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 ة  ـ دم ـ ـ مق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باللـه مـ   

رشور أنفسنا وم  سيئات أعاملنا، م  يهده الله فال مضل له، وم  يُضـلل فـال 
  .هادي له

   . ه إل الله وحده ل رشيك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ل إ   ل   وأشهد أن  

  َنُْتْم ُمْسلُِمون
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِلذ َوأ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
  يَا أ
 . 102آل عمران: 

  ِي َخلََقُكْم َها انلذاُس اتذُقوا َربذُكُم اَّلذ يُّ
َ
َواِحَدٍة وََخلََق  ٍس َنفْ  نْ مِ يَا أ

ِي تََساَءلُوَن بِهِ   َ اَّلذ ً َونَِساًء َواتذُقوا اَّللذ ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثذ ِمنُْهَما رَِجااًل َكثرِيا
َ ََكَن َعلَيُْكْم َرقِيباً  رَْحاَم إِنذ اَّللذ

َ
   . 1النساء:   َواْْل

  َ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ
َ
ُ وَ  يَا أ يُْصلِْح لَُكْم   .اًل َسِديداً وا قَوْ قُول

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً  ْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللذ
َ
  أ

   .  71-70األحزاب:

، ورش  أما بعد: فإنَّ أصدَق الحديِث كتاُب الله، وخرَي الهدي هدُي محمٍد  
    . بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللة يف النار محدثة    ها، وكل ات دث األمور ُمح 
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وبعد: فإن أرشف وأجل وأعظم كلمة أوحاها الله تعاىل عىل أنبيائه ورسله 
  .ل إله إل الله .. هي كلمة التوحيد إىل نبينا محمد  م  لدن آدم 

يومنا  إىلو وأعظم كلمة نطق بها اإلنسان منذ أن خلق الله تعاىل آدم  
 .ل إله إل الله .. تقوم الساعة هي كلمة التوحيد ، وإىل أنهذا
  .ل إله إل الله .. وأفضل الذكر 
 !  .. ألجلها خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب 
 ! .. واحمرت واسودَّت النريان .. وألجلها إّزيَّنت الجنان 

لولء والحرب، وا تال، والسلملقواالله تعاىل الجهاد والقتل  عوألجلها رش
 ويف سبيلها تُسري كتائب الجهاد والتحرير، ويرخص كل غاٍل ونفيس .. والرباء
..  ! 

 ل توازيها ـ فضالً ع  أن تعلوها ـ غاية أو  مصلحة .. هي غاية الغايات
..! 

كلمة تعصم دم صاحبها ـ يف الدنيا ـ وتقيل عنه العرثات، وترفع عنـه 
 ! .. لشبهاتا ودالسيف عند ور 

فم  وفاها حقهـا  .. كلمة بها وعىل أساسها يدخل الناس الجنة أو النار
بصدق وإخالص دخل الجنة، وم  أعرض عنها ومل يوفها حقها، وخالفها دخل 

 النار، وحقت عليه كلمة العذاب. 
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فهي كلمة تنفع صاحبها مهام كان منه م  عمل طالح عدا الرشك، ومـ  
لسـاموات واألرض مـ  خـري عنـده مـلء ا يشء ولو كانب رءدونها ل ينتفع امل

 !.. وحسنات
وهي كلمة لو وزنت بالساموات واألرض لرجحت عليه ، ولقسمته  ل إله  

آمرك بال إلـه إل " ـ ملا حرضته الوفاة ـ لبنه: كام يف وصية نوٍح  .. إل الله
 ت ل إله إلضع وو الله؛ فإن الساموات السبع واألرضني السبع لو وضعت يف كفة،  

، ولو أن الساموات السبع واألراضني السبع ك َّ حلقـة الله يف ك فة لرجحت به َّ

 (. 1").. مبهمًة لقصمته َّ ل إله إل الله
ومع ذلك مل تتعرض كلمة ـ عرب التاريخ وإىل يومنا هذا ـ إىل التشـويه  

 ل الله !! إ  لهل إ .. والتحريف والتأويل الفاسد كام تعرضت له كلمة التوحيد
ابتداًء م  العلامنيني الكافري ،   ..  فقد تسلطت عليها ِفرَق الضالل واألهواء  

مروراً بالصوفية املنحرفة، إىل أهل اإلرجاء والتجهم، إىل بعض جيوب السلفية 
 !! .. املعارصة الذي  جندوا أنفسهم وعلمهم للذود ع  الولة والسالطني املجرمني

سدة الباطلة ـ م  دللتها يالتهم الفا ومكرهم وتأو م  ده فقد أفرغوها ـ بكي  
وتعاملوا معها مجرد أحرف تـردد عـىل األلسـ ، مـع  .. ومعانيها ومقاصدها

 
 .  426املفرد:  صحيح األدب    1
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م  دون أن تالمس حرارة القلوب، أو   ..  طقطقة حبات املسبحة، يف زوايا املساجد 
 !  .. أن يكون لها أثراً فاعالً يف واقع حياة الناس وعملهم

منهج حياة، منهجاً متكاماًل يف  .. تكونريد لها أن معها كام أُ ا  لو مل يتعام  
التغيري؛ تغيري املجتمعات م  أوحال الرشك إىل نور التوحيد، وم  ظلم الجاهلية 
إىل عدل اإلسالم، وم  العبودية للمخلوق ـ أياً كان هذا املخلوق ـ إىل عبادة الله 

   .تعاىل وحده
 .. جلهـالتـي أنزلـت أل ومـ  الغايـة اا تـه أفرغوها م  حقيقتها وحيوي 

وصوروها للناس عىل  أنها مجرد أحرف باردة يتربك بها عند الذكر أو التالوة، ل 
 ول ينبغي لها أن تكون !!  .. مساس لها بواقعهم وحياتهم وأعاملهم

والـتك   .. وليك  منك بعدها ما يكون م  عمل .. قلها ولو باللسان مرة 
 ودية !!  الطاعة والعباملتمرد عىل  ارشبعدها كالوحش الد

تك  م  أهل النجاة واإلميان ـ يف الـدنيا واخخـرة ـ وإن مل  .. قلها مرةً  
 !!  .. تعمل بها ول بيشء م  أركان الدي  وواجباته

 واعبد بعدها ما تشاء م  اخلهة، واألصنام، والطواغيت اخمثني  ..  قلها مرةً  
.. !! 
صـٍ  منيـع مـ  ـ فأنـت يف ح مرة يف العمرو ولوما دمت قد قلتها ـ  

وأنت فوق أن يُشكك بك وبدينك وإميانك مهام كان  .. التكفري، وم  دخول النار
 !!.. منك م  عمل
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هكذا قالوا ويقولون للناس، فانعكس ذلك دمـاراً وسـلباً عـىل ديـنهم، 
لك ذ معفالناس يف واٍد وحقيقة هذا الدي  يف واد آخر، و  .. وعبادتهم، وحياتهم

م تلبيس مرجئة العرص عليهم ـ  يحسبون أنهم يُحسنون  منهم ـ بحكفإن كثرياً 
 !  .. صنعا
فحظهم م  الدي  والتوحيد أنهم يتلفظـون ـ مجـرد تلفـ  ـ بشـهادة  

وم  دون أن يـدروا شـيئاً عـ   .. التوحيد يف املناسبات وكلام طُلب منهم ذلك
 م  ذلك وعملهم بيشءٍ واقع حياتهم   يف  معانيها أو رشوطها ولوازمها، أو يُلزَموا 

.. !! 
هـان  .. وملا أصبح األمر بهذه السهولة، وبهذا التسيب والهزل والالمبالة 

فطواغيـت  .. عىل الجميع التلف  والتسرت بها، واإلتيان بها كلام طُلبـت مـنهم
 ونوالعلامنيون يتلفظ .. والزنادقة الباطنيني يتلفظون بها  ..  الحكم يتلفظون بها

حتى الشيوعيني امللحـدي   .. عبدة األوثان يتلفظون بها لرشك م وأهل ا .. هاب
وإذا .. بل ما م  كافر وفـاجر إل ووجـدناه يـتلف  بهـا .. فإنهم يتلفظون بها

تخاصم اثنان م  أهل الفجور قال أحدهام لآلخر ـ عىل وجه السب واإلسكات ـ 
 ! أي اسكت، وكفَّ خصامك ! .. وحد الله يا زملة

م  رحم الله ـ مع التوحيد، وهكذا تُذكر ل إلـه إل الناس ـ إل هكذا يتعامل  
 !!.. الله

وهؤلء كلهم كام يصور لهم أهل اإلرجاء والتجهم ـ قاتلهم الله! ـ أنهـم 
ل يجوز ألحـٍد الخـوض يف صـحة  .. مسلمون مؤمنون، وم  أهل الجنة ول بد
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عندهم م   يفعل فهو وأميا امرئٍ  .. فرإميانهم وإسالمهم، أو رمي بعضهم بالكـ
 !! .. الخوارج وغالة التكفرييني

معتمدي  يف ذلك عىل نصوص ـ ل حجة لهم فيها وهي عليهم ل لهم  ـ 
يضعونها يف غري موضعها، ويُنزلونها يف غري منزلها الصحيح، ويحملونها م  

ها ة التي أرادعيرش املعاين والتأويالت الفاسدة الباطلة ما يُخرجها ع  دللتها ال
 !  .. منها الشارع 

 م  هذه النصوص التي سلطوا أهواءهم وأفهامهم السقيمة عليها، قوله 
فقالوا هذا نص يف املسألة يفيد أن م  أىت  ."م  قال ل إله إل الله دخل الحنة:"

 !  .. بالقول ـ مجرد القول ـ فهو م  أهل الجنة
إن الله " :ه قوله جاء في  والذي صحيح  واستدلوا كذلك بحديث البطاقة ال

سيخلص رجالً م  أمتي عىل رؤوس الخالئق يوم القيامة، فينرش عليـه تسـعًة 
وتسعني سجالً، كل سجلٍّ مثل مد البرص ثم يقول: أتنكر م  هذا شيئاً ؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون ؟ يقول: ل يا رب، فيقول: أفلك عذر ؟ فيقول: ل يا رب، فيقول: 

لم عليك اليوم، فيُخرج بطاقة فيها أشهد أن ل إله نه ل ظحسنة وإ ندنا  لك ع  بىل إن
إل الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احرض وزنك، فيقول: يا رب مـا 

قال: فتوضع السجالت  .هذه البطاقة، وما هذه السجالت ؟! فقال: فإنك ل تُظلم
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سـم ثقل مع اة، ول يلبطاققلت ايف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وث

 (.  1)"الله يشء
وعىل  .. فقالوا ـ أي مرجئة العرص ـ : هذا دليل عىل صحة مذهبنا وقولنا

 !! .. فساد قول مخالفينا يف املسألة
أقول: وهذا كله ليس لهم به حجة، بل هـذه النصـوص ـ كـام سـيظهر 

 ! .. للقارئ ـ هي حجة عليهم وليست لهم
  الشـبهات التـي ينرثهـا غريها ـم لشبهة و هذه ا رد عىللذا م  قبيل ال

وقبل أن نُرشع يف بيان رشوط ل  .. املرجئة وغريهم بني عوام الناس وجهلتهم
ل بد أولً م  ذكر بعض املقدمات  .. إله إل الله التي ل بد م  استيفائها وتحققها

اً مـ  ح كثري الهامة الرضورية كتمهيٍد رضوري بني يدي هذا البحث، التي توض
العالقة مبوضوع البحث ـ التي ينبغي للقارئ أن يعرفها ويتنبـه ـ ذات  املعاين
 لها.  

   ..   راجياً م  الله تعاىل السداد والتوفيق والقبول 
 . إنه تعاىل سميع قريب مجيب 

 .وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 
 . 2127أخرجه الرتمذي، واب  ماجة، صحيح سن  الرتمذي:    1



-10- 

   : وىل مة األ املقد 
ب التسع والتسعني سجلٍّ املليئة بالخطايا والذنوب واخثام،  صاح أن 

وكذلك النصوص التي تفيد دخول الجنة م  مل يعمل خرياً قط، وغريها م   
يجب أن تُحمل عىل أن هذه السجالت، أو هذه الخطايا مهام عظمت   ..  النصوص 

يحبط العمل  رشك مبفرده ن ال ؛ أل رب ك أو كربت فإنها خالية م  الرشك أو الكفر األ 
  ..  كلياً حتى لو كان صاحبه عنده م  األعامل الحسنة ملء الساموات واألرض 

فكيف لو كان عنده السيئات الكثرية كصـاحب السجالت الوارد ذكره يف  
فم  باب أوىل أن يحبط عمله، ويكون مصريه إىل   ..  الحديث، ومل يعمل خرياً قط 

   . الخلود يف النار 

َ :  اىل قال تع  ْن يُْْشََك بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  اَل يَ إِنذ اَّللذ
َ
 ْغفُِر أ

 .  48النساء:

نذةَ : وقال تعاىل  ُ َعلَيْهِ اْْلَ ِ َفَقْد َحرذَم اَّللذ  . 72املائدة: إِنذُه ُ َمْن يُْْشِْك بِاَّللذ

ْكَت : وقال تعاىل  ْْشَ
َ
بَ َلَ لَئِْن أ َك َوَ َ َطنذ حْْ وَننذ مِْ  َعَملُْ اِرِينَ كُْ َ  َن اْلْْ

 .65الزمر:

ُكوا ََلَبَِط َعنُْهْم َما ََكنُوا َيْعَملُونَ : وقال تعاىل  ْْشَ
َ
 .  88األنعام: َولَْو أ
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وًرا: وقال تعاىل  اًء َمنْثُْ ابُ َءبَْ ٍَ فََلَعلْنَْ ْن َعمَْ وا مِْ ا َعِملُْ  َوقَِدْمَنا إََِل مَْ
يد انتفاء الفائدة أو النتفاع  م  ص التي تفهي النصو   ة كثري ا.  غريه و   . 23: ان الفرق 

  .. الحسنات املقرونة مع الرشك
فكام أن التوحيد الخالص ينفع صاحبه مهام كان منه م  عمل طالح عدا 
الرشك، كذلك الرشك فإنه ينفي النفع ع  صاحبه مهام كان منه م  عمل صالح، 

   .(1ل تتخلف)ة وص الكتاب والسنيها نصدلت علـ وهذه قاعدة سنية مطردة 
قال الله تعاىل: يا اب  آدم ! مهام عبدتني ورجوتني " : قال رسول الله   

ومل ترُشك يب شيئاً غفرُت لك عىل ما كان منك ـ أي م  عمل ـ وإن اسـتقبلتني 
ل و  لكمبلء السامء واألرض خطايا وذنوباً استقبلتك مبلئه َّ م  املغفرة، وأغفر 

  .(2")بايلأ 
   .. العبادة والتوحيد، ومل يرُشك بالله تعاىل شيئاً كون م  أهل املهم أن ي 
 " قال رجل: يا رسول الله ما املوجبتان ؟ قال:ثِنتان موجبتان" :وقال  
" م  مات ل يرُشك بالله شيئاً دخل الجنة، وم  مات يرُشك بالله شيئاً دخل النار"

  .مسلم

 
هو قول باطل ل    ..   هو التعبري السني الصحيح، أما القول: ل يرض مع التوحيد أو اإلميان ذنب هذا    1

    . فتنبه   ..   يصح، وهو م  إطالقات أهل اإلرجاء ومصطلحاتهم 
وهو أشنع بكثري م    ..  قلب كفر ظاهر يرض مع تصديق ال وم  أقوال السلفية املرجئة املعارصة: ل 

 مقولة املرجئة األوائل!! 
 .   4341أخرجه الطرباين، صحيح الجامع الصغري:   2
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جدعان كان يف الله: اب   قلت يا رسولقالت: ه عنها  ريض الل ة  ئش وع  عا 
ل ينفعه، إنه مل " الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم املسكني، فهل ذلك نافعه ؟ قال:

 ." مسلميقل يوماً: ربِّ اغفر يل خطيئتي يوم الدي 
: فال يخلد يف النار أحد  1/217قال النووي يف رشحه لصحيح مسلم  

حد مات  ه ل يدخل الجنة أ يص ما عمل، كام أن م  املعا ولو عمل د حي مات عىل التو 
عىل الكفر ولو عمل م  أعامل الرب ما عمل، هذا مخترص جامع ملذهب أهل الحق  

ـ -ا . يف هذه املسألة   . ه

  املقدمة الثانية:

فكام أن الكفر واإلميان ل ميك  أن يجتمعان يف الظاهر أو أن يلتقيـان 
واحٍد؛ فإذا حل  عان يف الباط  يف قلٍب أن يجتم  ميك   ل  لك عىل رصاٍط واحد، كذ 

يف القلب أخرج اإلميان منه كلياً، وكذلك اإلميان ل ميك  أن يحل يف القلب   الكفر
ل يجتمـُع اإلميـان ": إل بعد أن ينتفي منه الكفر أو  الرشك مطلقاً، كام قال 

 (. 1") والكفر يف قلب امرئٍ 
يـنام  قلبه أو أنه مؤم ، بميان يفيدعي اإل  م ومنه نعلم ونستفيد كذب 

 !! .. البواح يف ظاهرههو متلبس بالرشك 

 
 . 1050السلسلة الصحيحة:    1
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فالظاهر مرآة الباط  ودليل عليه، وكل منهام يؤثر ويتأثر بـاخخر سـلباً  
أل وإنَّ يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح ": وإيجاباً، كام يف الحديث الصحيح

  ." لبوهي الق ألالجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، 
ه كان كافراً يف باطنه ول بد، م  كان كافراً يف ظاهر وعليه فإننا نجزم أن   

 (.1وم  كان كافراً يف باطنه كان كافراً يف ظاهره كذلك)
لك  ميك  أن يجتمع يف القلب إميان ومعصية، أو إميان وكفر أصغر، أو  

اج إىل يحـت  ر لظـاه ذاوهواإلميان يف هذه الحالة ينفع صاحبه،  .. رشك أصغر
  .برهان أو استدلل

  املقدمة الثالثة:
فمهام قيـل يف وصـف  .. اعلم أنه ل يدخل الجنة إل املؤمنون املوحدون

بعض الُعصاة الذي  يدخلون الجنة فمعاصيهم ل تخـرجهم عـ  كـونهم مـ  
ل إ  اً واملوحد ل يكون موحد .. املؤمنني املوحدي  الذي  استوفوا التوحيد رشوطه

   .وحده بالعبادة وأفرد ربه مطلق الرشك األكرب،  نتفى عنهإذا ا

 
حتى املنافق فإن كفره يظهر عىل جوارحه ول بد، فإن خفاءه عىل الناس ل يعني ول يستلزم غري   1

بدليل أن هذا املنافق لو اختىل بنفسه   ..  تفاء هذا اليشء س دليالً عىل ان وجوده، فالجهل باليشء لي 
   . الئه وخواصه أظهر الكفر ظاهراً وباطناً، وأعرب عام يف قلبه م  كفر م  دون أدىن تردد أو بأخ 
فإن كفره الباط  يظهر عىل جوارحه لجميع   ..  أما غري املنافق الذي ل يعيش ظروف النفاق     

   . اء فيه الناس، ل خف 
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  ." ل يدخل الجنة إل نفس مسلمة": كام يف الحديث املتفق عليه
يا اب  الخطاب ! اذهب فناد يف الناس: إنه ل يدخل الجنة إل ": وقال 
اِد: رسك، ثم نف كبيا اب  عوف ! ار ": ويف رواية عند أيب داود  . " مسلم   املؤمنون 
 ."؛ أي إل ملوحد لجنة ل تحل إل ملؤم إن ا

   .(1") أُعطيت الشفاعة وهي نائلة م  ل يرُشك بالله شيئاً ": وقال 
وعليه فإن ورود األحاديث األخرى التي تفيد دخول الجنة مل  كان يف قلبه 

عـض ب يفأو م  مل يعمل خرياً قـط، كـام هـو ثابـت  .. مثقال ذرٍة م  إميان
يف قلبه  بغي أن تُحمل عىل م  كانة عند البخاري وغريه، ينيث الصحيحاألحاد

مثقال ذرٍة م  إميان زائدة عىل أصل التوحيد الذي ل ينجو صاحبه إل به، وكذلك 
الذي مل يعمل خرياً قط؛ أي مل يعمل خرياً قط زائداً ع  أصل اإلميان والتوحيـد 

  .الذي ل بد منه وم  استيفائه
قلبه مثقال حبٍة م   يقول الله تعاىل أخرجوا م  كان يف":  قوله يفو 

: واملراد بحبة الخردل هنا ما 1/73" قال اب  حجر يف الفتح .. انخردٍل م  إمي
قال ل  أخرجوا م ": زاد م  األعامل عىل أصل التوحيد، لقوله يف الرواية األخرى

  .ىتهان ." إله إل الله وعمل م  الخري ما يزن ذرة

 
 . 803رجه اب  أيب عاصم يف السنة، وصححه األلباين: أخ   1
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   الرابعة: دمة  املق 
وحيد، والوعد والوعيد، وما  ل الكلية العامة كالت عند الحديث ع  املسائ 

ل بد م  مراعاة جميع النصوص   ..  يتعلق بذلك م  مسائل الكفر واإلميان 
الرشعية ذات العالقة باملوضوع، وإعاملها بعضها مع بعض وجنباً إىل جنب م   

قد  يخصصه ويقيده نص آخر،   ص ن طلقه  يُ فام  دون إهامل أو ترك يشٍء منها، 
ما خفي معناه يف نص قد يُجليه  كل معناه يف نص قد يفرسه نص آخر، و وما يُش 

ويوضحه نص آخر، وما يُجيزه نص قد يُحرمه وينسخه نص آخر، وما يُحرمه  
وهذا ما يقتضيه اإلنصاف والفقه والعلم، والبحث   ..  نص قد يُجيزه نص آخر 

   . الجاد الهادف 
عالقة باملسألة ـ دون النصوص األخرى ذات ال نص أو نصوصأما إعامل   

رغبة، أو انتصاراً لهوى أو مذهب ضال بدعي ـ هو م  خلق اللصوص ـ رهبة أو  
لصوص العلم والفقه ـ أصحاب الزيف والهوى، الذي  ل يؤمتنون عىل ديٍ  ول 

 ! .. دنيا
ذه ـ ألتنا ـه  يف مـس كـام ذ ـفليس م  الفقه، ول األمانة العلمية أن نأخ 

"،  م  قال ل إله إل الله دخل الجنـة":  إل الله، كقوله  حديثاً واحداً ع  ل إله
ونقيم عليه مسائل اإلميان والوعد والوعيد م  دون النظر إىل عرشات األحاديث 
والنصوص األخرى التي تتكلم ع  ل إله إل اللـه، وعـ  رشوطهـا، ولوازمهـا، 

 زماً آخر!! ي معناً ملوالتي تضف .. ومتطلباتها
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  سة:املقدمة الخام
م  القواعد املتفق عليها بني جميع أهل العلم، والتي دلت عليها نصوص 
الرشيعة: رد املتشابه م  الدي  إىل املحكم منه، وجعل املحكم منه حكامً يُرد إليه 

 وليس العكس !!  .. املتشابه، ليفرسه ويُبني املراد منه
منهـا يف جميع مسـائل الـدي  وبخاصـة  إعاملهاينبغي  عدةلقاوهذه ا 

صدد بحثها ومناقشـتها، حيـث قـد وردت بعـض  مسألتنا هذه التي نح  يف
النصوص فيها تعترب م  املتشابهات املشكلة عىل األفهام والتي ل يُعرف مـراد 

 رادتبني مالشارع منها إل بعد ردها إىل النصوص املحكمة األخرى التي تفرسها و 
 . هاشارع منال
ىل املتشابه كس بحيث يُرد املحكم م  الدي  إ أما قلب القاعدة وإعاملها بالع  

منه، ويُجعل املتشابه منه هو األصل والحَكم الذي يُرجع إليه، والذي يعلو املحكم 
فهذا ل يجوز وهو م  صنيع أهل الزيغ والضالل الذي  يبتغون الفتنة   ..  ويفرسه 

نَْزَل َعلَ   :  تعاىل   كام قال ،  منني والفرقة بني املؤ 
َ
ِي أ َ ُءَو اَّلذ يَاٌت يَْك الِْكَتاَب ِمنُْه آ

ِيَن ِِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفَيتذبُِعوَن  ا اَّلذ مذ
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
مُّ الِْكَتاِب َوأ

ُ
ُُمَْكَماٌت ُءنذ أ

 
ْ
. أعاذنا الله مـ  أهـل 7ن:عمراآل  هِ يلِْ وِ َما تََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الْفِتَْنةِ َوابْتَِغاَء تَأ

 . ل، وم  طريقتهم ومنهجهمالضاليغ و الز
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هذه بعض املقدمات الرضورية التي تُعني القارئ عـىل فهـم مـا يـأ   
الحديث عنه ـ إن شاء الله ـ م  رشوط ل إله إل الله، وما يتعلق بها م  مسائل 

  .وأحكام
رى م  الالزم أن ن .. لهإل ال إلهل وقبل أن ندخل يف الحديث ع  رشوط  

 . نى الرشط وتعريفه عند أهل األصولمعنى ل إله إل الله، ومعنبني ابتداًء 
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 .. ل إله إل الله تعني: أن ل مألوه ول معبود بحق يف الوجود إل الله تعاىل 
ود اخلهة ق لوجاملطللنفي انب افهي تقوم عىل ركنني أساسيني: رك  يتضم  ج

 م  الشهادة " ل إلهيشء، وهو املراد م  الشطر األول  التي تستحق أن تُعبد يف
..".  
ورك  آخر يتضم  جانب اإلثبات؛ إثبات أن املعبود بحق هو الله تعـاىل  

  .".. وحده، وهو املراد م  الشطر الثاين م  الشهادة " إل الله
حرص والقرص عـىل أن املعبـود غاية اليُفيد  ".. " إل نفي أعقبه استثناء 

 .هو الله تعاىل وحده ل رشيك لهبحق 
 وهذا التعريف نسجل عليه املالحظات والتعليقات التالية: 

م  أىت بجانب النفي م  الشهادة دون جانب اإلثبات ل يكون مؤمناً،   -1
املـرء  يكون ك، ول كذلوم  أىت بجانب اإلثبات دون جانب النفي ل يكون مؤمناً 

وعمـالً ظـاهراً  لنفي واإلثبات اعتقاداً، وقـولً،ؤمناً حتى يأ  بالركنني معاً: ام
 وباطناً. 

