .. وأنه لو فعَل لُفِق وفشــِ

 [. 252شرعاً ـ يف مندوحة عن ذلك!]
ــئَس أخــو  وعــن عائشــة رضــي هللا عنهــا، أنَّ رجــاًل اســتأَذَن علــى النــيبِه  ا رآُه قــال:" ب فلمــَّ

َق النــيبُّ  ــَّ َط إليــه، فلمــا انطلــَق  العشــريِة، وبــئَس ابــُن العشــريَِة ". فلمــا جلــَس َتطَل يف وجهــِه وانبســَ
ــه ع ــه كــذا وكــذا، مث تطلَّقــَت يف وجهــه الرجــُل قالــت ل ــَت الرجــَل قلــت ل ائشــُة َي رســوَل هللا، حــني رأي

:" َي عائَشُة، م  عهدِتين فحَّاشــاً، إنَّ شــرَّ النــاس عنــد هللا منزلــًة وانبَسطَت إليه؟ فقال رسول هللا  
 يوَم القيامِة من ترَكه الناُس اتهِقاَء َشرهِِه، واتهِقاء ُفْحِشه " متفق عليه. 

 يف الثر عن أمل الدرداء، قال:" إانَّ لنكشِهُر يف وجوه أقواٍم ونضحُك إليهم، وإنَّ قلوبَنا و 

 
 .  1838وابن ماجه، صحيح سنن ال مذي:  رواه ال مذي 251
الدلة الشرعية ال  تبني أن الخذ ابلعزنة يف مواطن اةكراه والتقية أوىل من الخذ ابلرخصة .. حممولة على    252

من أيخذ ابلعزنة ويويف شرطها وحقها .. أما من عرإل يف نفسه ضعفاً .. وأنه لن يستطيع أن يويف العزنة شرطها  
نه الثبات من غري انتكاس ـ الوىل حبقه حينئٍذ أن أيخذ ابلرخصة .. فإن   يَفعل .. مث انتكس .. يكون  وحقها ـ وم

كمن أذلَّ نفسه بنفسه، وعرَّض نفسه ملا ال طاقة هلا به .. ومحُِل عليه احلديث أعاله " ليس كؤمن .... ". وغريه 
 وسعها!   من النصوص ال  تبني أن هللا تعاىل ال ُيكلف نفساً إال
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 لتلعنهم ". 
ن ال َيــُد مــن معاشــرته  ر ابملعــروإل مــَ وعن حممٍد بن احلنفيهة، قــال:" لــيس حبكــيٍم مــن ال يُعاشــِ

 [. 253بُدَّاً، ح  َيعل هللاُ له فرجاً أو  رجاً "]
: هي دار االستضعاإل وا وإلا ال  يكون فيها املؤمن ضعيفاً خائفاً  هاـ دار التقية وبيئت

خبالإل   يقول كالماً  أن  .. وركا حيمالنه على  يصدع ابحلق كامالً  أن  من  ننعانه  .. وضعفه وخوفه 
احلق .. وال ُيش ط يف الدار أن يكون دار كفر، أو دار إسالم .. فقد يكون دار إسالم فيه ملم .. 

في .. كما كان يف عهد  والسلطان  والباطل  الظلم  على  الناس  ونتحن   .. والظاملني  الظلم  ينصر  ه 
احلجاج .. وعهد بعض احلكام العباسيني الذين محلوا الناس ابلقوة على أن يقولوا أن القرآن  لوق  
أو   النفس من القتل  على  ـ خوفاً  تقية  الكبار من آثر الصمت وقال  ثبت أن من العلماء  .. وقد 

ب قالوا له حني ُضرِ   احلارثيُرو  يف ذلك أن أصحاب ِبشر بن    ومماـ أن القرآن  لوق ..    السجن
لو أنك خرجت فقلت إو على قول أمحد بن حنبل! قال بشر:    نصر،أاب    َياةمام أمحد يف احملنة:  
قام  قد   أن اةمام أمحد أي .. حفي هللا أمحد من بني يديه ومن خلفه. النبياءأتريدون أن أقوم مقام 

  وأان ال أقدر على هذا املوقف ..! وَتمل تبعاته .. ابحلق، وصدعمقام النبياء عندما أخذ ابلعزنة 
ما    الكفر  من دَير  إذ أن  تقية على االطالقا  دار  يكون  أن  الكفر  دار  من  يلزم  كما ال 

احلب يف  .. كما كان  إحدا ا  أو   .. وا وإل  االستضعاإل  صف   املؤمن  عن  فيها  زمن ينتفي  شة 
قد    .. وحرماهتم  أنفسهم  على  آمنني  احلبشة  إىل  هاجروا  الذين  الصحابة  .. حيث كان  النجاشي 
استطاعوا أن يُظهروا دينهم أكثر مما كانوا عليه يف دارهم الصلي .. الذي كان وقتئٍذ دار كفر أيضًا  

أنفس عن  التعريف  جمرد  من  املؤمنني  ننع   .. ومركباً  مغلظاً  لكن كان كفره  وإمهار  ..  هم كمؤمنني 
 إناهنم!
بصورة    دينه  يُظهر  أن  يستطيع   .. الغربية  البالد  بعض  يف  املسلم  ـ  ل نصاإل  ـ  زماننا  ويف 

أفضل بكثري مما لو كان يف بلده الصلي املسمى زوراً ابةسالمي .. ومن كان كذلك ال َيوز له أن 
 يعمل ابلتقية جملرد أنه يُقيم يف دولة غري إسالمية. 

ال يستلزم ابلضرورة أن أيخذ ابلتقية من دون    الكفرفإن جمرد وجود املسلم يف دار    وعليه
ومد  عجزه وضعفه عن رد الظلم والذ  عن نفسه إذا  ،  ا وإلو   ي االستضعاإلالنظر إىل عنصر 

.. ومد    ونوعه أو الذ   النظر إىل حجم هذا الظلم كذلك   ما نزل بساحته بسبب إمهاره لدينه ..
 مله.  قدرته على َت 

 
 .  682صحيح الدب املفرد:  253
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 ـ شروط وضوابط العمل برخصة التَّقية:  
 للعمل ابلتقية شروط وضوابط جنملها يف النقاط التالية:

للعمل ابلتقية ـ إضافة إىل عنصري االستضعاإل وا وإل ـ ينبغي أن يتحقق العجز عن    -1
الكمل  التحول من دار التقية إىل دار المن والمان الذي يستطيع أن يُظهر فيه دينه على الوجه  

التقية إىل دار   يتحول من دار  أن  على  قادراً  أما إن كان  التقية ..  والحسن مما هو عليه يف دار 
ََي ِعَباِدَي    المن والمان .. مث ال يَفعل .. ال يُعذر حينئٍذ لو عمل كقتضى التقية، كما قال تعاىل: 

فَاْعبُ  َي  فَِإَيَّ َواِسَعٌة  َأْرِضي  ِإنَّ  آَمُنوا  تعاىل 56العنكبوت:ُدوِن  الَِّذيَن  هللا  توسعة  غاَيت  فمن   .
 ل رض .. َتقيق سالمة العبادة والدين من دون خوإل .. وال تقية.  

تعاىل: ُكنَّا   وقال  قَاُلوْا  ُكنُتْم  ِفيَم  قَاُلوْا  أَنـُْفِسِهْم  مَاِلِمي  اْلَم ِئَكُة  تـََوفَّاُهُم  الَِّذيَن  ِإنَّ 
اْلَوْا َأَ ْ َتُكْن َأْرُض اّللِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروْا ِفيَها فَُأْولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت ُمْسَتْضَعِفنَي يف اَلْرِض قَ 

النساء: دار  97َمِصرياً  من  يُهاجروا  أن  يستطيعون  لهنم كانوا  ابالستضعاإلا  يُعذروا  فهؤالء     .
لكنهم      .. واةنان  المن  دار  إىل  واالستضعاإل  أما  التقية   .. والوطان  ابلدنيا  شحاً  يفعلوا 

التقية   دار  من  للخروج  آمناً  سبياًل  َيدون  وال   .. اهلجرة  يستطيعون  ال  الذين  حقهاً  املستضعفون 
اإية   يف  الوارد  الوعيد  من  ومستثنون  معذورون  فهؤالء   .. والمان  المن  دار  إىل  واالستضعاإل 

تعاىل: قال  اْلُمْسَتْضَعفِ   أعاله، كما  َواَل ِإالَّ  ِحيَلًة  َيْسَتِطيُعوَن  اَل  َواْلوِْلَداِن  َوالنِهَساء  الرهَِجاِل  ِمَن  نَي 
. فهؤالء ال حرج عليهم لو   يُهاجروا .. كما ال حرج عليهم لو جلؤوا  98النساء:يـَْهَتُدوَن َسِبياًل  

 للعمل ابلتقية إن وجدت الضرورة الستخدامها.    
ا وإل    -2 نسيب، كذلك  أمر  ..  االستضعاإل  من شخص إخر  خيتلف  نسيب  أمر  فهو 

ومن مكان إخر .. حيث كلما ازداد االستضعاإل، وازداد ا وإل، وَتققت دواعيه، كلما أمكن 
االستضعاإل   مساحة  ضاقت  والعكس كذلكا كلما   .. أوسع  بصورة  التقية  رخصة  استخدام 

 يف اجملتمع الواحد وا وإل، وانتفت دواعيه، كلما قلت وضاقت فرص استخدام التقية .. وابلتا  
.. واملكان الواحد الذي يسود فيه الظلم .. قد َيوز لشخص ما ال َيوز ل خر .. حبسب قوة كل  
واحد منهما .. وما لكل منهما من ركن أيوي إليه .. فمن كان ال ركن له أيوي إليه أو كان ركنه 

كان له ركن شديد أيوي إليه ..   الذي أيوي إليه ضعيفاً .. َيوز له استعمال التقية ما ال َيوز ملن
. 16التغابن:فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم  والدليل على هذا كله، إضافة ملا تقدم من أدلة، قوله تعاىل:

ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها   وقوله تعاىل:  . 286البقرة:اَل يَُكلِهُف اّلله
ابجلوارح .. لن القلب أمر ابطين ال    التقية تكون ابللسان .. دون القلب أو العمل  -3

سلطان ملخلوق عليه .. وابلتا  ال مربر ملمارسة التقية يف القلب َتت أي مرإل من الظروإل .. 
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ممن شرح  ويكون   .. بد  وال  والنفاق  الزندقة  يف  يقع   .. القلب  يف  التقية  فيمارس   .. يتوسع  ومن 
 ابلكفر صدراً. 

ـ يف أجواء ومروإل التقية ـ املشركني والظاملني ابلعمل  وقولنا " دون العمل "ا أي ال يوا   
.. كأن  العمل  مطلق  نفي  هنا  ابلعمل  يُعد  وال   .. حنوه  أو  بقتال  املسلمني  على  يُعينهم  .. كأن 
تضطره مروإل التقية أن ال يلتزم ابهلدي الظاهر من لباس أو تقصري حلية أو حلقها .. أو أن ُيصلي 

أو أن يُكشر بوجوه الظاملني وَيضحك هلم .. أو حيتفي ابستقباهلم .. وحنو جالساً أو إناًء برأسه ..  
بعض  أطلقه  الذي  ـ  العمل  ونفي   .. التقية  وأجواء  مباح يف مروإل  وهو   .. عمل  فهذا   .. ذلك 
السلف ـ ال يشمل وال يعين هذا النوع من العمل .. وإَّنا يعين نفي مواالة املشركني والظاملني على 

 مني ابلعمل.  اةسالم واملسل
كذلك قولنا:" التقية تكون ابللسان "ا أي املواالة تكون ابللسان .. وال يعين ذلك مطلق  
املواالة ابللسان .. كا يف ذلك مواالهتم ابللسان على املسلمني .. كأن يدهلم على عورات املسلمني 

ي مواالة ابللسان .. .. أو يعينهم ابللسان على قتل مسلم .. وحنو ذلك .. فهذا ال َيوز وإن وُ 
ضرر   من  نفسه  يفدي  أن  ابلتقية  يعمل  الذي  للمستضَعف  َيوز  ال  إذ   .. احلرمة  يف  ملساواهتما 

 املشركني بقتل أخيه أو إنزال الضرر به .. ملساواهتما يف احلقوق واحلرمة. 
و لســري مســلم: اقتــل لنــا هــذا الســري املســلم أ قــالوا: ولــو 4/245  رَي الشيباو يف السهِ   قال

يف الثــر لــيس يف القتــل تقيــة، وكــذلك لــو أمــروه بــربط يديــه أو  جــاءلنقتلنــك،   يســعه أن يقتلــه ملــا 
يضرب ابلسيف ضعيفة، فقيل له: أمسك بيدك على يديــه، حــ  نضــربه  الذيرجليه، ولو كانت يد 

دلنــا  مكانــه: يعــرإلهــرب مــنهم أســري فقــالوا لســري آخــر  ولــو أن يفعل هــذا ..   يسعهوإال قتلناك،    
 عليه لنقتله وإال قتلناك،   يسعه أن يدهلم عليه. انتهى. 

: أمجع العلمــاء علــى أن مــن ُأكــره علــى قتــل غــريه أنــه ال 5/529وقال القرطيب يف التفسري 
َيوز له اةقدام على قتله، وال انتهــاك حرماتــه  لــٍد أو غــريه، ويصــرب علــى الــبالء الــذي نــزل بــه، وال 

 هـ.   -ه بغريه، ويسأل هللا العافية يف الدنيا واإخرة احيلُّ له أن يفدي نفسَ 
بتدليلهم    يتهاون  الذي  العدو ..  عند  يقع من املسلمني أسرياً  قلت: ويف ذلك َتذير ملن 
على عورات املسلمني واجملاهدين .. َتت عنوان التقية .. وذريعة دفع الضرر والذ  عن نفسه .. 

 ال تقيَّة يف أذ  العباد!  
اَرس التقية ابلقْدر الذي يدفع الضرر أو االذ  عن املُسَتضَعف .. إذ ال َيوز له أن  َتُ   -4

يتوسع يف استخدام التقية أكثر مما هو مطلوب منها فإذا كان مثاًل ـ الضرر ـ يُزال ويندفع عنه خبمس  
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زائدة  كلمات .. ال َيوز حينئٍذ أن يتطوع فُيعطيهم عشر كلماتا فحينئٍذ حُياسب على الكلمات ال
 ال  أعطاها هلم من غري حاجة وال ضرورة. 

مثال آخر: إن كانت التقية ـ مثاًل ـ تربر للمرء أن ندح طنوساً .. كما طُلب منه .. والضرر  
  .. وحنَّا   .. طنوساً  فيمدح  فيزيد  هو  فيقوم   .. وحسب  طنوساً  ندح  أن  كجرد  عنه  ويُزال  يُرفع 

 لى الزَيدة ال  أعطاها من تلقاء نفسه ومن غري ضرورة.  وبطرس .. وجورج .. فهو حينئٍذ ُيالم ع
كذلك يُقال: إن كان يستطيع أن يستخدم املعاريض فيما طُلب منه .. وكان يف استخدام  
أن   عليه  يتعني  فحينئٍذ   .. الصرحية  العبارات  أو  التصريح  استخدام  عن  ومندوحة  املعاريض كفاية 

أما إن كان ال حُيسن استخدام املعاريض .. أو ال يستطيع يستخدم املعاريض .. فإن   يفعل أمث ..  
يُلَزم وال  أن يستعمل املعاريض فيما طُلب منه .. أو فيما يدفع عنه الضرر والذ  .. فحينئٍذ ال 

تعاىل:  قوله  على  املسألة  أدلة  ومدار   .. املعاريض  ابستخدام  اْسَتطَْعُتْم   يُطاَلب  َما   َ اّللَّ فَاتَـُّقوا 
:16التغابن . 

: قال احملققون من العلماء: إذا تلفي املكره ابلكفر فال  5/533قال القرطيب يف التفسري  
الكذب، وم     املعاريض ملندوحة عن  املعاريض، فإن يف  له أن َيريه على لسانه إال جمر   َيوز 

اكفر له:  يُقال  أن  مثاله:  عليها،  ل كراه  سلطان  ال  املعاريض  لن  ابهلل،   يكن كذلك كان كافراً، 
فيقول: ابلالهيا فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر ابلنيب، فيقول: هو كافر ابلنيبِها مشدداً وهو 

 هـ.    -املكان املرتفع من الرض .. ا 
قلت: ُيصار إىل ما قال به القرطيب عندما يكون املُكره أو املبتلى خبرياً ابملعاريض .. وقادراً  

ُيسأل عنه .. أما إن كان ال حُيسن وال يستطيع أن يستعمل املعاريض على استخدام املعاريض فيما  
.. أو   َتضره املعاريض حلظة اةكراه .. فال حرج عليه حينئٍذ من استخدام التصريح .. وخباصة  
ابلعربية  التحدث  حُيسنون  يعد  فالناس     .. الناس  على  العجمة  فيه  غلبت  زماٍن  يف  نعيش  أننا 

 كوهنم حُيسنون استخدام املعاريض .. وال حول وال قوة إال ابهلل.    الفصحى .. فضاًل عن
التقية رخصة .. َيوز العمل هبا بشروطها وضوابطها اإنفة الذكر .. لكن أيهما أوىل    -5

 وأحب: العمل هبا .. أم تركها والخذ ابلعزنة؟ 
ف  العمل ابلتقية أو تركها ..  املتوخاة من  إن كانت مصال  أقول: حبسب املصال واملفاسد 

العمل ابلتقية ترجح على مصال تركها .. وكان يف تركها فتنة على املرء ال يُطيقها .. فحينئٍذ يكون 
الذي اختار   يف عمار   العمل برخصة التقية وترك العزنة هو الوىل شرعاً وعقالً .. قال النيب 

 [.254أرشَد ا "]العمل برخصة اةكراه:" ما ُخري عمَّار بني أمرين إال اختار 
 

 .  835أخرجه ال مذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:  254
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  .. ابلعزنة  والخذ  ابلتقية  العمل  ترك  يف  وتكمن  ترجح  املصلحة  أي  العكسا  وإن كان 
فحينئٍذ   .. هبا  للمعتزِم  طاقة  ال  فتنة  عليه  ي تب  وال   .. عليه  ومقدوراً  ممكناً  ابلعزنة  الخذ  وكان 

أن العزنة هي الوىل يف هذا  يكون الخذ ابلعزنة هو الوىل شرعاً وعقاًل .. ومن الدلة الدالة على  
:" ثالثة من كنَّ فيه وجد حالوة اةنان "، منها: " أن َيكره أن يعود يف الكفر كما املوضع، قوله 

 يكره أن يُقَذإَل يف النار " متفق عليه.  
بتسٍع، منها:" ال ُتشرك ابهلل شيئاً وإن ُقطِهعَت    وعن أمل الدرداء قال: أوصاو رسول هللا  

 [.  255قَت "] أو ُحرهِ 
وهو  الوىل  هو  ابلعزنة  الخذ  هللان  ـ  البعض  يفعل  ـ كما  اةطالق  على  القول  فإن  وعليه 
امل تبة عن  واملفاسد  املصال  إىل  والنظر   .. .. واملضاعفات  النتائ   النظر عن  بغض   .. الحسن 

 الخذ أو ال ك .. هو قول خاطئ، مردود ابلنقل والعقل.   
تقية .. فهو غري مستثد من املسلمني .. فالرخصة تشمله ـ بشروطها  العاِ  قد أيخذ ابل -6

بد   إذ ال   .. التقية  ـ على  َيتمعوا  أن  ـ وال َيوز هلم  العلماء  َيتمع  لكن ال   .. تشمل غريه  ـ كما 
لبعضهم من أن يشذ .. ويستشرإل العزنة .. وتبعاهتا .. ويُظهر هللاُ احلق على يديه .. فأمة اةسالم  

تمع على ضاللة .. كذلك ال ُتتمع على كتمان علم أو حق ينبغي أن يُقال أو يظهر .. كما ال ُت 
تعاىل: للتنزيل، كما قال  تعاىل  َلُه    وهذا من معاو ومقتضيات حفي هللا  َوِإانَّ  الذهِْكَر  نـَزَّْلَنا  حَنُْن  ِإانَّ 

 . 9احلجر:حَلَاِفُظوَن  
[. 256هللا ال َيمع أم  على ضاللة "] أنه قال:" إن    ويف احلديث، فقد صح عن النيب  

فأمة حممٍد    .. الظروإل  من  أي مرإل  العلم واحلق َتت  ُتتمع على كتمان  أهنا ال    ومن ذلك 
:" ال تزال طائفٌة من أم  قـَوَّامًة على أمِر هللا حمفومة وممنوعة من ذلك وهلل احلمد، كما يف قوله  

 [. 257ال يُضرُّها َمن خاَلَفها "] 
 [. 258يزاُل هللا يَغرُس يف هذا الدين غرساً يستعمُلهم يف طاعِته "]:" ال وقال  

 ـ مسائل وتنبيهات:
مما تقدم أعاله يُعلم الفارق الضخم والكبري بني التقية يف شرع هللا .. وبني التقية ال     -1

تقية له    نارسها الشيعة الروافض .. ويدعون إليها .. ويعتربوهنا ركناً من أركان دينهم .. وأن من ال
 

 . 14صحيح الدب املفرد:   255
 .  173رواه ال مذي وغريه، وصححه الشيه انصر يف ختري  املشكاة:   256
 .  7صحيح سنن ابن ماجه:   257
 .  8صحيح سنن ابن ماجه:   258
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ال دين له .. وال  تعين عندهم إضمار الكفر .. والبغض .. واللعن .. والتكفري لخيار المة من  
 .. والزندقة  النفاق  عني  وهذا   .. ابللسان  اةسالم  وإمهار   .. القلب  يف   .. والتابعني  الصحابة 

التقي ضمن  الروافض  الشيعة  عنها  يتكلم  ال   التقية  إدراج  َيوز  ال  بضوابطها  وابلتا   املشروعة  ة 
 وشروطها اإنفة الذكر.   

القلب    -2 يف  الكفر  إضمار  هو  النفاق  التقية:  وبني  النفاق  بني  فرق كبري  يوجد  كذلك 
 .. القلب  يف  واليقني  اةنان  إضمار  هي  التقية،  بينما  اجلوارح.  أو  اللسان  على  اةسالم  وإمهار 

 رورة التقية بشروطها الشرعية.  وإمهار ما خُيالف ما وقر يف القلب ابللسان .. لض
اعلم أن حاالت ومراحل االستضعاإل هلا أحكامها وفقهها .. ومن أحكامها وفقهها    -3

الخذ  وفقهها  أحكامها  ومن   .. وفقهها  أحكامها  هلا  والتمكني  القوة  ومراحل  .. وحاالت  التقية 
أحكام كل مرحلة على الخر  ابلعزنة .. وا لط بني املرحلتني واحلالتني وبني أحكامهما .. ومحل  

الشيء  اةسالمي  العمل  تكلف  قد   .. عواقبها  َُتمد  ال  فادحة  أخطاء  يف  الوقوع  إىل  مؤداه   ..
 الكثري! 

التقية ـ بشروطها ـ تربر بعض الكلمات القليالت .. أو بعض البسمات والضحكات    -4
.. لكنها ال تربر إقامة املنامرات للظاملني .. أو العمال القليلة وبقدر احلاجة والضرورة كما تقدم  

املطوهلة يف اجلدال عن الطغاة والظاملني .. أو كتابة املراجعات واملخطوطات والتأصيالت املطولة يف  
اجلدال عن الطواغيت .. وعن أنظمتهم الفاسدة .. ومناهجهم الباطلة .. فالتقية ال تربر مثل هذه  

ا ـ أن تستوعب مثل هذه الفعال .. كما أن هذه الفعال ال الفعال .. وال نكن هلا ـ مهما وسهعنا هب
 ُنكن وال يُقبل أن تُدرج يف خانة التقية!  