ُدوَن إاِلذ : كام قال تعاىل ع  أصحاب الكهف ا َيْعبُْ ْ ُُموُءْم َومَْ ِإَوذِ اْعََتَ
ُووا إََِل الَْكْهِف 

ْ
َ فَأ كني تزال امل: اع معاً . فهم أتوا بالركنني16الكهف: .. اَّللذ رـش

 فهم مل يعتزلوا عبادته  إل الله .. ة كاذبةوما يعبدون م  طواغيت وآلهة مزيف
 . يجب أن ترُصف له الطاعة والعبادةألنه اإلله األوحد املستحق للعبادة، الذي 
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هِ  :وكذلك قال تعاىل ع  نبيه إبراهيم  بِيهِ َوقَوْمِْ
َ
ِإَوذْ قَاَل إِبَْراءِيُم ِْل

ا َراٌء ِِن بَ إِنذ  ِي فَ  *َتْعُبُدوَن ِممذ ُه إاِلذ اَّلذ َيْهِدينِ َطَرِِن فَإِنْذ . 27-26الزخـرف: سَْ

ْيُتْم َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن : وقال تعاىل
َ
فََرأ
َ
َدُموَن  *أ قْْ

َ
نُْتْم َوآَبَاؤُُكُم اْْل

َ
ُهْم  *أ إِنذ فَْ

 . 77-75:الشعراء َعُدوٌّ َِل إاِلذ َربذ الَْعالَِميَ 
بد إل اللـه تعـاىل عداوته واعتزاله لجميع اخلهة التي تع عل يُ  فهو 

 . خل يف عبادته وموالته وحدهاملعبود بحق فإنه دا
وهذه اخيات وغريها تفيد أن املرشكني م  قبل كانوا يعبدون الله تعـاىل 

  مـاممطلقاً لذا لو جاء الرباء  .. ولك  كانوا يرُشكونه يف العبادة مع آلهة أخرى
ع مـا لعم الرباء م  جمـي املستحق للعبادة  استثناء الخالق  م  دون يعبدون

 واخلهة األخرى ! .. يعبدون: الله تعاىل
قولنا " بحق " لتخرج بهذا الضابط الهام اخلهة الكاذبة التي تُعبد م    -2 

د تُعب فهي إذ .. دون الله بغري وجه حق ع  وصفها وكونها آلهة تستحق أن تُعبد
ف إليها يشء مام يدخل رص يُ ؛ تُعبد كآلهة مزيفة ل تستحق أن ه تعاىل دون الل م   

يف معنى العبادة، ألنها ل متلك حقيقة الخصائص والصفات التي ترقـى بهـا إىل 
مستوى األلوهية والتي ألجلها يجوز أن ترُصف إليها العبادة م  دون أو مع اللـه 

 . تعاىل
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يت تُعبد م  دون وطواغ د آلهةالوجو   د يفوبالتايل فإن قيل: يوج 
 ؟! .. الله تعاىل

وبالتايل  .. توجد آلهة لكنها ل متلك خصائص وصفات اإللهية لهم: ولنق 
هي إذ تُعبد تُعبد بالباطل وبغري حق، وشهادة التوحيد ل تنفي مطلق اخلهـة مـ  

عبد أن تُ  قتستحالوجود، وإمنا تنفي مطلق اخلهة التي تستحق وصف اإللهية، التي 
  .ـ أو مع ـ الله تعاىل  دون م
فهو اإلله  .. أي ل إله بحق إل الله .. وحيد ل إلهم  شهادة الت فالشطر األول 

الحق الذي ميلك خصائص وصفات اإللهية، والذي يستحق أن يُعبد وحده ل رشيك 
 ةعبـادجميع ما يدخل يف معنـى ال له، والذي يجب عىل العباد أن ترصف إليه 

  .عيةالرش 
رك فساد م  يُعرِّف ـ ومـا بهذا التعريف والتفسري لشهادة التوحيد ند -3 

شهادة التوحيد ويُفرسها بتوحيـد الربوبيـة فقـط؛ كقـولهم  أكرثهم يف زماننا ـ
معناها: ل خالق ول ضار ول نافع، ول رازق، ول مميت، ول محيي، ول مالك إل الله 

  .. ! 
أن الله تعاىل هو املتصف بجميـع مـا   جهة حقاً مكان  نى وإ وهذا املعن 

 ! .. شهادة التوحيد ل إله إل اللهإل أنه ليس هو املعنى املراد وحده م   تقدم،
بل هذا املعنى كان املرشكون م  قبل يقرون به، ول يُخالفون عليه األنبياء،  

تهم وطواغيلهتهم دة خاالعبوإمنا خالفوهم يف اإلله املستحق للعبادة، حيث رصفوا 
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م وإقـرارهم أن الخـالق واملالـك والضـار وأصنامهم م  دون الله تعاىل مع علمه
 ! .. لنافع هو الله وحدهوا

ألجل ذلك كانوا كفاراً ومرشكني، استحقوا الجهاد والقتال م  ِقبل األنبيـاء 
  .واملرسلني صلوات الله وسالمه عليهم

 َولَئِْن : كام قال تعاىل 
َ
رَْض َلَُقولُنذ  َخلَ ْم َمنْ هُ ْ َ َسأ

َ
َماَواِت َواْْل ُ َق السذ   اَّللذ

رُْض َوَمْن فِيَها إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُموَن   . وقال تعاىل: 25لقامن: 
َ
َْ لَِمِن اْْل َسَيُقولُوَن  *قُ

ُرونَ  فَََل تََذكذ
َ
َْ أ ِ قُ رصف ومع ذلك كانوا مرشكني م  جهة  .85-84املؤمنون: َّلِلذ

 تعاىل. الله  ة لغريلعبادا
 منها هذا الجانب فقط ل يكون قد شـهدوعليه م  أىت بشهادة التوحيد وأراد  

وهو ل شك  .. ، والتي تنفعه يوم القيامة  شهادة التوحيد بحق كام أمر الله ورسوله  
 . م  املرشكني

د توحـي  شهادة التوحيد ل إله إل الله تتضم  أنواع التوحيد الثالثـة: -4 

  .(1الربوبية، وتوحيد األسامء والصفات )وتوحيد لوهية، األ
 

م  أهل اإلرجاء أن دعاة التوحيد يف هذا الزمان قد أتوا بقسم رابع للتوحيد ما   زعم املشاغبون  1
 !!  ..   سبقهم إليه أحد، وأسموه توحيد الحاكمية 

 أرد عليه م  أوجه:      ..   أقول: هذا افرتاء وظلم له ما بعده     
رء إل  لنوع م  التوحيد املسمى بتوحيد الحاكمية حق ل يصح إميان ودي  امل منها: أن هذا ا  

به، ومعناه إفراد الله تعاىل وحده يف الحكم والترشيع؛ فله تعاىل الحكم القدري والرشعي ل  
لله  يرُشكه يف ذلك أحد م  خلقه، فكام أن الخلق والتدبري كله لله، كذلك فإن الحكم واألمر كله 

الُْحْكُم إِلَّ لِلَِّه أََمَر   إِنِ  ذا املعنى قد دلت عليه كثري م  نصوص الرشيعة، كقوله تعاىل: وه  ..  تعاىل 
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يُ  الَْقيُِّم َولَِك َّ أَكرَْثَ النَّاِس َل يَْعلَُمونَ  َوَل يرُْشُِك يِف   وقال تعاىل:  .  أَلَّ تَْعبُُدوا إِلَّ ِإيَّاُه َذلَِك الدِّ
َب لُِحْكِمهِ   وقال تعاىل:   .   ِه أََحًدا ُحْكمِ  أَفَُحْكَم الَْجاِهلِيَِّة يَبُْغوَن    : ل تعاىل وقا   .   َواللَُّه يَْحُكُم َل ُمَعقِّ

  وقال تعاىل:  .  إِنَّ اللََّه يَْحُكُم َما يُِريدُ  وقال تعاىل:  .  َوَمْ  أَْحَسُ  ِمَ  اللَِّه ُحْكاًم لَِقْوٍم يُوِقنُونَ 
ٍء فَُحْكُمُه إىَِل اللَّهِ ا اْختَلَْفتُمْ َومَ  ُكونَ  َوإِنْ  وقال تعاىل:  .   ِفيِه ِمْ  يَشْ   .  أَطَْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمرْشِ

رًَجا  فاََل َوَربَِّك َل يُؤِْمنُوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك ِفياَم َشَجَر بَيْنَُهْم ثُمَّ َل يَِجُدوا يِف أَنُْفِسِهْم حَ  وقال تعاىل: 
 .    َضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسلِياًم ِمامَّ قَ 
". وغريها   إن الله هو الحَكُم، وإليه الحكم " : قال  أنه  ويف الحديث فقد صح ع  النبي  

فم  رده رد اإلميان كله، ولزمه   ..  كثري م  النصوص الرشعية التي تدل عىل هذا النوع م  التوحيد 
   . لذكر وغريها أن يرد جميع هذه النصوص املتقدمة ا 

ضافة إىل أقسام  ومنها: أن ما تقدم ل يعني ول يستلزم اعتبار توحيد الحاكمية قسم رابع إ  
وإمنا الجميع يُدرجونه يف توحيد اإللهية، ومنه ما   ..  التوحيد الثالثة املعروفة، ول أحد يقول بهذا 

   ..   يدخل يف توحيد الربوبية، ومنه ما يدخل يف توحيد األسامء والصفات 
  كرث الرشك يف األمة م  جهة حكمها بغري ما أنزل الله، واحتكامها إىل رشائع ولك  ملا  

   . تعني تنبيه العباد إىل هذا النوع م  التوحيد وتخصيصه بالذكر   ..   الطاغوت 
وهو كقول القائل للناس عليكم بتوحيد الطلب والدعاء، أو توحيد املحبة والطاعة، أو   

عندما يجد الناس قد وقعوا يف الرشك والتفريط م    ..  ك وغري ذل  ع لله توحيد التذلل والخضو 
   . جهة هذه األشياء 

ولك  ل أحد يقول:   ..  هذا قول حق، وكتب أهل العلم مليئة مبثل هذه الطالقات والتعابري ف  
فأقوالهم ل تخرج ع  كونها مستمدة م  أقسام   ..  قد أتوا بتوحيد رابع أو خامس أو سادس 

روفة، والذي حملهم عىل هذا التفصيل والتخصيص يف الذكر هو لبيان األهمية،  يد الثالثة املع التوح 
   . حاجة الناس إىل ذلك، ومثل هذا ل ضري فيه إن شاء الله ول 
كثري م  الناس يف هذا الزمان لو قلت لهم: عليكم بتوحيد األلوهية ل يعرفون ما تعني   

عليكم   ..  يكم بتوحيد الدعاء والطلب والقصد ل لهم وتقول: عل مام يحملك أن تفص  ..  وما تريد منهم 
وهكذا   ..  عليكم بتوحيد الطاعة  ..  هو الله تعاىل وحده ل سواه فاملحبوب لذاته  ..  بتوحيد املحبة 
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كذلك توحيد الحاكمية، وجعل الحكم لله وحده عندما تجد الناس قد انرصفوا ع  الحكم برشع الله  
 !  ..   الكفر والطاغوت   تعاىل إىل الحكم برشائع 

ريه أهل اإلرجاء  ومنها: إذا عرفت ما تقدم عرفت أنه ل مربر لذلك الشغب الكبري الذي يث  
سوى أنهم يريدون أن يُقللوا م  أهمية هذا النوع م  التوحيد واإلميان، ليرصفوا   ..  يف هذا العرص 
 الناس عنه !  

اغيت الحكم م   الذي ميارسه طو  وهم يريدون أن يقولوا للناس كذلك: أن هذا اإلجرام  
ل يُناقض التوحيد،   ..  ائع الكفر جهة حكمهم بغري ما أنزل الله، واستبدالهم لرشع الله تعاىل برش 

ول دخل له يف العقيدة ألنه ل يندرج تحت أي قسم م  أقسام التوحيد الثالثة املعروفة، كام أنه ل  
 بالكفر أو الخروج ع  الدي  !!    يجوز أن نرميهم   وبالتايل ل   ..   يوجد يشء اسمه توحيد الحاكمية 

وإمنا أرادوا بذلك أن   ..  العلمي أو معرفة الحق فهم ل يريدون م  وراء هذه اإلثارة الجدال  
  ..  يجادلوا ع  الطواغيت، ويقللوا م  إجرامهم، ويُزينوا حالهم وحكمهم الباطل يف أعني الناس 

سائل تجدهم إن فقدتهم جالسني عىل  شغب حول هذه امل وبخاصة أن أكرث هؤلء الذي  يثريون ال 
 !  ..   تُرمى لهم عتبات الطواغيت ينتظرون الفتات والعظام أن  

وكان مام قلت وحذرت   ..  ومام يُذكر يف هذا املجال أنني ابتليت مرة مبجالسة أحد هؤلء  
  ..  لرشك ي   أتيت بهذا ا فام كان م  جليسنا إل أن انربى معرتضاً وقائالً: م  أ  ..  منه: رشك القصور 
مع م  مشايخنا م   مل نس  ..  نح  نعرف فقط رشك القبور  ..  وما الدليل عليه  ..  رشك القصور 

 ؟!  ..   حدثنا ع  رشك القصور 
 ؟!  ..   فقلت له: وم  أي  لك الدليل عىل رشك القبور  
فتعني   ..  وهذا رشك  ..  فقال: ملا عبد الناس القبور م  جهة الدعاء والتربك والستغاثة  

 اس م  رشك القبور.  تنبيه الن 
 !  ..   ور ولك  قل يف القصور ما قلته يف القب   ..   فقلت له: قولك حق  
 ؟  ..   قال: وم  أي  تُعبد القصور حتى نقول فيها ما قلناه يف القبور  
فقلت له: القصور تُعبد م  دون الله م  جهة احتكام العباد إىل ما يصدر عنها وع    

 !  ..   يعات تضاهي وتضاد رشع الله تعاىل ت م  أحكام وترش ساكنيها م  الطواغي 
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أن كثرياً م  الناس ـ ومنهم بعـض  .. مام يُلفت النظر يف هذا الزمان -5 
الطواغيت ـ قد حفظوا التعريف السابق لشهادة التوحيد، حتى ما إن تسأل أحدهم 

دد: ل أو تـر تلكـؤ ع  معنى شهادة التوحيد إل ويجيبك برسعة ومـ  دون أدىن 
 !! .. حق إل اللهمعبود ب

ه ومعانيه، ومـا ح م  دون أن يعرفوا دللتيأتون بهذا التعريف الصحي 
 !! .. يرتتب عليه م  التزامات وتبعات

وهم بنفس الوقت يعبدون ويوالون آلهة أخرى مع   ..  يأتون بهذا التعريف  
 الله تعاىل !! 

 م  دونه !!  الله أولهة مع نون آ م يكو وهم أنفسه .. يأتون بهذا التعريف 
 

  الطواغيت لذواتهم يف كل ما يصدر عنهم م   وهي تعبد كذلك م  جهة طاعة ساكنيها م  
   . بغض النظر ع  مدى موافقتها للحق أو مخالفتها له   ..   أوامر وتعليامت 

  والذود عنهم وع  وهي تُعبد كذلك م  جهة موالتها وموالة ساكنيها م  الطواغيت  
 !  ..   سياساتهم وأنظمتهم الباطلة حتى املامت 

تي ألفنا سامعها م  القوم وم  وسائل إعالمهم: حراس  فتأمل هذه الكلامت والعبارات ال  
هذا ما   ..  سياسة القرص  ..  تقديم الطاعة والولء للقرص  ..  خدام القرص  ..  جنود القرص  ..  القرص 

وغريها م  العبارات التي لو دققت   ..  القرص ميزانية  ..  قرص أم  وسالمة ال  ..  صدر ع  القرص 
 م  كلامتها بل وكل حرف م  أحرفها!   فيها لوجدت الرشك يفوح م  كل كلمة  

فكثري م    ..  وهي تُعبد كذلك م  جهة الخوف والخشية منها وم  ساكنيها م  الطواغيت  
 الناس يخشون القصور أكرث مام يخشون القبور !!  

تسترشف وتنتظر ما يُرمى إليها م    ..  لق بها القلوب املريضة كذلك عندما تتع  وهي تعبد  
!! فهذه وجميع ما تقدم هو م  العبادة، وهو م  الرشك عندما يرُصف لغري الله   ..  عطاء أو فُتات 

 فبهت املرجئ وما نطق !!                                                              ..   تعاىل 
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ليسلموا م  مؤاخذة اخخـري  لهـم،  .. يأتون بهذا التعريف باللف  فقط 
  وحتى ل يصفوهم بالجهل وعدم علمهم بالتوحيد !!

أو م   .. وهؤلء مثلهم مثل م  يأ  بشهادة التوحيد وهو ل يعلم معناها 
 !!  باتهاومتطليأ  بها وهو ل يلتزم بيشء م  لوازمها 

هم لتعريفها، لء ل ينتفعون بيشٍء م  شهادة التوحيد ول م  حفظهؤ و  
 !  .. يف الدنيا ول يف اخخرة وهم ل يسلمون م  املؤاخذة واملساءلة

عرف األصوليون الرشط بأنه هو ما يتوقف وجود اليشء عـىل : الرشط 

  .اليشءذلك  عدمه عدميلزم م  لك   ليشء،وجوده، ول يلزم م  وجوده وجود ا
ول تصح ل : النطق واإلقرار؛ ل تتحقق فشهادة التوحيد م  رشوطها مثالً  

إله إل الله إل به، ول يلزم م  وجوده منفرداً ـ م  دون بقية الرشوط واألركان ـ 
يـاب وجود وتحقق ل إله إل الله، ولك  عدم وجود هذا الرشط وغيابه يستلزم غ

   .كلياً إل الله ء ل إله انتفاو 
ن ـ التي سنأ  عىل ذكرها بالتفصـيل إ وهكذا بقية رشوط ل إله إل الله  

شاء الله ـ فوجودها رشط لصحة التوحيد، ورشط لوجوده إذا انتفى واحد منها 
انتفت معه ل إله إل الله مبارشة، وانتفى النتفاع بها، ولك  وجود هذا الرشـط 

ولتحققهـا وتحقـق  .. وجود ل إلـه إل اللـهيد تحقق و م ول يُفيستلز  ل منفرداً 
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تيفاء جميع رشوطها وأركانها م  دون انتقـاص يشٍء تفاع بها ل بد م  اسالن
  .منها
وهو مـا دعونـاك  .. وإليك اخن الحديث مفصالً ع  رشوط ل إله إل الله 

  .ألجله يف هذا املبحث الهام
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 وهي:إل الله لها رشوط عدة، ل يصح إميان صاحبها إل بها  إلهل 
 

  :ـ الشرط األول: النطق واإلقرار

حيث ل بد للمرء ابتداًء إن أراد الدخول يف اإلسالم، وأن يُجرى عليه حكمه  
ه أشهد أن ل إله إل اللم  أن يقر لفظاً بشهادة التوحيد، وصيغتها "  .. ووصفه
   ." هرسول اللمحمداً  هد أنوأش
 يكون مسلامً معصـوم الـدم وم  أىب ـ مع القدرة ـ أن يقر بالشهادة ل 

 الحديث ع  سعيد ب  املسيب، ع  أبيه قال: ملا حرَضت أبا طالب باإلسالم، كام يف
فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله ب  أيب أمية ب  املغرية،   الوفاُة، جاءه رسوُل الله  

ال أبو م قُل ل إله إل الله، كلمة أشهُد لك بها عند الله، فقع  يا ":  له  ول الال رسفق
ع  ملة عبد املطلب ؟! فلم يـزل جهل وعبد الله ب  أيب أُمية: يا أبا طالب أترغب 

يَعرضها عليه ويُعيد له تلك املقالة، حتى قال أبو طالب آخـر مـا  رسول الله 
: له، فقال رسول الله له إل القول: ل إأن ي وأىب   كلمهم: هو عىل ملة عبد املطلب 

ِيَْن  :فأنزل الله "  ما مل أُنَه عنك أما والله ألستغفرنَّ لك" َما ََكَن لِلنذِبيِ َواَّلذ
نذهُْ 
َ
ْم أ َ لَهُْ يذ وِِل قُْرََب ِمْن َبْعِد َما َتبَْ

ُ
ْن يَْسَتْغفُِروا لِلُْمْْشِكَِي َولَْو ََكنُوا أ

َ
ْم آََمُنوا أ

 
َ
إِنذَك  :، وأنزل الله تعاىل يف أيب طالب قوله لرسول الله   ِحيمِ اُب اْلَْ ْصحَ أ

ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ 
َ
َ َيْهِدي َمْن يََشاُء وَُءَو أ ْحَببَْت َولَِكنذ اَّللذ

َ
متفق  .اَل َتْهِدي َمْن أ

  .عليه
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لـه ل الإله إ قل ل ": لعمه وم  حديث أيب هريرة قال: قال رسول الله  
حمله عـىل قال: لول أن تعريين قريش يقولون إمنا "  م القيامةلك بها يو أشهُد 

ْحَببَْت َولَِكنذ : فأنزل الله ذلك الجزع ألقررت بها عينك !!
َ
إِنذَك اَل َتْهِدي َمْن أ

َ َيْهِدي َمْن يََشاءُ    . (1)اَّللذ
ن محمداً  الله وأ له إلل إ أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن":  وقال   

وا ذلك عصموا مني دماَءهم رسول الله، ويُقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل
  ." متفق عليهوحسابهم عىل الله وأموالهم إل بحقِّ اإلسالم

: فيه أن اإلميان رشطه اإلقرار بالشهادتني 1/212قال النووي يف الرشح   
  .هـ-ا .سول الله به ر  ا أىتمع اعتقادهام واعتقاد جميع م

 
فيه آية عظيمة م  آيات الله تعاىل مل    ..  : عدم إميان أيب طالب عم النبي أقول  . رجه مسلم أخ  1
فرغم   ..  ذاته  رها وعقلها، وذلك أن القائم عىل دعوة أيب طالب إىل اإلسالم كان شخص النبي تدب 

إل   ..  م  علم وحكمة وخلق عظيم، ورغم إلحاحه الشديد عىل عمه أن يقبل منه الهداية  ما أو  
 !!    ..   لرشك يتمك  م  تحقيق ذلك، ويأىب الله تعاىل إل أن مُييت أبا طالب عىل الكفر وملة ا أنه مل  

وذلك ليعلم الجميع أن األمر كله بيد الله تعاىل وحده ل يرُشكه فيه أحد، فهو وحده سبحانه يهدي  
ل وعلم ـ   ما أو  م  فض ـ عىل  وهذا ليس ألحٍد سواه، حتى نبينا  ..  م  يشاء، ويُضل م  يشاء 

ٌء أَْو يَتُوَب   تعاىل:  ل ميلك أن يهدي أحداً إل أن يشاء الله له الهداية، كام قال  لَيَْس لََك ِمَ  اأْلَْمِر يَشْ
بَُهمْ  ليس له إل هداية البيان واإلرشاد، أما هداية التوفيق   فنبينا  . 128آل عمران:   َعلَيِْهْم أَْو يَُعذِّ
 . اىل وحده فهي لله تع 
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يتكلم بهام مـع : الشهادتان إذا مل 7/609وقال اب  تيمية يف الفتاوى  
كافر باطناً وظـاهراً عنـد سـلف األمـة القدرة فهو كافر باتفاق املسلمني، وهو 

  .هـ-ا .وأمئتها وجامهريه علامئها
عىل  يقدر ذي لقوله " مع القدرة " ليخرج بهذا القيد العاجز كاألبكم ال 

يع العجز الذي ل ميك  دفعه يرفع التكليف ع  صاحبه باتفاق جم ألن .. مالكال 
  .أهل العلم

فكام أن اإلميان يكون بالقول   ..  قلت: م  لوازم هذا الرشط التكفري بالقول 
 وغريه كذلك الكفر يكون بالقول وغريه.

إلميان وا اذي حرص ومل يُخالف يف هذا الرشط إل جهم الضال وأتباعه ال 
القلبي ومل يشرتطوا لصحته النطق، مام حملهم ذلك عـىل القـول التصديق  يف
بـي وحسـب، خخر املعاكس وهو أن الكفر كذلك يكون محصوراً بالتكذيب القلا

 !! .. فأخرجوا بذلك إمكانية أن يكون الكفر بالقول فضالً ع  أن يكون بالعمل
الظـاهرة  ص الرشعيةللنصو لفته وهذا القول رغم فساده وبطالنه ومخا

عدد كبري م  طـالب  املتواترة، وملا عليه عقيدة أهل السنة والجامعة فقد تأثر به
بهتاناً للعقيدة السـلفية أو املـنهج العلم املعارصي  مم  ينسبون أنفس زوراً و 

السلفي ـ والسلفية منهم براء ـ وغريهم مم  تأثر باملدرسة اإلرجائية التي تؤصل 
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والوعيد، كام هو حـال كثـري مـ  املـدارس ن والوعد يف اإلميارجاء ة اإللعقيد

 ! .. (1عارصة واملوجودة يف أمصار املسلمني )والجامعات العلمية امل
وبيشٍء م  املتابعة والتدقيق يجد املرء أن حقيقة هؤلء ليسوا جهميني يف 

ون تى يكم .. مسائل الكفر واإلميان سواء، بل هم إذا طرحت عليهم مسائل الكفر
 تى ل يكون، تراهم يجنحون ومييلون إىل عقيدة جهم يف اإلميـانكافراً وماملرء 

 .. ن منه م  عملوالتي مفادها أن م  يأ  بالتصديق القلبي فهو مؤم  مهام كا
 أو تلف  بالكفر !! 

 .. والـدي  فإذا قيل لهم هذا كافر لترصيحه بالكفر، ولشتمه اللـه ورسـوله 
املهـم عنـدنا سـالمة العتقـاد  يف قلبـه، هـذا الكفـرستحل هل ا يقولون لك:

ونح  ل سبيل لنـا إىل باطنـه  ..  يف باطنهوالتصديق، فهذا كفر يف ظاهره ل
لذا ل مناص م  الحكم عليه باإلميان؛ فهو مؤم  ل يجوز تكفـريه  .. واعتقاده

قـات الطال رات و ما مل تك  هذه العبـا.. مهام أىت بالطالقات والكلامت املكفرة
 !!  ..  يدل عىل الكفر أو التكذيب القلبياً رصيحاً تعبري 

 متى يكون املرء مؤمناً ومتى ل يكونمسائل اإلميان، و وإذا نوقشت معهم  
تراهم يجنحون ومييلون إىل عقيدة مرجئة الكرامية؛ والتي مفادها أن م  أىت   ..

 
وكذلك   ، " ..  د بحثنا فساد هذا القول مفصالً باألدلة الرشعية يف كتابنا " النتصار ألهل التوحي  قد  1

   . " انظرهام إن شئت ..   كتاب " تهذيب رشح العقيدة الطحاوية 
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د والعتقا بالتصديق يأِت  اً ملباإلقرار فهو مؤم  وإن كان يف باطنه منافقاً كافر 

(1) ..  !! 
لحاد وهو كافر حتى عىل فإذا قيل لهم هذا شيوعي ملحد يعتقد الكفر واإل 

قالوا لك: إنه يشهد أن ل إلـه إل  ..   صفوان الضالأصول شيخكم األول جهم ب
وكيف تريدنا أن نحكم عليـه بـالكفر،  .. كيف نكفر م  قال ل إله إل الله .. الله

 
وكذلك م  خالل مناقشاتنا لهم،   ..  عرفنا ذلك منهم م  كتاباتهم التي كرثت يف اخونة األخرية  1

   . أثر بقولهم الباطل كاكنا بهم ومب  ت واحت
الله ـ يف كتابه القيم " ل إله إل الله  ومام يُذكر يف هذا املقام ما نقله الشيخ محمد قطب ـ حفظه      

، ع  أحد هؤلء حيث يقول: وإن كنت ما زلت أعجب لرجل  158عقيدة ورشيعة ومنهاج حياة " ص 
قيادي م  العمل اإلسالمي: ل   يوم وهو يف موضع  ـ طيب مفرط يف الطيبة رحمه الله ـ قال ذات 
ـ -م الله القائل وغفر له !! ا نكفر أحداً قال ل إله إل الله ولو كان شيوعياً! رح     . ه

فتأمل، فإذا كان هذا يف موقع القيادة للعمل اإلسالمي يقول مثل هذا القول الذي هو عني مذهب      
 ؟!!  ..   غري بصرية أو دليل مم  يقلدونه م     فكيف باألتباع والرعاع ..   مرجئة الكرامية 

كرر هذا الرتحم الذي يُستفاد منه  وإن كان لنا عتب فعتبنا عىل الشيخ ـ حفظه الله ـ كيف ي     
التهوي  م  خطأ وجرم ذاك املدعو واملعروف بأنه رجل قيادي يف العمل اإلسالمي الذي ل يكفر  

 ؟!!  ..   دة التوحيد ة يف العمر ـ شها امللحد الشيوعي لكونه يُظهر ـ ولو ملرة واحد 
ة لك  ل مبدح له ول ذم، ول  وكان ينبغي للشيخ يف أقل األحوال أن يذكر مقولة  الرجل الشنيع     

 !! ..   دعاء له ول دعاء عليه 
: الكرامية أصحاب محمد ب  كرام  548/ 7قال اب  تيمية يف مرجئة الكرامية كام يف الفتاوى 

ـ -ا   دون القلب اللسان  قرار والتصديق ب يزعمون أن اإلميان هو اإل   وقد عدهم م  فرق املرجئة !   . ه
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  أُمرنا أن نحكم عـىل الظـاهر واللـه يتـوىل فنح .. انعىل اإلمييدل  ظاهرهو 
 !!  .. البطون والتنقيب عام فيهامر بشق ومل نؤ  .. الرسائر

اعرتضوا   ..  وإذا قيل لهم ع  طاغوت م  الطواغيت أنه يُظهر الكفر البواح 
قـد أتـاكم  وإذا قيل لهم ع  طاغوت مـ  الطواغيـت هـا .. عليك بعقيدة جهم

اعرتضوا عليك بعقيدة مرجئـة الكراميـة  .. لكفرالقلبي ل الستحاللذيب و بالتك
 الضالل !! 
باطنيون جهميون إذا أتاهم م  كان ظاهره الكفر البواح، ظاهريون م فه

كرَّاميون إذا أتاهم م  كان باطنه الكفر واإللحاد لكنه يُظهر الشهادة ويُجريهـا 
 !!!     .. عىل لسانه لو طُلبت منه

ت بهم األمة والدعوة اإلسالمية يف قرنهـا ما ابتلي أرش وأخبثء م  وهؤل 
م  قدرة عىل التلبيس والتضليل، وكثرياً منه ما يكـون ا أتوا بحكم م .. املعارص

أحياناً باسم السلفية، أو باسم أهل السنة والجامعة لرتوج أفكارهم عـىل عـوام 
ة، وأهل الس  ..  الناس وجهلتهم  براء    أقوالهمة منهم وملجامع نة واوالسلفية الحقَّ

 !!   كرباءة الذئب م  دم يوسف 
 ؟  ..   ء د يش وحي ادة الت ه   ش زئ ع ل يُجة: ه ـأل ـ مس 

أن املرء ل يُجزئه يشء ع  التلف  بشهادة التوحيد إل الصالة، فم    الراجح 
م، اإلسال ليه برؤي يُصيل ومل يُعلم عنه م  قبل التلف  بشهادة التوحيد، يُحكم ع

 مه ومتعلقاته م  حقوق وواجبات، لورود النص يف ذلك. عليه أحكا وتُجرى
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قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم له   نا، واستقبل م  صىل صالت ":  قال  
  ." البخاريذمة الله وذمة رسوله

: اإلميان ل يكون إل بال إله إل الله 8/207قال القرطبي يف كتابه الجامع  
 الصالة، قال إسحاق بـ  راهويـه: ولقـد فعال إل يفقوال واأل م  األ غريه دون 

ا عليه يف سائر الرشائع، ألنهم بأجمعهم أجمعوا يف الصالة عىل يشٍء مل يجمعو 
صيل الصالة يف وقتها حتى صىل صلوات كثرية قالوا: َم  ُعرف بالكفر ثم رأوه يُ 

يف الصوم  ه يحكموا لن، وملإلمياومل يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له با
 هـ-والزكاة مبثل ذلك ا

ملا قتل أولئـك  عىل خالد ب  الوليد  فإن قيل: قد أنكر النبي  
الذي  قالوا صبأنا، أرادوا اإلسالم ولك  أخطأوا التعبـري فبـدلً مـ  أن 

فاعترب ذلك عاصامً لدمهم فكيف نوفق بني  .. يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا
 ؟ ..  اإلسالم إل بالشهادة أو الصالة ء ل يدخل  م  أن املر تقدم   ما  ذلك وبني

ء الذي يُدخل صـاحبه اإلسـالم، : يوجد فرق بني الصيغة أو اليشولـأق 
بني الصيغة أو اليشء الذي يرفع ع  صاحبه السيف عند رشوع القتال، وورود و 

  .الظ 
يرفع ع  الذي أما  فالذي يُدخل صاحبه اإلسالم هو ما تقدم ذكره وبيانه، 
هو كل قرينة أو تعبري ينم عىل أن صاحبه يريد اإلسالم، أو أنـه حبه السيف صا

حس  التعبري ع  ذلك، كقوله السالم عليكم ورحمة اللـه، لقولـه مسلم لك  مل يُ 
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ِ َفَتبَيذُنوا َواَل   تعاىل:  َِ اَّللذ بُْتْم ِِف َسبِي ِيَن آََمُنوا إَِذا ََضَ َها اَّلذ يُّ
َ
 ولُو َتقُ يَا أ

َ
لََْق ا لَِمْن أ

نْ إَِلْ  اةِ ا ُّ َرَض اَْلَيَْ وَن عَْ ََلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا تَبَْتغُْ اُكُم السذ أي  .94النسـاء: يَْ
تبتغون م  وراء قتله سلبه والغنيمة، فال يحملنكم ذلك عىل قتله قبل أن تتبينوا 

ِ فَعِنْ وتتثبتوا منه وم  إسالمه أو رغبته يف دخول اإلسالم  رَيةٌ  َمَغانِمُ  َد اَّللذ  َكثِْ
ُ َعلَيُْكْم َفَتبَيذُنوا َُ َفَمنذ اَّللذ وهذا التكرار يف  .. بتوافتثأي   َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقبْ

 آية واحدة لكلمة " فتبينوا " هو للتوكيد ولبيان أهمية األمر. 
فهذا التعبري ونحوه يرفع عنه السيف إىل حني التثبت، لكـ  لـيس هـو  

  .فتنبه لذلك .. سالميُدخله اإل صحيح الذي ري الالتعب
لكفر م  رجل كام أن هذا التعبري ونحوه إن ألقي عىل املسلمني يف ديار ا 

إطالق حكم الكفر عليـه،  معني فهو مدعاة لتحسني الظ  به وعدم الترسع يف
قـال إذا ": وقـال  ."تكفري املسلم كقتله ": فالتكفري كالقتل، كام يف الحديث

قتل املؤم  أعظم عند الله م  " متفق عليه. و"  لهافر فهو كقتألخيه: يا كلرجل ا

 (. 1" ) زوال الدنيا
 إطالق حكم الكفر عليه قبل أن يتبني أو يتثبـت ذي يترسع يفلذا فإن ال

م  حاله ومدى صدقه، كالذي يترسع يف قتله وسفك دمه م  قبل أن يتبني أو 
قبها، ول تقل خطورة  تُحمد عواثار خطرية لات وآ   تبع يتثبت، ملا يتبع التكفري م
   .ع  وزر سفك دمه بالحرام

 

 . 4361لجامع: أخرجه النسايئ وغريه، صحيح ا   1
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متناع ع  النطق  م  غري جهة ال فيم  كان كفره لثانية: املسألة ا 
   ..؟   ، أينفعه النطق بشهادة التوحيد بشهادة التوحيد 

ادة، كأن  النطق بالشه ع ع  متنا : م  كان كفره م  غري جهة ال الجواب  
ون مثالً جاحداً ألمٍر معلوم م  الدي  بالرضورة، فشهادة التوحيد والتلف  بها  يك 

 يف كفره أو خروجه م  اإلسالم.    ل تنفعه إل بعد أن يقلع عام كان سبباً 
فهو يكفر   ..  فلو قال مثالً صوم رمضان غري واجب، أو مل يُرشع صومه  

ع ع  جحوده لفرضية صوم  قبل أن يقل  ادة التوحيد   بشه و تلف بذلك، ول ينفعه ل 
رمضان؛ ألن كفره مل يك  م  جهة امتناعه ع  التلف  بالشهادة، فهو كان يتلف   

   ..   لرمضان وبعده   بالشهادة قبل جحوده 
فهو   ..   وكذلك الطاغوت املستبدل لرشع الله تعاىل، املحارب ألوليائه ودينه  

ـ عىل و هادة كافر بذلك، ولو أىت بالش لساعة ـ ل تنفعه؛  عىل مدار ا  جه العادة 
ألنه ل يزال متلبس يف الناقضة التي كانت سبباً يف خروجه م  اإلسالم، وهذا  

م، ويدخلوا يف دي  اإلسالم م  جديد ل بد مع التلف   وأمثاله ليك تقبل توبته 
الكفر   هم إىل بالشهادة م  اإلقالع والتوبة وإعالن الرباءة م  السبب الذي أدى ب 

 .  م م  دائرة اإلسال والخروج  
  وهذا مثل تقيس عليه جميع الحالت األخرى التي تكون سبباً يف كفر  

 .  صاحبها وخروجه م  دائرة اإلسالم 
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عه جميع الصحابة ريض الله عنهم قاتلوا جاحدي الزكاة  بكٍر وم  فإن أبا  
محمداً   ون أن ويشهد عىل أنهم مرتدون مع أنهم كانوا يقولون ل إله إل الله، 

   ..   ل الله رسو 
قال الشيخ الكشمريي يف كتابه إكفار امللحدي : م  كان كفره بإنكار أمر   

مام كان يعتقده، ألنه كان يقر  رضوري كحرمة الخمر مثالً، أنه ل بد م  تربئه 
بالشهادتني معه، فال بد م  تربئه منه، كام رصح به الشافعية، وهو ظاهر " رد  

م لو أىت بكلمة الشهادة عىل وجه  الفصولني، ث ، ويف جامع رتداد   ال املحتار " م 
 العادة مل ينفعه ما مل يرجع عام قال، إذ ل يرتفع بها كفره. انتهى.  

: فم  عبد الله ليالً ونهاراً ثم دعا نبياً أو  د ب  عبد الوهاب وقال الشيخ محم  
  ه هو املدعو ه؛ ألن اإلل  الل له إل ولياً عند قربه فقد اتخذ إلهني اثنني ومل يشهد أن ل إ 

كفر وحل دمه ومل تنفعه الشهادتان ول   وم  رفع رجالً يف رتبة النبي  .. 

ـ -( ا 1الصالة )     . ه
كفر والردة حتى يُقلع  نفعه ول متنع عنه حكم ال مراده أن الشهادتان ل ت  

 ع  السبب الذي أدى به للخروج م  دائرة اإلسالم.  

 
 . 82، ومجموعة التوحيد:ص 166الرسائل الشخصية: ص   1
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  :وتالطاغكفر بـ الشرط الثاني: ال

التوحيد الكفر بالطاغوت، إذ ل إميان إل بعد الكفر  ط صحة م  رشو  
 بالطاغوت ظاهراً وباطناً، وإليك الدليل عىل صحة هذا الرشط:  

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ : ىل قال تعا   اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاَّللذ َفَمْن يَْكُفْر بِالطذ
َ الُْوثََْق اَل انْفَِصا  ُ َسمِ َها وَ َم ل   والعروة الوثقى هنا كام  . 256البقرة:  يٌع َعلِيمٌ اَّللذ

كفر  نص عىل ذلك أهل العلم والتفسري هي: شهادة أن ل إله إل الله؛ أي م  أىت بال 
ة  بالطاغوت ثم أتبعه إمياناً بالله تعاىل فهو الـذي يكون قد استمسك بالعرو 

 الوثقى " ل إله إل الله ".  

عاىل ل يكون قد استمسك  آم  بالله ت  بالطاغوت وإن يكفر   مل أما م  
 بالعروة الوثقى، ول مم  وفوها حقها ورشوطها.  

واألوثان وما يدعو إليه  قال اب  كثري يف التفسري: أي م  خلع األنداد  
ا يُعبد م  دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن ل  الشيطان م  عبادة كل م 

أي فقد ثبت يف أمره واستقام عىل   لُْوثََْق لُْعْرَوةِ ا َتْمَسَك بِا  اسْ َفَقدِ إله إل هو 
  فقد استمسك م  الدي  بأقوى سبب، وُشبه  ..  الطريقة املثىل والرصاط املستقيم 

ا محكمة مربمة قوية، وربطها قوي  بالعروة الوثقى التي ل تنفصم يف نفسه 
   . شديد 
 .  ميان اهد: العروة الوثقى يعني اإل قال مج  
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ـ -ا  ..  عني ل إله إل الله بري والضحاك: ي وقال سعيد ب  ج  نايف بني  ول ت  . ه
 .   هذه األقوال ولله الحمد 

اُغوِت َوُيْؤِمْن  ْن يَ َفمَ :  وقال القرطبي يف التفسري: قوله تعاىل   ْكُفْر بِالطذ
 ِ ْ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْروَ : وقوله تعاىل  ..  جزم بالرشط  بِاَّللذ جواب   ََق ُوثْ ةِ ال
ـ -ا   ..   لرشط ا     . ه

َ َواْجَتنُِبوا  : وقال تعاىل   ِن اْعُبُدوا اَّللذ
َ
ٍة رَُسواًل أ مذ

ُ
ِ أ
َولََقْد َبَعثَْنا ِِف ُكي

اُغوَت  . فهذه هي مهمة األنبياء والرسل عىل مدار الزم ، ومهمة  36ل: النح  الطذ
   . ىل تعا   ه  الل وغاية كل م  سار عىل نهجهم وطريقهم م  الدعاة إىل 

م  قال ل إلـه إل الله وكفر  " :  أنه قال   قد صح ع  النبي  حديث، ف ويف ال  
 ".    مبا يُعبد م  دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عىل الله 

   ..   " هو الكفر بالطاغوت   فر مبا يُعبد م  دون الله ك و " :  فقوله   
 

  تضم  فإن قيل: شهادة ل إله إل الله يتضم  شطرها األول امل 
بالطاغوت، فعالم خص ثانية بالذكر كام  " جانب الكفر ..  ي " ل إله للنف

 ؟  ..   ورد يف الحديث اخنف الذكر 
ـ أق    عبد  خ محمد ب ذلك لتوكيد األمر وبيان أهميته، كام قال الشي  ول: ـ

تأكيد للنفي، فال يكون   " وكفر مبا يعبد م  دون الله الوهاب رحمه الله: فقوله " 
واعلم أن   ..  دمه وماله  تردد مل يعصم  لك، فلو شك أو بذ  ل ال إ معصوم الدم وامل 
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َفَمْن يَْكُفْر   اإلنسان ما يصري مؤمناً إل بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعاىل: 
اُغوِت  ِ َفَقِد اسْ بِالطذ ُ َسِمي َوُيْؤِمْن بِاَّللذ ٌع  َتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثََْق اَل انْفَِصاَم لََها َواَّللذ

   .    (1 )يمٌ لِ عَ 
معصوم املال والدم لهو دليل رصيح عىل عدم إميان م  مل   ه غري وكون  

  يكفر بالطاغوت وإن كان يقول ل إله إل الله، ويكرر ذكرها عىل لسانه عىل مدار 
الساعة، فهو يف ذلك مثله مثل م  يقول باليشء وضده يف آٍن معاً، يقول ل إله  

   . ن الله تعاىل مع أو  م  دو   أخرى   آلهة   إل الله ويف نفس الوقت يعبد 
وقد تقدم أن اإلميان والكفر، والتوحيد والرشك ل ميك  أن يجتمعان يف  

"   مرئٍ والكفر يف قلب ا  ل يجتمع اإلميان " : قلب امرٍئ واحد كام ورد يف الحديث 
   . وقد تقدم 

فإن قيل عالم قُدم جانب النفي عىل جانب اإلثبات يف شهادة التوحيد  
   ؟ ..  د، وما الحكمة م  ذلك شهادة التوحيلنصوص التي تفرسا    م  غريها و 

هذا التقديم لجانب النفي عىل جانب اإلثبات يف شهادة التوحيد   ول:ــأق
تفسري الشهادة له فوائد وحكم عديدة هامة   وغريها م  النصوص التي تناولت

 ومرادة لذاتها رشعاً:  
أن يأ    سه ودينه يلزمه ف ن  يف راعه منها: أن م  ل يأ  بهذا التقديم ويُ 

  ..  ك والتوحيد معاً، يأ  بعبادة الطاغوت وعبادة الله تعاىل يف آٍن واحد بالرش 
 

     . 35  -10مجموعة التوحيد:   1
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  ..   وبني عبادة الطاغوت وهذا دي  أهل الرشك الذي  جمعوا بني عبادة الله تعاىل 

ْكََثُءُ : فهم آمنوا بالله وهم مرشكون، كام قال تعاىل عنهم 
َ
ِ َوَما يُْؤِمُن أ ِ ْم ب   اَّللذ

 .   160يوسف:   ْم ُمْْشُِكونَ إاِلذ وَءُ 
ومنها: أن عدم مراعاة هذا التقديم م  لوازمه ـ ول بد ـ حبوط العبادة  

اىل؛ فهو إذ دخل يف عبادة الله تعاىل  وجميع الطاعات التي يقدمها املرء  لله تع 
  ..  نه م  ينخلع دخل يف العبادة والطاعة قبل أن يتربأ م  الرشك وعبادة الطاغوت و 

عمل كلياً، ويحرم صاحبه م  النتفاع به، وهو كالسد  الرشك يحبط ال   وقد تقدم أن 
 !  ..   املنيع الذي يحيل بني العمل وقبوله وصعوده إىل السامء 

و الصوم أو الحج أو الزكاة أو غريها  عبادة الصالة أ  وعليه م  دخل يف 
ل   ..  بادته وحزبه ع   وم منه  م  العبادات قبل أن يأ  بالكفر بالطاغوت والرباء 

ته تلك يف يشء، ول تُقبل منه، وهو نَصب يرتد عليه بالخرسان والندم  تنفعه عباد 
   . ولت حني مندم 

له ليالً ونهاراً، ثم دعا نبياً أو  قال الشيخ محمد ب  عبد الوهاب: فم  عبد ال 
له هو  إل ا  ن له؛ أل عند قربه، فقد اتخذ إلهني اثنني ومل يشهد أن ل إله إل ال ولياً 
   ..   كون عند قرب الزبري أو عبد القادر أو غريهم كام يفعل املرش   املدعو، 

:  وم  ذبح لله ألف ضحيٍة ثم ذبح لنبي أو غريه فقد جعل إلهني اثنني 

  إِنذ َْ ِ الَْعالَِميَ َصََلِِت وَ قُ ِ رَبي       (1  .)اَل َْشِيَك ََلُ    *نُُسِِك َوَُمَْياَي َوَمَماِِت َّلِلذ
 

 . 166الرسائل الشخصية:   1



-41- 

د أن عرفنا الدليل عىل صحة رشط الكفر بالطاغوت كرشط لصحة  ع ب 
اإلميان، ل بد أن نعرف معنى الطاغوت لنعرف م  يدخل فيه وم  ل يدخل، وأن  

   . فة الكفر بالطاغوت لنعرف صفة الكافر بالطاغوت م  غريه نعرف كذلك ص 
لو يف وجه م   و ه لل دون ا فأقول يف معنى الطاغوت: هو كل ما عبد م  

   . ( 1هو راٍض بذلك) وجه العبادة، و أ 
  فهو طاغوت  ..  فم  ُعبد م  دون الله م  جهة الركوع والسجود، ورصف النُّسك 

 .. 
    ..   فهو طاغوت   ..   والطلب   وم  ُعبد م  دون الله م  جهة الدعاء 

   ..   فهو طاغوت   ..   وم  ُعبد م  دون الله م  جهة الخوف والرجاء 
   ..   فهو طاغوت   ..   اعة والتحاكم لله م  جهة الط ا ن  دو د م   وم  ُعب 

    . فهو طاغوت   ..   وم  ُعبد م  دون الله م  جهة املحبة، والولء والرباء 
ويدخل يف ذلك   ..  طاغوت فكل مطاٍع لذاته ـ م  دون الله تعاىل ـ فهو 

ات  حكام الكفر والجور، واألحبار والرهبان، والشيوخ، ورؤساء األحزاب والجامع 
 

لذي  يُعبدون م  دون الله ـ  ء، والصالحني ـ ا قيد الرىض ل بد منه لنخرج بذلك املالئكة واألنبيا  1
دم رضاهم يف أن يُعبدوا يف  م  وصف وحكم الطاغوت، لكرههم الشديد لذلك ونهيهم عنه، ولع 

ويف مثل هذه الحالة يقترص الرباء والكفر بالعابدي  وبعبادتهم   ..  يشٍء م  دون أو مع الله 
توقري واملوالة يف الله م     يستحقون منا ال الرشكية فقط م  دون أن يطال ذلك املعبودي  الذي 

 . غري جنوح إىل إفراٍط أو تفريط 
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  للطاغوت م  دون الله علم بذلك أم مل يعلم لذواتهم عابد  واملطيع لهم  ..  هم ري وغ 
 ..  ! 