أو    .. والتوحيد  العقيدة  عن  التخلي  تربر  ال  التقية  وأجواء  االستضعاإل  فإن  كذلك 
الباط أهل  طرق  انتهاج  تربر  ال  .. كما  اةسالم  هبا  جاء  ال   والثوابت  املبادئ  عن  ل  االنسالخ 

 والبدع والزيغ والهواء.  
إذ أن ممن مروا يف مروإل بالء وجهاد .. تراهم لكي يصرفوا عيون الظاملني عنهم ينخرطون  
يف مجاعات، وطرق حُمدثة ما أنزل هللا هبا من سلطان .. َتيل يف جمملها إىل التجهم اةرجاء .. أو 

املعاصرة .. ال  تعمل ل سالم عن التصوإل .. أو التشيع .. وغري ذلك من التجمعات الدنقراطية 
طريق الدنقراطية .. واالنتخاابت النيابية التشريعية .. فهذا ال َيوز .. والتقية ال تربر هلم أن يفعلوا 

 ذلك!
االستضعاإل حالة مرضية شاذة .. واستثنائية .. ال ُتتمع المة عليها .. كما ال َيوز   -5

َيب العمل على دفعها وإزالتها .. ما أمكن إىل ذلك سبياًل ..  االستسالم هلا أو الرضى هبا .. وإَّنا  
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َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِهن قـُوٍَّة َوِمن    وأمُر هللا تعاىل عباده املؤمنني ابةعداد، كما يف قوله تعاىل: 
ُ يـَْعَلُمُهْم رهاَِبِط اْ َْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ اّللِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن   . 60النفال:ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُموهَنُُم اّلله

هو من قبيل رفع صفة االستضعاإل عن املسلمني .. فاملؤمن القوي خري وأحب إىل هللا تعاىل من  
 املؤمن الضعيف.

وابلتا  فإن التعايش مع االستضعاإل وأحكامه مع وجود القدرة على دفعه وإزالته .. ذنب  
تعايشني .. وكل من رضي بتعايشهم وواقعهم  .. فأحكام االستضعاإل َيوز اللجوء  ووزر يطال امل

ل قوَيء  ال   .. للمستضعفني  رخصة  وهي   .. والقوة  القدرة  مع  ال  والضعف  العجز  مع  إليها 
 املقتدرين.  

والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي َيب على املسلمني يف أجواء االستضعاإل والتقية ..  
 االستسالم ل مر الواقع املريض .. أم َيب عليهم شيء حنو أمتهم ودينهم؟  هل َيوز هلم 

منها: تشخيص أسباب االستضعاإل بدقة .. والعمل قدر   أمور عدة:  أقول: ُتب عليهم 
بذل  ذلك  ومن   .. جديد  من  راشدة  إسالمية  حياة  الستئناإل  وإزالتها،  دفعها  على  االستطاعة 

 كما تقدم ـ واالستعانة على قضاء حوائجهم ابلكتمان. اةعداد ببعديه املادي واملعنوي ـ  
 ومنها: الثبات على التوحيد ا الص، واالعتقاد الصحيح .. 

.. كنشر   ابملعسور  يسقط  ال  فامليسور  عليه،  ومقدور  ميسور  هو  ما  بكل  القيام  ومنها: 
على آداب وتعاليم الدعوة بني الناس .. ودعوهتم إىل التوحيد ا الص .. وتربية البناء والجيال  

 اةسالم ما أمكن لذلك سبياًل .. وغري ذلك من العمال املمكنة. 
العاِ  ـ كما تقدم ـ كغريه من املسلمني َيوز له أن أيخذ ابلتقية بشروطها .. لكن كلما    -6

املصلحة   وكانت   .. حبقه  الوىل  هي  العزنة  .. كلما كانت  والسوة  القدوة  موضع  العا  يف  كان 
 ية تقتضي منه أن يقدم العزنة على التقية.  الشرع

الشخص الذي يعيش مروإل التقية وأجواءها ـ وخباصة إن كان من اجملاهدين وممن هلم    -7
أو بعض وسائل   للصحافة  ا اطئة  التصرحيات  ببعض  ُيصرح  مث  ـ  سابقة جهاد وبالء يف سبيل هللا 

ة الظاملني .. ينبغي أن يتسع حبقه التأويل .. اةعالم .. وال  تنم عن نوع مواالة أو مداهنة للطغا
 وأن ال يتعد  اةنكار عليه ـ إن كان وال بد ـ إىل درجة التكفري!  

ال ضري يف أن خُيطهأ .. أو يُنَصح .. ويبني له حدود التقية الشرعية ال  َيوز استخدامها يف  
ُت  أو   .. تكفريه  إىل  التسرع  أر  جواز  ال  لكن   .. املواضع  هذه  التكفري وما  مثل  ..  طورة  رنه 

والشبهات  الظن  مواضع  يف  التكفري  عن  تنهى  ذاهتا  الشرعية  النصوص  ولن   .. عليه  ي تب 
 واالحتماالت .. وال  منها أجواء التقية واةكراه.
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بعض قادة العمل اجلهادي واةسالمي .. قد يضطرون ـ يف مروإل وأجواء ا وإل، والقهر،  
وا  واملطاردة،  .. واةرهاب،  واةعالمي  السياسي  العمل  يستشرفوا  أن  ـ  اجلائرة  واحلصارات  جلوع، 

إىل رميه   نبادر  ـ  يلعنه  قلبه  ـ ويف  له  أو ضحك  ما  ..  أو  بوجه طاغية  أحدهم  فليس كلما كشََّر 
ابلكفر والنفاق .. وا روج من اةسالم .. وحنمل عليه نصوص وأدلة املواالة واملعاداة .. كما يفعل  

 غفر هللا لنا وهلم!  البعض .. 
وهذه    .. املستو   هذا  عن  ي فعوا  أن   .. هللا  إىل  الدعوة  حقل  يف  للعاملني  الوان  آن 

 السلوكيات ال  ال يطرب هلا إال الُغالة!  
8-     .. موهومة  خشية  أو   .. مظنون  موهوم  خوإل  أجل  من  التقية  َُتارس  أن  َيوز  ال 

يلتجئ للعمل ابلتقية .. ويف احلقيقة أنه ليس كذلك .. فُيخيهل للمرء أنه يف خطر ال طاقة له به .. ف
 وهو بغد عن استعمال التقية أو اللجوء إليها!  

بصورة   لربه  عبادته  فيه  ُنارس  أن  نكنه   .. نسبياً  آمن  جمتمع  يف  يعيش  مسلم  من  كم 
جر صحيحة .. كما نكنه أن يلتزم ابهلدي الظاهر من غري ضرر أو حرج .. مث هو مع ذلك تراه يه 

وساوس   مصدره   .. مظنون  موهوم  ..  وإل  الظاهر  ابهلدي  يلتزم  وال   .. واجلماعات  اجلمعة 
 الشيطان!

ملا دخل حيَي بن معني ـ وكان ممن ترخص لنفسه فعمل ابلتقية يف فتنة خلق القرآن  ـ على  
يعتذر، ويقول: حدي السالم، فما زال  يرد  فلم  ث  اةمام أمحد بن حنبل وهو مريض، فسلَّم عليه 

هللا: وقال  اِبِةنَاِن    عمار،  ُمْطَمِئني  َوقـَْلُبُه  ُأْكرَِه  َمْن  إىل 106النحل:ِإالَّ  وجهه  أمحد  فقلب   .
اجلانب اإخر .. فقال حيَي: ال يقبل عذراً! فلما خرج حيَي قال أمحد: حيت  حبديث عمَّارا وحديث  

كم: نريد أن نضربكم .. فقال حيَي: عمَّار مررُت هبم وهم يسبونك، فنهيتهم فضربوو، وأنتم قيل ل
 وهللا ما رأيت َتت أد  السماء أفقه يف دين هللا منك! 

وإَّنا    .. التقية  استعمال  إىل  اللجوء  ُيربر  ال   .. مربر  غري  ُجٍَب  عن  النات   االستضعاإل 
تعاىل: قال   .. به  النهوض  يتعني  كا   .. والنهوض  العمل  مث  ومن   .. اجلَب  من  التحرر    يستدعي 

ُ َأَحقُّ َأن خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُُّؤِمِننَي َأختَْ   .  13التوبة:َشْوهَنُْم فَاّلله
ال نستطيع أن نشري إىل جمتمع من اجملتمعات على أنه دار تقية على اةطالق، أو أنه    -9

العكس .. وابلتا  نلزم مجيع من فيه أن يلتزموا ابلتقية أو العكس .. لننا قد ذكران من قبل أن 
قوة وكذلك الضعف أمر نسيب خيتلف من شخص إخر .. ومن مجاعة لخر  .. وابلتا  ما َيوز  ال

للضعيف ال َيوز للقوي .. وما َيب على القوي ال َيب على الضعيف .. ومن كان له منعة أو ركنًا 
.. خيتلف شديداً أيوي إليه من قبيلة أو عشرية قوية أو زعيم قوي .. أو مكانة عالية قوية يف اجملتمع 
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يعيش يف جمتمع من اجملتمعات خفية  عمن ليس كذلك .. وال عنده شيء من ذلك .. ومن كان 
وإبقامة مزورة .. وجواز سفر مزور .. وحيداً طريداً .. يتوقع أن يتخطفه الظاملون يف أي وقت ..  

 ليس كمن يكون من أهل البلد .. وال يعيش شيئاً من تلك الظروإل!  
عالها إمهار الكفر .. وأدانها التبسهم يف وجوه الظاملني والفاجرين  التقية درجات أ  -10

اتقاء فجورهم وملمهم وفحشهم .. وابلتا  ال َيوز استعمال أعلى درجات التقية .. يف املواضع 
ال  يُكَتفى فيها ابستعمال أدَّن درجات التقية .. أو ما يُقارهبا من الدرجات .. كالضحك هلم .. 

 هو أعلى درجة من التبسم!  مثاًل .. والذي 
ال    التقية  درجة  مستو   َتديد  يف  َيتهد  أن  عليه   .. التقية  يستعمل  أن  يريد  ملن  أي 
ـ من غري جنوٍح  حيتاجها .. وكم حيتاج منها .. يف دفع الذ  والضرر عنه .. فيلتزمها ـ نوعاً وكمَّاً 

 إىل زَيدة أو نقصان!  
على درجات التقية املتمثلة إبمهار الكفر ابللسان  كذلك ال َيوز االلتجاء إىل استعمال أ

.. إال لضرورة ماسهة كبرية .. أو لدفع ضرر بليغ حمقق غري حمتمل أو يصعب احتماله .. إذ ليس  
لدَّن ضرٍر حمتمل أو حاجة َيوز أن يُتلفهي ابلكفر .. أو َيوز االلتجاء إىل استعمال أعلى درجات 

 التقية .. وهللا تعاىل أعلم.  
 

*  * * * * 
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 احلُْكم واحلاكميهة.   -12
ِلَمن احلكم .. وَمن له حقه التشريعا حق التحليل والتحر ، والتحسني والتقبيح .. ومن مثَّ   

 ؟له حق الطاعة واالنقياد فيما ُيشرهِع ..
 حكم، والعَدل السَلم، وال  البالد والِعباد .. وأي شرٍع هو ي يف  وَشرُع َمن َيب أن نض

 وملاذا؟   .. أم شرع عبد هللا املخلوق ..سبحانه وتعاىل ا الق .. شرع 
الصراع وا الإل    يتجدد  يتجدد ويتكرر طرحه .. كما  هذا سؤال كبري .. قد  جديد .. 

عليه ـ بصوٍر ش َّ ـ بني الفينة والخر  .. وإىل أن يرَث هللا الرَض ومن عليها ..  للناس يف اجلواب 
!عنه مشارب ..    ومذاهب .. وأهواء ش ه

يف النظمة الديكتاتورية الطاغية الفردية .. قالوا: هو حق خالص لشخص احلاكم أو املِلك   
وِحزبها فله أن يشرهع ما يشاء، وحيُِل وحُيرم ما يشاء، ويُزيل من الشرائع والقوانني ما يشاء .. ويُبقي 

ال يكون قانوانً انفذاً    نضي يف البالد والعباد،   لذي والقانون اوفق ما يبتغي هواه ..  منها ما يشاء .. 
إال بعد موافقة وتوقيع هذا احلاكم الفرد املتسلط على البالد والعباد .. فهو ال يُريهم ـ وال َيوز هلم 

 فاحلق ما يراه هو حقاً، والباطل ما يراه هو ابطاًل! أن يروا ـ إال ما ير  .. 
الفرد   املِلك  أو  احلاكم  هذا  أن  املساءلة  ه  ترامث  فوق  َيعله  الذي  التشريع  لنفسه  ُيشرهع 

ملن يتجرأ  كل الويل  واحملاسبة أو املراجعة .. فهو َيسأل، وال ُيسَأل .. وحُياِسب وال حُياَسب، والويل  
 على مساءلته وحُماسبته! 

َمَ ُ َما َعِلْمُت  َوقَاَل ِفْرَعْوُن ََي أَيُـَّها الْ  وهذا مثله يف الغابرين فرعون اللعني، كما قال تعاىل: 
. أي ما علمت لكم من مشرٍع ـ حيلل لكم وحيرم ـ ترجعون إليه يف  38القصص:َلُكم مِهْن ِإَلٍه َغرْيِي 

 مجيع شؤون حياتكم غريي .. فأان املشرهع لكم ال أحداً غريي! 
.  29غافر: َسِبيَل الرََّشاِد  قَاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما َأَر  َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ   وقال تعاىل:

أي ال ُأريكم، وال أوح لحٍد أن يُريكم، كما ال أوح لكم أن تروا إال ما أر  .. وما أريكم إَيه هو 
   ق الذي ما بعده إال الغي والضالل .. وما أكثر طغاة العصر الذين حُياكون أسلوبه وطريقته!احل

َأاَن رَبُُّكُم اْلَْعَلى  فـََقا  .َفَحَشَر فـََناَد     وقال تعاىل:  . أي كما أن  24-23النازعات:َل 
التشريع من حقي وحدي، فال ُأريكم إال ما أر  .. فأان ربكم العلى الذي له احلق يف أن يربيكم 
تربو وتنشأ املاشية يف مزرعة صاحبها .. وحبسب ما   قانونه ونظامه وشرعه .. كما  وينشهئكم على 

.. غذية .. وما أكثر فراعنة وطغاة العصر الذين يقولون مقولة فرعون هذه يرمي هلا من الطعمة وال
هللاخالقه   قاله  ويتخلقون  عما  ووقاحة  صراحة  تقل  بعضها  ش ا  وهللاساليب   .. فعله  ويفعلون   ..
 فرعون، وبعضها يزيد! 
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ـ  وصورها  مسمياهتا  اختالإل  على  ـ  الديكتاتورية  النظمة  يف  النظمة    هذا  يف  بينما 
يُفرَ الدنقرا  .. الفراد  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  املشرَّع  قالوا:   .. الليربالية  خالل طية  من  زون 

أنفسهم  .. ُيسمون  الشعب  االنتخابية من  العملية  ُيشاركون يف  أصوات من  أغلبية  حصوهلم على 
وانني نواابً ومشرعني .. تناط هبم مهمة التشريع، والتحليل والتحر ، والتحسني والتقبيح .. وسن الق

.. والقانون الذي يصدر عنهم أو عن أكثريتهم هو القانون َتسيناً وتقبيحاً  .. واحلكم على الشياء  
 النافذ يف البالد والعباد .. الذي ال َيوز العدول عنه. امللزم و 
.. سو  أهنا تر   يف هذا الشأن  فالنظمة الدنقراطية ال ختتلف عن النظمة الديكتاتورية   

احد كما يف النظمة الديكتاتورية  كجموعة أفراد بداًل من أن يكون منوطاً بشخص و التشريع منوط  
.. فهي إذ ال تقبل أن حيتكر شخص واحد لنفسه اللوهية وخاصية التشريع .. فإهنا تبارك وتقر  

جمموعة من الشخاص .. وكل من ير   هللان هذه اللوهية والربوبية يف الرض ينبغي أن يتمتع هبا  
  الً للتشريع، مث حيظى هللاكثر الصوات يف االنتخاابت!نفسه أه
   .. الدين  عن  ا اطئ  التصور  إىل  أو   .. واملبدل  املُحرَّإل  الدهين  إىل  ينتمون  آخر  وفريق 

من   ..  مع  القوانني  وسن   .. والتقبيح  والتحسني   .. والتحر   والتحليل  التشريع  مهمة  فأانطوا 
ا هؤالء  فقالوا:   .. والرهبان  يفالحبار  احلق  هلم  ما  لذين  ـ  أنفسهم  تلقاء  من  ـ  وحيرموا  حُيلهوا  أن   

الناس .. يشاؤون ..   إليهم من دون  .. فالمر  ومدحاً   وهلم احلق يف أن حيكموا على الشياء ذماَ 
ْم اختََُّذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهنَُ   وهم املعنيني من قوله تعاىل:  لهنم يتكلمون ابسم هللا، ونيابة عن هللا ..

حيلون هلم احلرام، وحيرمون عليهم احلالل من غري علم وال سلطان .  31التوبة:َأْراَبابً مِهن ُدوِن اّللِه  
سة أو الدول ال  َتكمها الكنيسة، وصورة هؤالء املشرعني تظهر بوضوح يف حكم الكنيمن هللا ..  

 ! ..وما لباابواهتا من سلطة تشريعية ذاتية من دون هللا 
الدولة الشيعية الرافضية ـ كما يف إيران ـ الذين ابتدعوا من عند أنفسهم نظام    حكمكذلك  

له   الذي   .. الفقيه  املعصوم    قدسية، وعصمة، وصالحياتوأفعاله  ولكلماته  والية  الغائب  إمامهم 
 يف دينهم، وكتبهم! هو مقرر واملطلقة .. كما 

سم إىل قسمني: دول عظمى هلا  : ير  أن الدول احلاكمة واملعاصرة تنقمهزوم  وفريق رابع 
ودول صغر  هلا  ال َيوز أن يُرد هلا أمر ..  صفة السيادة والرَيدة واالستعمار .. اإمرة الناهية ..  

صفة العبودية والتبعية .. وعلى الدول الصغر  ال  هلا صفة العبودية والتبعية أن تستمد قوانينها 
الس هلا صفة  ال   الكرب   الدول  من  ..وتشريعاهتا  والتقدم  والرَيدة  قانون   يادة  عن  خترج  وأن ال 

به السياد ـ  فيم يسمح  ـ إال  العظمى .. ح  ال حيل هبا غضب السياد ..    السياد  ونقمة دوهلم 
ة يف بالد العرب واملسلمني .. وهذا الفريق من احلكام العبيد هو الذي عليه غالب النظمة احلاكم
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عاله ـ قدراً .. ومكانة .. وعبودية للعبيد .. فهم الطغاة العبيدا  أحط الفرقاء ـ اإنفة الذكر أ  وهم
 ، عبيد لسيادهم يف الدول االستعمارية الكرب ! طغاة على شعوهبم

ومجيع من تقدم ذكرهم ـ على ما بينهم من تباين واختالإل ـ يش كون يف صفة واحدةا أال   
نسان فرداً أم جمموعة  ء كان هذا اةوهي: حصر وقصر مهمة التشريع ابملخلوقا ابةنسان .. سوا

حزابً واحداً أم جمموعة أحزاب .. فكلهم شركاء يف وزر الشهرك .. والظلم .. ووزر تعبيد   أفراد .. أم 
  حكم ومسمى " الطاغوت "!ـ يف دين هللا ـ د للعبيد .. من دون هللا عزه وجل .. وكلهم هلم العبي

تُثار قضية احلكم كا أنزل هللا مث    .. وأن احلكم ينبغي أن يكون هلل تعاىل وحدها ال  ما إن 
لحٍد سواه .. إال وتثور اثئرة طوابري الكفر والشرك، والنفاق والشقاق .. مع ضني، ومستنكرين، 

 ومتهكمني، وساخرين .. وما أكثر تلك الطوابري! 
تقوم على مبدأ احلكم كا أنزل هللا   شرع هللا ..  .. ومبدأ التحاكم إىل   أنا دولة َتاول أن 

العابرة  والصواريه   .. املدمرة  ابلقنابل  وتُرمى   .. صورهتا  وُتشوَّه   .. وَُتاَرب  َُتاَصر  ما  سرعان 
 للقارات!

كل الشعوب .. وكل امللل والنحل ـ كما هو الواقع ـ هلا كامل احلق واحلرية يف أن تقيم دولة  
شاء .. إال اةسالم ـ دين هللا تعاىل ـ ال حيق وحكومة َتثلها، وَتثل أبناءها .. وَُتكم ابلقانون ال  ت
 له أن يُقيم دولة يف الرض َتثله وَُتثل أبناءه وأتباعه!  

َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َح ََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يـَْرَتِدْد   صدق هللا العظيم:
لنَّاِر  َو َكاِفٌر فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّنـَْيا َواإِخَرِة َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب اِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوهُ 

 . 217البقرة:ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  
يقبلون منك أن تناقشهم يف كل شيء .. أن َتارس أقصى حرية اجملون والتحلل من القيم   

ذ أجل  من  يُبالون  ال   .. بل  والخالق  الشعوب  لكا  ويُرغِهبون  يشجعون  نفق  تراهم  يف  تسري  أن 
ُتطرَ  أن  من  املمانعة  أشد  ُنانعون  ولكنهم   .. حد  أقصى  إىل  والفجور  والفساد  واجملون  ح التحلل 

  .. والتحر   والتحليل  التشريع،  حق  له  من   .. لذاته  املطاع  من   .. احلكم  ملن  مسألة  عليهم 
على   واحلكم   .. والتقبيح  أم  والتحسني  للخالق   .. للطاغوت  أم  الحد  الواحد  هلل   .. الشياء 

   للمخلوق! 
  جابوك من فورهم كما قال تعاىل:فإن جاء اجلواب أن احلكم والتشريع هلل تعاىل وحده، أ 

 . 5صـ: ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب  َأَجَعَل اْإهِلََة ِإهَلاً َواِحداً 
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ُ وَ   وقال تعاىل:  ا أن هللا تعاىل وحده هو املعبود، املألوه، واملطاع لذاته  ْحَدُه َوِإَذا ذُِكَر اّللَّ
ويشرهع   حيكم  ُدونِِه    فيما  ِمن  الَِّذيَن  ذُِكَر  َوِإَذا  اِبْإِخَرِة  يـُْؤِمُنوَن  اَل  الَِّذيَن  قـُُلوُب    امْشََأزَّْت 

 . 45زمر:الِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُروَن    الذين ُيشرعون من دونه  والنداد الطواغيتا 
من   .. وحصته  املعابد واملساجد وحسب   .. الدنيا  احلياة  من هذه  له  تعاىل بزعمهم  فاهلل 
عباده وهذه احلياة الدنيا من يدخل تلك املعابد حلظة أو ساعة دخوله وحسب .. أما ما سو  ذلك 

سا   .. والُبعول   .. فللطاغوت   .. والسياسة  احلكم  .. ومن شؤون  املختلفة  احلياة  ما  من شؤون  ء 
 حيكمون!  

 قالوها بكل وقاحة وصراحة:" ما هلل، هلل. وما لقيصر، لقيصر "!
 وقالوا:" الدين هلل، والوطن للجميع "! 

  َوَجَعُلوا ّلِلَِّ ممَّا َذرَأَ ِمَن احْلَْرِث َواْلَنـَْعاِم َنِصيًبا  وهؤالء يصدق فيهم قوله تعاىل يف املشركني:
َيِصُل ِإىَل اّللِه َوَما َكاَن ّلِلِه فـَُهَو َيِصُل فـََقاُلوْا َهَذا ّلِلِه ِبَزْعمِ  ِهْم َوَهـَذا ِلُشرََك ئَِنا َفَما َكاَن ِلُشرََك ئِِهْم َفالَ 

 [.    259]136النعام: ِإىَل ُشرََك ئِِهْم َساء َما حَيُْكُموَن  
والرض  وحنن نقول هلؤالء الظاملني: إان هلل وإان إليه راجعون .. فنحن، وقيصر، والوطان،  

 من فيه .. هلل رب العاملني، ال شريك له.  ما فيه، و كلها .. والكون كله و 
ُنانعون هللان يُعَبد هللا يف السماء .. وأن يكون له احلكم والمر يف السماء .. ولكنهم    ال 

أن ُنانعون أشد املمانعة هللان يُعَبد هللا يف الرض .. أو أن يكون له احلكم والمر يف الرض .. أو  
 يُطاع يف الرض من دوهنم ..!