واملحبوب لذاته   ..  وكل محبوب لذاته ـ م  دون الله تعاىل ـ فهو طاغوت 
ـ بغض النظر    الله ولذاته ولء والرباء فيه ولذاته ـ وليس يف هو الذي يُعقد ال 

  !  ..   لباطل ع  موافقته أو متابعته للحق أو ا 
سهم عىل يشٍء وأنهم أحرار ـ يعيشون يف    يحسبون أنف كثري هم الذي 

عبيد لعبيد هم أحط   ..  زم  العامل الحر! ـ وهم يف حقيقة أمرهم عبيد للطواغيت 
 !  ..   منهم قدراً وشأنا 

: فاملعبود م  دون الله إذا  28/200قال اب  تيمية رحمه الله يف الفتاوى 
األصنام طواغيت يف الحديث   ا سمى النبي ذ له و  اغوت، مل يك  كارهاً لذلك ط 
"، واملطاع يف معصية  ويتبع م  يعبد الطواغيت الطواغيت " : الصحيح ملا قال 

كان مقبولً خربه املخالف   الله، واملطاع يف التباع غري الهدى ودي  الحق سواء 
م  وك م  تح ه هو طاغوت، ولهذا ُسمي لكتاب الله أو مطاعاً أمره املخالف ألمر الل 

ـ -طاغوت، وسمى الله فرعون وعاداً طغاة ا غري كتاب الله  ليه مم  حاكم ب إ     . ه
وقال اب  القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده م   

فطاغوت كل قوم م  يتحاكمون إليه غري الله ورسوله،    معبود أو متبوع أو مطاع، 
نه فيام ل  الله، أو يطيعو  م  ة بصري   غري أو يعبدونه م  دون الله، أو يتبعوه عىل 

مون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها  يعل 
التحاكم إىل الله وإىل  رأيت أكرثهم عدلوا م  عبادة الله إىل عبادة الطاغوت، وع   
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الرسول إىل التحاكم إىل الطاغوت، وع  طاعته ومتابعة رسوله إىل طاعة  
ـ -عته ا ب تا وم اغوت  الط     . ه

إذا كان هذا حال الناس يف زم  اب  القيم رحمه الله فكيف الحال   ت: قل 
وقد دلت السنة أن ما   ..  يف زماننا وقد تكاثرت الطواغيت واسترشفت وتنوعت 

 اىل السالمة وحس  الختام ؟!  والذي بعده أرش منه، نسأل الله تع م  عام إل  
يف كل ما  : الطاغوت عام ه لل ا  رحمه  وقال الشيخ محمد ب  عبد الوهاب 

م  دون الله ـ وريض بالعبادة ـ م  معبود أو متبوع أو مطاع يف غري  ُعبد 
ـ -طاعة الله ورسوله فهو طاغوت ا     . ه

ََ ِمنُْهُم   تفسريه لقوله تعاىل  وقال سيد رحمه الله يف الظالل عند  وََجَع
اُغوَت  ن ل يستمد م   اغوت هو كل سلطا لط ا  : إن  الْقَِرَدةَ َواْْلََنازِيَر وََعَبَد الطذ

لطان الله، وكل حكم ل يقوم عىل رشيعة الله، وكل عدوان يتجاوز الحق،  س 
طغياناً،   والعدوان عىل سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده 

   ..   وأدخله يف معنى الطاغوت لفظاً ومعنى 
ا  وا رشعهم وتركو ع تب ا  ولك   وأهل الكتاب مل يعبدوا األحبار والرهبان، 

فهم عبدوا الطاغوت أي   . فسامهم الله عباداً لهم وسامهم مرشكني رشيعة الله، 
السلطة الطاغية املتجاوزة لحقها، وهم مل يعبدوها مبعنى السجود والركوع،  

كنهم عبدوها مبعنى التباع والطاعة، وهي عبادة تُخرج صاحبها م  عبادة الله  ول 
ـ -وم  دي  الله ا   . ه
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الطاغوت، وم  أنصاره وجنده ـ  ن تكون م  عبدة ر يا عبد الله أ حذ فا 
 !   ..   وأنت تدري أو ل تدري ـ فيحبط عملك، وتبوء بإمثك، فتخرس دنياك وآخرتك 

 

عرفنا الطاغوت وما يدخل يف معناه وحكمه، ل بد أن نعرف صفة   أن  بعد 
مم   حٍد منا هل هو ليعلم كل وا  ..  به ر الكف  الكفر بالطاغوت، وكيف يكون 

 !   ..   يكفرون بالطاغوت حقيقًة، أم أنه يكفر بالطاغوت زعامً باللسان فقط 
هان أو  أقول: الكفر بالطاغوت ليس بالتمني ول بزعم اللسان م  غري بر  

   . وصفته أن يُكفر به اعتقاداً وباطناً، وقولً وعمالً   ..   عمل 
والبغضاء  له العداوة : أن يُضمر غوت ا لط باقادي صفة الكفر العت -1 

   . والكره يف القلب، ويعتقد كفره وكفر م  يدخل يف عبادته م  دون الله تعاىل 
ر مقدور عليه  وهذا الحد م  الكفر بالطاغوت ل يُعذر أحد برتكه ألنه أم  

أو حرج، ل سلطان لبرش   يستطيع كل امرٍئ أن يأ  به م  دون أدىن رضر 
لتايل ل يُعذر أحد باإلكراه فيام  تقاده هذا، وبا ة بينه وبني اع ل لو حي م  ال ميكنه 

يضمر أو يعتقد لو اعتقد أو أضمر الكفر والرىض بالطاغوت، ألن اإلكراه سلطانه  
    . رح الباطنة عىل الجوارح الظاهرة ل الجوا 

الرىض القلبي   ..  فهو أمر ل بد منه ألن خالفه يقتيض الرىض بالكفر  
   . بال خالف   رىض بالكفر كفر وال   ..   ه وكفره م را إج غوت وبالطا 
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: يكون ذلك بإظهار كفره وتكفريه  صفة الكفر القويل بالطاغوت  -2 
م عليه م   باللسان، وإظهار الرباءة منه وم  دينه وأتباعه وعبيده، وبيان ما ه 

   . باطل وشعوذة وكفر 

َها الََْكفُِرونَ : كام قال تعاىل  يُّ
َ
َْ يَا أ   مواجهتهم  م د ب  يث ل ح  ..  قُ

ـ  طعة والواضحة الدللة واملعاين م  غري التواء أو تلجلج أو  ذه الكلمة السا به
يا أيهـا   ..  ضعف التي تصف حقيقة حالهم وما هم عليه: يا أيها الكافرون 

 رمون !  املرشكون املج 

ِ : وقال تعاىل   ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِِف إِبَْراءِيَم َواَّلذ
ُ
ُه إِذْ  عَ مَ  ينَ قَْد ََكنَْت لَُكْم أ

 ُ ِ َكَفْرنَا بُِكْم َوَبَدا  وا لَِقْوِمِهمْ قَال ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللذ  إِنذا بَُرآَُء ِمنُْكْم َوِممذ
ِ وَْحَدبُ بَيَْنَنا َوَبيَْنُكُم الَْعَداَوةُ َواْْلَغْ  بًَدا َحَّتذ تُْؤِمُنوا بِاَّللذ

َ
 .  4املمتحنة:   َضاُء أ

؟ يف  ..  ماذا  ة حسنة لنا، يف   املؤمنني أسو م ه مع آم   وم   فإبراهيم  
قولهم للمرشكني ولطواغيتهم الذي  يعبدونهم م  دون الله: إنا برآء منكم وم   

 !  ..   الله كفرنا بكم ومبا تعبدون م  دون    ..   دينكم، وم  طواغيتكم 
ر  وهو تعبري يفيد غاية الظهو  ..  بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً  ا قد بد 

رة أبداً ـ عداوة وبغضاء الجوارح  فهي عداوة مستم  ..  واإلستعالن  وح وض وال 
الظاهرة والباطنة ـ التي ل ميك  أن تهدأ، أو يخفت نارها إل برشط واحد: هو أن  

   . يت وتدخلوا يف سلم العبودية لله تعاىل وحده تنخلعوا كلياً م  عبادة الطواغ 
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 ِإَوذْ قَاَل إِبَْراءِي : وقال تعاىل 
َ
ا َتْعُبُدوَن إِنذِِن بََرا هِ َوقَوِْمهِ ي بِ ُم ِْل إاِلذ   *ٌء ِممذ

ِي َفَطَرِِن فَإِنذُه َسَيْهِدينِ   .   27-26الزخرف:   اَّلذ
م  أن يأ    ل بد لكل م  يرتيض ملته الحنيفية  هذه ملة إبراهيم 
ل   ذي ال سفيه ول يرغب ع  ملته والقتداء به إل ال  ..  الرباء بهذا القول واإلعالن و 

  َعْن ِملذةِ إِبَْراءِيَم إاِلذ َمْن َسفَِه َنْفَسهُ  َوَمْن يَرَْغُب : قال تعاىل  عقل له، كام 
 .  130البقرة: 

عثك ربك  قلت يا نبي الله، مبا ب ويف الحديث ع  معاوية ب  حيدة قال: 
لمت  أن تقول: أس " : باإلسالم " قال: قلت وما آيات اإلسالم ؟ قال " : إلينا ؟ قال 

، وتُقيم الصالة وتؤ  الزكاة، كل مسلم عىل  وتخلّيت  ىل الله عز وجل إ ي جه و 
مسلم محرم، أخوان نصريان، ل يقبل الله عز وجل م  مرشك بعدما أسلم عمالً،  

 (.  1) " أو يُفارق املرشكني إىل املسلمني  
يت  "؛ أي تخليت وأقلعت ع  الرشك وعبادة الطواغ  وتخليت "  فقوله 
 .  ه تعاىل ل ال ـ  مع     م  دون ـ أو 
ارات والعالمات الدالة عىل صدق إسالمك أن تقول ـ بكل وضوح  اإلم فم  

وثبات وم  دون أدىن تلجلٍج أو تردد ـ لجميع الطواغيت يف األرض:  قد تخليت  
 ! ..   عنكم، وع  عبادتكم 

 
 . 2408صحيح سن  النسايئ:    1
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رباءة  ل اب  تيمية رحمه الله: فال يكون املرء موحداً إل بنفي الرشك وال ا ق 
ـ -ا . ه عل ف   ري م  منه وتكف   .   ه
: يكون ذلك باعتزاله واجتنابه وجهاده،  لكفر بالطاغوت عمالً فة اص  -3

وجهاد أتباعه وجنوده، وقتالهم إن أبوا إل القتال، وعدم اتخاذهم أعواناً وأولياء،  

ِ : كام قال تعاىل  نَابُوا إََِل اَّللذ
َ
ْن َيْعُبُدوَءا َوأ

َ
اُغوَت أ ِيَن اْجَتنَُبوا الطذ َ َواَّلذ   مُ هُ  ل

ى فَبَ  ْ ِعَبادِ الْبُْْشَ ِ  .  16الزمر:   ْشي

ْيَماَن لَُهمْ :  وقال تعاىل 
َ
ُهْم اَل أ َة الُْكْفرِ إِنذ ئِمذ

َ
. وأمئة  12وبة: الت   َفَقاتِلُوا أ

 . الكفر هم الطواغيت 

   . 123التوبة:   ِلُدوا فِيُكْم ِغلَْظةً ْلَ وَ :  وقال تعاىل 

ِي : وقال تعاىل  َها اَّلذ يُّ
َ
َ يَا أ ْوِلَاءَ وا الََْكفِرِ ا اَل َتتذِخذُ وُن مَ َن آ

َ
  يَن أ

 .  144النساء: 

ذُهْم ِمنُْكْم فَإِنذُه ِمنُْهمْ :  وقال تعاىل     . 51املائدة:   َوَمْن َيَتَول

ِي : وقال تعاىل  ْوِلَا  اَل َتتذِخُذوا َعُدوي
َ
َء تُلُْقوَن إَِلِْهْم  وََعُدوذُكْم أ

ةِ   .  1ة: املمتحن   بِالَْمَودذ
امل وصفات الكفر بالطاغوت  صوص التي توضح مع ريها كثري م  الن غ و 
   . قولً وعمالً 
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هذه صفة الكفر بالطاغوت فم  أىت بها كامالً غري منقوصة فهو   ، وبعد 
وم  مل يأت بهذه الصفة   ..  ه الذي يكون قد كفر بالطاغوت وقد وىف الرشط حق 
فر  ألف مرة أنه كا  نه سا عم بل املتقدم ذكرها ل يكون قد كفر بالطاغوت وإن ز 

   بالطاغوت !! 
وإن كنت أعجب فأعجب ألناس يزعمون بألسنتهم الكفر بالطاغوت،  

ويف نفس الوقت يف لسان الحال   ..  ويستهجنون أن يكونوا م  عبيد الطواغيت 
ن القال كذلك ـ تراهم يوالون الطواغيت، ويُكرثون  والعمل ـ ورمبا يف لسا 

،  رصتهم، وجيوشهم ن يف خدمتهم ون و خل يد هم، و دال عنهم، ويذودون عن الج 
 ومنهم م  يعادي املوحدي  ألجلهم !!    ..   والتحاكم إليهم 

  فهؤلء مل يحققوا رشط الكفر بالطاغوت مهام زعموا بلسانهم خالف ذلك 
   . ويرد عليهم زعمهم وادعاءهم   فواقعهم ولسان حالهم يكذبهم   .. 

ه  م، أم أن هذ ل سمل ا  عىل  وتاغ ة الط الق كلمح إطـ مسألة: هل يص 
 ؟!   ..  دم  تقوت كام اغ ة الطه صف ذي ل ر ال اف لق إل عىل الكوز أن تُطيج  الكلمة ل 

الطاغوت عىل صيغة فعلوت؛ وهو م  البغي والعدوان ومجاوزة   أقول: 
اغوت  دون الكفر يُطلق عليه وصف الط فم  كان بغيه وعدوانه وظلمه  ..  الحد 
كام   ..  والعدوان ومجاوزة الحد وية وهي البغي ودللته اللغ  ه نا مع تبار عىل اع 

وأرادوا م     ..   أطلق بعض السلف عىل الحجاج وغريه وصف الطاغوت أو الطاغية 
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ذلك املعنى اللغوي اخنف الذكر، ومل يريدوا أنه طاغوت مبعنى أنه كافر ويُعبد  
   . الله م  دون  

ة الكفر بالله  بلغ بصاحبه درج  ..  ن لعدوا أما إن كان هذا البغي والظلم وا  
  فإن وصف الطاغوت يُحمل عليه مبعناه الصطالحي وهو املعبود م  دون ،

   . الله، ومبعناه اللغوي وهو العدوان ومجاوزة الحد 
بد م   وللتميز بني الطاغوتني عند قراءة كتب أهل العلم والستامع إليهم ل  

يد  تُعينك عىل تحد اردة فيه التي و ال   لقرائ النظر إىل مجموع سياق الكالم، وا 
   . نوع الطاغوت املراد م  كالمهم 

فكلها   ..  إل أنني قد تتبعت كلمة الطاغوت يف القرآن الكريم ويف السنة  
 . والله تعاىل أعلم   ..   جاءت مبعنى الطاغوت الكافر الذي يُعبد م  دون الله تعاىل 

 
     .شرط الثالث: العلمالـ 

اقده، وفاقد التوحيد  اهل التوحيد كف ط لصحته؛ ألن ج رش  يد التوح العلم ب    
   . ل يعتقده، وم  ل يعتقد التوحيد ل يكون مؤمناً ول مسلامً، وهو كافر بال خالف 

ُ : والدليل عىل صحة هذا الرشط قوله تعاىل   نذُه اَل إََِلَ إاِلذ اَّللذ
َ
 فَاْعلَْم أ

   . 19محمد:
علم أنه ل إله  وهو ي  م  مات أنه قال:"  ي النب  ويف الحديث فقد صح ع   

   . " مسلم إل الله دخل الجنة 
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مفهوم الحديث أن م  مات وهو ل يعلم التوحيد ل يدخل الجنة، وم  ل   
يدخل الجنة ل يكون مسلامً؛ ألن املسلم يدخل الجنة، كام مر معنا يف الحديث  

 ".   يدخل الجنة إل نفس مسلمة   ل " :  ه املتفق علي 
ه يتقدم العمل بالتوحيد، وهو  كذلك م  جهة كون همية هذا الرشط أ    وتأ  

فالعلم يتقدم العمل   ..  لزم له؛ ألن التوحيد ل ميك  العمل به إل إذا تقدمه العلم 
 .   كل يشٍء، ول يصح العكس يف ذلك يف 
  له ع  جهل وغري بصرية وم  عكس القاعدة فقدم العمل عىل العلم عبد ال  
واإلحداث يف الدي  والعياذ  نحراف والضالل  بد ـ إىل ال ل و  ـ  ؤداه وهذا م  .. 

   . بالله 
وعليه م  ُحرم العلم بالتوحيد لزمه تباعاً أن يُحرم العمل به ول بد، لذا كان  

  . الصحابة ريض الله عنهم يعنون تعلم التوحيد األهمية واألولوية قبل أي علم آخر 
ونح  فتيان،   كنا مع النبي  ل: قا الله يف الحديث ع  جندب ب  عبد  ام ك  

فتعلمنا اإلميان ـ أي التوحيد ـ قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به  

 (.  1)   إمياناً 
إذا أرسل أحداً م  أصحابه إىل أي بلٍد م  البلدان يأمره بأن   وكان النبي  

 يف الحديث  ام ك  ر، ٍء آخ وحيد قبل أن يدعوهم إىل أي يش يدعوا أهلها أولً إىل الت 
إنك تقدم عىل قوٍم  " : ملا بعث معاذاً إىل اليم  قال  سول الله تفق عليه أن ر امل 

 
 . 52صحيح سن  اب  ماجة:   1
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ل إله  إل الله ـ فإذا  ـ ويف رواية  أهل كتاب، فليك  أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
   . " ..   يف يومهم وليلتهم   عرفوا الله، فأخربهم أن الله فرض عليهم خمس صلواٍت 

عرفوا الله بأسامئه وصفاته وخصائصه   أي  "؛  فإذا عرفوا الله "  وله وق  
 وعرفوا حقه عليهم م  التوحيد وإفراده يف العبادة، وأطاعوك يف ذلك ،  ..  

ليلتهم إىل  فبعدها أخربهم أن الله تعاىل فرض عليهم خمس صلواٍت يف يومهم و 
 .  آخر ما جاء يف الحديث 

أول ما  ري ، حيث تراهم خ تأ مل عاة ا الف ما عليه كثري م  الد ا بخ وهذ  
به الناس دعوتهم إىل الصالة والصوم والزكاة قبل أن يدعوهم إىل  يبتدئون 

بل وم  دون أن يدعوهم إىل التوحيد،   ..  التوحيد الخالص، ويُعرفهم عىل معناه 
 أو يعنوه اهتاممهم !!  

ه  يف الرشك وميارسون عاة يقعون هؤلء الد  لذا ل تفاجأ لو رأيت بعض  
انتباههم ول يثري حفيظتهم ألنهم ل   فالرشك ل يلفت  ..  ن أول يدرون و در ي  وهم 

 .  م والدراسة لجهلهم لفضله وقيمته يعرفونه، كام أن التوحيد ل يُعنى منهم الهتام 

فكم م  رشك يطرأ عىل األمة ميرون عليه مر الكرام، ويف كثري م    
جهة   ات التي تأ  م  ي ك لرش د؛ كا ى منهم إل املباركة والتأيي األحيان ل يلق 
والتي متارس   ..  ات الحديثة التي تؤله املخلوق، وتعبد العبيد للعبيد الدميقراطي 

 . ( 1يف كثري م  أمصار املسلمني وغريها) 
 

إن أردت أن تعرف الرشكيات التي مصدرها الدميقراطيات الحديثة، وم  م  املشايخ الذي    1
كم اإلسالم يف الدميقراطية  ح م انظر كتابنا " باركوها وأيدوها وانترصوا لها يف كتاباتهم وندواته 

      . " والتعددية الحزبية 
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وكالرشكيات التي تأ  م  جهة طغيان طواغيت الحكم، وم  جهة  
 !!  ..   قصورهم وتحكيم قوانينهم الوضعية 

  وبة عىل اإلسالم رق الضالل املحس ف ة جه  م  وكالرشكيات التي تأ   
 !!   ..   كالشيعة الروافض وغريهم م  فرق الباطنية الغالة 

كم هم املشايخ الذي  صفقوا للشيعة الروافض ولثورتهم الشيعية، وارمتوا   
د  عىل ما عن  ..  يف أحضانهم يستجدون منهم العون واملدد م  غري فائدة تُذكر 

بسبب   وهذا كله  ..  اين نهم القايص والد ع ا مه ت يعل م  رشكيات وكفريا اخخري  
 جهلهم للتوحيد !! 

وكذلك الرشكيات التي تأ  م  جهة فرق التصوف املنترشة ـ بدعم م    
 !!   ..   الطواغيت ـ يف أمصار املسلمني 

فهذه الرشكيات السائدة وغريها ل تكاد تلفت نظرهم فضالً ع  أن يعملوا   
هم  ة التوحيد، وجهل إىل جهلهم بحقيق  له ك  مرده  عىل تغيريها وإنكارها، وهذا 

وفهمها وتفسريها عىل غري   ..  لرشوط ومتطلبات شهادة التوحيد ل إله إل الله 
وانشغالهم عنها بالفروع وباملباحات، ومبا هو دونها   ..  مراد الله ورسوله 

 أهمية م  مسائل العلوم األخرى !!   
وهو   التوحيد؛  لنبي ا   دي لله: بد الوهاب رحمه ا محمد ب  ع  قال الشيخ  

ة ل إله إل الله محمد رسول الله، والعمل مبقتضاها، فإن قيل: كل الناس  معرف 
يقولونها: قيل منهم م  يقولها ويحسب معناها أنه ل يخلق إل الله ول يرزق إل  

يعمل مبقتضاها، ومنهم  الله وأشباه ذلك، ومنهم ل يفهم معناها، ومنهم م  ل 
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وجه وعاداها وأهلها م   لك م  عرفها م  تها، وأعجب م  ذ ق قي ح  يعقل  م  ل 
  ..  وجه ! وأعجب منه م  أحبها وانتسب إىل أهلها ومل يفرق بني أوليائها وأعدائها 
يا سبحان الله العظيم أتكون طائفتان مختلفتني يف دي  واحد وكلهم عىل الحق  

ـ -ا   . الحق إل الضالل   ا بعد فامذ   ..   ؟!! كال والله     . ه
وصل التوحيد، ويكرثون الحديث    يدعون يف زماننا قلت: كم هؤلء الذي  

وهم يف نفس الوقت يوالون أعداء التوحيد، ويجادلون   ..  ع  العقيدة الصحيحة 
بينام يف املقابل يعادون أهل   ..  عنهم ويوسعون لهم ساحة التأويل واألعذار 

  بارات، ويُضيقون ع ال و  لقاب الظ ، ويرمونهم بأقذع األ  التوحيد، ويُسيئون بهم 
 !!  ..   عذار أو التأويل عليهم ساحة األ 

م  هنا تأ  أهمية بيان املراد م  العلم الوارد ذكره يف الرشط اخنف   
هل هو العلم املعريف النظري الذي ل يالمس حرارة القلوب، أم أنه العلم   ..  الذكر 

 ؟  ..   ياته ام والعمل بالتوحيد ومقتض الذي يحمل صاحبه عىل اللتز 
م هو العلم الذي يزيد صاحبه إمياناً ويقيناً،  املراد م  العل  أقول: ل شك أن  

   ..   ويحمله عىل العمل والحركة م  أجل إعالء كلمة هذا الدي  
العلم الذي يحمل صاحبه عىل أن يوايل يف الله ويُعادي يف الله، ويحب   

   ..   لله يف الله ويبغض ويجايف يف ا 
ة أهل التوحيد  د وأهله، وموال اة أعداء التوحي د عا م  ه عىل العلم الذي يحمل  

   ..   وجنده 
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  العلم الذي يؤدي بصاحبه إىل الفهم الحقيقي لدللت التوحيد ومتطلباته  
 ..   
    ..   العلم الذي يحمله عىل العمل واللتزام  
لكالم ومسائلهم  العلم املستقى م  الكتاب والسنة بعيداً ع  إسلوب أهل ا  

 !  ..   ة مي ال م الك وتعقيداته 
  ية املجردة الباردة، التي ل تالمس حرارة القلوب واليقني رفة النظر أما املع  
ول تحمل صاحبها عىل اللتزام والعمل فهي ل تغني عنه شيئاً، وهي ل تزيده   .. 