.. وأن يكون هو اةله املعبود واملطاع  ولو كره املشركون  وأيىب هللا إال أن حيق احلق بكلماته  
 َوُهَو الَِّذي يف السََّماء ِإَلٌه َويف اْلَْرِض ِإَلٌه َوُهَو   يف السماء ويف الرض سواء، كما قال تعاىل: 

 
259

التفسري:    ابن كثري يف  ال  " قال  ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً هذا ذم وتوبيه من هللا للمشركني  وجعلوا هلل   ، ذين 
أي مما خلق [    مما ذرأ وجعلوا هلل  ]  وهلذا قال تعاىل:   ، ه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعاىلشركاء وجزءاً من خلق

فقالوا هذا هلل بزعمهم وهذا ]  أي جزءاً وقسماً    [ا   والنعام نصيباً ]  أي من الزرع والثمار    [  من احلرث]  وبرأ  
قال علي بن أمل   . [  فما كان لشركائهم فال يصل إىل هللا وما كان هلل فهو يصل إىل شركائهم]  وقوله  [    لشركائنا

  ،ذا حرثوا حراثً أو كانت هلم مثرةعن ابن عباس أنه قال: يف تفسري هذه االَية إن أعداء هللا كانوا إ  ، طلحة والعويف
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف االَية: كل شيء َيعلونه هلل من ذبح   ...   زءاً وللوثن جزءاً علوا هلل منه جج

   هـ.  -"ا لاَلهلة   يذكروا اسم هللا معهوما كان ، اً ح  يذكروا معه أواء ااَلهلةيذحبونه ال أيكلونه أبد
العلمانيني: هذا هلل، وهذا لقيصر     العصر  ـ    قلت: وحنوهم قول زاندقة  ـ وهو املساجد واملعابد  .. فما كان هلل 

يصل إىل قيصر، ومن حق قيصر أن يتدخل فيه .. وما كان لقيصر ـ وهو مجيع مرافق احلياة وشؤون احلكم ـ ال  
  ]َساء َما حَيُْكُموَن [. يصل إىل هللا .. وال حيق هلل أن يتدخل فيه .. فقد تشاهبت قلوهبم، وأقواهلم 
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 .84رإل: الزخاحْلَِكيُم اْلَعِليُم  
أزمنتهم  عرب مجيع   .. أطيافهم ومسمياهتم وصفاهتم  بكل  املشركني  موقف وقول  هو  هذا 
السابقة واحلاضرة واملستقبلة .. الطواغيت منهم والتباع .. فما هو موقف اةسالم، وما هو قوله  

 احلاسم يف هذه القضية الشائكة الكبرية .. وكيف ينظر إليها .. ويتعامل معها؟  
ما تقدم ندرك أن املشكلة موجودة وقائمة، وهي كبرية جداً .. والمة اةسالمية  من خالل  

الساعة   وإىل  العثمانية  ا الفة  سقوط  وشرائع  هذه  منذ  الطاغوت  إىل  التحاكم  فتنة  من  تُعاو 
ة .. وبني الواقع والسلوك  الطاغوت .. وهي تعيش حالة من االنفصام بني االعتقاد والشعور من جه

 املغاير كل التغاير عن عا  االعتقاد والشعور!  ر ا من جهة أخ
أ ية   َت   هنا  وأ ية  من  البحث،  احلكم  هذا  ملن  الكبري:  السؤال  هذا  عن  يف  اةجابة 

 ؟..الرض 
 ؟ كا أنزل هللا .. احلكمأن يكون  وملاذا َيب

ضاَي كما  وهل قضية احلكم كا أنزل هللا قضية اثنوية ُنكن ُتاوزها من أجل غريها من الق
تعديها أو ُتاوزها والتغاضي عنها يصور البعض .. أم أهنا قضية جوهرية ومركزية ومصريية ال ُنكن  

 م، ونُعطى عليها اةجابة الكافية الشافية! .. قبل أن َُتسَ 
 جنيب عن هذا السؤال اهلام والكبري، من أوجه عدة: 

أتباعه،  الذي قر أن    :منها به  ـ وألزم  إلره اةسالم  الكتب  ودعا  الناس ـ يف مجيع  يه مجيع 
آدم   لدن  من  والرسلا  النبياء  مجيع  لسان  وعلى   .. صلوات هللا   السماوية  حممد  نبينا  إىل 

ا لق فله كذلك   وسالمه عليه: أن احلكم والتشريع هلل تعاىل وحده ال شريك له .. فكما أن له  
، ويعطي عطاءه العظيم كاته وسكناتهتنتظم حر وكما أن هذا الكون ـ كل الكون ـ  المر ..  احلكم و 

الدنيا   احلياة  .. كذلك  وأمره، وتدبريه ورعايته  يستقيم حاهلا  حبكم هللا  أمرها وال  ينتظم  وحال ـ  ال 
 .. وتسري وفق مشيئته الشرعية الدينية. على العدل واحلق إال عندما َُتكم كا أنزل هللاـ الناس فيها 
.. كذلك َيب  لقدري الكوو، ال مناص هلم من رده  يستسلمون حلكمه اكما أهنم  اد  العبو 

الشرعي   يستسلموا حلكمه  أن  ..  ..  الديين  عليهم  اةسالم كافة  يع ض ويدخلوا يف سلم  والذي 
 يع ض على حكمه الكوو القدري ..!كالذي الديين  على حكمه الشرعي 

 والتقبيح هلل تعاىل واةابحة، والتحسني تشريع، والتحليل والتحر ، واحلظرفإن حق الوعليه 
وهو من أخص خصائصه ال  تفرهد  دون أحٍد من خلقه  هو حق خالص له و ا ه ال شريك لهوحد

ريك له يف  ال شهو ا الق املالك املتفرد اب لق وامللك،  هبا عن سائر خلقه .. فكما أن هللا تعاىل  
وامللك   والتشر .. كذلك  ا لق  احلكم  يف  املتفرد  وتعاىل  سبحانه  احلكيعا  فهو  يف  له  شريك  م ال 
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َيب أن يُعَبد ويُطاع يف النُّسك والشعائر التعبدية .. كذلك َيب أن يُعبد    كما أنه و والتشريع ..  
يف مجيع نواحي احلياة الخر  ..    وحيلل وحيرم، وحُيسهن ويُقبهح،   ويُطاع فيما يشرهع، وأيمر وينهى،

أنه   فه  وكما  السماء،  يف  حبق  املعبود  اةله  وأنهو   .. الرض  يف  حبق  املعبود  اةله  ا  و كذلك 
ـ  معارضة هلذا التقرير احلاسم،   ـ هبذا احلق  ً كان هذا املخلوق وكانت صفته  ـ أَيَّ واةقرار للمخلوق 

التشريع هللا  و   حق  مع  أو  دون  من  والتحر ،  واالع اإل    ـالتحليل  اةقرار  املخلوق  يعين  هلذا 
نداً وهية  ابلل واختاذه  ..والربوبية،  الشرك  ويعين   .. وخصائصه  صفاته  يف  وجل  عز  هلل  ويعين    

ابلضرورة ا روج من دائرة اةسالم إىل دائرة الكفر والشرك والعصيان .. ومن دائرة التصديق إىل  
.. ويعين   والنِهفاق  التكذيب  "دائرة  إال هللا  إله  ال   " التوحيد  مناقضة شهادة  مهما كثر    ابلضرورة 

جمرد اللسان، فاةنان قول، واعتقاد، وعمل .. وهو ال يُقَبل من صاحبه إال تردادها على اللسانا  
 إذا أداه خبصاله وأركانه الثالثة معاً.  

َوُهَو الَِّذي يف السََّماء ِإَلٌه    قال تعاىل:هذا الذي تقرره  الء ووضوح أدلة النقل، والعقل،  
املعبود املطاع حبق املألوه  . فكما أن هللا تعاىل هو  84الزخرإل:   َويف اْلَْرِض ِإَلٌه َوُهَو احْلَِكيُم اْلَعِليمُ 

   املعبود املطاع حبق يف الرض.املألوه  يف السماء، كذلك فهو 
ا أداة استثناء جاءت بعد نفي  ِإالَّ    ا أي ليس احلكم لحٍد  ِإِن احْلُْكُم    :وقال تعاىل  

ا أداة استثناء  ِإالَّ   ا أحداً َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوْا   ا وحده ال شريك له ّلِلِه   تفيد احلصر والقصر 
والقصر   احلصر  تفيد  نفي  بعد  ُه    جاءت  وهذا  ِإَيَّ التوحيد  فهذا   .. وحده  تعاىل  إال هللا  أي  ا 

اْلَقيِهُم    يف احلكم ويف العبادة هو    اةفراد للخالق   يُن  ا احلق واملستقيم املوصل إىل َذِلَك الدِه
 . 40يوسف:َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن  لدنيا واإخرة خريي ا

اْلَفاِصِلنَي    وحنو ذلك قوله تعاىل: . 57النعام:  ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِه يـَُقصُّ احْلَقَّ َوُهَو َخرْيُ 
 احلكم الكوو القدري، واحلكم الشرعي الديين.

ُيْشِرُك يف    وقال تعاىل:  َأَحداً  َواَل  . فاإية السابقة أعاله دلت أن  110الكهف:ُحْكِمِه 
ينفي ا الق    ا الق   له شريك يف    هو املختص ابحلكم والتشريع، ويف هذه اإية  أن يكون 

 احلكم والتشريع. 
ُ َلُكم مِهن رِهْزٍق َفَجَعْلُتم مِهْنُه َحَراماً وَ   وقال تعاىل: ُ َأِذَن  ُقْل َأرَأَيـُْتم مَّا أَنَزَل اّلله َحاَلاًل ُقْل آّلله

تـَْفَ ُونَ َلُكمْ  اّللِه  َعَلى  َأْم     :تلقاء  59يونس من  والتحر   التحليل  على  تتجرؤون  أي كيف   .
صاحب المر والشأن .. وهو الذي أنزل لعباده الرزق    أنفسكم، ومن دون أن تستأذنوا ا الق  

 حر  فيما أنزل من رزق؟!وليس أنتم .. والذي له وحده حق التشريع والتحليل والت
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فالتحليل والتحر  ليس من اختصاصكم، وإَّنا هو من اختصاص ا الق الرازق املالك ..  
فيما َتلون وَترمون .. وَتسنون وتقبحون   الذي ينزل الرزق .. وابلتا  ال بد من الرجوع إليه  

 .    َعَلى اّللِه تـَْفَ ُوَن   .. فإن   تفعلوم فأنتم
ا   َواَل تـَُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَرامٌ   وله تعاىل: وحنو ذلك ق

ا الق   تستأذنوا  أن  دون  ومن  أنفسكم،  تلقاء  حكمه    من  إىل  وترجعون  وَترمون  َتلون  فيما 
اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفَ ُوَن َعَلى لهِتَـْفَ ُوْا َعَلى اّللِه    وشرعه .. فهذا عني االف اء والكذب والتعدي  

 . 116النحل:اّللِه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحوَن  
ُ يـَْقِضي اِبحْلَقِه َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه    وقال تعاىل: الطواغيت واملشرعني من دون    َواّللَّ

 . 20غافر:َو السَِّميُع اْلَبِصرُي   هُ ِإنَّ اّللََّ  قيمة ذي حقٍه و  اَل يـَْقُضوَن ِبَشْيٍء   هللا 
تعاىل: اجْلَاِهِليَِّة    وقال  وصفة  َأَفُحْكَم  حكم  فله  هللا،  حكم  خيالف  حكم  وهو كل  ا 

ُغوَن   اجلاهلية   ُحْكماً لِهَقْوٍم يُوِقُنوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللهِ   ا يطلبون ويرجون منه النفع والفائدة يـَبـْ
:50املائدة . 

 ". مكاحلُ  وإليه ماحلكَ  هللا هو  إن أنه قال:"  ديث فقد صح عن النيب  ويف احل
:"  فقال:" ما اوك؟" قال: أان احلَكم، قال    وعن احلَكم بن سعيد قال: أتيت النيب  

 بل أنت عبد هللا "، قلت: فأان عبد هللا.  
النيب   فكان  بـ"احلَكم"  التسمي  جمرد  واستبد  فح   تغيريه  على  ويعمل  اله ابسم  ينكره، 

 آخرا لن " احلَكم " اواً ومعناً هو مما خيتص به ا الق وحده دون أحٍد من خلقه. 
، مع قومه وعهم يكنونه هللامل ويف سنن أمل داود، عن هانئ أنه ملا وفد على رسول هللا  

.. فما  فقال:" إن هللا هو احلَكم، وإليه احلكم، فِلَم ُتكدَّ أاب احلكم    احلكم، فدعاه رسول هللا  
:"  لك من الولد؟" قال:   شريح، ومسلم، وعبد هللا، قال:" فمن أكربُهم؟" قلت: شريح، قال  

 [.  260] فأنت أبو شريح "

للنيب   َتيم  بين  من  القائل  قال  هللا  وملا  ذاك  له:"  قال  شني،  وذمِهي  زيٌن،  محدي  إن   :
وحدها فاهلل تعاىل وحده [. فاحلكم على الشياء ابملدح أو الذم من خصوصيات هللا تعاىل  261"]

أي   أنت وال  اةطالق، وليس  اةطالق، وذمه شني على  زين على  مدحه  يكون  الذي   لوق  هو 
غريك أَيً كان هذا املخلوق .. فما حيكم عليه املخلوق هللانه زين قد يكون يف حكم هللا شني، وما  

 زين.  حيكم عليه هللانه شني، قد يكون يف حكم هللا تعاىل 
 

 .  4145صحيح سنن أمل داود:  260
 .28/164ذكره ابن تيمية يف الفتاو :   261
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إ من أيىب  الشياء  أما  والتحر ، واحلكم على  والتحليل  التشريع،  يستشرإل خاصية  أن  ال 
سلطاٍن وال إذٍن من هللا تعاىل ـ سواء كان فرداً أو جمموعة  ابلتحسني والتقبيح من تلقاء نفسه وبغري  

ـ نداً هلل    أفراد  نفسه  يف أخص خصائصه .. وزعم اللوهية والربوبية من أوسع   فقد جعل من 
َوقَاَل ِفْرَعْوُن ََي أَيُـَّها اْلَمَ ُ َما َعِلْمُت َلُكم   وقال ما قاله فرعون من قبل، كما قال تعاىل: أبواهبا ..  

ِإلٍَه َغرْيِي   . أي ما علمت لكم من مشرع ومرجٍع ترجعون إليه يف شؤون الدين  38القصص:مِهْن 
الل، والذي أراه حراماً فهو احلرام  والدنيا غريي .. فأان املألوه املطاع .. فالذي أراه حالاًل فهو احل

.. وليس لكم سو  اتباعي وطاع  والدخول يف عبودي  .. وال رأي لكم إال الذي أريكم إَيه .. 
قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما    وال رشاد تسلكونه إال الذي أهديكم وأدلكم عليه، كما قال تعاىل: 

  . 29غافر:َسِبيَل الرََّشاِد  َأَر  َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ 
. أي أان الرب  24-23النازعات:  فـََقاَل َأاَن رَبُُّكُم اْلَْعَلى.    َفَحَشَر فـََناَد   وقال تعاىل:

الذي أربيكم على ما أشاء من قوانني وشرائع وعقائد .. فال رب أعلى مين ت بون وتنشأون على 
َواْلُوىَل فََأَخَذهُ   دينه وتعاليمه وقانونه غريي ...   اْإِخَرِة  نََكاَل   ُ فأهلكه هللا 25النازعات:   اّللَّ  .

ِإَلٍه َغرْيِي  تعاىل ابلغرق عقوبة الوىلا وهي قوله َلُكم مِهْن  َأاَن   ، واإخرة وهي قوله  َما َعِلْمُت 
 .     رَبُُّكُم اْلَْعَلى

الكبري الذي زعمه فرعون من  وما أكثر الفراعنة والطغاة يف زماننا الذين يزعمون هذا الزعم 
والتحليل   التشريع  فحق   .. وحنرم  حنلل  الذين  حنن   .. املشرعني  حنن  لشعوهبم:  فيقولون   .. قبل 
والتحر  لنا ال لغريان .. فال مشرع ترجعون إليه غريان .. وما علمنا لكم من مشرع َتتكمون إليه يف  

ن الذين نربيكم على ما نريد وهنو   حن وغري شرعنا ..  مجيع شؤون حياتكم أفضل وأحسن منا ..  
  .. واتباعنا  طاعتنا  سو   ـ  العبيد  أيها   .. الشعوب  أيها  ـ  لكم  وليس   .. والقوانني  الشرائع  من 

فرعون وقانون  ومن يعصينا منكم فهو خارج على القانون .. وعلى شرعية  والدخول يف عبادتنا ..  
 له! كل الويل  .. والويل  

الدخول يف طاعتهم واتباعهم فيما   الناس ال يرون حرجاً يف ومع ذلك ـ ول سف ـ فكثري من
القوانني املضاهية لشرع هللا .. يشرعون، وحيللون وحيرمون .. وحيسنون ويقبحون ..   ويسنون من 

وهؤالء سواء علموا أم   يعلموا فقد دخلوا يف عبودية هؤالء الطغاة اإمثني، وأقروا هلم ابلربوبية من  
 . دون هللا 

ق  تعاىل كما  مِهن ُدوِن اّللهِ   :ال  َأْراَبابً  َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهَنُْم  . وذلك عندما  31التوبة:  اختََُّذوْا 
 .. تعاىل  هللا  من  إذن  وال  سلطان  بغري  وحيرمون  حيللون  وفيما  يشرعون،  فيما  وأطاعوهم  اتبعوهم 

 . ن هللا  فتلك كانت ربوبية الحبار والرهبان .. وبذلك اختذوهم أرابابً من دو 
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َ َواَل   وقال تعاىل: َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اّلله نَـَنا َوبـَيـْ ُقْل ََي َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإىَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ
فـَُقوُلواْ  تـََولَّْوْا  فَِإن  مِهن ُدوِن اّللِه  َأْراَبابً  بـَْعضاً  بـَْعُضَنا  يـَتَِّخَذ  َواَل  َشْيئاً  بِِه  ُمْسِلُموَن   ُنْشِرَك  اْشَهُدوْا هللاَِانَّ 

:64آل عمران . 
تعاىل: اّللهِ   فقوله  ُدوِن  مِهن  َأْراَبابً  بـَْعضاً  بـَْعُضَنا  يـَتَِّخَذ  بعضاً    َواَل  بعضنا  يتخذ  ال  أي  ا 

بعضنا  بتشريع  لِبعض  بعَضنا  نعبِهُد   .. البعض  لبعضنا  وحنرم  حنلل  البعض،  لبعضنا  نشرهِع  مشرعنيا 
ا أي أعرضوا وأبوا إال أن    فَِإن تـََولَّْواْ   هللا وبغري سلطان وال إذن من هللا ..  لبعض .. من دون  

  ، ونقول هلم كذلك: فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا هللاَِانَّ ُمْسِلُموَن    يتخذوا بعضهم بعضاً أرابابً من دون هللا ..  
ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّا  . 39يوسف:ُر  أََأْراَبٌب مُّتَـَفرهُِقوَن َخرْيٌ َأِم اّلله

تـََعاَلْوْا    ما أحوج البشرية يف هذا العصر إىل هذا ا طاب .. إىل هذا النداء الرابو ا الد  
َنُكمْ  نَـَنا َوبـَيـْ َأْراَبابً مِهن  ِإىَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ   َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اّللهَ َواَل ُنْشِرَك بِِه َشْيئاً َواَل يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً 

 .   ُدوِن اّللهِ 
الديكتاتورية،   أم  منها  الدنقراطية  سواء  مسمياهتا  اختالإل  على  املعاصرة  النظمة  مجيع 

وهي ويقررون ربوبية العبيد ..  امللكية أم اجلمهورية .. يتخذون بعضهم بعضاً أرابابً من دون هللا ..  
ال للعبيد .. ولو مهرت هذه  تعبيد العبيد  تقوم على مبدأ  لبقة مكللة  عبودمجيعها  بصورة  أحياانً  ية 

كما يف بعض النظمة الدنقراطية .. لكنها يف النهاية ال خترج عن كوهنا أنظمة    بشيء من احلرَيت ..
  العبيد للعبيد ..! تقرر عبودية

املتفرد    : فهو  هلذا الكون وما فيه ومن فيه  ومنها: أن هللا تعاىل هو ا الق املالك
، وابلتا  ال بد من أن يتفرد يف المر واحلكم فيما خيلق ونلك .. كما  اب لق وامللك ال شريك له

.. وليس   ال بد هلذا الكون ومن فيه وما فيه من أن يسري وفق مشيئة وحكم خالقه ومالكه    هأنَّ 
ـ يف هذا الكون ـ نفعاً وال ضراً .. وفق مشيئة وحكم غريه ممن ال خيلق وال نلك شيئاً .. وال نلك  

ال بد من أن ُيسلهم هللان   ومن فيه،  م هللانَّ هللا تعاىل هو ا الق املالك هلذا الكون وما فيه،ُيسله والذي  
 هذا الكون ومن فيه ال بد من أن يسري وفق شرع هللا تعاىل وحكمه، وقانونه!

الغاَيت   توضح  شريعة  غري  من  عبثاً  فيه  ومن  فيه  وما  الكون  هذا  خيلق  تعاىل    فاهلل 
 الدنيا واإخرة! ق املنجي واملوصل إىل ما فيه خرييطريوالوسائل .. وال

ليسري وفق مشيئة وحكم وشرع غريه      خيلق هللا تعاىل هذا الكون وما فيه ومن فيه عبثاً 
َنا اَل تـُْرجَ   ممن ال خيلق وال نلك شيئاً، كما قال تعاىل:  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ ُتْم َأَّنَّ . ُعوَن  أََفَحِسبـْ

ُ اْلَمِلُك احْلَقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِ  اْلَكِرِ    . 116-115املؤمنون:فـَتَـَعاىَل اّللَّ
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  وقال تعاىل:  .  56الذارَيت:َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْةِ
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نَساَن يف َكَبٍد    وقال تعاىل: يـَُقوُل َأْهَلْكُت    .   حَيَْسُب َأن لَّن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحدٌ أَ  .لََقْد َخَلْقَنا اْةِ
لَُّبداً  َأَحٌد    .  َمااًل  يـََرُه  َأن  َّْ  َننْيِ    . َأحَيَْسُب  َعيـْ لَُّه  جَنَْعل  َوَشَفَتنْيِ    . َأَ ْ  النَّْجَدْيِن .  َوِلَساانً  َوَهَديـَْناُه 

:10-4البلد .  
احلق يف أن ُيشرهِع ويقنن ملن خيلق ونلك .. أما من  فالذي خيلق ونلك هو الذي له كامل  

 ال خيلق وال نلك ال حيق له أن يشرع ويقنن ملا ال نلك وال خيلق.
كيف يليق بعقل اةنسان أن ُيسلِهم ـ وال بد له أن ُيسلِهم ـ هللان هللا تعاىل هو خالقنا ومالكنا  

مث يف املقابل الذي نضي يف هذا الكون .. ورازقنا .. وخالق ومالك هذا الكون وما فيه ومن فيه ..  
يف هذه اململكة الواسعة الشاسعة ال  تتسع جلميع املخلوقات .. حكم وشرع غريه، من ال خيلق  

   وال نلك شيئاً من هذا الكون؟! 
ـ ليقول لصانعها تنحى   كم هو مستهجن ومستقبح أن أي  جاهل بصنعة السيارات ـ مثالً 

د أنظمتها وقوانينها وسرعتها، ال أنت .. فكيف هبذا اجلاهل الضعيف لو قال جانباً فأان الذي أحد
وأكمل    للخالق   أمجل  على  ا لق  فأحسن  فيه  ومن  فيه  وما  الفسيح  الكون  هذا  خلق  الذي 

صورة .. أان الذي أشرهِع وأقنن هلذا الكون وما فيه ومن فيه، ال أنت، وهذا الكون ال بد من أن  
و ومشيئ  وليس شرعك وقانونك ومشيئتك .. أال ينبغي أن يكون أكثر  يسري وفق شرعي وقانو 

 استهجاانً .. ومعارضة للنقل الصحيح، والعقل السليم .. وكل منطق سليم!
و أكثر من الول معارضة لكل عقل ونقل،  كيف نستهجن الول وال نستهجن اإخر وه

 منطق سليم؟! و 
لقهم هللا تعاىل يف هذه الرض .. وابلتا  ال  هذا اةنسان من مجلة من خونقول كذلك: أن 

وحده .. يستأذنه يف كل شيء .. يستأذنه فيما   بد له من أن يعيش وفق أمر وشرع هذا ا الق  
يفعل وفيما ال يفعل .. وفيما حُيل وفيما حُيرم .. وفيما أيكل ويشرب وفيما يدع من ذلك .. إذ ال 

مملوكاً  مربوابً  يكون  أن  عليها يليق ابةنسان  الفضل  له كامل  الرب  وهذا   .. واحد  لرب  و لوقاً   
يتفضل عليه ابلنعم ال  ال َُتصى .. وهو يعيش يف مملكته وعلى مائدته على مدار الوقت ال قدرة 
ليعيش وفق   الفضل والنعم وَيحدها  له على االستغناء عنه اثنية واحدة .. مث هذا اةنسان يكفر 

 ؟!  وال ضراً ال َتلك نفعاً اهلة ال ختلق وال َتلك شيئاً .. ة ضعيفة جمشيئة وشرع أرابب وآهلة مزيف 
ـ نفعاً وال    نلك لنفسه ـ فضالً عن أن نلكبل وال  فالذي ال خيلق وال نلك شيئاً، لغريه 

به من كل جوانبه ..  ..  إال ما شاء هللا  ضراً   حُييط  وهو  لوق مربوب فالعجز والضعف والنقص 
ال يستحق أن يكون رابً وال مشرعاً .. كما ال يليق به أن   فمن كان كذلك  ه ..مملوك هلل تعاىل وحد
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يعلو قدر ومقام العبودية  القه ومالكه وسيده .. ليمارس ـ جهاًل وملماً وعدواانً وطغياانً ـ خصائص 
 يف صفاته وخصائصه! الربوبية واللوهية .. وخُياصم ا الق  

 َأاَل َلُه اْ َْلُق َواَلْمرُ  قال تعاىل:لكر  ابستفاضة وتوسع،  هذا املعد قد أشار إليه القرآن ا

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي  تـََباَرَك    . فالذي له ا لق، فله حصراً وقصراً احلكم والمر  54العراإل:تـََباَرَك اّلله
  ُ مر .. عن أن يكون له شريك يف ا لق أو شريك يف احلكم وال  ا أي تعامم وتعاىل شأنه  اّلله
العاملني    وهو   فيمن .  ربُّ  َُيادل  أن  بعد ذلك  منه  ُيستحسن  .. ال  ا لق  فمن سلهم هللان هلل 

   يكون له المر!
. وهذا سؤال تقريعي 191العراإل:أَُيْشرُِكوَن َما اَل خَيُْلُق َشْيئاً َوُهْم خُيَْلُقوَن  وقال تعاىل:

شرع من ال خيلق  ادة والطاعة والتحاكم إىل  كيف تتوجهون ابلعب  أي  استنكاري موجه لكل مشركا
..  شيئاً،   أي  لوق  شأن  شأنه  مربوب  للخالق  وهو  لوق  نداً  منه  وُتعلون  هللا،  مع  فتشركونه 

 يق ابلعقالء، وال كن حي م نفسه وعقله! فهذا ال ينبغي، وال يلسبحانه وتعاىل .. 
. هل يستوَين مثاًل الذي  17النحل:ال َتذَكَُّروَن  َأَفَمن خَيُْلُق َكَمن الَّ خَيُْلُق َأفَ  وقال تعاىل:

ا أي تتنبهون َأَفال َتذَكَُّروَن      ال خيلق فُيعَبد ويُطاع، ويُرد له المر كمن خيلق وله ا لق كله  
وهو هللا تعاىل وحده هو الذي َيب أن تفردوه وختصوه ابلعبادة والطاعة   د اب لقافره أن املت فتعلمون 
 دون أحٍد سواه؟!    شرعه  إىل والتحاكم 

تعاىل: اْ َاِلِقنَي    وقال  َأْحَسَن  َوَتَذُروَن  بـَْعاًل  هللا    .125الصافات:أََتْدُعوَن  سبحان  َي 
.. يتحاكمون إىل بعٍل .. يدعون ويستغيثون ببعٍل ..   .. يُطيعون بعالً  الذي ال خيلق، يعبدون بعالً 

 !ويذرون أحسَن ا القني؟وال يقدر على شيء .. 
وبعٌل هذا صنم كان يُعَبد من دون هللا .. وما أكثر البعول يف زماننا ال  تُعبد من دون هللا،  

 وال حول وال قوة إال ابهلل.
تعاىل: َلن    وقال  اّللَِّ  ُدوِن  ِمن  َتْدُعوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُه  فَاْسَتِمُعوا  َمَثٌل  ُضِرَب  النَّاُس  أَيُـَّها  ََي 

ُهُم الذُّاَبُب َشْيئاً الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب  خَيُْلُقوا ُذاَبابً وَ  َلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإن َيْسلُبـْ
 : 73احل . 