 !  ..   إل وزراً وإمثاً 
ه، وأحبار ورهبان أهل  هذه املعرفة كان يتصف بها إبليس عليه لعائ  الل  

ِيَن آَتَيَْناُءُم  : اىل عنهم يشء، كام قال تع ك ما نفعتهم يف ل ذ  مع تاب و الك  اَّلذ
بَْناَءُءمْ 

َ
. ومع ذلك ملا مل يتبعوا هذه  146البقرة:  الِْكَتاَب َيْعرِفُونَُه َكَما َيْعرِفُوَن أ

   . عرفتهم شيئاً املعرفة باملتابعة والنقياد لتعاليم وهدي الرشيعة فلم تنفعهم م 
ل الكتاب يعرفون  اىل أن علامء أه لتفسري: يخرب تع ا  يف  كثري  قال اب   

ثم   . كام يعرف أحدهم ولده م  بني أبناء الناس كلهم  صحة ما جاء به الرسول 
أخرب تعاىل أنهم مع هذا التحقيق والتقان العلمي ليكتمون الناس ما يف كتبهم  

ـ -ا   وَُءْم َيْعلَُمونَ   م  صفة النبي      . ه
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الكفر يكون  : 242/ 1والنقل  درء تعارض العقل  يف ة تيمي  وقال اب   
، مثل كفر  مع العلم بصدقه بتكذيب الرسول فيام أخرب، أو المتناع ع  املتابعة 

 هـ.  -ا . فرعون واليهود ونحوهم 
فاملعرفة املجردة للتوحيد يشء، والعلم بالتوحيد الذي يحمل صاحبه عىل   

ع  رشط  م  حديثنا  طلوب امل و ر، وه لفهم الصحيح يشء آخ اللتزام والعمل وا 
 .  م املتقدم العل 
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فإن قيل ـ وقد قيل ـ قد عقدت األمور يا أبا بصري، فدع الناس  
عىل إميان العوام وعقيدة العجائز، فإن بعض أهل العلم كالجويني  
وغريه قد أُثر عنهم قولهم: أنهم ودوا أن ميوتوا عىل إميان وعقيدة  

 !  ! ..   س النا   يسابور، وعقيدة عوام عجائز ن 
   رضورة التفقه بالتوحيد كام قدمت بني ذلك وبني فكيف نوفق  
 ؟!!  .. 
ـ ى هـب عل ـأجي   ـ ذا الس ـ ـ ؤال مب ـ ـ ل ـ ا ي ـ  ي:  ـ
قد دلت عليه   ..  أولً: أن رشط العلم بال إله إل الله ومبتطلباتها وحقوقها  

تفات  ميك  رده وعدم الل  نصوص الكتاب والسنة كام تقدم، وهو ليس قولً لبرش 
   . يه إل 
ة التي نقلت ع  الجويني وغريه م  أهل العلم إمنا  هذه املقول  ثانياً: أن  

أرادوا منها بيان سوء ما وصل بهم انشغالهم بعلم الكالم والفلسفة ـ بعيداً ع   
هدي الكتاب والسنة ـ وما أدى بهم ذلك إىل الحرية والقلق والشك، مام حملهم  

لمني ـ  قيدة عوام املس ز نيسابور أو ع ئ جا ع  عقيدة لو أنهم ماتوا عىل عىل التمني 
الذي  مل يتلوث إميانهم بشبهات وأهواء أهل الكالم ـ وما اشتغلوا بهذا النوع م   

وليس أن إميان العجائز أو العوام غاية تُطلب أو أنه خري م    ..  العلم الساقط 
  م  ن إميا  كتاب والسنة، أو م  إميان علامء التوحيد الذي  أخذوا علومهم م  ال 

فهذا ليس مرادهم، وإليك بعض أقوالهم يف   ..  سنة م  الكتاب وال  يتفقه بالتوحيد 
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ذلك لتدرك مرادهم وقصدهم م  مقولتهم تلك، التي استغلت أسوأ استغالل م   
 بعض أصحاب ضعاف النفوس املريضة ! 

ى أمر الغزايل  قال اب  أيب العز الحنفي يف رشحه للعقيدة الطحاوية: انته  
الكالمية، ثم أعرض ع  تلك الطرق   رية يف املسائل إىل الوقف والح  ـ  له مه ال ـ رح 

 .  فامت وصحيح البخاري عىل صدره   وأقبل عىل أحاديث الرسول  
وكذلك أبو عبد الله محمد ب  عمر الرازي، قال يف كتابه الذي صنفه يف  

  ُل ومل ل ُدنيانا أذى ووبا أقسام اللذات: وأرواحنا يف وحشٍة م  جسوِمنا وحاص 
 أن جمعنا فيه: قيَل وقالوا !!  وَل عمرنا سوى  ِفد م  بحثنا ط ت نس 

ولقد تأملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية فام رأيتها تشفي عليالً، ول  

الرذْْحَُن لََعَ  : تروي غليالً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ يف اإلثبات 
ييُِب  الََْكُِم ال دُ عَ صْ هِ يَ إَِلْ . 5طه:  ى الَْعرِْش اْسَتوَ  :  . واقرأ يف النفي 10فاطر:  طذ

 ٌء  . 110طه:   َواَل ُُيِيُطوَن بِهِ ِعلًْما .  11الشورى:   لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ
 !!    ..   ثم قال: وم  جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 

  تاين: إنه مل وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ب  عبد الكريم الشهرس 
ة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت  لمني إل الحري لفالسفة واملتك ا د عن يجد 

ت طْريف بني تلك املعامل فلم أَر إل واضعاً كفَّ حائٍر عىل ذقٍ    املعاهد كلها وسريَّ
 !!  ..   أو قارعاً ِس َّ ناِدم 
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لو عرفُت  وكذلك قال أبو املعايل الجويني: يا أصحابنا ل تشتغلوا بالكالم، ف 
. وقال عند موته: لقد خضت البحر  غ ما اشتغلت به غ يب إىل ما بل ل يب م الكال أن 

، وخليُت أهل اإلسالم وعلوَمهم، ودخلت يف الذي نهوين عنه، واخن فإن   الخضمَّ
مل يتداركني ريب برحمته فالويل لب  الجويني، وها أنا ذا أموت عىل عقيدة أمي،  

 !!  ..   ابور أو قال: عىل عقيدة عجائز نيس 
ضالء:ما تعتقد؟ قال:ما  وشاهي لبعض الف مس الدي  الخرس ش ل قا كذلك و 

يعتقده املسلمون، فقال: وأنت منرشح الصدر لذلك مستيقٌ  به؟ فقال: نعم،  
فقال: أشكِر الله عىل هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما  

 وبىك حتى أخضلت لحيته !!      ..   أعتقد 
ء عند املوت يرجع  وتجُد أحد هؤل عىل ما تقدم:  قاً عل لعز م ل اب  أيب ا ا ق 

إىل مذهب العجائز، فيكونون يف نهايتهم ـ إذا سلموا م  العذاب ـ مبنزلـة أتباع  

 ( !!  1أهل العلم م  الصبيان والنساء واألعراب ) 
قلت: قد عرفت أيها القارئ م  خالل ما تقدم أن هذه املقولة التي نقلت  

يان سوء طلب العلم ـ  وصلوا إليه، وب لبيان سوء ما  و ه  ا لم إمن بعض أهل الع  ع  
وبخاصة منه العقائد ومسائل التوحيد ـ عىل طريقة أهل الكالم والفلسفة، وأن  

 . املحصورة يف الكتاب والسنة وحسب   العلم الحق يُطلب م  مظانه 

 
 .   128تهذيب رشح العقيدة الطحاوية:   1
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ل  وقد علمت كذلك أن هذه املقولة ل متعلق صحيح بها لدعاة الجه 
باً يربر القعود ع  التفقه  ن دليالً أو سب ل يجوز أن تكو  نه أ  كام  ..  بالتوحيد 

 بالتوحيد م  مظانه الرشعية الصحيحة. 
 

 : د وحي ل الت م جاه ال وحك ان ح  بي ة يف ام ة ه ألـ مس 
اعلم أن هذه املسألة م  جملة املسائل التي أخطأ فيها كثري م  الناس؛   

  ىل التفريط آخر جنح ومال إ فراط وفريق إل ا  ىل إ  فيها  حيث فريق منهم جنح ومال 
 ..  ! 

كام أن هذه املسألة ل يصح فيها قول واحد ـ معذور أو غري معذور، كافر  
أو غري كافر ـ م  دون تفصيل يوضح وجهة الحق يف املسألة، واملنهج الوسطي  

 ة.  الذي دلت عليه النصوص الرشعية، والذي عليه عقيدة أهل السنة والجامع 
  

     . كافر أصيل، ومسلم م  أهل القبلة   يد قسامن التوح جاهل  قول:  فأ   ليه ع و 

: هو الكافر الذي مل تبلغه نذارة الرسل بأي  الكافر الجاهل املعذور بالجهل  
حيل بينه  قاهرة ت لظروف  بنفسه  ا ه لي ع  لوقوف وجه م  الوجوه، ومل يتمك  م  ا 

 .  وبني ذلك 
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فهذا الراجح فيه أنه ل يُجزم له بعذاب ول جنة، وأن له حكم أهل األعذار   
؛ كاألصم الذي مل يسمع شيئاً،  الذي  يعتذرون عىل الله تعاىل يوم القيامة 

  ام رسل ك واألحمق الخرف، وصاحب الفرتة الذي مات يف الفرتة ومل تبلغه نذارة ال 
ذي أخرجه أحمد وغريه ع  أيب  هريرة وغريه  ديث املشهور ال يف شأنهم الح  د ر و 

   ..   م  الصحابة 
ل مينع عنه أن يُحكم عليه يف  ولك  عدم الجزم بلحوق الوعيد والعذاب به 

 (.  1) الدنيا بأنه كافر يطاله اسم الكفر ووصفه 
فر  الك  وحكم ، اهالً وهو الذي ل يعذر بالجهل وإن كان ج أما القسم اخخر:  

؛ وصفته أن  ، ويُجزم له بالعذاب لو مات عىل كفره ورشكه يف الدنيا واخخرة يطاله  
تبلغه الدعوة ولك  ل يرفع بها رأساً ول يُحرك ألجلها ساكناً، فهو تراه يؤاثر  

 !!  ..   الخمول والجهل عىل العلم والتعلم 
ه ل  ن ك ل د را لو أ  وكذلك الكافر الذي يقع يف الجهل وهو قادر عىل دفعه  

 !  ..   مشاغلها، أو ألي سبب آخر ثاراً للدنيا و يفعل إي 
فهذا والذي قبله وإن كان جاهالً بحقيقة التوحيد إل أن جهله ـ بعد بلوغ  
النذارة إليه ـ ل مينع عنه لحوق الوعيد يف اخخرة، وحكم الكفر يُحمل عليه يف  

 
مع النتباه أن الكافر الذي مل تبلغه نذارة الرسل ل تجوز مبادأته بالقتال قبل بلوغ الدعوة إليه،   1

بالقتال م  دون   فهذا تجوز مبادأته  ..  بخالف الكافر الذي بلغته الدعوة فقابلها بالرد واإلعراض 
   . سابق إنذار 
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  ليس كل جهل ل  ه ن أ  ام به، ك فليس كل جهل يكون عذراً لصاح  ..  الدنيا واخخرة 
   . صاحبه يكون عذراً ل 

قسم دخل اإلسالم لكنه يجهل بعض أصول التوحيد أو بعض ما يدخل   -1 
؛ كالذي يكون حديث عهٍد باإلسالم، أو  يف معنى العبادة لعجٍز ل ميك  دفعه 

ستطيع  ، ول هو ي له يص  لم لع ل ا  كالذي يسك  يف منطقة نائية ع  العلم ومظانه؛ 
إل أن حكم  فهذا وإن وصف ما وقع فيه م  مخالفة بالكفر  ..  لعلم أن يصل ا 

الكفر ل يطاله بعينه يف الدنيا، ول تُجرى عليه أحكامه وتبعاته، وكذلك حكم  
الوعيد يف اخخرة فإنه ل يطاله إل بعد قيام الحجة الرسالية عليه، وإزالة املوانع  

   . التوحيد وبني تعلم  ه  ين ب ت  ال لتي ح عنه ا 
قسم يجهل بعض أصول التوحيد ورشوطه الرضورية ـ التي ل يصح   -2 

اإلميان إل بها ـ ع  غري عجٍز، أو ع  عجز ميك  له دفعه لو أراد، لكنه ل يفعل  
فهذا وأمثاله وإن كان كفره م  جهة الجهل ملا   ..  إيثاراً للدعة أو الدنيا وملذاتها 

 يُعذر بالجهل، وحكم الكفر يطاله بعينه  ه ل فإن وحيد الت   و ي لد ا  ري م  هو رضو 
ول يُشرتط لتكفريه قيام الحجة عليه؛ ألن   يف الدنيا، ويف اخخرة لو مات عليه، 

الحجة قامئة عليه وهي معروضة عليه صباح مساء لكنه هو الذي ل يأتيها ول  
 !!    ..   يطلبها 
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حيد،  دة والتو عقي ال  ع رو ف  خل يف قسم وقع يف مخالفة بعض ما يد  -3 
فإنهم آمثون   ..  ىل بعض مسائل الصفات كام هو حال األشاعرة وغريهم كالكالم ع 

 .   يطالهم وصف الضالل واإلحداث يف الدي  دون وصف وحكم الكفر 
فهم وغريهم م  العصاة م  أهل القبلة ل يُشهد   ..  أما حكمهم يف اخخرة  

عذبهم  تعاىل إن شاء  إىل الله هم أمر و ، نة ول ج لهم ـ عىل وجه التعيني ـ بعذاب 
مع بقاء القول عىل العموم أن أصحاب هذا القول أو   ..  وإن شاء غفر لهم 

أصحاب هذه املعايص يستحقون عليها الوعيد والعذاب يوم القيامة لورود  
   . النصوص العديدة يف ذلك 

  ، أو ترب مع تهاد أما م  يقع يف هذا النوع م  املخالفة ع  تأويل أو اج  -4 
بعينه وصف الضالل واإلحداث يف الدي ، وإن كان   فإنه ل يطاله  ُمعذر  جهل 

حتى تقوم عليه الحجة الرشعية، التي   ..  الفعل ذاته هو م  الضالل واإلحداث 
 تدفع عنه العجز يف إدراك مراد الشارع فيام قد خالف فيه.  

ل،  ئ سا مل هذه ا هذا تقسيم وتفصيل رضوري مل  أراد أن يخوض يف مثل  
فم  مل يقنع به وأراد التفصيل واألدلة عىل ما ذُكر  بإيجاز شديد،  اه هنا وردن أ 

عىس أن يجد   ..  " فعليه بكتابنا " العذر بالجهل " وكذلك " قواعد يف التكفري 
   . فيهام ما يبتغيه ويريده 
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    نها: ط، م ب وا ض   خالف لقيام الحجة عىل الجاهل امل 
ون الجاهل املخالف مم  يُعذرون بالجهل؛ وصفته أنه يقع يف  ن يك أ  -1

 !  ..   املخالفة الرشعية ع  جهل معجز ل ميك  له دفعه 
أما إن كان جهله ع  غري عجٍز، أو ع  عجٍز ميك  لصاحبه دفعه لكنه ل  

ر  الكف  يف ع لو وق فهذا مام ل يُعذرون بالجهل، ول يُشرتط لتكفريه ـ  ..  يفعل 
الحجة معروضة عليه، وهو الذي ل يريدها ول يُحرك   قيام الحجة؛ ألن بواح ـ ال 

 !  ..   ساكناً نحوها 
تقوم الحجة الرشعية عىل الجاهل املخالف ببلوغ املعلومة الرشعية   -2

 .  يه الصحيحة التي تحسم مادة الجهل عنده فيام قد خالف ف 
رشعي يف  خطاب ال ه ال فبلغ  ر، خم له لل فلو كان كفره مثالً م  جهة استحال 

فالحجة الرشعية ل تكون قد قامت عليه حتى   ..  زىن، والرىب أو غري ذلك حرمة ال 
يبلغه الخطاب الرشعي الذي يفيد حرمة الخمر؛ وسبب ذلك أن الخطاب الرشعي  

   ..   الذي يفيد حرمة الزىن ل يدفع عنه العجز يف جهل حرمة الخمر 
، ول  فهم املراد منها همها وي ة يف بلغ   ل اه لج تصل ا يشرتط يف الحجة أن    -3

  يُشرتط أن يقتنع بها، ففهم الخطاب يشء وهو رشط، والقتناع املؤدي إىل 
 .  اللتزام يشء آخر وهو ليس رشطاً 
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املهم يف قيام الحجة أن تصل الجاهل بلغة يفهم املراد منها بغض   -4
 .  فع جهله يند   بها   ي لت ا   رشعية ومة ال النظر ع  الوسيلة التي تنقل إليه هذه املعل 

فهذه الوسيلة ـ الحاملة للحجة ـ قد تكون كتاباً، أو مجلة، أو ع  طريق  
 .  أو غري ذلك   ..   و الدعاة إىل الله املذياع أو مواقع اإلنرتنت، أ 

املهم يف هذه الوسيلة أن متلك املعلومة الرشعية الصحيحة التي تدفع  
ة أن يكون  يم الحج ي يق الذ  يف  ط يُشرت  عنرص الجهل عند الجاهل وهذا رشط، ول 

 مجتهداً أصولياً إىل آخر القامئة التي يفرتضها مرجئة العرص م  بنات  عاملاً 
 !  ..   عقولهم وأهوائهم 

لك  إن قيل يُشرتط فيم  يُقيم الحجة أن يكون عاملاً باملسألة التي يريد أن  
ـ هل ال فهو قول حق؛ ألن جا  ..   يُقيم بها الحجة عىل الجاهل املخالف  ده،  كفاق   يء ش

 .  يشء ل مُيك  أن يعطيه لآلخري  ل ا وفاقد  
يكفي لقيام الحجة الرشعية عىل الكافر األصيل ـ الذي مل تبلغه م    -5

قبل نذارة الرسل ـ أن يسمع العبارة التالية، وهي: أن محمداً رسول الله للعاملني،  
د قامت  ا فق فهمه ي ة لغ ارة ب فإن بلغته هذه العب  ..  يدعو إىل شهادة أن ل إله إل الله 

عية، ومل يعد يُعذر بالجهل لو قابل هذه الدعوة بالرد أو  عليه الحجة الرش 
يد ويُشهد له به لو  وهو كافر يف الدنيا واخخرة، يطاله الوع  ..  اإلعراض أو اإلهامل 
 .   مات عىل كفره 
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والذي نفس محمٍد بيده ل يسمُع يب أحٌد  " : والدليل عىل ما تقدم قوله 
ومل يؤم  بالذي أُرسلت إل كان م    نرصاين، ثم ميوت ي، ول يهود مة، األ ه م  هذ 

   . " مسلم   أصحاب النار 
 هو  عىل نحو ما تقدم ومل يؤم  به إل  فدل الحديث أن م  سمع بالنبي 

 .  م  أهل النار الخالدي  فيها 
أما الصيغة التي تُقام بها الحجة عىل املسلم الجاهل فهي تختلف   -6
الجاهل والشبهات املحيطة   يها؛ وبحسب ظروف وقع ف التي الفة خ مل ا  ب نوع بحس 

به فهناك مثالً مخالفة تُقام فيها الحجة بعبارة واحدة أو أن يبلغه فيها حديث أو  
آية واحدة، وهناك مخالفات قيام الحجة فيها قد تحتاج إىل بيان ورشح وتفصيل،  

   ..   ا مه ت وحج ورمبا إىل مناظرات ومراجعات بحسب نوع الشبها 
  ..  ة أوجه، والكفر فيها غري رصيح ول بواح مخالفات حامل أن هناك  كام 

ويف مثل هذه الحالت ل بد م  مراعاة قصد صاحبها، والنظر هل يُريد ويقصد  
منها الوجه املكفر أم ل، وبخاصة إن صدرت هذه املخالفات عم  عرف بالعلم  

 بد م   هؤلء ل ثل فم  ..  ي  لد هذا ا والجتهاد، وسابقة جهاد وابتالء يف سبيل 
ائرة التأويل يف حقهم ومراعاة قصدهم والنظر ابتداًء ما الذي حملهم  توسيع د 

 قبل إصدار األحكام املترسعة بحقهم !    ..   عىل املخالفة 
ومثل هذه املراعاة للقصد ل يجوز أن تقال عند ورود الكفر البواح  

 فتنبه لذلك !   ..   الرصيح ووقوع املرء فيه 
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 اإلخالص:: الصدق وعط الرابرلشـ ا

ما م  أحٍد  " : م  رشوط صحة التوحيد الصدق واإلخالص، لقوله  
يشهد أن ل إله إل الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً م  قلبه إل حرمه الله عىل  

   . " البخاري   النار 
قاً  أبرشوا وبرشوا م  وراءكم أنه م  شهد أن ل إله إل الله صاد " : وقال  
 ري.  " البخا   ة ل الجن خ د   ها ب 
ل  مفهوم املخالفة أن م  شهد أن ل إله إل الله لكنه كان غري صادٍق بها  

 .  يدخل الجنة، وهو م  أهل النار 

َْ َعَمًَل َصاَِلًا َواَل يُْْشِْك  : وقال تعاىل   َفَمْن ََكَن يَرُْجو لَِقاَء َربيِهِ فَلَْيْعَم
َحًدا 

َ
؛ وهو املراد  العبادة اإلخالص حة رشوط ص . فم  110ف: الكه  بِعَِباَدةِ َربيِهِ أ

َحًدا : م  قوله تعاىل 
َ
وم  أخص ما يدخل يف معنى   َواَل يُْْشِْك بِعَِباَدةِ َربيِهِ أ

 فم  أىت به عىل غري وجـه اإلخالص كان منافقاً ول يُقبل منه.    ..   العبادة التوحيد 

يُّكُ : ويف قوله تعاىل  
َ
 ِلَبْلَُوُكْم أ

َ
. قال أهل العلم  2: لك امل  ًَل ُن َعمَ سَ حْ ْم أ

   . والتفسري: أي أصوبه وأخلصه 

ِيَن ُحَنَفاءَ  وقال تعاىل:   َ ُُمْلِِصَي ََلُ ا ي ِمُروا إاِلذ ِلَْعُبُدوا اَّللذ
ُ
  َوَما أ

. فالله تعاىل أمر عباده أن يعبدوه ويوحدوه عىل وجه اإلخالص  5البينة: 
ومل يأِت   ص ل يُقبل منه، إلخال غري وجه ا  عىل   ده لك والصدق، وم  عبده ووح 

 !  ..   بالتوحيد الخالص 
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وم  األدلة عىل صحة هذا الرشط أن م  لوازم انتفائه تحقيق النفاق   

إِنذ  : األكرب الذي يجعل صاحبه يف الدرك األسفل م  النار كام قال تعاىل 
َِ ِمَن انلذ  ْسَف

َ
رِْك اْْل َ   نْ لَ ارِ وَ الُْمَنافِقَِي ِِف ا ذ  . 145النساء:   نَِصرًياُهْم  ََتَِد ل

اَر نَاَر َجَهنذَم َخاِ ِيَن    وقال تعاىل:  ُ الُْمَنافِقَِي َوالُْمَنافَِقاِت َوالُْكفذ وََعَد اَّللذ
ُ َولَُهْم َعَذاٌب ُمقِيمٌ   .   68التوبة:   فِيَها ِِهَ َحْسُبُهْم َولََعَنُهُم اَّللذ

وا:  رامية الذي  قال الك  مذهب مرجئة  ن ال بط لرشط ومام يُستفاد م  هذا ا  
  ..  م  أقر بال إله إل الله لفظاً هو مؤم  وإن مل يأِت بالتصديق أو العتقاد القلبي 

وقد تقدمت اإلشارة إليهم، وإىل م  يقول بقولهم م  مرجئة العرص، وإن مل يسم  
 !!    ..   نفسه باسمهم 

ة  شهاد الذي يأ  ب  يق ند ق الز وهذا مذهب باطل كفري ألن مفاده أن املناف  
ـ بينام هو يضمر لها يف قلبه التكذيب والعداوة ـ هو مؤم  وم    التوحيد لفظاً 
وهذا فيه ما فيه م  تكذيب رصيح لنصوص الرشيعة العديدة التي   ..  أهل الجنة 

 !   ..   تبني أن املنافقني ل يدخلون الجنة وهم يف الدرك األسفل م  النار 
ىل وجه الهزل  إله إل الله ع  ون ل الذي  يقول ء ؤل أن ه  ويُستفاد منه كذلك  

ليسوا مبؤمنني ول مسلمني   ..  واللعب والتمثيل، أو اإلسكات، وعىل غري وجه الجد 
   . ألنهم ل يقولونها صادقني مخلصني 

وكذلك الذي يقولها م  الطواغيت م  قبيل السياسة والتضليل للشعوب،   
لهم الطاعة  تجب نهم مسلمون أ و  م، غيانه ليموهوا  عليهم حقيقة كفرهم وط 
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معتمدي  يف ذلك التضليل عىل بطانتهم السيئة م  مشايخ اإلرجاء   ..  والة وامل 
الذي  يقومون بالنيابة عنهم يف إقناع الناس أن هؤلء الحكام مسلمون ماداموا  

 !!  ..   يرصحون بشهادة التوحيد 
ياسة  س ال ه ىل وج أقول: هؤلء الطواغيت الذي  ينطقون بالشهادة ـ ع  

ـ والتكت  ولونها عىل وجه التصديق  م يف يشء؛ ألنهم ل يق فإنها ل تنفعه  يك 
 .  واإلخالص 

وكذلك الذي ينطق بشهادة التوحيد م  أصحاب الدعوات العلامنية   
فإنهم ل ينتفعون بها يف يشء إلضامرهم الكفر   ..  وغريهم م  زنادقة العرص 

 والنفاق الذي يُضادها وينفيها.  
  

 يقني:شك وحصول الء ال: انتفاامسخلا رطـ الش

م  رشوط شهادة التوحيد انتفاء الشك، وحصول اليقني بها ومبتطلباتها   

ا   ورشوطها، كام قال تعاىل:  رِْسلُْتْم بِهِ ِإَونذا لَِِف َشكيٍ ِممذ
ُ
َوقَالُوا إِنذا َكَفْرنَا بَِما أ

  ُهمْ قَالَْت رُُسلُ  *تَْدُعوَنَنا إَِلْهِ ُمرِيٍب 
َ
ِ شَ ِِف أ مَ  كٌّ  اَّللذ رِْض فَاِطرِ السذ

َ
  اَواِت َواْْل

 .  10-9إبراهيم: 
فهم كفروا ألنهم شكوا يف صحة دعوة الرسل لهم؛ ودعوة الرسل لهم عىل   

  كام قال تعاىل:  ..  ممر األزمان هي التوحيد، والدعوة إىل شهادة أن ل إله إل الله 

 ِرَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك م
َ
نذهُ  إاِلذ نُوِح  ولٍ سُ ْن رَ َوَما أ

َ
نَا فَاْعُبُدونِ إَِلْهِ أ

َ
   اَل إََِلَ إاِلذ أ



-69- 

َ َما لَُكْم ِمْن إََِلٍ َغرْيُبُ  : . وما م  رسول إل قال لقومه 25األنبياء:    اْعُبُدوا اَّللذ

ِن اعْ : . وكام قال تعاىل 59األعراف: 
َ
ٍة رَُسواًل أ مذ

ُ
ِ أ
َ ا  وا ُبدُ َولََقْد َبَعثَْنا ِِف ُكي   َّللذ

اُغوَت نِ َواْجَت   .    36النحل:   ُبوا الطذ
وهم ملا شكُّوا بالتوحيد لزمهم الشك بذات الله تعاىل الذي خلقهـم   

َماَواِت   وفطرهم فأحس  خلقهم، كام قال تعاىل:  ِ َشكٌّ فَاِطرِ السذ ِِف اَّللذ
َ
أ

رِْض 
َ
فلزمهم أن    وحيده ؛ فهم مل يشكوا بوجود الله تعاىل وإمنا شكوا بت  َواْْل
   . ه املستحق للعبادة ه تعاىل أنه املألو ب   يشكوا 

وعليه فم  يشك بالتوحيد أو بأي أمر معلوم م  الدي  بالرضورة فهو يف  
ما   حقيقة أمره يشك بالله تعاىل، وبصدق أنبيائه ورسله الذي  بلغوا عنه 

 !  ..   أوحاه إليهم م  الدي  
الله وأين   أشهد أن ل إله إل " : قال  أنه  ويف الحديث فقد صح ع  النبي 

   . " مسلم   له، ل يلقى الله بهام عبد غري شاك فيهام إل دخل الجنة رسول ال 
مفهوم الحديث أن م  لقي الله تعاىل بشهاد  التوحيد شاكاً فيهام أو  

، ول مم   بيشٍء م  لوازمهام ومقتضياتهام ل يدخل الجنة ول يكون م  أهلها 
 .  ق بح الحق  يشهدون شهادة  
"   ل إله إل الله مستيقناً بها قلبه فبرشه بالجنة  هد أن م  يش " : وقال 

 مسلم.  
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مفهوم الحديث أن م  يشهد أن ل إله إل الله وهو غري مستيق  قلبه بها  
ومبتطلباتـها ل تبرشه بالجنة، وم  يُحرم الجنة ل مسك  له إل نار جهنم أعاذنا  

   . الله منها 
ىن شكٍّ أو ريب ـ  ي ينتفي عنه أد ذ ل العلم الجازم ـ ا و ه  وحيد: واليقني بالت 

بأن الله تعاىل واحد أحد يف خصائصه وإلهيته وربوبيته، وأسامئه وصفاته، ل  
   . رشيك له يف يشٍء م  ذلك، وأنـه تعاىل وحده املستحق للعبادة 

  
  : العمل بها:ـ الشرط السادس

،  اً ها ظاهراً وباطن ت با طل ومبت  وم  رشوط صحة شهادة التوحيد العمل بها  

ِمُروا إاِلذ   منها وم  نزولها عىل األنبياء والرسل، كام قال تعاىل: وهو الغاية 
ُ
َوَما أ

ََكةَ َوَذلَِك دِيُن   ََلةَ َوُيْؤتُوا الزذ ِيَن ُحَنَفاَء َوُيقِيُموا الصذ َ ُُمْلِِصَي ََلُ ا ي ِلَْعُبُدوا اَّللذ
نَْس إاِلذ ِلَْعُبُدونِ نذ اْلِْ  ُت َوَما َخلَقْ : ىل عا ت  وقال  . 5البينة:  الَْقييَِمةِ     َواْْلِ
   ..   . أي ليوحدون 56الذاريات: 

فم  أبطل العمل بالتوحيد كرشط لصحته أبطل الدي  وأمات روحه،   
وأبطل حق الله عىل العبيد، والغاية التي ألجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب،  

رَْسلَْنا : عاىل وأرسل الرسل، كام قال ت 
َ
رَُسوٍل إاِلذ نُوِح إَِلْهِ   لَِك ِمنْ َقبْ  ِمنْ َوَما أ

نَا فَاْعُبُدونِ 
َ
نذُه اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
ٍة  : . وقال تعاىل 25األنبياء:  أ مذ

ُ
ِ أ
َولََقْد َبَعثَْنا ِِف ُكي

اُغوَت  َ َواْجَتنُِبوا الطذ ِن اْعُبُدوا اَّللذ
َ
 .  36النحل:   رَُسواًل أ
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لرسل جميعاً يف تحقيق  ة ا م وغاي رص مها ت وغريها تفيد ح ا ي اخ هذه  
التوحيد حق الله تعاىل عىل العبيد، وكأنهم ليس لهم مهمة سوى تحقيق ذلك،  

لطاغوت فارس عندما استجوبه ع  الغاية   كام قال الصحايب ربعي ب  عامر 
عباد إىل  ل ا  دة   عبا م  انبعاثهم وغزوهم لدياره:  لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد م 

جور األديان إىل عدل اإلسالم، وم  سج  الدنيا إىل سعة  م  باد، و رب الع عبادة 
 الدنيا واخخرة !  

  ويف الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغريه ع  معاذ ب  جبل  
عىل حامر فقال يل: يا معاذ أتدري ما حق الله عىل   كنت رديف النبي قال: 

حق الله عىل  " : ال ، ق ه أعلم ورسول  لله ؟ قلت: الله ا  عىل عباد العباد وما حق ال 
العباد أن يعبدوه ول يرُشكوا به شيئاً، وحق العباد عىل الله أن ل يُعذب م  ل  

"  ل تبرشهم فيتكلوا  " :  يرُشك به شيئاً " قلت: يا رسول الله أفال أبرش الناس ؟ قال 
 متفق عليه.  

اً  اهر يئاً ظ ا به ش طناً ول يرُشكو ا وب  ظاهراً فحق الله عىل العبيد أن يعبدوه  
وباطناً، وهو املراد م  شهادة أن ل إله إل الله؛ يوضح ذلك الرواية األخرى ع   

ما م  أحٍد يشهد أن ل  ومعاذ رديفه عىل الرحل، قال يا معاذ:  أنس ب  مالك 
ل: يا  ا ق  ر، النا  إله إل الله وأن محمداً رسول الله صدقاً م  قلبه إل حرمه الله عىل 

 " متفق عليه.     إذاً يتكلوا " :  اس فيستبرشوا ؟ قال الن أخرب    ، أفال رسول الله 
هذا الحديث قد فرسه الحديث الذي قبله وبني املراد م  التشهد بالشهادة؛   

ما م  أحٍد يشهد أن ل إله إل الله وأن محمداً رسول الله صدقاً م  قلبه  :" فقوله 
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لله عىل العباد أن  ا  حق "  ر: يف قوله اخخ  رسه ف  "، نار إل حرمه الله عىل ال 
فيهام معاذاً أن    ". ألن يف كال الحديثني ينهى النبي يعبدوه ول يرُشكوا به شيئاً 

   ..   يخرب الناس مبا قاله له حتى ل يتكلوا ويرتكوا العمل الزائد ع  التوحيد 
"  ..  إل الله  له إ  أن ل ما م  أحٍد يشهد "  مام دل أن املراد م  الحديث اخخر :  
د مجرد التلف  بالشهادة م  دون تحقيق التوحيد حق الله عىل العبيد  ا س املر لي 

فاألحاديث تفرس بعضها البعض، واإلنصاف يقتيض   ..  عمالً، وظاهراً وباطناً 
   . إعاملها جميعاً جنباً إىل جنٍب م  دون إهامل أو ترك يشٍء منها 

يش ع   كفار قر لعمل ملا امتنع ا ن دو لقول ولو كان األمر ينتهي عند حد ا  
" لفظاً مع بقائهم عىل   ل إله إل الله إىل دعوته، وألعطوه "  ابة النبي ج إ 

رشكهم وعاداتهم الوثنية، ولسرتاحوا وأراحوا، وملا بذلوا أرواحهم وكل ما  
 !  ..   ميلكون مقابل دفع كلمة التوحيد وعدم الستجابة لها 

  ومبضمونها   عمل بها وحيد ال قرار بشهادة الت اإل م  لواز   ولك  ملا علموا أن م   
 ..   
والنخالع كلياً م    ..  م  لوازمه تكسري األصنام واألوثان واعتزال عبادتها  

   ..   الرشك وعبادة األنداد 
م  لوازمه تغيري العادات الوثنية الجاهلية املنافية لروح وتعاليم ل إله إل   
   ..   الله 
ة لله  ي د  العبو ساوون يف يفة إىل عبيد يت ز مل ا  خلهة م  لوازمه أن تتحول ا  

   ..   تعاىل مع عبيدهم ومامليكهم 
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ل فرق بني الرشيف  ..  م  لوازمه ذوبان جميع الفوارق بني الناس  
إل عىل أساس التقوى واللتزام بأخالق   ..  والوضيع، ول بني السيد واملسود 

   ..   وتعاليم هذا الدي  الحنيف 
تي كانوا  ال  كاسبهم هم، وم أهوائهم وشهوات    م  اً ا كلي م  لوازمه أن ينخلعو  

    . ويربؤوا م  ذلك كله لله رب العاملني   ..   يجنونها م  وراء تعبيد العبيد للعبيد 
ملا كان اإلقرار بالتوحيد م  لوازمه حصول جميع ما تقدم ـ ول  يرىض   

  مل الذي بأقل م  ذلك ـ قابلوها بهذا الحرب وبهذا العناد واإلعراض  الشارع 
 !!  . .    له رف التاريخ مثيالً ع ي 
كل غاٍل ونفيس م  ماٍل وملٍك   وألجل ذلك كله كذلك بذلوا للنبي  

ورياسة، وعرضوا عليه كل ما تسترشفه النفوس وتتمناه مقابل أن يعفيهم م   
إل أن يُجيبوه أولً    فأىب النبي    ..   اإلقرار والنصياع لشهادة التوحيد ل إله إل الله 

ع األنداد واألوثان، راداً عليهم جميع  ل خالص وخ وحيد ال  الله، إىل التىل إ  له ل إ  إىل 

 !! ..   ( 1عروضهم وما بذلوه م  ترغيب) 
 

طواغيت يستجدون منهم الفتات  يف هذا تنبيه وتذكري ألولئك الذي  يرتامون عىل عتبات ال  1
والعظام املجردة ع  لحومها وشحومها باسم الدي ، وباسم تحصيل املصالح للدعوة عىل حساب  

 !!  ..   وحيد أعىل وأجل املصالح أل وهي مصلحة تحقيق  الت 
وا  نبيه ألولئك الذي  أخروا ل إله إل الله م  أولوياتهم وبرامجهم الحزبية أو الدعوية، وقدم فيه ت     

ثم بعد ذلك يحسبون   ..  عليها ـ رهبة أو رغبة ـ الشتغال باملندوبات واملباحات، والقيل والقال 
الله   يف الدعوة إىل  نبي أنفسهم أنهم يُحسنون صنعاً، أو أنهم يسريون عىل طريقة ونهج ال 

 تعاىل !!  
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أن يقبل منهم شيئاً إل بعد أن يجيبوه أولً إىل التوحيد بشموليته:   أىب النبي 
 !  ..   اعتقاداً وقولً وعمالً، ظاهراً وباطناً 

     . ة ألـ مس 
توحيد واإلميان  ال  م  رشوط صحة  امل التي تُعترب ع أل ا  خل يف مام يد  

، حيث ل يصح إميان املرء إل بها، فم  تركها فقد نقض التوحيد وخرج م   الصالة 
بني الرجل وبني  " : امللة، ووقع يف الكفر والرشك، كام يف الحديث الصحيح 

ركها فقد  ت ا فإذ " : "، ويف روايةٍ  فإذا تركها فقد كفر  ..  الرشك والكفر ترك الصالة 
التي تفيد كفر تارك الصالة وخروجه م      النصوص ا كثري م غريه "، و أرشك 

امللة، مع انتفاء النصوص أو القرائ  الرشعية األخرى التي ترصف هذا الحكم ع   

    . ( 1ظاهره إىل الكفر األصغر، أو الكفر دون كفر) 
   . ة اني ة ث ألـ مس 

أن يرتك جنس العمل والطاعة، فال يصيل، ول يصوم، ول   ىل: الحالة األو  
فهذا كافر خارج م  اإلسالم   ..  يحج، ول يزيك ماله، ول يفعل شيئاً م  الطاعات 

   . بلسانه أنه مسلم أو م  املؤمنني   مهام زعم 
 

ن يأمروه بالتوحيد، ول  فيه تنبيه ألولئك الذي  يقولون للطاغوت كل يشٍء، إل أنهم ل يجرؤون أ     
 !!   ..   أن يذكروه له، فضالً ع  أن يُطالبوه بتحكيمه والنصياع له 

الفني  ىل شبهات وأدلة املخ عىل تفصيل ذكرناه يف كتابنا " حكم تارك الصالة "، وقد رددنا فيه ع   1
   . فلينظره م  مل يقنع مبا تقدم   ..   دليالً دليالً، وشبهة شبهة 
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الحميدي قال:   ا ثن حد نبل: : قال ح 7/209قال اب  تيمية يف الفتاوى  
قر بالصالة والزكاة والصوم والحج ومل يفعل م   : م  أ يقولون أخربت أن ناساً و 

(، فهو مؤم  ما مل  1ذلك شيئاً حتى ميوت، ويصيل مستدبر القبلة حتى ميوت) 
إذا علم أن تركه ذلك فيه إميانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال   . يك  جاحداً 

ء  له وعلام ب الله وسنة رسو رصاح، وخالف كتا ل ا  فر ا الك القبلة، فقلت: هذ 

ِينَ :  لمني، قال تعاىل املس  َ ُُمْلِِصَي ََلُ ا ي ِمُروا إاِلذ ِلَْعُبُدوا اَّللذ
ُ
   .َوَما أ

وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد ب  حنبل يقول: م  قال هذا فقد كفر   

 هـ.   -ا   ( 2الله) بالله ورد عىل أمره وعىل الرسول ما جاء به ع   
بالجوارح   علامء: فاألعامل كتابه أخالق ال رحمه الله يف  ام اخجري وقال اإلم 

تصديق ع  اإلميان بالقلب واللسان، فم  مل يصدق اإلميان بعمله؛ مثل الطهارة  
والصالة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، وريض لنفسه باملعرفة  

ل  ركه للعم والقول، وكان ت   تنفعه املعرفة مل و  ، مؤمناً والقول دون العمل ـ مل يك  
   .  منه إلميانه، وكان العمل مبا ذكرنا تصديقاً منه إلميانه، فاعلم ذلك تكذيباً 
مرجئ  ، فم  قال غري هذا فهو علامء املسلمني قدمياً وحديثاً هذا مذهب  

ِمُرو  : ، احذره عىل دينك، والدليل عىل هذا قول الله خبيث 
ُ
ْعُبُدوا  ِلَ  ا إاِلذ َوَما أ

 

 ! ..    قط وهو أفضل مم  ل يصيل   1
م  قال هذا فقد كفر بالله ورد عىل رسوله أمره، فكيف بالذي ل يفعل هذا، وينتفي عنه جنس   2

 . ل شك أنه أوىل بالكفر واملروق م  الدي    ..   العمل والطاعة 
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 َ ِ ُُمْلِِصيَ اَّللذ ََكةَ َوَذلَِك دِيُن  يَن حُ  ََلُ ا ي ََلةَ َوُيْؤتُوا الزذ َنَفاَء َوُيقِيُموا الصذ

   .  (1 )الَْقييَِمةِ 
:  : لو قُدر أن قوماً قالوا للنبي 7/287وقال اب  تيمية يف الفتاوى  

ل نطيعك  ادتني، إل أنا ه لشبا ونقر نح  نؤم  مبا جئتنا به بقلوبنا م  غري شكٍّ 
فال نصيل ول نصوم، ول نحج، ول نصُدق   ه ونهيت عنه،  مام أمرت ب يف يشءٍ 

الحديث، ول نؤدي األمانة، ول نفي بالعهد، ول نصل الرحم، ول نفعل شيئاً م   
الخري الذي أمرت به، ونرشب الخمر وننكح ذوات املحارم بالزنا الظاهر، ونقتل  

ع  ، ونقاتلك م ل نقتلك أيضاً ونأخذ أموالهم ب أصحابك وأمتك،    م  يه نا عل م  قدر 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو اإلميان، وأنتم م  أهل   أعدائك، هل كان النبي 

شفاعتي يوم القيامة ويُرجى لكم أن ل يدخل أحد منك النار، بل كل مسلم يعلم  
أنتم أكفر الناس مبا جئت به ويرضب رقابهم إن مل  بالضطرار أنه يقول لهم: 

ـ -ا   م  ذلك   يتوبوا     . ه
ة العرص بأي نار هم يلعبون؛ وبأي باطل هم مييدون، وأي  فليحذر مرجئ  

 !!   ..   قول هم يقولون عندما يخرجون جنس العمل كرشط لصحة اإلميان 
ت أحب  ورحم الله الشافعي إذ يقول: ألن أتكلم يف علم يُقال يل فيه أخطأ  

ـ -إيل م  أتكلم يف علم يُقال يل فيه كفرت ا     . ه

 

 . 647/ 2اإلرجاء للشيخ سفر الحوايل: ع  كتاب ظاهرة    1
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صنفان م  أمتي ل يردان عيل  " : ل عليهم قول النبي وليحذروا أن يُحم  

 !  ..   (. أعاذنا الله م  الكفر والخرسان 1") واملرجئة  الحوض: القدرية،  
أن يأ  بجنس العمل ول يُحرم مطلق الطاعات العملية،   الحالة الثانية: 

  فأيضاً هذا كافر خارج م  اإلسالم، ل ينتفع بيشءٍ  ..  يرتك العمل بالتوحيد لكنه 
 .  م  األعامل والطاعات األخرى التي قام بها كام تقدم 

قال الشيخ محمد ب  عبد الوهاب: ل خالف أن التوحيد ل بد أن يكون   
بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلف يشء م  هذا مل يك  الرجل مسلامً، فإن  

ـ -ا   كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهام رف التوحيد ومل يعمل به فهو  ع     . ه
  

  ه والبغض:ـ الشرط السابع: احملبة املنافية للكر

م  رشوط صحة شهادة التوحيد محبتها ومحبة أهلها، وبغض أعدائها   
وما يضادها م  الرشك والتنديد؛ وصفة هذه املحبة أن يكون الله تعاىل ورسوله  

  إليه مام سواهام، وأن يكون الله تعاىل وحده هو املحبوب لذاته، وما   أحب
وإن   ..  ، ل يُحب مع الله أحد وإمنا يُحب فيه وألجله   فهو محبوب له وفيه  سواه 

  ، وإن كره شيئاً ل يكره ما يُحبه أحب املرء شيئاً ل يُحب ما يكرهه الله 
 .  لتوحيد حق الله تعاىل عىل العبيد وبخاصة ا 

 

 . 2748هام، السلسلة الصحيحة:  أخرجه الطرباين يف التهذيب، واب  أيب عاصم يف السنة وغري   1
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فإن وقع املرء يف محبة األنداد والرشكاء، وكره ما أنزل الله تعاىل عىل  
وقع يف الرشك والكفر، وخرج م  دائرة   ..  نبيائه ورسله م  التوحيد والدي  أ 

 . اإلسالم واإلميان، ول ينفعه ما قدم م  طاعات وأعامل 

ِ   َوِمَن انلذاِس َمْن َيتذِخذُ : والدليل عىل ما تقدم، قوله تعاىل  ِمْن ُدوِن اَّللذ
ِي  ِ َواَّلذ ِ اَّللذ نَْداًدا ُُيِبُّوَنُهْم َكُحبي

َ
ِ أ َشدُّ ُحبًّا َّلِلذ

َ
 .   165البقرة:   َن آََمُنوا أ

فم  أحب مخلوقاً لذاته بحيث يوايل فيه ويعادي فيه، ويوايل م  يواليه  
وا  ويعادي م  يُعاديه ـ بغض النظر ع  موافقتهم للحق أو مخالفته ـ فقد اتخذ 
ملحبوب  هذا املخلوق نداً لله تعاىل، ودخلوا يف عبادته م  دون الله تعاىل؛ ألن ا 

   ..   لذاته هو الله تعاىل وحده وما سواه يُحب له وفيه 
: ل يجوز أن يُحب يشء  10/267قال اب  تيمية رحمه الله يف الفتاوى 

منا يجوز  م  املوجودات لذاته إل هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب يف العالَم إ 
وهذا م   أن يُحب لغريه ل لذاته، والرب تعاىل هو الذي يجب أن يُحب لنفسه، 

ُ لََفَسَدتَا معاين إلهيته  ، فإن محبة اليشء لذاته   لَْو ََكَن فِيِهَما آَلَِهٌة إاِلذ اَّللذ
رشك فال يُحب لذاته إل الله، فإن ذلك م  خصائص إلهيته فال يستحق ذلك إل الله  

ـ -وكل محبوب سواه مل يُحب ألجله فمحبته فاسدة ا   وحده،     . ه
: فالله تعاىل إمنا خلق الخلق  1/99ه يف املدارج وقال اب  القيم رحمه الل 

   . لعبادته الجامعة لكامل محبته، مع الخضوع له والنقياد ألمره 
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فأصل العبادة: محبة الله، بل إفراده باملحبة، وأن يكون الحب كله لله، فال  
معه سواه، وإمنا يُحب ألجله وفيه، كام يحب أنبياءه ورسله ومالئكته   يُحب 

فمحبتنا لهم م  متام محبته، وليست محبة معه كمحبة م  يتخذ م   وأولياءه، 
ـ -دون الله أنداداً يحبونهم كحبه ا     . ه

ِ إِْن ُكنذا لَِِف َضََل  *قَالُوا وَُءْم فِيَها ََيَْتِصُموَن : وقال تعاىل  ٍل ُمبٍِي  تَاَّللذ
ِ الَْعالَِميَ  * ِيُكْم بَِربي    . 98-96الشعراء:   إِذْ نَُسوي