خطاب من هللا تعاىل إىل كل الناس وإىل يوم القيامة مؤمنهم      ََي أَيُـَّها النَّاسُ   فقوله تعاىل:
ملثل إناانً وهدً ، والكافر املعاند يزداد به كفراً وضالاًل إال من شرح وكافرهما فاملؤمن يزداد هبذا ا

 هللا صدره ل سالم.
   ُُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا لَه افهموه، وَتملوه، وتدبروه .. ا ف    ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن

والتحاكم، وغري ذلك مما يدخل يف    فتعبدوهنم من دون هللاا تتوجهون هلم ابلدعاء، والطاعة،  اّللَِّ  
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فهؤالء    .. العبادة  َشْيئاً الَّ   معد ومسمى  الذُّاَبُب  ُهُم  َيْسلُبـْ َوِإن  َلُه  اْجَتَمُعوا  َوَلِو  ُذاَبابً  خَيُْلُقوا  َلن 
ِمْنهُ  َواْلَمْطُلوُب    َيْسَتنِقُذوُه  الطَّاِلُب  العجز    َضُعَف  هبذا  يكون ومن كان  أن  يصلح  والضعف ال 

كيف تتخذونه إهلاً ورابً من دون هللا َُتلون ما حُيل، وَُترمون ما    وابلتا   وهاً معبوداً من دون هللا ..مأل
عف من أن خيلق ذابابً أو أن يستنقذ ما يسلبه  حُيسن، وتُقبحون ما يُقبح، وهو أضحُيرم، وَُتسنون ما 

 ، واجلهل، واجلحود!  الذابب منه .. فهذا لعمر احلق هو عني الضالل املبني، وعني الظلم
َهَذا َخْلُق اّللَِّ فََأُروِو َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمن ُدونِِه َبِل الظَّاِلُموَن يف َضاَلٍل مُِّبنٍي    وقال تعاىل: 

:11لقمان . 
   َِّاّلل َخْلُق  وإبداع ومجال      َهَذا  اتقاٍن  فيه من  فيه وما  الفسيح ومن  الكون  فكل هذا 

.. وأنه اةله والرب املستحق للعبادة    .. وهو دليل على عظمة ا الق  وعظمة هو من خلق هللا
  .. ُدونِهِ   وحده  ِمن  الَِّذيَن  َخَلَق  َماَذا  ..     فََأُروِو  شيئاً  خيلقوا  أن  من  أعجز  وهم   .. ال شيء 

العجز وابلتا  كيف يُعَبدون من دون هللا تعاىل .. كيف تتخذوهنم آهلة وأرابابً وهم هبذا الوصف من  
والضعف .. وتذرون أحسن ا القنيا ا الق هلذا الكون وما فيه ومن فيه .. املتفضل على عباده 

 .    َبِل الظَّاِلُموَن يف َضاَلٍل مُِّبنيٍ  ابلنعم ال  ال َُتصى .. صدق هللا العظيم 
تعاىل: قوله  آهِلًَة    وكذلك  ُدونِِه  ِمن  وي  َواختََُّذوا  ويُطيعوهنم  من  يعبدوهنم  إليهم  تحاكمون 

الَّ خَيُْلُقوَن َشْيئاً َوُهْم خُيَْلُقوَن َواَل َنِْلُكوَن ِلَنُفِسِهْم َضرهاً َواَل نـَْفعاً    دون هللا .. رغم أن هذه اإهلة  
 . وهذا عني الضالل، واجلهل، واجلور!3الفرقان:َواَل َنِْلُكوَن َمْواتً َواَل َحَياًة َواَل ُنُشوراً  

تعاىل   ُشرََك ِئُكم    : وقال  ِمن  َهْل  إىل ُقْل  وَتتكمون  وتطيعوهنم،  تعبدوهنم،  الذين  [ا 
يُِعيُدُه  شرائعهم وقوانينهم من دون هللا ]   اْ َْلَق مثَّ  يـَْبَدأُ  يقدر على شيٍء من  مَّن  منهم  [؟ ال أحد 

ُ يـَْبَدأُ اْ َْلَق مثَّ يُِعيُدُه فََأَّنَّ تـُْؤَفكُ ذلك .. ولكن ]   ا أي    فََأَّنَّ تـُْؤَفُكونَ   . وقوله تعاىل  وَن  ُقِل اّلله
فون عن عبادة وطاعة هللا تعاىل وحده مع قيام الدليل القاطع على حقه عليكما وهو أنه  كيف ُتصرَ 

الذي   هو  يُِعيُدهُ   تعاىل  مثَّ  اْ َْلَق  قيام   يـَْبَدأُ  رغم  عليكم،  له حق  ليس  من  عبادة وطاعة  إىل   ،
القاطع على عج أن  الدليل  يقدر على  أنه ال  بدليل  املزعومة،  اْ َْلَق مثَّ   زه وبطالن إالهيته  يـَْبَدأُ 

 .  يُِعيُدهُ 
تعاىل:  اَل    وقال  َأْولَِياء  ُدونِِه  مِهن  َأفَاختََّْذُ   ُقْل   ُ اّلله ُقِل  َواَلْرِض  السََّماَواِت  رَّبُّ  َمن  ُقْل 

ُقْل َهْل َيْسَتِوي اَلْعَمى َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر َأْم  َنِْلُكوَن ِلَنُفِسِهْم نـَْفعاً َواَل َضرهاً  
اْلوَ  َوُهَو  َشْيٍء  َخاِلُق ُكلِه   ُ اّلله ُقِل  َعَلْيِهْم  اْ َْلُق  فـََتَشابََه  َخَلُقوْا َكَخْلِقِه  ُشرََكاء  ّلِلِه  اْلَقهَّاُر  َجَعُلوْا  اِحُد 

:16الرعد . 



 216 

ُ   :فقوله تعاىل  أي بعد هذا اةقرار والتسليم هللان   ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت َواَلْرِض ُقِل اّلله
تعبدوهنم   ُقْل أَفَاختََّْذُ  مِهن ُدونِِه َأْولَِياء    هللا هو رب السماوات والرض والذي ُيسلِهم به اجلميع  

.. وهم يف  من دون هللا  لكم  فيما يشرعون  وتتبعوهنم  ِلَنُفِسِهْم    حقيقتهم  وتطيعوهنم  َنِْلُكوَن  اَل 
، فضالً عن أن نلكوه لغريهم،  َواَل َضرهاً    ا أي جلب نفٍع،  نـَْفعاً   ُقْل َهْل    ا أي وال دفع ضرٍه

اَل َنِْلُكوَن   املشرك الضال الذي ضل طريق التوحيد، وعبد آهلة عاجزة ضعيفة    َيْسَتِوي اَلْعَمى 
املؤمن املوحد الذي    َواْلَبِصرُي    هل يستوون هؤالء  ،  نـَْفعاً َواَل َضرهاً    لغريهم    وال  ِلَنُفِسِهْم  

بصرية وعلم   ـ على  السماوات والرض  ـ ربه ورب  تعاىل  الظُُّلَماُت    يعبد هللا  َتْسَتِوي  َهْل    َأْم 
واحدة بل    ملمات الشرك والكفرا والظلمات ذُكرت ابجلمع لن الشرك ليس نوعاً واحداً وصورة 

ملمات   الظلمة  فتزيد  بعضاً  بعضها  تعلو  متعددة  وأشكال وصور  أنواع  التوحيد   َوالنُّوُر    هو 
واةنانا فأفرد يف الذكر لن طريق التوحيد واحد، ولن احلق واحد، واملعبود حبق واحد، والطريق 

َخَلُقوْا َكَخْلِقِه    نه يف خصائصه وصفاته  أنداداً ُناثلو   َأْم َجَعُلوْا ّلِلِه ُشرََكاء    املوصل إليه واحد،  
ا أي هل من هؤالء النداد الذين تعبدوهنم وتطيعوهنم من دون هللا قد خلق فـََتَشابََه اْ َْلُق َعَلْيِهْم  

شيئاً فشارك هللا يف ا لق فتشابه ا لق على املشركني فلم حيسنوا التمييز بني الذي خلقه هللا تعاىل  
الذي خلقه أنه      وبني  أما   .. أو َتويالً  لكم عذراً  لوجد  المر كذلك  لو كان   .. الشركاء  هؤالء 

.. وحينئٍذ  لكم  تعاىل وحده فال عذر  هو هللا  املتفرد اب لق  أن  ُعلم  من ذلك، وقد  حيصل شيء 
ُ َخاِلُق ُكلِه َشْيٍء     نقول لكم ما أمران هللا أن نقوله لكم: شيءا  صيغة عامة شاملة لكل    ُقِل اّلله

   . َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر    فال خيرج شيء يف هذا الكون الفسيح عن كونه  لوق هلل  
ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مِهَن السََّماِء َواَلْرِض أَمَّن َنِْلُك السَّْمَع والَْبَصاَر َوَمن    وكذلك قوله تعاىل:

ُ  خُيْرُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِهِت َوخُيْرُِج اْلمَ  ا أبعد هذا اةقرار  يََّت ِمَن احْلَيِه َوَمن يَُدبِهُر اَلْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اّلله
فيه   وما  الكون  هبذا  املتصرإل  الرازق  املالك،  ا الق،  هو  تعاىل  هللا  هللان  فيه  والتسليم  وفق  ومن 

تعدلون عن عبادته وطاعته والتحاكم إىل شرعه، إىل عبادة وط اعة غريه  مشيئته سبحانه وتعاىل .. 
الرازق سبحانه وتعاىل   املالك  من خصائص وصفات ا الق  تـَتَـُّقوَن   ممن ال نلك شيئاً  أََفاَل  فـَُقْل 

:31يونس  .   َتـَتَـُّقون ..     َأَفالَ  الشرك  عن  تقلعوا  أن  على  ذلك  حيملكم  أن  ينبغي  أفال  أي 
   ادته وطاعته؟!    وعبادة وطاعة النداد والشركاء .. وتدخلوا يف توحيد هللا تعاىل وعب

َنا بِِه َحَداِئَق    وقال تعاىل: َأمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مِهَن السََّماِء َماء فَأَنبَـتـْ
تُنِبُتوا َشَجَرَها   َأن  َلُكْم  مَّا َكاَن  هَبَْجٍة  الذي  هللانه هللا سبحانه وتعاىل  ويقرون  ا سيجيبون  َذاَت  هو 

فيعدلون عن عبادته وطاعته إىل   شركون ابهللا.. وهم بعد هذا اةقرار والتسليم .. ي  يفعل كل ذلك
.. النداد  وطاعة  التوبيخي    عبادة  التقريعي  السؤال  اةقرار  أَِإَلٌه    فيأ   هذا  بعد  أي كيف   ،
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    م مِهَن السََّماِء َماءَخَلَق السََّماَواِت َواْلَْرَض َوأَنَزَل َلكُ   والتسليم منكم هللان هللا تعاىل هو الذي  
وتطيعوهنم،  تتأهلو  فتعبدوهنم،  ذلك،  من  شيء  فعل  على  يقدرون  ال  أخر   آهلًة  إىل  ا  وَتتكمون 
َأمَّن َجَعَل اْلَْرَض قـََراراً َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَاراً َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي . مََّع اّللَِّ َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن   مشرعه
يـَْعَلُموَن  َوجَ  اَل  َأْكثـَُرُهْم  َبْل  اّللَِّ  مََّع  أَِإَلٌه  َحاِجزاً  اْلَبْحَرْيِن  َبنْيَ  َدَعاُه    .َعَل  ِإَذا  اْلُمْضَطرَّ  َيُِيُب  َأمَّن 

ُكْم يف مُُلَماِت اْلرَبِه  َأمَّن يـَْهِدي  . َوَيْكِشُف السُّوَء َوََيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اْلَْرِض أَِإلٌَه مََّع اّللَِّ َقِليالً مَّا َتذَكَُّروَن  
ُ َعمَّا ُيْشرِكُ  َأمَّن يـَْبَدأُ اْ َْلَق .  وَن  َواْلَبْحِر َوَمن يـُْرِسُل الرهََِيَح ُبْشراً َبنْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه أَإَِلٌه مََّع اّللَِّ تـََعاىَل اّللَّ

أَإَِلهٌ  َواْلَْرِض  السََّماِء  مِهَن  يـَْرزُُقُكم  َوَمن  يُِعيُدُه  َصاِدِقنَي مثَّ  ِإن ُكنُتْم  بـُْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ُقْل  اّللَِّ  مََّع   
:ابل .  64-60النمل أيتوا  أن  هلم  وَجهل،  وأَّنَّ  من شرك،  عليه  هم  ما  وابطل  ربهان على صحة 

 وملم ..!
العليا له الواء احلسد والصفات  أن هللا تعاىل  مقتضاها أن ال  ومنها:  من  وال    :

عنه   الكما  يصدر  املطلق،  إال  واحلق  املطلق،  العدل  املطلق، لا  واجلمال  املطلق،  وا ري 
واملصلحة املطلقة .. فالشرائع والقوانني انعكاس عن صفات صاحبهاا فإن كان صاحبها له صفات 

صفاته جمبولة على النقص، واجلهل،   هلا صفة الكمال .. وإن كانت وأحكامه  الكمال، كانت شرائعه  
 وقوانينه كا ُجبل به من النقص، واجلهل، والعجز .. وال بد!   والعجز .. ُجبلت شرائعه 

الذي ينبغي أن حيكم، وحكمه وشرعه هو   له الواء احلسد والصفات العليا هو  فالذي 
الواء   تلك  من  شيئاً  نلك  ال  ممن  غريها  حكم  وليس  والعباد،  البالد  يف  نضي  أن  َيب  الذي 

تالصقهاحلس بل   .. العليا  والضع  د، والصفات  والعجز  النقص  والقصور،  صفات  .. واجلهل  ف، 
أو  و  أنه  مهر  العلم    مهما  خبا :من  النهاية  توم  يف  فهو   ..    ُأوتِيُتم َقِلياًل َوَما  ِإالَّ  اْلِعْلِم  مِهن 
:اب85اةسراء سيتسم  حكمه  فإن  ومن كان كذلك   .  .. والظلم  واجلهل  وا طأ  والبالد لنقص 

ال  ختضع حلكمه   لقوانينه وتشريعاته ا اطئة اجلائرة ت  وشرعهوالعباد  كون عبارة عن حقل ُتارب 
.. ومصاحله الذاتية   ا َتلي عليه أهواؤه وعقله القاصر  حبسب مال  تتغري وتتبدل بني الفينة والخر 

  .. وكلما مهر له خطؤه وقصوره فيم قنهن وشرهع! 
النظمةا .. كل  الوضعية  القوانني  َتكمها  ال   منها    فالنظمة  والديكتاتورية  الدنقراطية 

تعيش عملية تغيري وتبديل  ال تعرإل الثبات وال القرار يف التشريعات وسن القوانني .. فهي  سواء ..  
وَيرمونه   يقبحونه  وما  غداً،  وَيرمونه  يقبحونه  اليوم  يستحسنونه  فما  وشرائعهاا  لقوانينها  مستمرة 

ذا إىل ماال هناية ما داموا يتصدرون موقع احلكم وَمهمة  وهكيستحسنونه وَيمِهلونه بعد غٍد ـ    غداً قد 
.. وحبسب ما َتلي المور  املصال و  والتشريعات ـ حبسب ما يظهر هلم، وت اء  هلم  سن القوانني

عليهم أهواؤهم وعقوهلم القاصرة اجلاهلة .. واةنسان الذي َتكمه تلك القوانني والشرائع الوضعية  
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وجهل وقصور وملم قوانينهم وقصور أولئك الرابب والرهبان،  جهل  هو وحده الذي يدفع ضريبة  
ضريبةا   وشرائعهم من  وأفدحها  أعظمها  وما  والنفس،   تكون   ..  الدين،  يف  الحيان  من  يف كثري 

 والِعرض، واملال!
بقانون آخر ..   الوضعي خاطئ وما ، وال بد من أن نستبدله  القانون  يقولون هذا  عندما 

: قد تبني أن هذا الدواء قاتل وسام ال بد من أن نستبدله بدواء آخر .. وإىل مثلهم كمثل من يقول
الدواء   هذا  عليه  بسببه كل من جر   قد مات وتضرر  يكون   .. اكتشافه، واستبداله  يتم  ما  حني 

القاتل   الدولة واجملتمع هلو أشد وجربه  السهام  الناس يف  يعم مجيع  الذي  الظا   .. والقانون ا اطئ 
 رراً على البالد والعباد من الدواء الذي يُكتشف فيم بعد هللانه داء وليس دواء!فتكاً وض

ا على قصوركم وجهلكم، ُقْل أَأَنُتْم  صدق هللا العظيم إذ أمران أن نقول هلؤالء املشركني 
وضعفكم   كصلحة  َأْعَلُم    وعجزكم،  و ا  ويضرهم  البالد  ينفعهم  وكا  ُ    العباد  اّلله َأِم 

:الذي له الواء احلسد والصفات العليا؟! 140البقرة . 
ُ يـَْعَلُم    أي  اجلواب يف آية أخر  ليقرر حقيقة دامغة خالدة ال تقبل املراء وال اجلدال:  َواّلله

 . 216البقرة:َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن  
ُ اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو    وقال تعاىل:  وال حاكم حبق إال هللا  ا أي ال مألوه وال معبود وال ُمطاع  اّلله

    ملاذا؟ اجلواب أي  مباشرة لنه ..   ُّاحْلَي .. ًا الذي ال نوت أبداً، وله دائم البقاء أزاًل وأبدا
ا القائم على شؤون وتدبري ورعاية خلقه .. يرعاهم بلطفه، وفضله، وعدله، ورمحته  اْلَقيُّوُم  ولنه  

أنه   قيوميته  نـَْوٌم    الَ     .. ومن َتام وكمال  َواَل  ِسَنٌة  تع يه  ََتُْخُذُه  يغلبه النعاس، وال  ا أي ال 
غفلة وال سهو وال نوم، بل هو القائم على خلقه ابحلفي والرعاية، ال خيفى عليه شيء .. وال قيام 

 . 255البقرة:َما يف السََّماَواِت َوَما يف اَلْرِض    ، وهو مع ذلك كله له ملك  للخلق إال به 
ل الذي يطرح نفسه: هل هلؤالء الرابب واملشرعني الذين يشرعون وحيلون وحيرمون والسؤا

بغري سلطان وال إذن من هللا تعاىل .. شيء من تلك الواء والصفات وا صائص ال  خيتص هبا  
إذاً ُتطاع  كيف  ال .. وال بد من أن يكون ال .. أي  السؤال اإخر:    .. فإن كان اجلواب   ا الق  
 شرع وَتلل وَترم .. وُي ك أحسن ا القني الذي له الواء احلسد والصفات العليا؟! تُ  فيم

تعاىل: قوله  ذلك  ُهَو    وحنو  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  الَِّذي   ُ اّللَّ لنه    ُهَو  ..؟  اْلغَْيِب    ملاذا  َعاِ ُ 
ذر   َوالشََّهاَدِة   مثقال  عنه  يعزب  ال  وما مهر،  ما خفي  والعَلن،  السر  يف  يعلم  وال  السماء  يف  ة 
 . 22احلشر:ُهَو الرَّمْحَُن الرَِّحيُم   الرض  

تعاىل: قوله  ُهَو    وكذلك  ِإالَّ  إَِلَه  اَل  الَِّذي   ُ اّللَّ ..؟ لنه    ُهَو  السيد  اْلَمِلُك    ملاذا  ا 
املتنزهِه عن ا الطاهر املبارك اْلُقدُّوُس   املالك جلميع الشياء املتصرإل فيها بال ممانعة وال مدافعة، 
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واملخلوقني،   النقص  ذاته  السَّاَلُم    صفات  يف  لكماله  والنقائصا  العيوب  مجيع  من  السا   ا 
ا الذي يصدِهق الصادقني كا يُقيم هلم من شواهد صدقهم، والذي يؤمِهن خلقه  اْلُمْؤِمُن    وأفعاله،  

ا القاهر  اْلَعزِيُز    قيب عليهم،  ا الشاهد على خلقه هللاعماهلم، الر اْلُمَهْيِمُن    من أن يظلمهم،  
ذل،   يناله  وال  يُغَلب  ال  خلقه    اجْلَبَّاُر    الذي  املصلح لمور  يشاء،  ما  على  خلقه  الذي جرب 

ا الذي له الكربَيء والعلو، اْلُمَتَكربِهُ    املتصرإل فيه كا فيه صالحهم، العظيم إذا أراد أمراً فعله،  
سوء،   عن كل  وتعامم  اّللَِّ    ُسْبَحانَ   املتعا   وتعاىل  ا الق  تنزه  ُيْشرُِكوَن    ا  احلشر: َعمَّا 

إىل  262] 23 ويتحاكمون  ويطيعوهنم،  فيعبدوهنم  وشركاء  أنداداً  ـ  دونه  ومن  ـ  معه  فيتخذون   .]
شرائعهم وقوانينهم .. وهم ال نلكون شيئاً من تلك الصفات والواء احلسد اإنفة الذكر وال  

 .. بل صفات النقص والعجز واجلهل تالحقهم طيلة حياهتم!  حده خيتص هبا ا الق و 
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو    وقال تعاىل:  ومن أواء    .8طه:َلُه اْلَْوَاء احْلُْسَد    ملاذا ..؟ لن    اّللَّ

احلسد:   اجلميلهللا  القدير،  ا بري،  العاِ ،  ..  ،  احلق،  العليم،  احلَكُم  وال   الذي ال يقضياحلكيم، 
والذين من واجلمال املطلق ..  حيكم وال أيمر إال ابحلق املطلق، والعدل املطلق، وا ري املطلق ..  

شيء من تلك الواء وتلك الصفات .. بل هم جمبولون   دونه ال يقضون بشيءا لهنم ليس هلم 
    على صفات القصور والضعف، واجلهل، والعجز!

ُ يـَْقِضي ابِ   كما قال تعاىل: َوالَِّذيَن    ا لن له الواء احلسد والصفات العليا، حْلَقِه َواّللَّ
اَل يـَْقُضوَن   ا فيعبدوهنم ويطيعوهنم ويتحاكمون على شرائعهم من دون هللا ..  َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه  

ولو قضوا وحكموا فقضاؤهم وحكمهم ليس بشيءا لنه صادر عن معترب وذي ابل ..  ا  ِبَشْيٍء  
 . 20غافر:  ِإنَّ اّللََّ ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  ضعف وقصور  جهل وعجز و 

تعاىل: يُوِقُنوَن    وقال  لهَِقْوٍم  ُحْكماً  اّللِه  ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  ُغوَن  يـَبـْ اجْلَاِهِليَِّة  َأَفُحْكَم 
:الصفات  . فال أحسن من هللا تعاىل حكماً وال قضاءا لن هللا تعاىل له الواء احلسد و 50املائدة

العليا وال  من مقتضياهتا أن ال يقضي وال حيكم إال ابلحسن والمجل والفضل والنفع .. وكل 
فهو من حكم اجلهل واجلاهلية واهلو  الذي َيب    حكم غري حكم هللا، ويكون مغايراً حلكم هللا 

ص وعجز صاحبه وال اعتزاله والرباء منها لنه ال أي  خبري .. وفيه من القصور والنقص كقصور ونق
 بد!   

تعاىل:  اّللِه    وقال  ُهَد   ِإنَّ  وقصراً  ُقْل  اهْلَُد     ا حصراً  إال  ُهَو  بعده  ليس  الذي  ا 
َأْهَواءُهم    الضالل   اتَـّبَـْعَت  يشرعونه وحيسنونه ويقبحونه ويرَتونه  َولَِئِن  ما  من عند  ا وهي كل 

 
 تفسري ابن كثري. اء هللا احلسد الواردة يف اإية، انظر معاو وتفسري أو  262
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ا أي من الدين  بـَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم    بغري سلطان من هللا، وبعيداً عن هد  هللا  أنفسهم  
 .  120البقرة:َما َلَك ِمَن اّللِه ِمن َوِ ٍه َواَل َنِصرٍي     ، والشرائعوالتوحيد

قوله َأهْ   تعاىل:   وكذلك  تـَتَِّبْع  َواَل  فَاتَِّبْعَها  اْلَْمِر  مِهَن  َشرِيَعٍة  َعَلى  َجَعْلَناَك  اَل مثَّ  الَِّذيَن    َواء 
 . 18اجلاثية:يـَْعَلُموَن  

فدلت اإية الكرنة أن كل صاحب شرٍع خُيالف بشرعه شرع هللا تعاىل فهو صاحب هو ،  
 ومن الذين ال يعلمون ..!

وخالفه كفر، وردة، وملم  وعدل،  ومنها: لن احلكم كا أنزل هللا إنان وتوحيد،  
ال تقبل عند املسلمني االستهانة    وجحود وخروج من الدين .. فاملسألة من هذا اجلانب   :وفسوق

أو ال اخي أو التأخري أو أنصاإل احللول .. أو التفاوض .. فإما احلكم كا أنزل هللا فحينئٍذ يكون 
اةنان واةسالم .. ويكون العباد داخلني يف توحيد وعبادة هللا تعاىل وحده .. وإما احلكم بغري ما  

وشرائع  الطاغوت  إىل  والتحاكم  هللا  والفسوق،   أنزل  والظلم  الكفر  يكون  فحينئٍذ   .. الطاغوت 
 والشرك، والردة، وا روج من اةسالم .. وتكون العبودية للطواغيت.  

تعاىل: قال  يف   كما  َيَُِدوْا  اَل  مثَّ  نَـُهْم  بـَيـْ َشَجَر  ِفيَما  حُيَكِهُموَك  َح ََّ  يـُْؤِمُنوَن  اَل  َورَبِهَك  َفاَل 
 . 65النساء:َقَضْيَت َوُيَسلِهُموْا َتْسِليماً    أَنُفِسِهْم َحَرجاً ممِهَّا

قال ابن القيم رمحه هللا:" أقسم سبحانه بنفسه املقدسة قسماً مؤكداً ابلنفي قبله عدم إنان  
ا لق ح  حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم من الصول والفروع وأحكام الشرع، وأحكام املعاد  

م اةنان كجرد هذا التحكيم ح  ينتفي عنهم احلرج وهو ضيق وسائر الصفات وغريها، و  يثبت هل
القبول، و   وتقبله كل  االنفساح  له كل  وتنفسح  االنشراح  الصدر، وتنشرح صدورهم حلكمه كل 
املنازعة،   وعدم  والتسليم  ابلرضى  حكمه  مقابلة  إليه  ينضاإل  ح   أيضاً  بذلك  اةنان  هلم  يثبت 

 هـ.    -وانتفاء املعارضة واالع اض "ا 
تعاىل: فَِإن    وقال  ِمنُكْم  اَلْمِر  َوُأْوِ   الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوْا   َ اّلله َأِطيُعوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  ََي 

َخرْيٌ  َذِلَك  اإِخِر  َواْليَـْوِم  اِبّللِه  تـُْؤِمُنوَن  ِإن ُكنُتْم  َوالرَُّسوِل  اّللِه  ِإىَل  فـَُردُّوُه  َشْيٍء  يف  وَ تـََنازَْعُتْم  َأْحَسُن   
 .59النساء:ََتِْوياًل  

 أفادت هذه اإية الكرنة معاٍن عدة: 
،  يبلغ عن هللا   طاعة مطلقةا لن النيب   وطاعة رسوله   منها: وجوب طاعة هللا 

تعاىل: قال  اهلو  كما  عن  ينطق  ال  اهْلََو     وهو  َعِن  يَنِطُق  يُوَحى .  َوَما  َوْحٌي  ِإالَّ  ُهَو   ِإْن 
:4-3النجم . 
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طاعة هللا تعاىل، وفيما ليس فيه  من املسلمني طاعة مقيدة ب  المر  ومنها: وجوب طاعة أو  
 .إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية ا الق  معصيةا 

ومنها: يف حال حصول النزاع مع أو  المر، أو أو  المر بعضهم مع بعض .. َيب رد 
 .  سنة بعد وفاة الرسول  النزاع والتحاكم إىل هللا والرسولا أي إىل الكتاب وال

قوله   يف  الوارد  الذكر  من  السنة  وأن  لكتابه،  تعاىل  هللا  حمفومة كحفي  السنة  أن  ومنها: 
عباده هللان   . إذ يستحيل أن أيمر ا الق  9احلجر:ِإانَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذهِْكَر َوِإانَّ لَُه حَلَاِفُظوَن    تعاىل:

 . وال موجود.يردوا نزاعاهتم إىل شيء غري حمفوع .
ومنها: أن الكتاب والسنة فيهما حل لكل نزاع أو تنازع يقع فيه البشر .. إذ يستحيل أن  

عباده هللان يردوا نزاعاهتم إىل شيء مث ال َيدوا يف هذا الشيء حاًل ملا قد تنازعوا   أيمر ا الق  
 فيه.

، فإذا انتفى الرد،  ومنها: أن من لوازم وشروط صحة اةنان رد التنازع إىل الكتاب والسنة
تعاىل: َواْليَـْوِم اإِخرِ   انتفى معه اةنان مباشرة، وهو املستفاد من قوله  تـُْؤِمُنوَن اِبّللِه  .    ِإن ُكنُتْم 

الكتاب والسنة .. وليس إىل شيء  التنازع إىل  فمن عالمات صدق اةنان ابهلل واليوم اإخر رد 
 سوا ا. 

ُْم آَمُنوْا ِكَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن  َأَ ْ تـََر ِإىَل   وقال تعاىل:  الَِّذيَن يـَْزُعُموَن َأهنَّ
بَ  َضاَلاًل  ُيِضلَُّهْم  َأن  الشَّْيطَاُن  َويُرِيُد  بِِه  َيْكُفُروْا  َأن  أُِمُروْا  َوَقْد  الطَّاُغوِت  ِإىَل  يـََتَحاَكُموْا  ِعيداً  َأن 

:الق60النساء فاعترب  ب .  .. وذلك  الصدور  له يف  ال حقيقة  زعماً  إناهنم  عدوهلم عن سبب  رآن 
وعن التحاكم إىل شرعه .. إىل التحاكم إىل الطاغوتا وكل حاكم ال حيكم كا أنزل هللا  حكم هللا 

  والرباء منه كما قال تعاىل فهو طاغوت .. َيب الكفر به، واجتنابه،    .. أو شرٍع غري شرع هللا  
أُِمرُ  بِهِ َوَقْد  َيْكُفُروْا  َأن  تعاىل:.    وْا  اّللهَ   وقال  اْعُبُدوْا  َأِن  رَُّسواًل  أُمٍَّة  يف ُكلِه  بـََعثْـَنا  َواْجَتِنُبوْا َوَلَقْد   
. ومن اجتناب الطاغوت اجتناب التحاكم إليه، وإىل شرعه، وقانونه. وحنوه  36النحل:  الطَّاُغوتَ 
يـَْعُبُدوَها  ا الطَّ َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبو   قوله تعاىل:  . أن يعبدوها يف النسك، والنذر،  17الزمر:اُغوَت َأن 

 والتحاكم .. وكل ما يدخل يف معد ومسمى العبادة. 
تعاىل: قوله  اْلَكاِفُروَن    وكذلك  ُهُم  فَُأْولَِئَك   ُ اّلله أَنَزَل  ِكَا  حَيُْكم  ُهُم  ..  َوَمن  َّْ  فَُأْولَـِئَك 

اْلَفاِسُقونَ فَُأْولَِئكَ ..  الظَّاِلُموَن   ُهُم     :الكفر، والظلم، والفسق  .  47-45-44املائدة واملراد من 
هذه اإَيت نزلت يف كفار  الوارد يف اإَيت، الكفر الكرب، والظلم الكرب، والفسق الكربا لن  

ُ فَ  : "ابن عباس ، كما قال  كي أهل الكتاب من اليهودومشر  ُأْولَِئَك ُهُم  َوَمن  َّْ حَيُْكم ِكَا أَنَزَل اّلله
قوله:   اْلَكاِفُرونَ  إىل   ،   َاْلَفاِسُقون   ،   قريظة اليهودا خاصة يف  نزلت يف  الثالث  اإَيت  هؤالء 
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وما نزل يف اليهود وطريقتهم يف احلكم بغري ما أنزل هللا، ُيستبعد أن يُراد منه الكفر [.  263]والنضري
 وملم دون ملم، وفسق دون فسق. الصغر، والظلم الصغر، والفسق الصغرا كفر دون كفر،

تعاىل: لَُه    وقال  َُتَْهُروا  َواَل  النَّيبِه  َصْوِت  فـَْوَق  َأْصَواَتُكْم  تـَْرفـَُعوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  ََي 
َأْعَمالُ  ََتَْبَط  َأن  لِبَـْعٍض  بـَْعِضُكْم  َتْشُعُروَن  اِبْلَقْوِل َكَجْهِر  اَل  َوأَنُتْم  أ2احلجرات:ُكْم  أن .  ي خشية 

، فإذا كان جمرد رفع الصوت فوق صوت النيب صلى هللا عليه  َوأَنُتْم اَل َتْشُعُرونَ   َتبط أعمالكم  
َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك  وسلم مدعاة حلبوط العمل، وال حيبط العمل إال الكفر والشرك، كما قال تعاىل:

لَ  َأْشرَْكَت  لَِئْن  قـَْبِلَك  ِمْن  الَِّذيَن  َولَ َوِإىَل  َعَمُلَك  اْ َاِسرِيَن  َيْحَبَطنَّ  ِمَن  وقال 65الزمر:َتُكوَننَّ   .
. فمن ابب أوىل أن حيبط عمل من  88النعام:ُهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن  َوَلْو َأْشرَُكوْا حَلَِبَط َعنْـ   تعاىل:
   .   ون، وشرع النيبوقان كمه وقانونه وشرعه، على حكم، يرفع ح

ؤمنني إذا ُدعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا وعنا وأطعنا من غري  لذا كان قول امل 
ِإَّنََّا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي   كما قال تعاىل:ويسلموا تسليماً،  ممانعة وال معارضة، وال حرج يف أنفسهم،  

نَـُهْم َأن يـَُقوُلوا ْعَنا َوَأطَْعَنا وَ   ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ . 51النور:ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  وَِ
 .  والتحاكم إىل هللا ورسولها يكون ابلتحاكم إىل الكتاب والسنة بعد وفاة النيب 

قول   بينما   .. املؤمنني  قول وحال  مع قضية  وحال  هذا  قلوهبم مرض،  الذين يف  املنافقني 
َوِإَذا ِقيَل هَلُْم   ةعراض، واملعارضة، والصد .. كما قال تعاىل:تتسم اب  التحاكم إىل هللا ورسوله  

اْلُمَناِفقِ  رَأَْيَت  الرَُّسوِل  َوِإىَل   ُ اّلله أَنَزَل  َما  ِإىَل  ُصُدوداً تـََعاَلْوْا  َعنَك  َيُصدُّوَن  وقال .  61النساء:  نَي 
نَـهُ  تعاىل: ُهم مُّْعِرُضوَن   ْم ِإَذاَوِإَذا ُدُعوا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ  . 48النور:َفرِيٌق مِهنـْ

: حياة حقيقية للروح واملادة معاً .. حياة آمنة  لن احلكم كا أنزل هللا فيه حياةومنها:  
واجلسد معاً .. حياة للفرد، واجلماعة، والشعوب،   بني الروح املطلوب  سعيدة مطمئنة َتقق التوازن  
 .  والمم .. حياة للبالد والعباد

 .. هللا  أنزل  كا  العباد   احلكم  عبادة  من  العباد  َترير  عز   يعين  مكمن  إىل  وأطرهم  م هت.. 
الواحد الحد، الفرد الصمد، الذي   يلد و  رب العبادا  وسعادهتم وكرامتهم، وجناهتما إىل عبادة  

 يولد، و  يكن له كفواً أحد.

 
الثر عن ابن عباس، ويعرضون عنه .. ويكثرون  فون هذا  . مرجئة العصر خي3053صحيح سنن أمل داود:   263

 ا رغبة منهم يف اجلدال عن طواغيت احلكم والظلم!يف الثر:" كفر دون كفر " اإخر  من اةشارة إىل قوله 
  ومن أراد أن ينصف ابن عباس رضي هللا عنه، ويعرإل مذهبه يف املسألة ال بد من أن أيخذ الثرين الواردين عنه    
 ، ويعمل على التوفيق فيم بينهما.  معاً 
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مات الشرك إىل نور التوحيد واةنان  احلكم كا أنزل هللا تعاىل .. يعين إخراج الناس من مل
 .. ومن ملم الدَين وجورها إىل عدل اةسالم ورمحته.

احلكم كا أنزل هللا .. يعين العدل املطلق يف الرض .. يعين إنصاإل املظلوم من الظا  مهما  
ً كان انتماء الظا  واكان الظا  شريفاً ورفي    ملظلوم.عاً وكان املظلوم وضيعاً وضعيفاً .. وأَيه

احلكم كا أنزل هللا .. يعين َتقيق السالم احلق يف الرض .. السالم الذي يقوده .. ويرعاه  
.. ويفرضه احلق وأهله .. أما الباطل ومعه أهله ال نلكون السالم احلقيقي والعادل .. وال مقوماته  

 شاهد على ذلك.خري . وفاقد الشيء ال نكن أن يعطيه .. وواقعنا املعايش .
والظل والفساد،  وا راب،  الدمار،  هذا  إيقاإل  يعين   .. هللا  أنزل  كا  والعدوان   احلكم  م، 

 مجيع أطرافها وأقطارها. الذي يضرب يف الرضا يف 
.. فإما احلكم كا  عليها إال به    احلكم كا أنزل هللا .. ضرورة ملحة ال منجاة ل رض ومن 

 أنزل هللا وإما الدمار والغرق واهلالك.  
َول ا راب والفساد واةجرام والتدمري يعمل عمله يف الرض واجملتمعات .. ومنذ زمن  ُمعْ 

.. وال بد من إيقافه .. ولن يقف إال ابحلكم كا أنزل هللا .. والسهر على تطبيق شرع هللا تعاىل بعيد  
ها،  القائم على حدود هللا والواقع في مثل:"  لذلك مثاًل فقال    يف الرض، وقد ضرب النيب  

يف أسفلها   الذين سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان  على استهموا كمثل قوم
فوقهم، من  مروا على  املاء  استقوا من  فتؤذوننا فقال إذا  ندعكم تصعدون  أعالها: ال  ، الذين يف 

أسفلها  فقال أان خرقنا يف الذين يف  لو  نؤذِ خرقاً  نصيبنا :  ي كوهم   ، و   فإن  فوقنا،  أرادوا    من  وما 
  " البخاري. أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً  على ، وإن أخذواهلكوا مجيعاً 

ً كانوا وكان موقعهم السيادي   ال بد من أن يؤخذ على أيدي اجملرمني املفسدين املخربني ـ أَيَّ
ـ ابملنع والزجر، والقصاص الشرعي .. وإال غرقت السفينة، وهلكوا مجيعاً .. وهلكت معهم البالد 

 عباد!  وال
تعاىل:  تـَتَـُّقوَن    وقال  َلَعلَُّكْم  الَْلَباِب  ُأوِ ْ  َيَْ  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يف  . 179البقرة:َوَلُكْم 

فالِقصاص الشرعي وإن بدت منه نوع قصاوة وشدة ـ ال بد منها ـ على فرد أو جمموعة أفراد آثروا  
  .. ا طأ واجلرنة  يسريوا يف طريق  أن  ..  إال  للمجتمعات    إال أن والشر  منجاة وحياة حقيقية  فيه 

 واجلماعات، وملاليني الناس. 
َتملوا النتيجة املفزعة ال  آلت إليها اجملتمعات بسبب غياب العمل ابلقصاص الشرعي .. 
َتملوا كم هي جرائم القتل، والسطو والنهب، واالغتصاب .. ال  َتصل يف اليوم الواحد، بل يف  

 يقة الواحدة .. وبصورة   تعرفها البشرية من قبل!  الساعة الواحدة، بل يف الدق
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والبحر   الرب  ويف   .. الرض  الرض كل  يف  املنتشر  واجملون  وا راب  الفساد  حجم  َتملوا 
 واجلو سواء!

وحجم  السجون  َتملوا   .. سواء  والنساء  الرجال  على  املنتشر  الظلم  حجم  َتملوا 
 االنتهاكات حلرمات وحقوق اةنسان! 

طف عدوان  َتملوا كم  أو  املرض  أو  اجلوع  بسبب  الواحدة  الدقيقة  يف  العا   يف  نوت  ل 
ِقططهم  املسرفني  من  فريق آخر  بينما   .. الضعيف  القوي على  بسبب سطو   .. الظاملني  املعتدين 

 وكالهبم َتوت بسبب التخمة واةسراإل والتبذير!
. املعتدي  الظا   للقوي  وتنتصر  تنتصف  الطاغوت  أن شرائع  ..  َتملوا كيف  قوي  لنه   .

َتكمها شريعة   أرض  يف  للضعفاء  حياة  إذ ال   .. لنه ضعيف   .. املظلوم  الضعيف  وهتمل وختذل 
 الغاب .. َتكمها شريعة الطاغوت! 

أنزل هللا   كا  احلكم  .. وغياب  الشرعي  القصاص  .. بسبب غياب  هذا كله وغريه حيصل 
 على مجيع امليادين واملستوَيت.

مِهْن َأْمراَِن  وََكَذِلَك أَ   قال تعاىل:  َنا ِإلَْيَك ُروحاً  . فالعمل ابلقرآن واحلكم 52الشور :ْوَحيـْ
به .. فيه روح وحياة للبشرية .. وإذا كان المر كذلك فإن مفهوم املخالفة يقتضي أن عدم احلكم 

ما هو ابلقرآن وابلشريعة ال  نزل هبا القرآن الكر  .. يعين املوت وا راب والدمار واهلالك .. وكل  
 مضاد للحياة احلقيقية.
ا من كل داء وخباصة منها الدواء املعنوية  َونـُنَـزِهُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء    وقال تعاىل:
َواَل  ا لهنم قابلوا التنزيل ابلتصديق واةنان فانتفعوا به ،  َوَرمْحٌَة لِهْلُمْؤِمِننَي  الروحية، الخالقية 

. لهنم قابلوا التنزيل ابجلحود واةعراض فلم يستفيدوا منه، 82اةسراء:ِمنَي َإالَّ َخَساراً يَزِيُد الظَّالِ 
 بل زادهم ـ تكذيبهم ابلتنزيل وإعراضهم عنه ـ خسارة إىل خسارهتم بكوهنم ماملني.

أنه قال:" إقامة حدٍه من حدود هللا خرٌي من مطِر أربعني    ويف احلديث فقد صح عن النيب 
  ["264 .] بالد هللا  ليلة يف 

الر وقال   لهل  خرٌي  الرض،  يف  به  يُعمل  حدي  صباحاً  :"  أربعني  ُنَطروا  أن  من  ض 
حياة ل رض وأهل الرض .. وأن هللا تعاىل جعل من املاء كل  فيه  فرغم أن املاء واملطر    [.265"]

ربعني يوماً .. وإذا  شيء حي .. إال أن العمل حبد من حدود هللا خري لهل الرض من أن ُنطروا أ
العمل كجموع حدود   لو    القول  يكون  فما   .. مع حدٍه واحد من حدود هللا  المر كذلك  كان 

 
 .  2056صحيح سنن ابن ماجه:  264
 .  2057سنن ابن ماجه:  صحيح 265
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  وأحكام هللا .. ال شك أن ا ري حينئٍذ يتضاعف، ال نكن أن يُقدَّر وال أن حُيصى، كما قال تعاىل:
َناُهم   . 16اجلن:مَّاء َغَدقاً  َوأَلَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َلَْسَقيـْ

َوََي قـَْوِم اْستَـْغِفُروْا رَبَُّكْم مثَّ ُتوبُوْا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِهْدرَاراً َويَزِدُْكْم قـُوًَّة   وقال تعاىل:
  . 52هود:ِإىَل قـُوَِّتُكْم َواَل تـَتَـَولَّْوْا جُمْرِِمنَي  

تعاىل: اْستَـْغِفرُ   وقال  َغفَّاراً  فـَُقْلُت  ِإنَُّه َكاَن  رَبَُّكْم  مِهْدرَاراً    .وا  َعَلْيُكم  السََّماء    .يـُْرِسِل 
 . 12-10نوح:َوُنِْددُْكْم هللاَِْمَواٍل َوبَِننَي َوََيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوََيَْعل لَُّكْم َأهْنَاراً  

.  3-2الطالق:ْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب  َويـَْرزُ .  ّللََّ ََيَْعل لَُّه َ َْرجاً  َوَمن يـَتَِّق ا  وقال تعاىل:
 ومن التقو  ـ ال  يعقبها الفرج واملخرج من كل كرب وضيق ـ احلكم كا أنزل هللا.  

ومن    كا أنزل هللا ..  احلكمَ ن خيوإل الناس  ومع ذلك يوجد من املنافقني من بين جلدتنا مَ  
.. هللا  أنزل  كا  َتكم  دولة  ا  خيوفوهنم  قيام  سعواقب  وأنه   .. هللا  أنزل  كا  عليهم حلكم   يجلب 

  .. ..  العداوات  ..  والفقر  العدو  هم  وهؤالء   .. بلساهنم،  وا راب  ينطق  الشيطان  قال  هم  كما 
َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن خُيَوِهإُل َأْولَِياءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوخَ  تعاىل: . 175آل عمران:اُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي ِإَّنَّ
   ََأَّنَّ يـُْؤَفُكوَن  قَاتـَل ُ  . 30التوبة:ُهُم اّلله

لكي نستفيد من احلكم كا أنزل هللا .. من شرع هللا تعاىل .. ال بد من أن نؤمن به    ـ تنبيه:
به،  .. و ضع لسلطانه وحكمه ..   .. أما من كفر  له تسليماً  وقابله ابلصد واةعراض ..  ونسلم 

  .. واملؤامرات  يستفوالكيد  التمس    منه  يد فأَّنه  الدواء واحللول لمراضه ومشاكلهلو  .. فهو   منه 
وكمن أي  الشيء وضده يف آٍن   مثله ـ يف هذه احلالة ـ كمن يضع الدواء على غري موضع الداء ..