كانوا يسوون األنداد والطواغيت برب العاملني مل يكونوا يسوونهم   فهم إذ 
يف خاصية القدرة عىل الخلق أو الترصف يف الكون أو الخلق إيجاداً   به 

وا يسوونهم بالله م  جهة  وإمنا كان  ..  ورضاً ونفعاً، فهم أعجز م  ذلك بكثري 
مرهم وطاعتهم عىل  الطاعة واملحبة فيحبونهم كحب الله تعاىل وأشد، ويقدمون أ 

 ، فحصلت بذلك تلك املساواة الرشكية.  أمره وطاعته  
قال اب  القيم رحمه الله: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه يف الخلق  

ا سووهم به يف الحب والتأله  والرزق، واإلماتة واإلحياء، وامللك والقدرة، وإمن 
سوى الرتاب برب  والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم، فكيف ي 

 األرباب ؟! وكيف يسوى العبيد مبالك الرقاب ؟!  
وقال: هذه التسوية مل تك  منهم يف األفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها  

منهم بني الله وبينها   مساوية لله سبحانه يف أفعاله وصفاته وإمنا كانت تسوية 
   ..   يف املحبة والعبودية والتعظيم 
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لله يف كونهم خلقوا الساموات واألرض أو  ومل تك  تسويتهم لهم با  
خلقوهم أوخلقوا آباءهم، وإمنا سووهم برب العاملني يف الحب لهم كام يُحب الله  

ـ -ا   ..   فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل       . ه
م  أحب لله، وأبغض لله،  " : أنه قال  النبي  ويف الحديث فقد صح ع   

(. أي م  كان هذا ديدنه وشأنه يف  1") ن وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل اإلميا 
فالناس   ..  جميع شؤونه وتعامله مع اخخري  فقد استكمل التوحيد واإلميان 
له  بغض يف ال يتفاوتون يف اإلميان والتوحيد تبعاً لتفاوتهم يف الحب يف الله، وال 

 .  وغري ذلك م  الطاعات 
فقد انتفى عنه   ..  أما م  انتفى عنه مطلق الحب يف الله، والبغض يف الله  

 مطلق التوحيد، ومطلق العبودية لله تعاىل. 
وثق عرى اإلميان: املوالة يف الله، واملعاداة يف الله، والحب  أ " : وقال  

    ("2  .)يف الله، والبغض يف الله  
عرى اإلميان والتوحيد: املوالة يف الله، واملعاداة يف   قلت: إذا كان أوثق  

فإن مفهوم املخالفة يقتيض أن يكون   ..  غض يف الله الله، والحب يف الله، والب 
أوثق عرى الكفر والرشك: املوالة يف املخلوق، واملعاداة يف املخلوق، والحب يف  

 .  كانت صفته اً كان هذا املخلوق، و أيَّ   ..   املخلوق، والبغض يف املخلوق 

 
 .  380أخرجه أبو داود وغريه، السلسلة الصحيحة:   1
 . 2539أخرجه أحمد وغريه، صحيح الجامع الصغري:   2
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ليه م  أهله وماله والناس  ل يؤم  عبد حتى أكون أحبَّ إ " :  وقال  
ل يؤم  أحدكم حتى أكون أحب إليه م  ولده ووالده  " : "، ويف رواية عني أجم 

   . " مسلم والناس أجمعني 
واإلميان ل ينتفي إل لنوع رشك وعبادة ترصف لغري الله تعاىل، ونوع   

وطاعته   محبة وطاعة اخخري  عىل محبة الرسول  الرشك هنا يكم  يف تقديم 
يف كل ما يصدر عنه؛ كام   طاعته لله الذي أمر الله تعاىل مبحبته وطاعته ل 

وهذه ليست   إِْن ُءَو إاِلذ وَْحٌ يُوَح  *َوَما َينِْطُق َعِن الَْهَوى   :قال تعاىل عنه  
 .  ألحٍد بعده  

فقد أطاع الله، وم  عصاين فقد   م  أطاعني " : أنه قال  وقد صح عنه  
، ول ينهى  ه طاعة لله ل يأمر إل مبا في  " مسلم. وذلك أن النبي  عىص الله 

 .  إل عام فيه معصية لله  
أحدكم حتى أكون  ل يؤم  قال أبو سليامن الخطايب يف رشحه لحديث "  

حتى  ": معناه ل تصدق يف حبي ووالده والناس أجمعني أحب إليه م   ولده 
ـ -تفنى يف طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي عىل هواك وإن كان فيه هالكك ا     . ه

كذلك عىل صحة رشط املحبة للتوحيد، أن انتفاء املحبة م   وم  األدلة  
وكره أو بغض التوحيد   ..  لوازمه حصول ضدها م  البغض والكراهية للتوحيد 

ِ  كفر أكرب مخرج لصاحبه م  امللة، كام قال تعاىل:  يَن َكَفُروا َفَتْعًسا لَُهْم  َواَّلذ
ْعَمالَُهْم 

َ
َذ أ َض

َ
ُهْم َكرِءُ   *َوأ نذ

َ
ْعَمالَُهمْ َذلَِك بِأ

َ
ْحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 .   9-8محمد:  وا َما أ
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فعلل كفرهم وحبوط أعاملهم ـ ول يُحبط العمل إل الكفر والرشك ـ بأنهم   
دي ؛ وأعظم ما أنزل الله تعاىل عىل  كرهوا ما أنزل الله عىل أنبيائه ورسله م  ال 

   ..   أنبيائه شهادة التوحيد: ل إله إل الله 
َونَاَدْوا يَا  : تعاىل ع  الكافري  وهم يستغيثون يف جهنم ول مغيث وقال  

ِ َولَِكنذ   *َمالُِك ِلَْقِض َعلَيَْنا َربَُّك قَاَل إِنذُكْم َماكُِثوَن  لََقْد ِجئَْناُكْم بِاَْلَقي
كْ 
َ
ِ ََكرُِءونَ أ ُكْم لِلَْحقي  .    78-77الزخرف:   ََثَ
للحق الذي جاءهم م  عند ربهم  فعلل سبب مكثهم يف جهنم أنهم كانوا  

فكانوا لها   ..  كارهون؛ وأعظم ما جاءهم م  الحق شهادة التوحيد ل إله إل الله 
 .    نار جهنم كارهني، فاستحقوا بذلك العذاب والخلود يف 

َ لَُهُم الُْهدَ إِنذ : وقال تعاىل   ْدبَارِءِْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيذ
َ
وا لََعَ أ ِيَن اْرتَدُّ ى   اَّلذ

ْمََل لَُهْم 
َ
َل لَُهْم َوأ يَْطاُن َسوذ ُ َسُنِطيُعُكْم   *الشذ َل اَّللذ ِيَن َكرُِءوا َما نَزذ نذُهْم قَالُوا لَِّلذ

َ
َذلَِك بِأ

ْمرِ 
َ
 .  26-25محمد:   ِِف َبْعِض اْْل

ارتدوا وكفروا بعد أن ظهر لهم اإلميان ودخلوا فيه بسبب أنهم   فهؤلء  
الله سنطيعكم يف بعض األمر مام فيه ُمضاهاٍة  قالوا للذي  كرهوا ما نزل 

 !!  ..   فكفروا وارتدوا بسبب مقولتهم هذه   ..   وتكذيٍب لرشع الله تعاىل وتوحيده 
  د فكيف مب  يقول لهم ـ كحال طواغيت العرص الذي  قالوا لليهو  

 ؟!     ..   والنصارى ـ سنطيعكم يف كل األمر 
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والتهم ـ كحال  فكيف بالذي  يدخلون يف طاعة طواغيت الحكم وم  
املتزلفني الذي  هان عليهم دينهم ـ ويقولون لهم سنطيعكم يف كل األمر، ويف  

 ؟! ..   كل ما يصدر عنكم م  تعليامت وأوامر وقوانني تضاهي رشع الله تعاىل 
 ؟!    ..   ما نزل الله تعاىل ذاتهم فكيف بالذي  كرهوا   
ا ما نزل الله  ل شك أنهم أوىل بالكفر والرتداد مم  قال للذي  كرهو  

 !  ..   سنطيعكم يف بعض األمر وليس كله 
وعليه فم  يأ  بشهادة التوحيد وهو لها وألهلها كاره مبغض فهو كافر  

مام قدم م  أعامل   ل ينفعه يشء  ..  مرتد، مع املنافقني يف الدرك األسفل م  النار 
    . وطاعات 
 

كئ عىل أريكته أن يدعي حب الله تعاىل وحب  سهل عىل كل أحد وهو مت 
ولك  هل لهذا اإلدعاء م  برهان يصدقه أو   ..  ، وحب التوحيد وأهله  رسوله 
 يكذبه ؟  

محبة الصادقة  أقول نعم لكل ادعاء عالمات وبراهني تصدقه أو تكذبه، ولل 
 عالمات أهمها:    لله تعاىل  ولرسوله  

   . حصول املتابعة للنبي   -1
وسنته؛ حيث كلام كملت    عالمات املحبة املتابعة لهدي النبي    فم  أصدق 

وللرشيعة   املتابعة كلام قويت املحبة لله تعاىل، وكلام نقصت املتابعة للنبي 
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ة، فعىل قدر التباع واملتابعة تكون  التي جاء بها م  عند ربه كلام ضعفت املحب 
فهو كذاب أرش   تباع للنبي املحبة ارتفاعاً وانخفاضاً، وم  زعم املحبة م  غري ا 

 .  زعم بلسانه أنه يحب الله ورسولَه مهام  

ُ : قال تعاىل  َ فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اَّللذ َْ إِْن ُكنُْتْم ُُتِبُّوَن اَّللذ آل   قُ
 .  31عمران: 

اب  كثري يف التفسري: هذه اخية حاكمة عىل كل م  ادعى محبة الله  قال 
مدية فإنه كاذب يف دعواه يف نفس األمر حتى يتبع  وليس هو عىل الطريقة املح 

ـ -الرشع املحمدي والدي  النبوي يف جميع أقواله وأفعاله ا     . ه
: فكل م  ادعى أنه يحب الله ومل  360/ 8وقال اب  تيمية يف الفتاوى 

ع الرسول فقد كذب، وليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة  يتب 
ه، كدعوى اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو  رشك، فإمنا يتبع ما يهوا 

أخلصوا له املحبة مل يحبوا إل ما أحب فكانوا يتبعون الرسول، فلام أحبوا ما  
ـ -رشكني ا أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم م  جنس محبة امل       . ه

: وإذا كانت املحبة له هي حقيقة  1/99وقال تلميذه اب  القيم يف املدارج  
ديته ورسها، فهي إمنا تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع األمر  عبو 

واجتناب النهي تتبني حقيقة العبودية واملحبة، ولهذا جعل اتباع رسوله علاَمً  

َ فَاتذبُِعوِِن  : ، فقال تعاىل عليها، وشاهداً مل  ادعاها  َْ إِْن ُكنُْتْم ُُتِبُّوَن اَّللذ قُ
 ُ ، فجعل اتباع رسوله مرشوطاً مبحبتهم لله، ورشطاً ملحبة الله   ُُيْبِبُْكُم اَّللذ



-85- 

لهم، ووجود املرشوط ممتنع بدون وجود رشطه وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء  
بعة ملزوم لنتفاء محبة الله لهم، فيستحيل  املحبة عند انتفاء املتابعة، فانتفاء املتا 

ـ -ا   ..   املتابعة لرسوله  إذاً ثبوت محبتهم لله، وثبوت محبة الله لهم بدون      . ه
وم  دللت اخية الكرمية أن م  ينتفي عنه مطلق املتابعة الظاهرة ل   

فهي دليل آخر عىل كفر م  ينتفي عنه جنس   ..  يكون مؤمناً ول محباً لله 
 مل بالرشيعة وإن أىت باإلقرار والتصديق !  الع 

 
ـ ي ح ـ ه ف ـ ولـ ه ورس ار اللـ إيث   -2 ـ ال حص ـ ـ ول الختي ـ  ار : ـ

م  العالمات الدالة عىل املحبة الصادقة إيثار جانب الله تعاىل ورسوله   
يف حال حصل له الختيار بني طاعة الله ورسوله وبني طاعة ما سواهام م   

فإن آثر جانب طاعة الله ورسوله   ..  تنة الحياة الدنيا الخلق وكل ما يتجاذبه م  ف 
ة الدنيا وفتنتها فقد صدق يف دعواه  وحبهام عىل كل ما يتجاذبه م  زينة الحيا 

للمحبة، وإن آثر الطرف اخخر بكل زينته وفتنته عىل الله ورسوله وقدم طاعته  
   . عىل طاعتهام، فقد كذب يف دعواه املحبة وكان م  املرشكني 

ْزَواُجُكْم   تعاىل:  قال  
َ
بَْناؤُُكْم ِإَوْخَوانُُكْم َوأ

َ
َْ إِْن ََكَن آَبَاؤُُكْم َوأ قُ

ْمَواٌل اقََْتَْفُتُموَءا َوَِتَاَرةٌ ََتَْشْوَن َكَساَدَءا َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها  وََعشِ 
َ
رَيتُُكْم َوأ

ِ َورَُسوَِلِ وَِجَهاٍد ِِف َسبِيلِ  َحبذ إَِلُْكْم ِمَن اَّللذ
َ
ْمرِبِ  أ

َ
ُ بِأ ِِتَ اَّللذ

ْ
بذُصوا َحَّتذ يَأ هِ فَََتَ

ُ اَل َيْهِدي الَْقوَْم الَْفا   .  24التوبة:   ِسقِيَ َواَّللذ
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فهذه األشياء م  زينة الحياة الدنيا لو جمعت كلها يف جانب ـ وهذا ما   
يقتضيه حرف العطف الوارد يف اخية الكرمية ـ فقدمت عىل طاعة الله ورسوله  

 .  سقني الذي  خرسوا الدنيا واخخرة هام لكان م  املرشكني الفا وعىل حب 
هي حب    دل عىل أن متابعة الرسول  : 100/ 1قال اب  القيم يف املدارج  

الله ورسوله وطاعة أمره، ول يكفي ذلك يف العبودية حتى يكون الله ورسوله  
رسوله،  أحب إىل العبد مام سواهام؛ فال يكون عنده يشء أحب إليه م  الله و 

ومتى كان عنده يشء أحب إليه منهام فهذا هو الرشك الذي ل يغفره الله لصاحبه  

بَْناؤُُكْم  : يهديه الله، قال الله تعاىل ألبتة، ول 
َ
َْ إِْن ََكَن آَبَاؤُُكْم َوأ قُ

ْمَواٌل اقََْتَْفُتُموَءا َوَِتَاَرةٌ ََتْ 
َ
ْزَواُجُكْم وََعِشرَيتُُكْم َوأ

َ
َشْوَن  ِإَوْخَوانُُكْم َوأ

ِ َورَُسوَِلِ وَ  َحبذ إَِلُْكْم ِمَن اَّللذ
َ
ِجَهاٍد ِِف َسبِيلِهِ  َكَساَدَءا َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها أ

ُ اَل َيْهِدي الَْقوَْم الَْفاِسقِيَ  ِ َواَّللذ ْمرِب
َ
ُ بِأ ِِتَ اَّللذ

ْ
بذُصوا َحَّتذ يَأ فكل م  قدم   . فَََتَ

رسوله، أو قول أحد منهم عىل قول الله  طاعة أحد م  هؤلء عىل طاعة الله و 
أحد منهم  ورسوله، أو مرضاة أحد منهم عىل مرضاة الله ورسوله، أو خوف 

ورجاءه والتوكل عليه عىل خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة أحدهم  
عىل معاملة الله، فهو مم  ليس الله ورسوله أحب إليه مام سواهام وإن قاله  

منه، وإخبار بخالف ما هو عليه، وكذلك م  قدم حكم أحٍد عىل  بلسانه فهو كذب 
م عنده   ـ -ا   أحب إليه م  الله ورسوله  حكم الله ورسوله، فذلك املقدَّ    . ه
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    : البالء والصرب عليه   -3
:  فم  عالمات اإلميان وصدق املحبة البالء والصرب عليه كام قال تعاىل 

 ْن
َ
ُكوا أ ْن يَُْتَ

َ
َحِسَب انلذاُس أ

َ
. أي  2العنكبوت:  َيُقولُوا آََمنذا وَُءْم اَل ُيْفَتُنونَ  أ

  أهل التوحيد والعبودية الخالصة لله  أحسب الناس أن يدعوا املحبة وأنهم م 
  ..  تعاىل ثم هم ل يُفتنون ول يُبتلون يف دينهم ويف سبيل نرصة هذه الدعوة 

نني م  غريه مم   ليميز منهم الصابر املجاهد الصادق يف دعواه أنه م  املؤم 
 ينقلب عىل  

 عقبيه م  أول فتنة تنزل يف ساحته !  

ابِرِيَن  َونَلَبْلَُونذ : كام قال تعاىل   ُكْم َحَّتذ َنْعلََم الُْمَلاءِِديَن ِمنُْكْم َوالصذ
ْخَباَرُكمْ 

َ
. فصربهم عىل البالء هو عالمة صادقة عىل صدق  31محمد:  َوَنبْلَُو أ

   ..   لجهاد يف سبيل الله املحبة والعبودية،وصدق ا 
أما أولئك الذي  يزعمون اإلميان والتوحيد ثم هم ينقلبون عىل أعقابهم  

ِ  : فتنة تصيبهم، أو تنزل يف ساحتهم قال تعاىل عنهم ألدىن  وذَِي ِِف اَّللذ
ُ
فَإَِذا أ

 ِ ََ فِتَْنَة انلذاِس َكَعَذاِب اَّللذ َصابَ : . وقال تعاىل 10العنكبوت:  َجَع
َ
تُْه فِتَْنٌة  ِإَوْن أ

نَْيا َواْْلَِخَرةَ   .  11الحج:   انَْقلََب لََعَ وَْجِههِ َخِِسَ ا ُّ
عىل قدر دينه وإميانه وتوحيده، وصدق محبته فإن قوي   فاملرء يُبتىل  

ه عليه، كام  وحبه له  إميانه وصدق يف توحيده لله   ، اشتد عليه البالء وصربَّ
ه فإن كان يف دينه صلباً اشتد بالؤه،  يبتىل الرجل عىل حسب دين " : يف الحديث 
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د حتى يرتكه  وإن كان يف دينه رقة ابتيل عىل قدر دينه، فام يربح البالء بالعب 
 ".     مييش عىل األرض وما عليه خطيئة 

 ".  ..   إن الصالحني يُشدد عليهم " :  وقال   
 ".    كام يُضاعف لنا األجر كذلك يُضاعف علينا البالء " :  وقال   
ـ فإنهم أشد   نبياء ـ لكامل إميانهم وصدق عبوديتهم لله لذلك فإن األ  

أشد الناس بالًء األنبياء  " : يف الحديث  الناس بالًء يف الله وصرباً عىل البالء، كام 
   . "   ما أوذي أحد ما أوذيت يف الله  " :  "، وقال    ثم األمثل فاألمثل 

وعليه   وهو موعوك،  وع  أيب سعيد الخدري أنه دخل عىل رسول الله  
قطيفة فوضع يده عليه، فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشدُّ  

ك يا رسول الله  إنا كذلك يشتد علينا البالء ويُضاعف لنا األجر ".  " : ! قال  ُحامَّ
 ".   ..   األنبياء ثم الصالحون " :  فقال يا رسول الله أي الناس أشد بالًء ؟ قال 

الله يا رسول الله إين أحبك، فقال رسول  و فقال:  وجاء رجل إىل النبي  

(. أي توقع  1) "  إن الباليا أرسع إىل م  يحبني م  السيل إىل منتهاه " : الله 
 

 .  1586حيحة: أخرجه اب  حبان، السلسلة الص   1
وم  هذه األحاديث وغريها   . ميع ما تقدم م  أحاديث ع  البالء هي صحيحة ولله الحمد قلت: وج 

ملبتىل يف الله تعاىل ـ وبخاصة منهم الذي  يشتد عليهم البالء يف الله ـ يجب أن  نستفيد أن ا 
وأن   ..  شابهات توسع يف حقهم ساحات التأويل واألعذار يف حال وقوعهم يف الزلت واألمور املت 

وهذا خلق سني نبوي رشيف حيث كان   ..  يف حقهم تحسني الظ  عىل إساءة الظ  بهم  يُقدم 
أقال عرثته وتأول له، وتذكر له الساحات    ..   أحد م  أصحابه يف زلة وشبهة مريبة إذا وقع    النبي  

  رف عنه بالء يف الله بينام م  مل يُع  ..  ل يا عمر، إنه م  أهل بدر  ..  التي ابتيل فيها يف الله 



-89- 

فعالمة حبك يل، أن تُبتىل يف الله وتصرب عىل   ..  البالء إن كنت صادقاً فيام تقول 
 !  ..   البالء 
  : التباع ه  ل ، هذه عالمات ودللت املحبة الصادقة لله تعاىل ولرسو وبعد  
فم  عدمها عدم صدق املحبة وصدق التوحيد والعبودية   ..  والبالء  ..  واإليثار  .. 
 .  وحده   لله  

وإن زعم بلسانه خالف ذلك، وتشبع مبا مل يُعط، وأظهر أنه م  املؤمنني  
وم  املوحدي  الذي  يحبون الله تعاىل ورسوله فواقع حاله ولسان عمله يحكم  

 وأنه م  املنافقني الكافري  !    ..   : أنه م  الكاذبني ة عليه بكل وضوح ورصاح 
 

 

  يم هلا:اد والتسلـ الشرط الثامن: الرضى بها، واالنقي 

ل يكفي العمل بالتوحيد حتى ينضاف إليه الرىض، والنقياد والتسليم ـ  
   ..   الباط  منه والظاهر ـ الذي ينايف مطلق التعقيب أو العرتاض 

ِ :  قال تعاىل  ُِموَك فِيَما َشَلَر بَيَْنُهْم ُثمذ اَل  فَََل َوَربي َك اَل يُْؤِمُنوَن َحَّتذ ُُيَكي
نُْفسِ 

َ
ا قََضيَْت َويَُسليُِموا تَْسلِيًما ََيُِدوا ِِف أ  .  65النساء:   ِهْم َحرًَجا ِممذ

م    ل يكفي لتحقيق اإلميان أن تحتكم إىل التوحيد الذي جاء به النبي 

ُثمذ اَل ََيُِدوا ِِف  انتفاء الحرج وحصول الرىض  ه عند ربه إل إذا أضفت إلي 
 

وهذه قاعدة جليلة ينبغي التنبه لها عند الخوض   ..  كانت تضيق يف حقه ساحة التأويل واألعذار 
 . املسائل الكبار كمسائل الكفر واإلميان   يف 
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ا قََضيَْت  نُْفِسِهْم َحرًَجا ِممذ
َ
كفي ذلك كذلك إل إذا أضفت إليه التسليم  ، ثم ل ي  أ

َويَُسليُِموا  املطلق ـ ظاهراً وباطناً ـ الذي يتناىف معه أدىن اعرتاض أو تعقيب 
    . تَْسلِيًما 

يُقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ل   قال اب  كثري يف التفسري: 
سليامً كلياً  يف جميع األمور، فيسلمون لذلك ت  يؤم  أحد حتى يُحكم الرسول 

ـ -م  غري مامنعة ول مدافعة ول مناعة ا     . ه
: فكل م   28/471وقال اب  تيمية يف تفسري اخية يف كتابه الفتاوى 

م الله بنفسه املقدسة أنه ل يؤم   س ورشيعته، فقد أق  خرج ع  سنة رسول الله 
يف جميع ما يشجر بينهم م  أمور الدي    حتى يرىض بحكم رسول الله 

يا، وحتى ل يبقى يف قلوبهم حرج م  حكمه، ودلئل القرآن عىل هذا األصل  والدن 
ـ -كثرية ا     . ه

: أقسم سبحانه بنفسه املقدسة قسامً  270وقال اب  القيم يف التبيان 
في قبله عىل عدم إميان الخلق حتى يحكموا رسوله يف كل ما شجر  ن مؤكداً بال 

م املعاد وسائر الصفات  بينهم م  األصول والفروع وأحكام الرشع، وأحكا 
وغريها، ومل يثبت لهم اإلميان مبجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو  

ساح  ف ضيق الصدر، وتنرشح صدورهم لحكمه كل النرشاح وتنفسح له كل الن 
وتقبله كل القبول، ومل يثبت لهم اإلميان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة  

ـ -املنازعة وانتفاء املعارضة والعرتاض ا   حكمه بالرىض والتسليم وعدم     . ه
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، ومرة أخرى نجدنا   ..  فَََل َوَربيَِك اَل يُْؤِمُنونَ : ويقول سيد يف الظالل 
الله سبحانه بنفسه ويُقسم عليه بذاته، فال    ه أمام رشط اإلميان وحد اإلسالم، يقرر 

تأويل ملؤول،   يبقى بعد ذلك قول لقائل يف تحديد رشط اإلميان وحد اإلسالم ول 
اللهم إل مامحكة ل تستحق الحرتام، وإذا كان يكفي إلثبات اإلسالم أن يتحاكم  