 [. 266معاً!]
به .. وارتضوه  ا لهنم آمنوا  َونـُنَـزِهُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرمْحٌَة لِهْلُمْؤِمِننَي    قال تعاىل: 

سواء   والعامة  ا اصة  حياهتم  شؤون  مجيع  يف  لنفسهم  يَزِيدُ   حكماً  َخَساراً    َواَل  َإالَّ  الظَّاِلِمنَي 
:لهنم كفروا به، وأعرضوا، وصدوا عنه .. فأَّن يستفيدون منه؟!82اةسراء . 

ري، وعدل .. لكن  ا هد  لكل حق، وخَذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِه ُهًد     قال تعاىل:و 
اجلواب:ملن أيتيك  َومِمَّ .  لهِْلُمتَِّقنَي    ؟  الصَّالَة  َويُِقيُموَن  اِبْلغَْيِب  يـُْؤِمُنوَن  يُنِفُقوَن الَِّذيَن  َرزَقْـَناُهْم  ا 
: أما الظاملون الذين ال يؤمنون ابلغيب، وال يقيمون الصالة، وال ينفقون مما رزقهم 3-2البقرة .

 عوا من هذا الكتاب املنزهل العظيم؟! هللا .. فأَّن أن ينتف
 

تعاديه يوجد فريق من    266 .. بل  به  يُطالبون اةسالم هللان يعا  مشاكل جمتمعات، وأنظمة .. ال تؤمن  الناس، 
وَتاربه .. وَتارب أهله .. على اعتبار أن اةسالم فيه حل وعالج لكل مشكل .. وهؤالء بطلبهم هذا خُيالفون 

 !النقل، والعقل



 226 

ُهم مَّن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهـِذِه ِإنَاانً فََأمَّا الَِّذيَن    وحنوه قوله تعاىل:  َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ
َوَماُتوْا    مََّرٌض فـََزاَدهْتُْم رِْجساً ِإىَل رِْجِسِهمْ َوَأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم  .َيْستَـْبِشُروَن  آَمُنوْا فـََزاَدهْتُْم ِإنَاانً َوُهمْ 

ا أي كفراً إىل كفرهم،     فـََزاَدهْتُْم رِْجساً ِإىَل رِْجِسِهمْ    . فقوله: 125-124:التوبةَوُهْم َكاِفُروَن  
يتنزه  ما  قابلوا  لهنم  وملمهما  ابطلهم  إىل  وملماً  واجلحود  وابطاًل  ابلكفر  والسور  اإَيت  من  ل 

فأضافوا إىل تكذيبهم السابق ملا قد تنزل من الكتاب تكذيباً جديداً آخر ملا قد تنزل اةعراض ..  و 
وا بذلك  اددفاز من السور واإَيت .. وإىل إعراضهم السابق إعراضاً جديداً آخر جلديد التنزيل ..  

 كفراً وضالاًل، وعذاابً.
النيب   احلديث، فقد صح عن  والِعْلِم،    اهلَُد   من  به  هللاُ   َعَثيِن بَـ   ما  َمَثلُ قال:"    ه أن  ويف 
الكثرِي أصاب أرًضا، فكان   الغيِث  الكثرَي،   منهاكَمَثِل  الَكَ َ والُعْشَب  فأَنـْبَـَتِت  قَِبَلِت املاَء،  نَِقيٌَّة، 

فنفع    منهاوكانت   املاَء،  أَْمَسَكِت  وأصابت    هللاُ أجاِدُب،  وزرعوا،  وَسَقْوا  فَشرِبُوا  الناَس،   منهاهبا 
  ماونفعه   هللِا،فـَُقَه يف ِديِن    َمن  َمَثلُ ئفًة أخر ، إَّنا هي ِقيعاٌن ال َُتِْسُك ماًء وال تـُْنِبُت َكَ ً، فذلك  طا

" متفق   به الذي ُأْرِسْلُت    هللاِ    ُهدَ   يـَْرَفْع بذلك رأًسا، و  يـَْقَبْل    من  وَمَثلُ فَعِلَم وَعلََّم،    به  هللاُ   بعثين
 عليه.  

ال  النقيهة  املاء،    فمثل  الكثريَ قبلت  والُعْشَب  الَكَ َ  قبل    فأَنـْبَـَتِت  الذي  املؤمن  مثل   ..
 نتفع به لنفسه، ونفع به اإخرين .. وهذا أحسن الناس. اةنان والعلم فا

ومجعت  ومثل الجادب ـ الرض الصلبة ال  ال ينضب منها ماء، وال تُنبت كً  ـ فأوعت  
وهذا  ينتفع به لنفسه ..    ينتفع به اإخرون، من دون أن ل  لعلممثل من َيمع ااملاء من غري ك  ..  

َكَمَثِل احْلَِماِر    وقوله تعاىل:.  3:الصفَكرُبَ َمْقتاً ِعنَد اّللَِّ َأن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن    :فيه  ممن يُقال
 .  5اجلمعة:حَيِْمُل َأْسَفاراً  

. تنبت ك   وال  ماًء  َتسك  ال  ال  القيعان  ال  ومثل  الذين   .. والكافرين  املنافقني  مثل   .
ونفعوا   أفادوا  هم  وال  انتفعوا،  هم  فال   .. شيئاً  والعلم  اهلد   من  أسوأ   .. غريهم  يقبلون  وهؤالء 

 !الناس
ـ قلنا ونقول: بوجوب   منها يكفي  ـ وواحد  الذكر أعاله  وبعد، لجل مجيع الوجه اإنفة 

أنزل هللا   كا  ااحلكم  احلياة  والعامة  يف مجيع شؤون  منها  أنزل هللا،  اصة  كا  احلكم  .. وأن قضية 
 ! أو التغاضي عنها، من أجل مكاسب ومصال أخر  ..ة أساسية ال نكن ُتاوزها،  قضية عقدية كليه 

والكرامة،   ابلعزة  املفعمة  احلياة  وتكون   .. النجاة  تكون  فحينئٍذ  أنزل هللاا  كا  احلكم  فإما 
أنزل هللاواحلرية، والعدل، والمن والما ما  بغري  الكفر، والظلم، ن .. وإما احلكم  ا فحينئٍذ يكون 

   ويكون الدمار واهلالك!وتكون العبودية للعبيد .. والفسوق .. 
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ال تقبل أنصاإل احللول .. وال الوقوإل وسطاً ـ كما حيلو للبعض ـ  احلكم كا أنزل هللا  قضية  
القسمة بني ا الق واملخلوق .. تقبل  ال  ما  ال إىل هؤالء، وال إىل هؤالء .. ك   يف منتصف الطريقا

.. لغريه  وهذا  هلل،  ..  هذا  لشركائهم  وهذا  هلل،  واملعابد،    هذا  املساجد  ولشرعه  والحوال هلل 
 أو يرضى  فحينئٍذ من يفعل ذلك،الشخصية .. وما سو  ذلك من شؤون احلكم واحلياة لغري هللا .. 

املنه    هذا  من كتاب هللا..  الضال  لنفسه  تعاىل:نصيبه  قوله  تعاىل،      اْلِكَتاِب بِبَـْعِض  ْؤِمُنوَن  َأفـَتـُ
يـَُردُّوَن ِإىَل   َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاء َمن يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّنـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

تـَعْ  َعمَّا  بِغَاِفٍل   ُ اّلله َوَما  اْلَعَذاِب  تعاىل:.  85البقرة:  َمُلونَ َأَشدِه  ِإىَل   وقوله  الَ  َذِلَك  َبنْيَ  مَُّذْبَذِبنَي 
 . 143النساء: فـََلن ُتََِد َلُه َسِبياًل َهـُؤالء َواَل ِإىَل َهـُؤالء َوَمن ُيْضِلِل اّللهُ 

 : صفة احلكم كا أنزل هللا كيف تتم، ومن املسؤول عنها ..؟  مسألةـ 
ـ وكل حبسبه ـ أقول:   يرعى من    وفيموماله،  َيب أن حيكم كا أنزل هللا يف نفسه،    اجلميع 

.. واجلميع مسؤول عن إقامة شرع هللا تعاىل، واحلكم كا أنزل هللا .. حبسب موقعه  والمور  الشياء  
، والرجل وماهلا، وبيتها، وفيم اس عاها هللا إَيههللا تعاىل يف نفسها،    فاملرأة َتكم كا أنزلومكانته ..  

، وا ادم حيكم كا أنزل هللا هللا إَيه  اس عاهوفيم  وأهله، وعمله،  وماله،  كا أنزل هللا يف نفسه،  حيكم  
نفسه،   يف  أنزل هللا  كا  حيكم  ا ليفة  أو  واحلاكم   .. عليه  اسُ عي  وما  سيده،  مال  ويف  نفسه،  يف 

اجلميع أن يُطالبوا   كما أن على  وما استؤمن عليه من شؤون البالد والعباد ..  وحاشيته، ورعيته ..
 انتقاص، أو هتميش .. أو ُتاوزات من  ابحلكم كا أنزل هللا .. وأن حيرسوا احلكم كا أنزل هللا من أي 

 !  قبل أي طرإل أو فريق من الناس
فقضية احلكم كا أنزل هللا ليست مسؤولية احلاكم أو ا ليفة وحسب .. مث على البقية من  

فَاتَـُّقوا    يعنيهم يف شيء .. فهذا الفهم ا اطئ مردود بقوله تعاىل:الناس أن يناموا، وكأن المر ال
. فالتكاليف ـ كل التكاليف ـ كا يف ذلك احلكم كا أنزل هللا .. َيب  16التغابن:ُتْم  اّللََّ َما اْسَتطَعْ 

  يف  تعاىل هللا  ه، فمن استطاع أن يُقيم حكم وشرع  أن ُتؤتى، ويُعمل هبا كل حبسب استطاعته وموقع 
ومعهده .. ال  أو شركته، ومصنعه .. أو مدرسته  أو مزرعته،  أسرته .. أو عمله ومتجره،  و   نفسه، 

يُعذر لو ختلف أو قصهر فيم يستطيعه .. حبجة أن احلاكم أو الرئيس احلاكم للبالد   حيكم كا أنزل 
نَـ   هللا أو أنه مقصر يف احلكم كا أنزل هللا .. قال تعاىل: ِكَاُكلُّ  . 38املدهثر:َكَسَبْت رَِهيَنٌة    ْفٍس 

تعاىل:  تَ   وقال  َواَل  َها  َعَليـْ ِإالَّ  نـَْفٍس  َتْكِسُب ُكلُّ  ُأْخَر   َواَل  ِوْزَر  َواِزرٌَة  وقال 164النعام:زُِر   .
َها َما اْكَتَسَبْت   تعاىل: ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ  . 286:البقرةاَل يَُكلِهُف اّلله

كلُّكم راٍع ومسؤوٌل عن رعيِته، فاةماُم راٍع  أنه قال:"    ويف احلديث، فقد صح عن النيب  
وهو مسؤوٌل عن رعيِته، والرجُل يف أهِله راٍع وهو مسؤوٌل عن رعيِته، واملرأُة يف بيِت زوِجها راعيٌة، 
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راٍع وهو مسؤوٌل عن   راٍع وكلُّكم   ،ِتهرعيوهي مسؤولٌة عن رعيِتها، وا ادُم يف ماِل سيِده  فكلُّكم 
 " البخاري.   مسؤوٌل عن رعيِته

ال يوجد شخص يستطيع أن يقول عن نفسه أنه ليس مسؤواًل، وال راعياً، وال حاكماً على 
وراعياً حبسب موقعه، وصفته .. "   أن يكون حاكماً  بد من  إذ ال  راٍع وكلُّكم االطالق ..  فكلُّكم 

 ".    مسؤوٌل عن رعيِته
ا اجلميع يلتزم احلكم كا أنزل هللا يف نفسه، وبيته، وفيم نلك، ويستطيع .. حينئٍذ مث عندم

أو  احلاكم،  على  سيصعب  .. كما  والدول  احلكومات  مستو   على  أنزل هللا  كا  احلكم  سيسهل 
يف   اةسالم  دولة  أقيموا  قال:  من  وقد صدق   .. أنزل هللا  كا  احلكم  عن  يتنكب  أن  العام  اةمام 

 يوتكم .. تقم يف أرضكم، ودولكم.  أنفسكم وب
 

 * * * * * 
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 ة. طيَّ الوسَ  -13
ق ويراد هبا  .. تستهويها النفوس وترتضيها .. يف كثري من الحيان ُتطلَ كلمة مجيلة  الوسطيهة  

 .. يُراد منها التعطيل، أو اةفراط أو التفريط! معًد ابطالً 
التوسه  منها  ويُريد  يُطلقها  و فريق   .. والباطل  احلق  بني  املو ط  احلق  اختيار  بني  الوسط  قف 

النقطة يف    اطل يتنازل عن بعض حظومه ليلتقي مع الطرإل اإخروالباطلا حيث كل من احلق والب
وسط  بينهما  الوسط   وكحل  الفريق  ..  بينهما  ..  هذا  عند  الوسطية  هي  وما  فهذه  ـ  الناس  من 

 !  ةاحلقه ة الشرعيللوسطية خاطئ أكثرهم! ـ وهذا فهم 
 .9القلم:وا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنوَن  َودُّ   قال تعاىل:
ْولَِياء مثَّ  َواَل تـَرَْكُنوْا ِإىَل الَِّذيَن مََلُموْا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِهن ُدوِن اّللِه ِمْن أَ   وقال تعاىل: 

 . 113هود:اَل تُنَصُروَن 
وهذا  .  باس: وال َتيلوا إىل الذين ملموابن جرير عن ابن عقال اقال ابن كثري يف التفسري:  

   هـ. -ا أي ال تستعينوا ابلظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم هللاعماهلما القول حسن
َناَك َلَقْد ِكدتَّ تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم شَ   وقال تعاىل: ََذقْـَناَك ِضْعَف احْلَيَ  .ْيئاً َقِلياًل َوَلْواَل َأن ثـَبَـّتـْ اِة  ِإذاً لَّ

َنا َنِصرياً َوِضْعَف اْلَمَماِت مثَّ الَ   ضعف عذاب احلياة، لذقناك  . أي  75-74اةسراء:ُتَُِد َلَك َعَليـْ
 وضعف عذاب املمات، يوم اإخرة. 

آخر   الوسطيه وفريق  واحلدود  يُطلق  القيود  من  التفلهت  منها  ويريد   .. إليها  ويدعو   .. ة 
بار أن الدين يدعو إىل التوسط والوسطية املنافية للتشدد  على اعتوتعطيل الشريعة ..  الشرعية ..  

 .. وهذا أيضاً فهم ابطل وخاطئ للوسطية الشرعية! 
شؤون دينه إما إىل الغلو واةفراط .. وإما إىل  ـ أو غالب ـ  وفريق آخر تراه َينح يف مجيع  

 يف الدين!  توسط والالتفريط واجلفاء .. مث حيسب كل منهما أنه على حق، وأنه ينته  الوسطية 
ـ   يرفض الوسطية .. تراه  وفريق آخر ـ كردة فعل خاطئة عن املذاهب الوارد ذكرها أعاله 

ويستهجن الدعوة إليها .. ويعتربها ُسبهة ونقصاً يف الدين .. وهذا أيضاً فهمه خاطئ عن " الوسطية 
 " الشرعية!

هللا دين  يف  هي  احلقهة، كما  الوسطية  نبني  أن  علينا  يتعني  ..  لذا  تعاىل  ط، الوسَ   فنقول: 
..  ية  الوسط و  والفضل  وا ري،  العدل،  .. تعين  وأحسنه  وأفضله،  وأعدله،  خريه،  الشيئ،  فوَسط 

 .. والوَسطا أي الخري، والفضل، والعدل. طاًا أي خياراً وعدوالً ووسَ 
تعاىل: َأقُ   قال  َأَ ْ  َأْوَسطُُهْم  ُتَسبِهُحوَن  قَاَل  َلْواَل  لَُّكْم  العلم  28لم:القل  أهل  قال   .

 ا أي أعدهلم، وأعقلهم، وأفضلهم، وخريهم.   َأْوَسطُُهمْ  والتفسري: 
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ومعاو   لوازم  والعدل  ومن  التوسط  ا ريية  منها  ويُراد  الوسطية،  ُتطلق  أن  طرفني  ..  بني 
 نوح إىلوسط بينهما من غري جوا ري  ابطلنيا إفراط وتفريط .. غلو وجفاء .. فيكون احلق والعدل  

كما يكون من مهمة الوسطية وأهل التوسط وال إىل غلو وال إىل جفاء ..  إفراط وال إىل تفريط ..  
 االعتدال. لتفريط إىل احلق، و واالعتدال أطر طريف اةفراط وا

املرجئة اجلفاة .. وإَّنا هو وسط بينهما  إرجاء  فاحلق ليس مع غلو ا وارج الغالة، وال مع  
ة يف القضاء والقدر، كما أنه ليس على قول القدرية الناكرين للقدر،  .. وهو ليس على قول اجلربي

واةَيس المن  بني  وسط  وهو كذلك   .. بينهما  وسط  املشبهة   وإَّنا  بني  الصفات  يف  ووسط   ..
وسط ووسط بني اةسراإل والتقطري ..  واالنغماس يف الشهوات ..  ووسط بني الرهبانية  واملعطلة ..  

 ذهب الناس فيها مذاهب اةفراط والتفريط، مذاهب الزَيدة والنقصان!  يف مجيع شؤون الدين ال 
ا الطحاوية:  قال  العقيدة  مق  يف  تعاىل:لطحاوي  ِديناً    قال  اِةْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت 

:المن 3املائدة وبني  والقَدر،  اجلرَْب  وبني  والتعطيل،  التشبيه  وبني  والتقصري،  الغلو  بني  وهو   .
     هـ.  -واةَيس ا

السالكني   مدارج  يف  القيم  ابن  إال  2/102وقال  هللامٍر  أمر هللا  ما  السلف:  بعض  قال   :
وللشيطان فيه نزغتان: إما إىل تفريط وإما إىل جماوزةا وهي اةفراط، وال يبا  هللايهما مفر، زَيدة أو 

 هـ.   -نقصان ا
عدواًل، وما كانوا ليكونوا كذلك إال  أي خياراً و   وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً    قال تعاىل:

لهَِتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس    لهنم   َينحوا يف الدين إىل الغلو واةفراط، وال إىل اجلفاء والتفريط  
:التفريط املنايف للعدل  َي . ومن  143البقرة أو  الدين إىل اةفراط  ال يصلح أن والوسطية  نح يف 

 إخرين. يكون شهيداً وحكماً على ا
:" يُدَعى نوٌح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك َي رب، فيقول: هل  قال رسول هللا  

بلهغت؟ فيقول: نعم، فُيقال لمته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما أاتان من نذير! فيقول: من يشهد لك؟ 
وََكَذِلَك   ه:فيقول: حممد وأمته، فيشهدون أنه قد بلَّغ، ويكون الرسوُل عليكم شهيداًا فذلك قول 

. والوسط: العدل "  َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لهَِتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً 
 والعدل والعدالة من لوازم الشهادة .. إذ ال شهادة لظا  أو فاسق جمروح العدالة. البخاري. 

أر  أن الوسط يف هذا املوضع هو الوسط الذي كعد اجلزء    وأانقال الطربي يف التفسري:  
الذي هو بني الطرفني، مثل وسط الدار. وأر  أن هللا تعاىل ذكره إَّنا وصفهم هللاهنم وسط لتوسطهم 
يف الدين، فال هم أهل غلوه فيه كغلوه النصار  الذين غلوا ابل هب وقوهلم يف عيسى ما قالوا فيه، 

تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب هللا وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على رهبم وكفروا  وال هم أهل تقصري فيه  
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  -اان أحبه المور إىل هللا أوسطها  به ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم هللا بذلك، إذ ك 
 هـ.

 خياراً،  أي: عدالً   وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً    وقال عبد الرمحن السَّعِدي يف التفسري: 
وما عدا الوسط فأطراإل داخلة َتت ا طر. فجعل هللا هذه المة وسطاً يف كل أمور الدينا وسطًا 
يف النبياء بني من غال فيهم كالنصار  وبني من جفاهم كاليهود، هللان آمنوا هبم كلهم على الوجه 

الن هتاون  وال  وآصارهم  اليهود  تشديدات  ال  الشريعة  يف  ووسطا  بذلك.  ابب  صار .الالئق  ويف 
الطهارة واملطاعم ال كاليهود الذين ال تصح هلم صالة إال يف بيعهم وكنائسهم وال يطهرهم املاء من  
وال  شيئاً،  ينجسون  ال  الذين  وال كالنصار   هلم،  عقوبة  الطيبات  عليهم  وقد حرمت  النجاسات، 

وأابح هللا هلم الطيبات من   بل طهارهتم أكمل طهارة وأَتها، حيرمون شيئاً، بل أابحوا ما دب ودرج. 
املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح وحرم عليهم ا بائث من ذلك، فلهذه المة من الدين أكمله  

ووهبهم هللا من العلم واحللم والعدل واةحسان ما     ومن الخالق أجلها، ومن العمال أفضلها،  
َوَسطاً    يهبه لمة سواهم، فلذلك كانوا   النَّاِس    ليكونوا  كاملني معتدلني،  ،  أُمًَّة  َعَلى  ُشَهَداء 

،  بسبب عدالتهم وحكمهم ابلقسط، حيكمون على الناس من سائر أهل الدَين وال حيكم عليهم
 هـ.    -غريهم ا 

تعاىل: ُمْسَتِقيماً    وقال  ِصَراِطي  َهـَذا  وسطاً    َوَأنَّ  السُُّبَل    حقاً  تـَتَِّبُعوْا  َواَل    فَاتَِّبُعوُه 
التفريط،   أو  اةفراط  إىل  ُتنح  ال   الضالة  اجلفاء،  الباطلة  أو  الغلو  جنبات إىل  على  واملتشعبة 

  ا أي عن السبيل الوسط احلق  فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه    يسرة    وأالطريق الوسط املستقيم ننة  
 .  153النعام:م بِِه َلَعلَُّكْم تـَتَـُّقوَن  َذِلُكْم َوصَّاكُ 
فخط خطاً، وخط خطني عن   احلديث عن جابر بن عبد هللا قال:" كنا عند النيب  ويف  

يده يف ا ط الوَسط، فقال: هذا سبيل هللا، مث تال هذه   نينه، وخط خطني عن يساره، مث وضع 
فَاتَِّبُعوُه َواَل تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرَّقَ   اإية: م ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاكُ   َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً 

 [. 267.] 153النعام:بِِه َلَعلَُّكْم تـَتَـُّقوَن  
هذه ُسُبلا على كل سبيٍل   ويف رواية: قال:" مث خط خطوطاً عن نينه وعن مشاله، وقال:

 منها شيطان يدعو إليه "، مث قرأ اإية.  
تعاىل:  الصِهرَ   وقال  املُسَتِقيَم  اهِدنَــــا  .. وهو  اَط  الوسط  احلق  الصراط  ِصَراَط    ا وهو 
ا وهم اليهود  َغرِي املَغُضوِب َعَليِهْم    ا من النبياء والصديقني والشهداء  الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم  

 
 .  11صحيح سنن ابن ماجه:  267
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. وهم النصار   7-6:الفاَتةالضَّالِهنَي    َوالَ   الذين جنحوا يف دينهم إىل التشدد، والتنطع والغلو  
 واجلفاء.   دينهم إىل التفريطالذين جنحوا يف 

ُكم والُغُلو يف الدين، فإَّنا هَلَك من كان    ويف احلديث فقد صحه عن النيبه   أنه قال:" إَيَّ
 [.268قبلُكم ابلغلوِه يف الدين "]

 [. 270[، فإنَُّه من يُغاِلب هذا الديَن يغلُُبه "] 269:" عليُكم َهدَيً قاِصدًا]وقال  
عبادِة    عن ، َيسأَلوَن  النيبِه  ُث رهٍط إىل بُيوِت أزواِج  جاء ثالوعن أنس بن مالك، قال:  

؟ قد غَفر هللُا النيبِه    منَ : أين حنن  فقالوا  ـ أي اعتربوها قليلة ـ فلما ُأخرِبوا كأهنم تَقالُّوها  ،  النيبِه  
َخُر: أان أصوُم  ا أان فإو ُأصلِهي الليَل أبًدا، وقال آ: أم ر، قال أحُدهمَذنِْبه وما َتخَّ   من له ما تقدَّم  

آَخرُ  أُفِطُر، وقال  أعتالدهَر وال  أان  أبًدا:  أتزوَُّج  فال  النساَء  فجاء رسوُل هللاِ ِزُل   ،    :أنتُم   "فقال
قلُتم كذا وكذا إو لخشاكم هللِ الذين  أما وهللِا  وأُفِطرُ ؟  أصوُم  لكين  له،  وأتقاكم  وُأصلهِ   وأرُقُد،  ،  ي 

 " البخاري.    مين فليس   ُسنَّ  عن رِغب  فَمن ، وأتزوَُّج النساءَ 
ترك   من  الذي كان  مظعون  بن  عثمان  أمر  من  ملا كان  قال:  وقاص،  أمل  بن  سعد  وعن 

قال:     !؟سن   عن ، أرغبت  َي عثمان إو   أومر ابلرهبانية  ، فقال:"النساء، بعث إليه رسول هللا  
 عن  رغب  فمن، م، وأنكح وأطلقو أصوم وأطعَ أن أصلي وأانم،    سن   من إن :  ال َي رسول هللا، قال

 [. 271 "]لنفسك عليك حقاً ، و َي عثمان إن لهلك عليك حقاً  ،مين فليس سن 
تعاىل: فاعتزَ َورَْهَبانِيًَّة    قال  للتعبد ا  الصوامع  والتزموا  النساء،  من  ابـَْتَدُعوَها      لوا  ا 

َناَها َعَلْيِهمْ    تلقاء أنفسهم ا ولكن أبوا  ِإالَّ  .. رهم هللا هبا، و  يوجبها عليهم  أيمفلم   ا َما َكتَـبـْ
 ، ومع ذلك لكنهم  ..بزعمهم  ا أي ابتغاء مرضاة هللا    ابِْتغَاء ِرْضَواِن اّللَِّ   إال أن يفعلوا وي هبنوا  

    رَِعايَِتَها َحقَّ  رََعْوَها  يراعوا أي  .  27احلديد:  َفَما  و   حيفظوا  أنفسهم       على  قطعوه  من  ما 
وهم ال يزالوان يف توسع يف النقض ملا قطعوا  فنقضوا ما تعاهدوا عليه ..  .. ، وانقطاع للتعبد  رهبانية

الزواج املثلي ـ اللواطة ـ  لنفسهم  على أنفسهم من الرهبانية .. ح  وصل هبم احلال إىل أن يبيحوا  
  .. يف كنائسهم  املثلي  والتزواج  النكاح  عقود  لقساوستهم  يعقدوا  قوأن  اعتداء كبار  وما  صص 

 
. والغلو يف الدينا هو كل ما زاد 1283، وغريهم، السلسلة الصحيحة:  رواه أمحد، والنسائي، وابن ماجه  268

 حده عن املنصوص عليه يف الكتاب والسنة. 
 أي طريقاً معتدالً وسطاً من غري جنوح إىل إفراط وال تفريط. 269
  . وقوله " يُغالب "ا أي َينح للتشدد95رواه ابن أمل عاصم يف السنة، وصححه الشيه انصر يف التخري :    270

 .. ويعتزل الرفق واالعتدال .. فال أيخذ ابلرخص الشرعية حيث ينبغي الخذ هبا.  
 .  394رواه الدارمي، السلسلة الصحيحة:  271
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ببعيد ..  الناس  .. عن مسامع  الطفال يف كنائسهم ومعابدهم  اجلنسي على  قساوستهم ورهباهنم 
تعاىل: لقوله  تصديق  رَِعايَِتَها    وهو  َحقَّ  رََعْوَها  الشذوذ،  ،  َفَما  بسبب  والرهبانية وهذا كله 

     عباده.  لتوسط يف الدين الذي أمر هللا به والعدول عن الفطرة، وااملبتدعة، 
 

 * * * * * 
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 املصلحة.   -14

املصال   اةسالم  جللب  املفاسد  ومحايتها  جاء  ودفع  وأجلها  ..  وحماربتها  ،  املصال  وأعلى 
فاملصلحة مفهوم  مفسدة الشرك والتنديد ..  أشد املفاسد ضرراً وخطراً  مصلحة َتقيق التوحيد .. و 

عظي  مدار كثريشرعي  عليه   .. ..    م  والدين  الفقه  مسائل  ذلك  و من  التشويه، مع  من  يسلم    
السقيمة  الق  والتحريف، والفهام  "، لفهامهم  املصلحة   " فأخضعوا  اصرة، ولهوائهم ورغباهتم .. 

 .. فضلوا وأضلوا! وتوجيهاته ا اصة .. بعيداً عن هدي الوحي  ومصاحلهم 
 ابطلة ملغاة شرعاً ..!ل يقرر مصاوَتصيل املصلحة ففريق َتت عنوان املصلحة، 

املصلحة،  بزعم  ..  ليقرر ما يضادها من املفاسد  شرعاً ..    وفريق آخر يلغي مصال معتربة
 وَتصيل املصال!

َتت    .. ومتشابه  حراٍم  واد  يف كل  يهيم  وتراه   .. هبا  والعمل  الشريعة،  يعطل  من  ومنهم 
 َتصيل وَتقيق املصلحة!   مزاعم

القليلة ا اصة، على  ر  على املصلحة الكرب  .. واملصال  ومنهم من يقدم املصلحة الصغ
العامة  املصال  ..    الكثرية  خري  هو  ابلذي  أدَّن  هو  الذي  فيستبدل  وَتقيق ..  املصلحة،  ابسم 

 املصلحة!  
ق املقابل واملعاكس .. كردة فعل على مجيع من تقدم ذكرهم .. وفريق آخر وقف يف الشهِ 
امل قاموسه، و فألغى املصلحة، واحلديث عن  ـ وكل استهجن احلديث  و   ..  لغته، وتفكريه صلحة من 

يف الدين، وخنوثة  عن املصلحة، وجلب املصال .. وعد املصلحة واحلديث عنها ثلماً من يتحدث ـ  
أن يعتربوه ـ وهم يف انطالقتهم حنو أهدافهم ـ ل اةسالم عاملني من أجدعاة الال َيوز لل فكرية، ووثناً 
  !.إليه .أو يلتفتوا 

فريق   إىل  قد  وهذا  إىل اةفراطجنح  جنح  تقدمه  والذي  وكال  والتسيب  التفريط    ،   ..
 ابطل .. واحلق وسط بينهما .. نستعني ابهلل تعاىل على بيانه.  خطأ و املذهبني على 
هي    فنقول: فاملصلحة   ،" املنفعة  على  "  وفائدة،  نفع  من  يرتد  ما  واجملتمع  كل  يف  الفرد 

 ال .. فهو مصلحة، ومن املصلحة.   الِعرض، وامل النسل أو ، و الدين، والنفس، والعقل
.. واملصال ال     ابلنَّقل والعقل .. ونعين ابلنقل، قال هللا، قال رسول هللا    وهي ُتدَرك 

ُتدرك ابلنقل الصحيح ال تتعارض مع املصال ال  ُتدرك ابلعقل السليم .. ويف حال التعارض يكون 
  َو  َأن تـَْعِدُلواْ َفاَل تـَتَِّبُعوْا اهلَْ  وإَّنا هو هو  وغيي وضالل، كما قال تعاىل:  العقل حينئٍذ ليس عقاًل،

:تعاىل:وق.  135النساء النَـّْفسَ   ال  َوهَنَى  رَبهِِه  َمَقاَم  َخاإَل  َمْن  اهْلََو   َوَأمَّا  َعِن  ِهَي فَإِ .    اجْلَنََّة  نَّ 
 . 41النازعات:اْلَمْأَو   
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تعاىل: ا  وقال  ِإنَّكَ َولَِئِن  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاءَك  َما  بـَْعِد  مِهن  َأْهَواءُهم  الظَّاِلِمنَي  تَـّبَـْعَت  لَِّمَن  ِإَذاً   
:وقال تعاىل:.  145البقرة   َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ممَِّن اتَـَّبَع فَِإن  َّْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأَّنَّ

بَِغرْيِ ُهًد  مهِ  يَـ َهَواُه  اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي  َن اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ اَل  اتَـَّبَع   . وقال تعاىل:50القصص:ْهِدي  َوَلِو 
 . 71املؤمنون:احْلَقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْلَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ 

 رَسَلة. منها املعتربة شرعاً، ومنها امللغاة، ومنها امل  " واملصالواملصلحة " 
وطاعة  وجهاد،  من ديٍن، وتوحيد،  نصاً  وهي كل ما أمر هللا به    مصال معتربة شرعاً:أواًل:  ـ  

ترتد على الناس  .. إال ملصلحة راجحة    فما من أمٍر أمر هللا به أو رسوله  وعدٍل وإحساٍن ..  ..  
   من علم، وجهل من جهل.ذلك م لِ هم، عَ دينهم ودنيايف اب ري 

تعاىل: لَُّكمْ كُ   قال  َوُهَو ُكْرٌه  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  ي    ِتَب  ملا  وآالم،  ا  قتل،  من  عليه  تب 
للمحبوب   َشْيئاً    وجراحات، وفقد  َتْكَرُهوْا  َأن  املتقدم ذكرها  َوَعَسى  ل سباب  َوُهَو َخرْيٌ   ا 

ا  ن َتُِبُّوْا َشْيئاً  َوَعَسى أَ   ا ملا ي تب عليه من مصال، ومنافع ترجح تلك الضرار بكثري  لَُّكْم  
ا ملا  َوُهَو َشري لَُّكْم    كالتنكب عن اجلهاد ملا يتحقق بذلك من راحة ومتاع ولذة مستعجلة ..  

املستعجل  أو النفع  ضرر يف الدين والنفس، واملال يزيد بكثري عن ذاك املتاع  من ذل، و   ي تب عليه 
فاستسلموا وارضوا كا    شك من ذلك ..  الذي َتصل بسبب ترك اجلهاد .. فإن كنتم يفوالقليل  

ُ يـَعْ  كتب هللا عليكم من القتال .. ملاذا؟   يكمن ا ري لكم أين ا أين تكمن مصلحتكم، و َلُم َواّلله
 . 216البقرة:َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن     من غريه

تعاىل:  اْلَقْوِم    وقال  ابِْتغَاء  هَتُِنوْا يف  أي يف طلبهم وقصدهم  َواَل  َتُكونُوْا    وقتاهلم  ا  ِإن 
ُْم أيََْلُموَن َكَما ََتَْلموَن  ا ملا يصيبكم من جراحات وآالم ومشقة  ََتَْلُموَن  َوتـَْرُجوَن  ، ولكن  فَِإهنَّ
اّللِه   القيامة  ِمَن  يوم  والثواب  والعزة،  والتمكني،  النصر  من  وَ   ا  يـَْرُجوَن  اَل  َعِليمًا  َما   ُ اّلله َكاَن 
 .  104نساء:الَحِكيماً 

تعاىل:و  ِفيَها    قال  َخاِلِديَن  اَلهْنَاُر  ََتِْتَها  ِمن  َُتِْري  َجنَّاٍت  يُْدِخْلُه  َوَرُسولَُه   َ اّلله يُِطِع  َوَمن 
الْ  اْلَعِظيُم  َوَذِلَك  تعاىل:13النساء:َفْوُز  أَنـَْعَم    . وقال  الَِّذيَن  َمَع  فَُأْولَـِئَك  َوالرَُّسوَل  يُِطِع اّللهَ  َوَمن 

يِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصَّاحِلِنيَ اّللهُ   . 69النساء: َوَحُسَن أُولَـِئَك رَِفيقاً  َعَلْيِهم مِهَن النَِّبيِهنَي َوالصِهدِه
من شرٍك، وفحشاء،  نصاً  عنه    ورسوله    : وهي كل ما هنى هللا شرعاً   لغاةمصال مُ اثنياً:  ـ  

فما من .. ني، وغري ذلك وٍن إىل الطغاة الظاملورك وترٍك للجهاد .. وبغي وملم .. وفساد، ومنكر .. 
يف بعض جوانبه بعض    ح  لو بدتأمٍر هنى هللا ورسوله عنه إال ملفسدة راجحة، وضرٍر راجح ..  

الظاملني .. والدخول الركون إىل  و ومظاهرة املشركني،  املصال واملنافع، كا مر، وامليسر، والراب ..  
َيْسأَُلوَنَك َعِن اْ َْمِر    وغريها من املنكرات واحملرمات، قال تعاىل:يف مواالهتم من دون املؤمنني ..  
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نَـّْفِعِهَما   ِمن  َأْكرَبُ  َوِإمْثُُهَما  لِلنَّاِس  َوَمَناِفُع  ِإمْثٌ َكِبرٌي  ِفيِهَما  ُقْل  منافع    .219البقرة:َواْلَمْيِسِر  فيهما 
نفع من  وأغلي  أكرب  إمثهما وضرر ا  ملا كان  ولكن   .. امل تبة ومصال  املصلحة  أصبحت   .. هما 

   عليهما ملغاة، وغري معتربة.
قوله الَّذِ   تعاىل:  وكذلك  َتُسبُّوْا  اّللهِ َواَل  ُدوِن  ِمن  يَْدُعوَن  اّللهَ   يَن  ِعْلمٍ فـََيُسبُّوْا  بَِغرْيِ  َعْدواً     

:إذا   فنهى هللا تعاىل عن سب أصنامهم، وطواغيتهم ـ على ما يف ذلك من مصلحة ـ  .108النعام
 أن يسبوا هللا عدواً وجهاًل بغري علم.   كان ذلك سيؤدي إىل مفسدة  كرب ، وهي

تعاىل:  مََّرٌض    وقال  قـُُلوهِبِم  يف  الَِّذيَن  ِفيِهْم    املنافقون    َفَ َ   مواالة   ُيَسارُِعوَن  يف 
املشركني يرجون  الظاملني  ومظاهرة  ُتِصيبَـ     منهم  املنفعة،  َأن  َ َْشى  َدآئَِرٌة  يـَُقوُلوَن  بغلبة َنا  ا 

ومواالهتم فيفوتنا خري وفائدة موادة املشركني  .. أو جدب وقحط ُيصيبنا ..  على املؤمنني  للمشركني  
قد  ..    وبينهم من حلف ومواالةوابلتا  ال نريد أن نقطع ما بيننا  والرباء ..  لو أمهران هلم العداء  

الظروإل   تلك  ا  والدوائر  نستفيد منها يف  فـَُيْصِبُحوْا فـََعَسى  ِعنِدِه  مِهْن  َأْمٍر  َأْو  اِبْلَفْتِح  أيَِْ َ  َأن   ُ ّلله
 .  52املائدة:ْا يف أَنـُْفِسِهْم اَنِدِمنَي  َعَلى َما َأَسرُّو 

تعاىل: َأْولَِياء    وقال  اّللَِّ  ُدوِن  ِمن  اختََُّذوا  الَِّذيَن  املصلحة،  َمَثُل  يبتغون عندهم  ا شركاء 
..واملنَ  واملنفعة  الضعف  عة،  يف  مثلهم  والوهم هؤالء   ،     َأْوَهَن َوِإنَّ  بـَْيتاً  اختَََّذْت  اْلَعنَكُبوِت  َكَمَثِل 

 . 41العنكبوت: ُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن  اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعنكَ 
ظر فيها  .. ال جمال للناملنصوص عليها يف الكتاب والسنة  واملصال املعتربة، وامللغاة شرعاً  

.. إذ َيب التسليم هلا، والعمل كقتضاها    حبسب ما هتو  النفس وتريدالرد  تيار، أو القبول و واالخ
أُ  كا  فنلتزم  وهنياًا  وابطناً،    ِمرانأمراً  ماهراً  عنه  هُنينا  عما  وننتهي  وابطناً،  ماهراً  دون به  أدَّن   من 

نَـُهْم مثَّ اَل َفاَل َورَبِهَك اَل يـُْؤِمُنونَ   ، قال تعاىل:معارضة، أو تعقيب، أو رد  َح ََّ حُيَكِهُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 . 65النساء:ْيَت َوُيَسلِهُموْا َتْسِليماً  َيَُِدوْا يف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ممِهَّا َقضَ 

ُموا َبنْيَ َيَدِي اّللَِّ َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اّللََّ   وقال تعاىل: يٌع    ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقدِه ِإنَّ اّللََّ وَِ
 . 1احلجرات:َعِليٌم 

ُ َوَرُسولُُه َأْمراً َأن َيُكوَن هَلُُم ا ِْرَيَُة ِمْن    وقال تعاىل:  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّللَّ
 . 36حزاب:الَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّبِيناً َأْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فَـ 
شهد هلا النص من الكتاب أو السنة ـ  ال    يامل كة  وهي املصال    ـ اثلثاً: املصال املرسَلة:
 [.  272إبلغاء أو اعتبار]  على وجه التحديد والتعيني ـ 

 
لكن ..  إبلغاء أو اعتبار  شهد هلا منطوق النص الشرعي على وجه التعيني والتحديد  وإن   يَ   املصال املرسلة  272
فهي من هذا الوجه   تعد  ،  تشهد هلا  وإشاراهتاوإناءاهتا ..  وإحياءاهتا ..     اجلامعة املانعة .. الشرعية  فهوم الدلة  م
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َهى َعِن اْلَفْحَشاء  كقوله تعاىل: ،  على اةطالق مرسلةمصال  َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواِةْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرىَب َويـَنـْ ِإنَّ اّلله
فكل ما يدخل يف العدل واةحسان من مسميات وأشياء .  90النحل: ُكْم َتذَكَُّروَن  َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَّ 

  فقد أمر هللا به .. وكل ما يدخل يف الفحشاء واملنكر من مسميات وأشياء فقد هنى هللا عنه. 
َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواِةْحَساِن    تعاىل: وقال      واةحسان يف كل شيء ..    . العدل يف كل شيء .. 90النحل: ِإنَّ اّلله

، وما   يُذَكر.    ما ذُكر منه بنصٍه
، جامعة  . فهذه آية عامهة2املائدة: َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلربِه َوالتَـّْقَو  َوالَ تـََعاَونُوْا َعَلى اِةمثِْ َواْلُعْدَواِن   : وقال تعاىل   

.. ما ورد فيه نص، وما   يرد .. فالشرع قد أمر به ..   وا ري، ا فيه تعاون على الرب والتقو شاملة لكل مو  مانعة، 
 فالشرع قد هنى عنه.  ، فيه نص، وما   يرد وكل ما فيه تعاون على اةمث والعدوان .. ما ورد

تعاىل:     اِبْلُعْرإلِ   وقال  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  اجْلَاِهِلنَي    ُخِذ  َعِن  حسن 199العراإل: َوَأْعِرْض  معروإل  والعرإل كل   .
تعارإل عليه الناس، وترتضيه ذوي العقول والنهى .. فيم ال يتعارض مع نص، وال مقصد من مقاصد الشريعة ..  ي

التفسري:   القرطيب يف  تعاىل: قال  اِبْلُعْرإلِ   قوله  اب   ا   َوْأُمْر  والعرإل واملعروإل والعارفة: كل خصلة   ملعروإل. أي 
 هـ.  -ا حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس

. فكل ما فيه [7517]صحيح اجلامع: أنه قال:" ال ضرر، وال ضرار "     ويف احلديث، فقد صح عن النيب   
املال .. فهو حرام .. فاحلديث شامل للنهي عن مجيع أنواع  العقل، أو الِعرض، أو  ضرر يف الدين، أو النفس، أو  

 الضرر، ما ورد فيه نص معني .. وما   يرد.  
قوله      إن هللاوكذلك  إذا:"  تعاىل حيب      " يُتقنه  أن  عمالً  أحدكم  اجلامع: عمل  "   [. 1880]صحيح  فقوله 

أم عمالً صناعياً .. أم زراعياً .. أم ،  تعبدَيً شعائرَيً  كان عمالً  ا  عمالً "ا صيغة نكرة تفيد العموما أي أي عمل  
 تعاىل حيب من عباده ذلك.  ُتارَيً .. أي عمل مشروع .. ينبغي أن يُؤتى على وجه االتقان والدقة .. فاهلل 

:" املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف " مسلم. فاحلديث عام وشامل جلميع  وكذلك قوله   
ما يدخل من مفردات ومعاو القوةا أي القوي يف دينه، وإنانه، والقوي يف علمه، والقوي، يف جسده، والقوي يف 

ي أن . فكل هذه النواع من القوة احلديث يشملها وحيض عليها .. واملؤمن ينبغماله .. القوي يف كل شيء انفع .
 .. على املستو  الفردي .. واجلماعات .. والدول. حيرص على َتصيلها وَتقيقها

وة .. أو . فكل ما يدخل يف معد الق60: النفالٍة  َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِهن قـُوَّ   وحنو ذلك قوله تعاىل:     
يؤدي إىل القوة ـ ما حدد منها بنص وما   حُيدد ـ بكل أنواعهاا القوة العلمية واملعنوية، واملادية منها سواء .. فقد  

 أمران هللا تعاىل إبعدادها، والسعي لتحقيقها. 
اً، فال وكذلك قوله تعاىل يف احلديث القدسي:" َي عبادي إو حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرم    

 مهما دقت .. ما ورد فيه ومسبباته  تظاملوا " مسلم. فاحلديث عام وشامل جلميع أنواع الظلم .. ومجيع جزئياته  
 .. َيب عليهم االنتهاء عنه. ص .. فهو مجيعه حمرم على الناس.. وما   يرد فيه نعلى وجه التعيني نص 
سواء ما حدد  ـ كل املصال ـ   َتض على َتصيل املصال  ال اجلامعة املانعة  من النصوص العامة  وغريها كثري      

ال توجد مصال مرسلة    عند التدقيق والتأملوابلتا ..  بنص    منها بنص .. أو ما أرسل وأطلق منها من غري َتديد
مطلق الشرعي  النص  إليها  ُيشر     .. االطالق  التلمعلى  أو  املفهوم،  جهة  من  وال  املنطوق،  جهة  من  ال  يح اً 
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عنمثاهلا،   الناُتة  .. ك  املصال  والتنظيمية  اةدارية  اجلالعمال  شؤون  إدارة  ش  يتنظيم 
الدواوي وشؤون  احلكومية  والعسكر،  والومائف  .. ن  والزراعي  والصناعي،  العمراو،  والتطور   .. 

 على وجه التحديد والتعيني. ص الشرعي يف اعتبارها أو إلغائها وحنوها من املصال ال    يرد الن
املرسلة ل نسان  ف النوع من املصال  ما  االجتهاد و هذا  ينفعه منها، ورد  ما  النظر يف قبول 

 لك وفق الضوابط والشروط التالية: نفع فيه .. وذ يضره منها أو ما ال
أن ال يؤدي العمل ابملصال املرسلة إىل  الفة ومعارضة ما نص الشارع على اعتباره    -1

ما قبحه وحرمه الشارع  يتعارض مع  املرسلة  املصال    يكون َتسنيا كأن  بنص  أو إلغائه من املصال
من كتاب أو سنة أو إمجاع،   شارع من مصال بنصال ا حسنه اأو فيه تقبيح ورد ملبنص،  من مصال  
 أو قياس. 

مثال ذلك: استحسان مصلحة البيع وقت صالة اجلمعة .. أو أن يسن قانون إداري يلزم  
اجلمعة،   صالة  خالل  ابلعمل  والعمال  اةدارية، املومفني  المور  من  المر  هذا  أن  اعتبار  على 

  .. املرسلة  ملعارضواملصال  َيوزا  قال فهذا ال  اجلمعة، كما  وقت صالة  البيع  عن  ينهى  لنٍص  ته 
ْيَع َذِلُكْم ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اّللَِّ َوَذُروا اْلبَـ  تعاىل:
   . 9اجلمعة:ُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  َخرْيٌ لَّ 

العامة  مع روح الشريعة، أو شيء من املقاصد  تعارض العمل ابملصال املرسلة  أن ال ي  -2
الِعرض، واملال ..  والنسل أو  والنفس، والعقل،    ال  جاء اةسالم لتقريرها، ومحايتها، وهي: الدين،

 معها.ومنسجماً بل يكون متوافقاً 
 

َياانً لِهُكلِه َشْيٍء َوُهًد  َوَرمْحًَة َوُبْشَر  لِْلُمْسِلِمنَي    قال تعاىل:   فهذا غري ممكن،   شارة، واة َونـَزَّْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
فقوله  89: النحل  .   ٍَشْيء فيه    لِهُكلِه  أي  العموما  تفيد  نكرة  مما  تبيان  ا صيغة  الشريعة  أمور  من  كل شيء 

  عاشهم، ومعادهم .. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. حيتاجه الناس يف م 
قال الشيه ابن العثيمني رمحه هللا: فما من شيٍء حيتاج الناس إليه يف معادهم ومعاشهم إال بينه هللا تعاىل يف      

 هـ.  -كتابه إما نصاً أو إناًء، وإما منطوقاً، وإما مفهوماً ا
إنه ليس شيٌء يقربكم إىل اجلنَّة إال قد أمرتكم به، وليس شيء  أنه قال:"  ويف احلديث، فقد صحَّ عن النيب     

ويف رواية:" ما تركُت شيئاً يقربكم إىل هللا تعاىل   [.2866السلسلة الصحيحة:    ]يقربكم إىل النار إال قد هنيتكم عنه " 
 إال وأمرتكم به ".

 ما يف السَّماء طائر يطرُي  ناحيه إال عندان منه ِعْلم "] و   وعن أمل ذرٍه رضي هللا عنه قال:" ترَكنا رسوُل هللا      

والتقريبا فإذا كان ما من طائر يطري  ناحيه إال وقد بني لنا    وهذا من قبيل التمثيل   .[62صحيح موارد الظم ن:  
..    وإيضاحاً أشد هلا تبياانً  منه ِعلماً، فكيف كا هو أجل وأعلى من ذلك من أمور الدين والدنياا فهو   النيبُّ 

  واحلمد هلل الذي بفضله تتم الطيبات الصاحلات. علم من علم، وجهل من جهل، 
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: سن عقوابت تعذيرية  يعة، وال  تتعارض مع مقاصد الشر املصال املرسلة غري املعتربةمثال  
من أجل  عند التحقيق معه  ابلسجن لشهر أو سنوات طوال، أو تعريض املتهم للتعذيب والضرب  

كا اهتم به .. فمثل هذه اةجراءات واملمارسات .. ح  لو جاءت َتت عنوان املصلحة    االع اإل
احلفاع  الشرع يف  تها ملقصد .. فهي مرفوضة ومردودة .. ملعارضالعامة .. وَتصيل املصلحة املرسلة 

هذه   يف  وملا   .. حق  بغري  والبدو  النفسي  التعذيب  من  سليمة  عزيزة كرنة،  البشرية  النفس  على 
  ال  صاهنا له الشرع احلنيف.املمارسات من ملم وعدوان .. وتعدٍه على كرامة وحقوق اةنسان .. 
من مصال موهومة ومزعومة    وكذلك التعليم املختلط بني اجلنسني .. وما ي تب على ذلك

القوم   احملافظة يبتغيها  على  ينص  الذي  للشريعة  العام  للمقصد  ملعارضتها  مردودة  مصال  فهي   ..
 على النسل، والِعرض. 

تدوين العلوم النافعة يف  ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ  فمثاهلا    املصال املرسلة املعتربةاأما  
إحصاء اجلند، وتنظيم العسكر وط .. وتدوين الدواوين .. و كتب ومؤلفات .. وتعلم اللغات وا ط 

وألوية   وفرق  و يف كتائب  واملواليد،  ضبط  ..  النفوس  هبم عدد  تعرإل  شخصية  بطاقات  وإخراج 
الومائف وساعات  و نسيتهم .. كذلك   الشرعية يف قوانني دوام  تنظيم  العمل .. وتقنني الحكام 

و وأحكام   امرقمة  مبوبة  على  القاضي  وكذلك تعني   .. للقضاء  ممارسته  عند  بسهولة  إليها  لرجوع 
وُتسائل املسؤولني   ،والواجبات  تابع احلقوق مدنية ومهنية .. تومؤسسات  إنشاء مجعيات، ونقاابت  

املرسلة   املصال  من  وغريها كثري   .. رَيضية  وأندية  منش ت  وإقامة   .. وتفريطهم  تقصريهم  على 
    م ومقاصد الشريعة العامة.  النافعة .. ال  تتوافق مع روح وتعالي

منها .. لن    -3 تفويت مصلحة مرسلة أعظم  العمل ابملصلحة املرسلة إىل  أن ال يؤدي 
 اةسالم جاء بتحصيل أعظم املصال املمكنة .. وليس كجرد َتصيل املصال وحسب. 

  مثال ذلك: كمن ينشغل بعلوم مباحة انفعة، على حساب علوم أكثر فائدة ونفعاً وإحلاحاً 
 .. كأن ينشغل بعلوم الشعر والدب، على حساب علوم القرآن، والعقيدة والفقه.  

اختيار   من  بد  وال   .. رَيضي  انٍد  أو  مستشفى  إنشاء  إمكانية  تتوفر  عندما  آخر:  مثال 
إنشاء انٍد رَيضي فوَّتَّ  فلو اخ ت  بينهماا  إذ ال نكن اجلمع  إنشاء املستشفى .. ولو   أحد ا، 

لعظم ال  ينبغي تقدنها هنا، ستشفى فوَّت إنشاء النادي الرَيضي .. فاملصلحة ااخ ت إنشاء امل 
العامة   الشريعة  مقاصد  إىل  على هي  والقرب  الرَيضي  النادي  أقمت  ولو   .. املستشفى  إنشاء 

 حساب املستشفى .. لوقعت يف احلرج واةمث. 
 

 ـ مسائل متفرقة:  
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الوىل   املسألة  الواحـ  المر  أحياانً  وكيف :  التوفيق،  فكيف   .. ومفاسد  يتضمن مصال  د 
 يكون العمل؟  

رجحت    وإن  فُِعل،  املفاسد،  على  فيه  املصال  رجحت  فإن  المر  هذا  يف  ننظر  أقول: 
 .   ، ومما ال خالإل فيهاملفاسد على املصال، تُِرك .. فهذا الذي دل عليه النقل، والعقل

الواحد  الشيء  أو  المر  تساوت يف  من كل وجه، وصعب    أما يف حال  واملفاسد  املصال 
ال جيح بينها .. فالراجح يف هذه احلالة ال ك .. لن فعله ال يغري من واقع المر شيئاً، وهو كمن 

يبين قدراً من العمارة مث  يزيل مقداراً معيناً من موضع مث يضع مثله .. يزيل منكراً مث يضع مثله ..  
الشر،   على  زاد  ا ري  فال   .. ..  يهدمه  ا ري  على  زاد  قد  الشر  العبث،  وال  من  واملضيعة  وهذا 

ُتذكر،   فائدة  غري  من  والطاقات  حممٍد صلى  ل وقات  أمة  العَبث،  وحنن  عن  هُنينا  عليه وسلم  هللا 
   وتضييع الوقات!

الفقهي  أن وللقاعدة  على  تنص  وال   عليها،  املتفق  جلب    ة  على  مقدهم  املفاسد،  درء   "
فيه السيئات    اعدة الفقهية يُعمل هبا يف هذا املوضع .. ويف املوضع الذي ترجحفهذه الق املصال ".

 على احلسنات، أو املفسدة على املصلحة.  
الثانية   املسألة  شرعاً  :  ـ  معترباتن  مصلحتان  َترِد  واحد،  أحياانً  آٍن  اختيار  يف  من  بد  ال 
 العمل؟  و  .. فكيف يكون االختيار،إحدا ا 
صلحتان معترباتن شرعاً، ال نكن التوفيق أو اجلمع بينهما .. إذ ال بد  عندما ترد مأقول:   

املرجو  املصلحة  على  الراجحة  املصلحة  تقدم  فهنا   .. معاً  خسارهتما  أو  إحدا ا  اختيار  حة، من 
 واملصلحة الكرب  على املصلحة الصغر . 

مراعاة  يتم وفق  أن  ينبغي  املرجوحة  من املصال  الراجحة  املصال  الكلية    وتقدير  املقاصد 
والعامة للشريعة، وحبسب التسلسل، وهي: الدين، مث النفس، مث العقل، مث النسل أو الِعرض، مث 

والتوحيد    ُقدمت مصلحة الدين  ،والتوحيد  ضت مصلحة النفس مع مصلحة الديناملال .. فلو تعار 
املصال من  سواها  ما  وعلى  النفس،  مصلحة  اجلهاد  على  شأن  يف  تعارضت    .. وغريه  ، كما  ولو 

رض .. ُقدمت مصلحة النفس، والعقل، والِعرض مصلحة النفس أو العقل أو العِ   مصلحة املال مع
،  التمييز بني أعظم وأكرب املصال من أصغرها وأقلهاالنظر و .. فهذا الضابط ال بد من مراعاته عند  

 وإال خضعت المور ل هواء، والرغبات الشخصية!
 كل وجه .. فكيف يكون االختيار؟ فإن تساوت املصلحتان من   

أقول: يف هذه احلالة يُنظر إىل أكثر املصلحتني قرابً وانسجاماً مع روح الشريعة ومقاصدها  
إىل .. فتقدم على الخر  .. فإن تساوات يف هذا اجلانب أيضاً، يُنظر حينئٍذ إىل أقرب املصلحتني  
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جا إىل  فالنظر   .. الخر   على  فتقدم  والرفق،  أي  لتيسري،  يف  والرفق  التيسري  أمور  انب  من  أمر 
إنَّ أنه قل:"    عند مورد االختيار، فقد صح عن النيب    عامل من عوامل ال جيحالدين والشريعة  

 هللَا رفيٌق حُيبُّ الرهِفَق يف المِر ُكلِهه " البخاري. 

  شانَه " مسلم.:" إنَّ الرهِفَق ال يكوُن يف شيٍء إال زانَُه، وال يُنزَُع من شيٍء إالوقال   
 [. 273:" َعلِهموا، وَيسِهُروا وال تـَُعسِهروا، وَبشِهرُوا وال تـُنَـفِهروا "] وقال   

بني أمرين إال أخَذ أيسَرُ ا، ما   وعن عائشة رضي هللا عنها، أهنا قالت:" ما ُخريِهَ رسوُل هللا   
 كان أبعَد الناِس منه " متفق عليه.      يُكن إمثاً 

دل الشارع على فساد ا وبطالهنما .. ال  يف آٍن واحد،  : أحياانً ترد مفسداتن  الثةـ املسألة الث 
 العمل؟  . فكيف يكون االختيار، و بد من اختيار إحدا ا .

عندما ترد مفسداتن معلوم من الدين فساد ا وبطالهنا، ويف آٍن واحد .. وقد تعسر  أقول:   
.. فُيدَفع الضرر الكرب ابلضرر    دفعهما معاً، وتعني االختيار، فُيختار حينئذٍ  القل مفسدة وضرراً 

 الصغر، واملفسدة الكرب  ابملفسدة الصغر ، وال بد.  
فَانطََلَقا َح َّ    كما يف قصة خرق السفينة من قبل ا ضر عليه السالما كما يف قوله تعاىل: 

نة خرقاً وعيباً فنزع لوحاً من ألواحها يف السفي  ا فأحدث ا ضر  ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقـََها  
َأَخَرقْـتَـَها      على أن يقول للخضر    يعيقها عن املضي .. وهذه مفسدة، محلت موسى   قَاَل 

ْغِرَق َأْهَلَها  . أي منكراً عظيماً .. لكن ملا كانت هذه املفسدة  71:الكهفَلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْمراً    لِتـُ
أ مفسدة  من أجل دفع  يسطو على كل سفينة َيدها  اضطرارية  ماملاً  ملكاً  أن  ـ وهي  كرب وأعظم 

سليمة يف البحر من أي عيب، فيأخذها لنفسه ابلقوة ومن دون مقابل ـ كان فعلها جائز من قبيل  
ا ضر   جواب  جاء  لذا  الصغر،  ابلضرر  الكرب  الضرر  السَِّفيَنُة    :ملوسى    دفع  َأمَّا 

يـَْعَملُ  ِلَمَساِكنَي  أيَْ َفَكاَنْت  مَِّلٌك  َورَاءُهم  وََكاَن  َأِعيبَـَها  َأْن  فََأَردتُّ  اْلَبْحِر  َغْصباً وَن يف  َسِفيَنٍة  ُخُذ ُكلَّ 
:وبعد أن نضي امللك .. وي ك السفينة .. يعود ا ضر  79الكهف .   فيصلح السفينة اثنية

 .. لتبقى لصحاهبا املساكني. 
تقدم ذكره  ما  الدالة على صحة  ا،  ومن المثلة  الت س كما هو يف  اةسالميا موضوع  لفقه 

العدو عن البالد والعباد، فيصيبوا بذلك بعض من  عدوان  أن يردوا  وذلك عندما يضطر اجملاهدون  
لكنه ملا كان ذلك من أجل و وهذا ضرر ..  هم ..  العدو ممن صان الشارع حرماهتم ودماءهبم  ت س  

والعباد  البالد  عن  أكرب  وشرٍه  أكرب،  ضرٍر  ذلك   دفع  ارتكاب  خالل  من  إال  ورده  دفعه  نكن  ال 
 جاز. الضرر الصغر، 
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يشرب    و أمن حلم ا نزير،    عندما خُيري املرء بني أن نوت جوعاً أو عطشاً .. أو أيكلكذلك   
مفسدة عظيمة .. ولكن   فأكل حلم ا نزير، وشرب ا مرمن ا مر .. ما يبقيه على قيد احلياة ..  

هذه املفسدة   .. جازت من  ملا كانت  النفس  منهاا وهي هالك  مفسدة أعظم وأشد  لضرورة دفع 
هذه   مثل  وعلى  الصغر ،  ابملفسدة  الكرب   واملفسدة  الصغر،  ابلضرر  الكرب  الضرر  دفع  قبيل 

َا َحرََّم   احلاالت َتمل القاعدة الفقهية املتفق عليها:" الضرورات تبيح احملظورات ". قال تعاىل:  ِإَّنَّ
َتَة َوالدََّم َوحَلَْم اْ ِنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغرْيِ اّللِه َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍ. َواَل َعاٍد َفال ِإمثَْ َعَلْيُكُم الْ  ِإنَّ    َعَلْيهِ َميـْ

 .  119النعام:  طُِرْرُ ْ ِإلَْيهِ ِإالَّ َما اضْ  . وقال تعاىل:173البقرة:اّللهَ َغُفوٌر رَِّحيٌم  
صال، ومعرفة الراجح من املرجوح منها ينبغي أن يتم وفق  قبل من أن تقدير املوما قلناه من   

مراعاة املقاصد الكلية والعامة للشريعة، وحبسب التسلسل، وهي: الدين، مث النفس، مث العقل، مث 
ومفسدة،  ضرراً  الشد  ومعرفة  املفاسد،  تقدير  عند  نقوله  .. كذلك  املال  مث  الِعرض،  أو  النسل 

ملفسدة يف الدين والتوحيد، أشد ضرراً ومفسدة من الضرر يف النفس، والضرر واملفسدة  فالضرر وا
من   ومفسدة  ضرراً  أشد  العقل  يف  واملفسدة  والضرر  العقل،  يف  الضرر  من  ضرراً  أشد  النفس  يف 
الضرر يف النسل أو الِعرض، والضرر واملفسدة يف الِعرض أشد ضرراً ومفسدة من الضرر يف املال .. 

التسلسل ال بد من مراعاته عند تقدير املفاسد، والعمل على دفع العلى من املفاسد ابل  فهذا  
 هي أدَّن منها.  

ر دفعهما معاً .. فكيف  املفسداتن يف الضرر واةفساد .. وتعسه   فإن قيل: يف حال تساوت 
 السبيل، وما العمل، وأيتهما ال  تُقدَّم، وأيتهما ال  ُتؤخهر؟  

هذه  أقول:    املفسدة  يف  تُزال  تاحلالة  الشريعة  ال   ملقاصد  وَتقيقاً  قرابً  أكثر  إزالتها  كون 
.. فإن تعسهر ال جيح يف هذا اجلانب .. حينئٍذ فبأيهما بدأت وقدمت، وأيهما  من الخر   وروحها  

تعاىل: لقوله  اْسَتطَْعُتْم    أخرت .. فال حرج عليك إبذن هللا،  َما   َ . ولقوله  16التغابن:فَاتَـُّقوا اّللَّ
ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها   تعاىل:  .  286البقرة:اَل يَُكلِهُف اّلله
    فعل املصال املعتربة شرعاً ..؟: مراعاة امل الت عند ـ املسألة الرابعة 
من املصال املعتربة شرعاً ال َيوز االقتصار على فعلها من دون النظر إىل م الت الفعل، وما   

 من مصال ومفاسد، على اعتبار أهنا مصال مشروعة، وَيوز القيام هبا!  قاً الحقد ي تب عليه 
على  ـ من حيث احلظر واملنع ـ  يكون هلا حكم املفسدة  أحياانً املصلحة املعتربة اجلائزة شرعاً،   

اعتبار م الهتا، وما ينت  عن فعلها من آاثر، ال على اعتبار أن الفعل ذاته ال َيوز فعله .. وهذا  
هام جداً، ال بد من مراعاته، واالنتباه إليه عند تقدير املصال واملفاسدا إذ ال َيوز للمرء أن   جانب
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م ال إىل  ينظر  أن  دون  من  لفعله،  اإنية  واملصال  الثمار  على  نظره  وما  يقتصر  البعيدة،  فعله  ت 
   ي تب عليه من مصال ومفاسد حمققة.

رغم أذية رأس النفاق  ف  وأرشدتنا إليه ..  م،قد دلت على هذا الفقه العظي  وسنة احلبيب   
وقد    ـ معتربة ومشروعة  ملسلمني .. وما ي تب على قتله اجلائز من مصال  وا  ابن سلول للحبيب  

النيب   على  الصحابة  بعض  النيب  ـ  بقتله    أشار  أن  عن    إال  ال  ،  قتلهامتنع  املفاسد  معترباً 
الفعل، والفتنة ال  قد َتصل   إليها  قتله  بني املسلمنيسيؤول  الكفار  بسبب  يقوله  ، وما نكن أن 

ـ أي يوم أن بقوله:" وهللا لو قتلته يومئذ  من قتله    علل منعه  فودعوته،    واملشركون عن النيب  
على أصحامل  وقعت رجال .. فيتحدث الناس أو قد أنوإل لرغمتطالب بعض الصحابة بقتله ـ  

 فأقتلهم صرباً "!  

منافق قتل  وتقاتل    فإذا كان  تفرق  إىل  الفتنةا  هذه  مثل  إىل  سيؤدي   .. النفاق  معلوم 
من   ذلك  ويف  بعضاً،  بعضهم  يقتلون  املسلمني  أن  الناس  يتحدث  وأن   .. واةخوان  الصحاب 

يُظهر نفاقه .. وإن كان التنفري والضرر ما فيه .. فالوىل حينئٍذ اةمساك عن قتل هذا املنافق الذي  
الصل  قتله   به  ..  جائزاً يف  القيام  ال  فليس كل جائٍز َيب  واملفاسد  املصال  النظر عن  بغض   ،

 سيؤدي إليها فعل هذا اجلائز الحقاً.
لم كبشة وقد استأذنته أن تغزو معه، وأهنا تداوي اجلريح، وتقوم    وحنو ذلك قول النيب  
رسول هللا   فقال  املريض؟  ابمر على  يغزو  حممداً  أن  الناُس  يتحدُث  ال  اجلسيا   ":[" [. 274أٍة 

من الضعف ما  ومن معه من املؤمنني    فعلل منعها من الغزو معه ح  ال يتحدث الناس أن حممداً 
محله على أن يغزو العدو ابمرأة، وما حلديثهم حينئٍذ من أثر معترب على معنوَيت جند اةسالم .. 

رحى جائز، ومصاحله  من أجل مداواة اجل  .. فغزو أم كبشة مع النيب    ة ملعنوَيت جند العدوورفع 
منها ..  أعظم  راجحة  مفاسد  إىل  ستؤدي  املعتربة شرعاً  املصال  هذه  ملا كانت  .. ولكن  ال ختفى 

 .عن أخذها، وأمرها ابجللوس امتنع النيب 
عن املباشَرِة للصائِِم،    أنَّ رجاًل سأل النيب    ،كذلك احلديث الذي يرويه أبو هريرة  و  

]فَرخََّص له، وأاتُه آخُر ف [. رخص للشيه 275نهاُها فإذا الذي رخَّص له شيٌه، والذي هناُه شابي
ُتؤمَ  توقعه  لكونه  الفتنة، والحتمال أن  بينما   يرخص للشاب لكونه ال تؤمن عليه  الفتنة،  ن عليه 
النيب  يف  املباشرة   فنظر   .. امل ال  احملظور  الرخصة،  تإىل  ينت  عن  قد  أن ،  من آاثر  وما  علماً 

 ة والصل فيها اجلواز. املسألة واحد
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عباس   ابن  يُرو  عن  عباس: الا   كذلك  ابن  فقال  توبة؟  للقاتل  هل  رجاًل سأله:  أن 
على اعتبار أن التوبة ُتب ما قبلها ولو كان كفراً  وملا ُروِجع ابن عباس يف جوابه،  ليس للقاتل توبة!  

  فاعترب    ."فأردت منعه    رأيت يف عينيه رغبًة يف القتل،  "فأجاب:وهو أشد من القتل،  وشركاً،  
ال بد من االنتباه إليه عند احلديث عن املصال واملفاسد، وعند تقدير  وهذا فقه عظيم  امل الت ..  

 وهللا تعاىل أعلم.  واملراجحة فيم بينها، املصال واملفاسد، 
العمل  لوازم  الغالة    ومن  من  فريقاً  تعاىل  هللا  إىل  الداعية  جالس  إن  العظيم،  الفقه  هبذا 

املتشددين الذين َينحون يف سلوكهم وأفكارهم إىل الغلو والتشدد .. أن ال يتكلم معهم عن آَيت 
ذلك طغياانً وغلواً .. وإَّنا  ب الوعيد .. وما أعد هللا للمخالفني املفرطني من عذاٍب أليم .. فيزيدهم  

  .. للعذر  حبه  وعن   .. تعاىل  هللا  رمحة  سعة  وعن   .. الوعد  آَيت  عن  معهم  هللا  يتكلم  أعد  وما 
 للمؤمنني والتائبني من جناٍن ونعيم مقيم .. فيأطرهم بذلك إىل التوسط واالعتدال.  

يتكلم معهم عن آَيت   التجهم واةرجاء والتفريط .. ال  لو جالس فريقاً من أهل  كذلك 
اً  للعذر ـ وإن كان ذلك حق  وعن حبه  وسعة توبته ..  الوعد والرمحة، وعن سعة رمحة هللا تعاىل ..  

.. وعن  اةسالم  العمل يف  معهم عن أ ية  يتكلم  وإَّنا   .. وتواكاًل  وتفريطاً  يزيدهم طغياانً  فهذا  ـ 
 الوعيد الشديد ملن يفرط ابلعمال الشرعية .. ليأطرهم إىل احلق، إىل التوسط واالعتدال.  

الي قد وقعوا يف  قوماً  أو   .. والرجاء، والمن  المل  قد غرهم  قوماً  لو جالس  أس  كذلك 
 .. اإخر  الفريق  يعطي  ما  وعكس  يناسبه،  ما  منهما  فريق  فيعطي كل   .. هللا  رمحة  من  والقنوط 
 ليأطر ا إىل التوسط واالعتدال فيما قد خالفوا فيه .. فإن   يتنبه هلذا الفقه .. زاد الطني بلة ..

   واالحنراإل احنرافاً! وا رق اتساعاً ..
..  العملية    هجماالتعظيم،    ا فقه اعتبار امل الت، فقهفقهالهذا   لو تنبهنا إليه،  واسعة جداً 

 وأحسنا التعامل معه بعلم وتقو ، وإخالص .. واحلمد هلل رب العاملني.  
 

  * * * * * 
  

 
 
 

 يتبع إن شاء هللا.  ... -15



 245 

  
  

 
هذا البحث قابـل للتحـديث واةضـافة إىل أن ننتهـي ـ إبذن هللا تعـاىل ـ مـن   ـ تنبيه:

.. والذي محلنا على نشر هذا الكتـاب  م واملصطلحات الواردة واملقرر حبثهاملفاهيشرح ا
قبــل إجنــازه وإَتامــه .. هــي الرغبــة يف تســريع إيصــال ا ــري ومــا   إجنــازه إىل يــد القــارئ .. 
رجاء َتصيل الفائدة والنفع يف أقرب وقت ممكـن .. ولن كـل مفهـوم لـه حبثـه ا ـاص بـها 

املفــاهيم واملصــطلحات، كمــا أن فهمــه غــري مــرتبط ارتباطــاً فنشــره غــري مــرتبط بغــريه مــن 
 مباشراً بغريه من املفاهيم واملصطلحات.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس 
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