مل يصحبه    فإنه ل يكفي يف اإلميان هذا ما   ..   الناس إىل رشيعة الله وحكم رسوله 
ـ -ا   ..   الرىض النفيس، والقبول القلبي، وإسالم القلب والجنان     . ه

َطْعَنا ُثمذ َيَتَوِلذ فَرِيٌق ِمنُْهْم  َوَيُقولُوَن آََمنذ : وقال تعاىل 
َ
ِ َوبِالرذُسوِل َوأ ا بِاَّللذ

ولَئَِك بِالُْمْؤِمنَِي 
ُ
ِ  *ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما أ  َورَُسوَِلِ ِلَْحُكَم بَيَْنُهْم  ِإَوَذا ُدُعوا إََِل اَّللذ

 .  48-47النور:   إَِذا فَرِيٌق ِمنُْهْم ُمْعرُِضونَ 
  ..  لقول، ولنئ سألتهم ليقول  أمنا بالله وبالرسول وأطعنا فهؤلء أتوا با 

ولك  يف واقع العمل يكذبون هذا الدعاء وهذا القول؛ وذلك إذا دعوا إىل الطاعة  
وكأن األمر ل   ..  الله والرسول أعرضوا وأدبروا وولوا  عمالً وإىل الحتكام إىل 

ولَئَِك :  يعنيهم يف يشء، وهؤلء بنص التنزيل 
ُ
   .بِالُْمْؤِمنِيَ   َوَما أ

ولَئَِك بِالُْمْؤِمنِيَ : 18/156قال الطربي يف التفسري 
ُ
؛ وليس   َوَما أ

ِ َوبِالرذسُ هذه املقالة، يعني قوله  قائلو  َطْعَنا آََمنذا بِاَّللذ
َ
باملؤمنني لرتكهم   وِل َوأ

ـ -وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه ا   الحتكام إىل رسول الله    . ه
م بغري ما أنزل الله تعاىل منه ما يكون كفراً أكرب، ومنه ما  وإذا كان الحك 

  ..  يكون كفراً أصغر دون ذلك بحسب صفة الحكم والقرائ  املحيطة بكلٍّ منهام 
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أهل العلم، إل أن الحكم بغري ما أنزل الله يف التوحيد   عىل تفصيل معروف عند 
   . والعياذ بالله ليس له إل وجه واحد: وهو الكفر األكرب املخرج م  امللة  

قال الشيخ سليامن آل الشيخ رحمهام الله تعاىل: تحقيق معنى اخية أن  
ان يف  ك الحكم بغري ما أنزل الله إن كان يف األصل م  التوحيد وترك الرشك، أو 

ـ -ا ..   الفروع ومل يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر حقيقي ل إميان معه     . ه

ِ: وقال تعاىل  َها اَّلذ يُّ
َ
ِ َورَُسوَِلِ َواتذُقوا  يَا أ ُموا بَْيَ يََدِي اَّللذ ِ يَن آََمُنوا اَل ُتَقدي
َ َسِميٌع َعلِيٌم  َ إِنذ اَّللذ ِيَن آََمُنوا  *اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت  اَل يَا أ

َ
 تَرَْفُعوا أ

نُْتْم  انلذِبيِ َواَل ََتَْهُروا ََلُ بِالَْقْوِل َكَلْهرِ َبْعِضُكْم ِْلَ 
َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
ْن َُتَْبَط أ

َ
ْعٍض أ

 .  2-1الحجرات:   اَل تَْشُعُرونَ 
  ه إنه الستسالم املنايف ألدىن تقديم بفهم أو رأي أو قول بني يدي حكم الل 

البالغ، ومنا   فم  الله تعاىل الرسالة، وعىل رسوله  ..  تعاىل وحكم رسوله 
   . ول تقديم أو تعقيب القبول والرىض والستسالم م  غري اعرتاض  

يُخىش عىل   وإذا كان رفع الصوت ـ مجرد الصوت ـ فوق صوت النبي 
يرفع     فكيف مب  ..  صاحبه أن يحبط عمله، ول يُحبط العمل إل الرشك والكفر 

حكمه وقوله وقانونه ـ كام هو شأن املرشعني يف مجالسهم النيابية الترشيعية ـ  
ل شك أنه أوىل بالكفر   ..  دمه عليه ، ويق عىل حكم وقول وقانون النبي 

 والرشك، وأن يحبط عمله !  
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: فإذا كان رفع أصواتهم فوق  1/51قال اب  القيم رحمه الله يف األعالم 
لهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم  ام صوته سبباً لحبوط أع 

طاً ألعاملهم  ومعارفهم عىل ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا أوىل أن يكون ُمحب 
ـ -ا     . ه

ْن  : وقال تعاىل 
َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ َوَما ََكَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا قَََض اَّللذ

ْمرِءِمْ   يَُكوَن لَُهُم اْْلرَِيَةُ 
َ
 .  36األحزاب:   ِمْن أ

  فم  لوازم اإلميان ورشوطه انتفاء الختيار عىل حكم الله تعاىل ورسوله 
م الله تعاىل ليس لهم أن يختاروا غريه ـ ثم يزعموا أنهم مسلمون  فإذا نزل حك  .. 

ـ إل يف حال آثروا الكفر عىل اإلميان، وارتضوا ألنفسهم حكم واسم الكافري   
   املرشكني. 

ْو  : قال تعاىل  
َ
ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة أ

َ
ِ أ ْمرِب

َ
ِيَن َُيَالُِفوَن َعْن أ فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

ِلمٌ يُِصيَبُهْم َعَذاٌب 
َ
   ..   . والفتنة هنا يُراد منها الرشك والكفر 63النور:    أ

يف ثالثة   قال اإلمام أحمد: نظرت يف املصحف فوجدت طاعة الرسول  

ْن تُِصيَبُهْم  : جعل يتلو  وثالثني موضعاً، ثم 
َ
ِ أ ْمرِب

َ
ِيَن َُيَالُِفوَن َعْن أ فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

فتنة ؟ الرشك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع  وجعل يكررها، ويقول: وما ال  فِتَْنةٌ 
    . يف قلبه يشء م  الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه 

ن وغريه !  ا وقيل له: إن قوماً يَدعون الحديث، ويذهبون إىل رأي سفي  
فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا اإلسناد وِصحته يدعونه ويذهبون إىل  
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ْن  فَ : رأي سفيان وغريه ! قال الله تعاىل 
َ
ِ أ ْمرِب

َ
ِيَن َُيَالُِفوَن َعْن أ لَْيْحَذرِ اَّلذ

ْكَبُ : وتدري ما الفتنة ؟ الكفر.قال الله تعاىل  تُِصيَبُهْم فِتَْنةٌ 
َ
ِمَن   َوالْفِتَْنُة أ

 َِ  (.  1!) ..   وتغلبهم أهواؤهم إىل الرأي   ، فيدعون الحديث ع  رسول الله    الَْقتْ
إىل قول سفيان أو   قول النبي قلت: هذا حكم اإلمام أحمد فيم  يدع 

وحكمه إىل قول وحكم   فكيف مب  يدع قول النبي  ..  غريه م  أهل العلم 
ل شك   ..  ية الترشيعية وغريها ب األحبار والرهبان م  املرشعني يف املجالس النيا 
 !  ..   أنه أوىل بالفتنة ويف الوقوع يف الزيغ والكفر 

  
 ـ الشرط التاسع: املوافاة عليها:

بعد كل ذلك ل بد له م  أن ميوت عليها ليك ينتفع بها، فإن مات عىل  ثم  
  ضدها م  الرشك والكفر مل تنفعه مجموع الرشوط السابقة، أو الطاعات األخرى 

أن العربة باملوافاة ومبا يُختم به عىل املرء؛ فإن ختم له بالتوحيد فهو م    ك وذل  .. 
قبل ذلك، وإن ختم له بالرشك   أهل الجنة والنجاة مهام كان منه م  عمل طالح 

   . والكفر ومات عليه هلك وهو م  أهل النار مهام كان منه م  عمل صالح قبل ذلك 

ولَئَِك   َوَمْن يَْرتَِدْد ِمنُْكمْ : قال تعاىل  
ُ
َعْن دِينِهِ َفَيُمْت وَُءَو ََكفٌِر فَأ

 
َ
ولَئَِك أ

ُ
نَْيا َواْْلَِخَرةِ َوأ ْعَمالُُهْم ِِف ا ُّ

َ
ونَ َحبَِطْت أ   ْصَحاُب انلذارِ ُءْم فِيَها َخاِ ُ
 .   217البقرة: 

 
 . 56ع  الصارم املسلول لب  تيمية:    1
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ولَئَِك َعلَيْهِ : وقال تعاىل  
ُ
اٌر أ ِيَن َكَفُروا َوَماتُوا وَُءْم ُكفذ  لَْعَنُة  مْ إِنذ اَّلذ

ْْجَعَِي 
َ
ِ َوالَْمََلئَِكةِ َوانلذاِس أ ُف َعنُْهُم الَْعَذاُب َواَل  *اَّللذ  ُءْم  َخاِ ِيَن فِيَها اَل َُيَفذ

عذابهم يف النار وخلودهم فيها باملوت   . فعلق 162-161البقرة:  ُينَْظُرونَ 
 ..   عىل الكفر املناقض للتوحيد 

ما م  عبد قال ل إله إل الله  " :  نه قال أ   ويف الحديث، فقد صح ع  النبي  
  " مسلم. فعلق دخول الجنة باملوت عىل التوحيد ثم مات عىل ذلك إل دخل الجنة 

 ..    
فوالذي نفيس بيده إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما  " : وقال  

  . ها يكون بينه وبينها إل ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل 
وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع، فيسبق  

   . متفق عليه   "   عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
ل تعجبوا بعمل أحٍد حتى تنظروا مبا يُختم له، فإن العامل  " : وقال  

دخل الجنة، ثم  ه يعمل زماناً م  دهره أو برهة م  دهره بعمل صالح لو مات علي 
يتحول فيعمل عمالً سيئاً، وإن العبد ليعمل زماناً م  دهره بعمل يسء لو مات  

الً صالحاً وإذا أراد الله بعبٍد خرياً استعمله  عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عم 

 (.  1")   قبل موته فوفقه لعمل صالح، ثم يُقبض عليه 

 
 .    1334أخرجه أحمد وغريه، السلسلة الصحيحة:   1
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مات عىل التوحيد ولو عمل   حد قال النووي رحمه الله: فال يخلد يف النار أ  
م  املعايص ما عمل، كام أنه ل يدخل الجنة أحد مات عىل الكفر ولو عمل م   

ـ -خترص جامع ملذهب أهل الحق يف هذه املسألة ا أعامل الرب ما عمل، هذا م     . ه
نسأل الله تعاىل الثبات، وأن يثبت قلوبنا عىل دينه وتوحيده، وأن يُحس    

   . إنه تعاىل سميع قريب مجيب   ..   إليه   ل خامتتنا بأحب األعام 

، فهذه هي رشوط صحة التوحيد، فم  وفاها كاملة غري منقوصة  وبعد  

   . أنقص منها شيئاً مل تنفعه شهادة التوحيد يف يشء   نفعته شهادة التوحيد، وم  
  ومبدأ التوفيق واألخذ مبجموع النصوص ذات العالقة باملوضوع يلزمنا  

له إل الله وكفر مبا يُعبد م  دون الله، وكان عاملاً بشهادة  إ  : م  قال ل بأن نقول 
ومحباً لها  التوحيد ومتطلباتها، وصادقاً مخلصاً بها، مستيقناً غري شاك فيها، 

وألهلها، وعامالً بها ومبقتضياتها، منقاداً لها ولحكمها، ثم بعد كل ذلك مات  
   . إل أدخله الله الجنة   ..   عليها 
 

دأ النظر واألخذ مبجموع النصوص ذات العالقة  مب هذا ما يقتضيه 
   . بشهادة التوحيد ل إله إل الله 
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دة، وتوضيحاً ملا قد يُشكل عىل القارئ فهمه، نشري إىل  تتمة للفائ  
 التنبيهات الرضورية التالية:  

ل إله إل الله، هي   يد أن ما تقدم م  رشوط لشهادة التوح  ـ التنبيه األول:  
رشوط ل بد م  استيفائها وتحققها لنتفاع صاحبها منها يف اخخرة، وحتى  

يوم القيامة، أما يف الحياة الدنيا ليك   يكون م  أهل الجنة والنجاة م  العذاب 
يكفي له أن يقر   ..  تُجرى عىل املرء أحكام اإلسالم ويُعامل معاملة املسلمني 

وأن ل يأ  مبا يضادها م  األقوال واألعامل الظاهرة   ، بشهادة التوحيد لفظاً 
   . الكفرية والرشكية 

عليه   رت فإن وىفَّ بهذي  الرشطني فقط عومل معاملة املسلمني، وج  
 .  أحكامهم وحقوقهم وواجباتهم 

  ..  وهذا ل يستلزم أن يكون مؤمناً عىل الحقيقة لحتامل وجود النفاق  
يقة، ولك  كل مؤمٍ  عىل الحقيقة هو مسلم،  حق فليس كل مسلم هو مؤم  عىل ال 

وهذه قاعدة سنية معروفة دلت عليها نصوص الرشيعة، وتناولها أهـل العلم  
 بالرشح والتفصيل.  

 

ما تقدم يحملنا عىل أن نشري إىل الفارق بني ما يدخل   ـ التنبيه الثاين: 
   . به املرء اإلسالم، وبني الوصف الذي به يستمر له حكم اإلسالم 
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أما ما يدخل به اإلسالم هو إقراره بشهادة التوحيد عىل تفصيل قد تقدم،   
هو أن ل يأ    أما الوصف الذي يجب أن يستمر عليه ليك يبقى يف دائرة اإلسالم 

باألعامل واألقوال الظاهرة التي تؤدي به إىل الخروج م  دائرة اإلسالم، فإن فعل  
إىل وصف وحكم املرتد ع  الدي    مه وأىت مبا يناقض اإلسالم ينتقل وصفه وحك 

   . حيث تُجرى عليه أحكامه وتبعاته 
فإن قيل: رجل دخل اإلسالم بشهادة التوحيد، ثم مات قبل أن   

فهل شهادة   ..  فعل أي يشء مام يُعترب رشطاً لصحة التوحيد  يتمك  م  
 أن ل إله إل الله تنفعه يوم القيامة مبفردها ؟  

ـ أق   له الحمد ـ أن م  كان هذا وصفه، فإنه ينتفع  ول قد دلت السنة ـ  ول: ـ
بشهادة التوحيد، وإن مل تتح له الفرصة عىل أن يعمل شيئاً م  رشوط صحة  

أن رجالً م  األنصار  حديث الذي أخرجه مسلم يف صحيحه التوحيد، كام يف ال 
جاء فقال: أشهد أن ل إله إل الله، وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قُتل،  

   . " عمل يسرياً وأجر كثرياً  " :  ال النبي  فق 
رجل مقنع بالحديد، فقال: يا   أىت النبي ويف رواية عند البخاري:  

أسلم ثم قاتل "، فأسلم ثم قاتل، فقال رسول  " : ؟ قال  رسول الله أقاتل أو أُسلم 
 عمل قليالً وأجر كثرياً ". " :  الله  
  كان يضع للنبي  ياً أن غالماً يهود  ويف صحيح البخاري ع  أنس  

فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه   وضوءه، ويُناوله نعليه، فمرض، فأتاه النبي 
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ل الله ". فنظر إىل أبيه، فسكت أبوه، فأعاد  يا فالن قل ل إله إ " : فقال له النبي 
فقال الغالم: أشهد أن ل    . ، فنظر إىل أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم عليه النبي  

الحمد لله الذي أخرجه  " : وهو يقول  ل الله وأنك رسول الله، فخرج النبي ه إ إل 
   يب م  النار ". 

أيب طالب وهو يحترض،  شهادة التوحيد لعمه  ويف حديث تلقني النبي  
كلمة أُحاج لك  " : ليك يتشفع له بها يوم القيامة، كام جاء يف الحديث الصحيح 

   . دل به يف املسألة يُست هو كذلك مام    ، "   ..   بها عند الله  
: ل خالف بني جميع الحجة  3/345قال اب  جرير الطربي يف الجامع  

حكمه حكم املسلمني يف  يف أن كافراً لو أسلم قبل خروج نفسه بطرفة عني أن 
الصالة عليه واملوارثة وسائـر األحكام غريهام، فكان معلوماً بذلك أن توبته يف  

ينتقل حكمه م  حكم الكفار إىل حكم أهل   ة مل تلك الحال لو كانت غري مقبول 
ـ -اإلسالم ا     . ه

قلت: هذه الطرفة عني التي ذكرها الطربي رحمه الله يجب أن تُحمل عىل   
لغرغرة واملعاينة؛ ألن التوبة عند الغرغرة ل تنفع صاحبها يف يشء،  أنها قبل ا 

م   " : رواية  ويف  . ( 1")  إن الله تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر " : لقوله 

 (.   2")   تاب إىل الله قبل أن يغرغَر، قبل الله منه 
 

 

 . 1903الجامع:     ماجه وغريهم، صحيح أخرجه أحمد والرتمذي، واب   1
 . 6132أخرجه الحاكم وغريه، صحيح الجامع:   2
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حف  رشوط صحة   ليس م  رشوط صحة التوحيد  ـ التنبيه الثالث:  
فهذا م  وجه مل يُرشع وإمنا رُشع   ..  ة الذكر، أو حف  األدلة عليها التوحيد اخنف 

   . ملقدور ة وا خالفه، وم  وجه آخر فيه تكليف لعموم العباد ما هو فوق الطاق 
كانت يل جارية  قال:  أخرج مسلم يف صحيحه ع  معاوية ب  الحكم  

قد ذهب بشاة   ترعى غنامً يل ِقبل أحٍد والجوانيه، فاطلعت ذات يوٍم، فإذا الذئب 
م  غنمها، وأنا رجل آسف كام يأسفون، لكني صككتها صكًة، فأتيت رسول الله  

  ائتني بها " فأتيته  " : أعتقها ؟ قال فال فعظَّم ذلك عيل، فقلت: يا رسول الله أ
". قالت أنت رسول    م  أنا ؟ " : أي  الله ؟ " قالت: يف السامء، قال " : بها، فقال لها 

 ".  إنها مؤمنة  أعتقها ف قال: "   . الله 
باإلميان بهذا القدر م  األسئلة م  دون أن يخوض معها يف    فحكم لها   

 !   ..   ل عىل ذلك تدل مسائل األصول وتفريعاته، ويطالبها بالس 
جاء رجل إىل النبي  ويف سن  أيب داود ع  عبد الله اب  أيب أوىف، قال:  
  ني ما يُجزئني منه، قال فقال: إين ل أستطيع أن آخذ م  القرآن شيئاً، فعلم  :
قل سبحان الله، والحمد لله، ول إله إل الله، والله أكرب، ول حول ول قوة إل بالله  " 
قل اللهم ارحمني وارزقني  " : الله هذا لله عز وجل فام يل ؟ قال رسول قال: يا  . " 

أل  أما هذا فقد م " :  وعافني واهدين " فلام قام، قال هكذا بيده، فقال رسول الله  

 (.  1") يَده م  الخري 

 
 . 742صحيح سن  أيب داود:    1
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فهذا الصحايب مل يتمك  م  حف  يشٍء م  القرآن؛ حتى الفاتحة التي ل  
لك  لعجزه وعدم استطاعته يف أن يحف    فظها، تصح الصالة إل بها فإنه مل يح 

تحف    ودله عىل البديل األسهل عليه، ومل يقل له ل بد م  أن  شيئاً عذره النبي 
 أن يطالبه بحف  األصول واألدلة عليها !!   فضالً ع     ..   الفاتحة 

  

قد أنكر عىل خالد استعجاله يف قتل أولئك النفر   بل نجد أن النبي 
ن يقولوا أسلمنا، فقالوا ـ بدلً م  ذلك ـ صبأنا، كام يف  نوا أ الذي  مل يُحس 

خالد ب  الوليد إىل بني   بعث النبي صحيح البخاري ع  سامل ع  أبيه قال: 
صبأنا، فجعل خالد يقتل   ..  لم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا حذيفة، ف 

ل أسريه! فقلت:  ن يقت ويأرس، ودفع إىل كل رجل منا أسريه، فأمر كل رجل منا أ 
  والله ل أقتل أسريي، ول يقتل رجل م  أصحايب أسريه ! فذكرنا ذلك إىل النبي  

اللهم إين أبرأ إليك مام صنع   ..  الوليد فقال: اللهم إين أبرأ إليك مام صنع خالد ب  
 "!    مرتني   ..   خالد ب  الوليد 

 أن يذكروا  ري  عىل ويف ذلك تنبيه لخطأ الغالة املكفرة الذي  يحملون اخخ  
وم  مل يجبهم إىل ذلك فهو عندهم   ..  أصولهم وتقريراتهم وشذوذاتهم بأدلتها 
 !!  ..   ليس مبؤمٍ ، وحكم الكفر يلحق به مبارشة 

ء عندهم ليس مبؤمٍ  حتى يجيبهم أولً عىل أكرث م  مائة سؤال: ماذا  فاملر  
إىل آخر   ..  ا رشوط كذ وما هي  ..  وما معنى كذا  ..  وما حكم كذا  ..  تقول يف كذا 

 القامئة التي قد يعجز ع  اإلجابة عليها بأدلتها أهل العلم والفقه !!  
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لله: أرسفت  ، نقالً ع  الغزايل رحمه ا 439/ 13قال اب  حجر يف الفتح 
طائفة فكفروا عوام املسلمني، وزعموا أن م  مل يعرِّف العقائد الرشعية باألدلة  

الواسعة وجعلوا الجنة مختصة   رحمة الله التي حرروها فهو كافر، فضيقوا 
ـ -برشذمة يسرية م  املتكلمني !! ا     . ه

مذ بعثه   : مل يزل رسول الله 1/61وقال اب  حزم رحمه الله يف املحىل 
إىل أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا باإلسالم ويلتزموه، ومل يكلفهم   له ال 

-يع اإلسالم إىل اليوم ا هذا جرى جم  استدللً، ول سألهم هل استدلوا أم ل، وعىل 
ـ     . ه
إن قيل إذا كان ل يجب عليه حف  رشوط   ـ التنبيه الرابع: 

حقَّ ل إله إل الله وأىت  كيف يُعرف أنه قد وىفَّ  ..  التوحيد، ول تقريره بها 
برشوطها، وكيف تكون صفة إحيائه لتلك الرشوط التي ل يصح اإلميان  

 ؟!  ..   إل بها 
ـ أق   زم ول يشرتط أن يعرف عنه العباد التزامه بتلك  أولً ل يل  ول: ـ

  الرشوط، ومدى التزامه بها، وهل حققها يف نفسه عىل الوجه املطلوب أم ل 
أو   ، ل دخل للعباد فيه، وليس م  حقهم أن يستجوبوه فهذا بينه وبني ربه .. 

 .  يحققوا معه يف ذلك 
اقضته لرشوط  يدل عىل من  لك  إن أظهر لهم م  األقوال أو األعامل ما  

حينئٍذ يكون قد عرف ع  نفسه بنفسه بأنه مل يأِت   ..  التوحيـد أو بعضها 
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لآلخري  عليه  وبذلك يكون قد جعل  ..  بالتوحيد املطلوب، أو أنه جاهـل به 
ويزجروه ـ بالقوة إن أمك    ..  سلطاناً يف أن يأمروه باملعروف وينهوه ع  املنكر 

 .   لتي هي أحس  ن مل ينزجر بالنصح وا ـ إ 
 ؟   ..   أما صفة التزامه بتلك الرشوط كيف تكون 

ـ أق  يكفيه أن يلتزم بها يف واقع حياته، وأن ل يأ  بضدها م    ول: ـ
ولك  قد ل   ..   الطواغيت ويعاديهم يف الله، ويقاتلهم فهو يبغض  ..  الكفر والرشك 

ر  يحس  أن يقول لك م  رشوط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت، وصفة الكف 
 !  ..   تكون بالعتقاد والقول والعمل وبحسب التفصيل  املتقدم بالطاغوت  

  ويتوجه يف العبادة لله وحده  ..  وهو كذلك يحب يف الله ويبغض يف الله 
كله م  دون أن يحس  التعبري عنها، ويذكرها كرشوط وبالتسلسل  يفعل ذلك  .. 

 !    ..   كام ذكرناها م  قبل 
لقال   ..  وجه التفصيل  د أمامه عىل ورمبا لو ذكرت بعض رشوط التوحي 

لكني ل أحس  دندنتك، ول رسدك   ..  كأنك تتكلم عام يف نفيس  ..  لك: هكذا أنا 

 ( !   1وصفك للكالم) 

 
أن رجالً م  عوام املسلمني ميته  صناعة األحذية، وكان ماهراً جداً يف مهنته، وكان  ذُكر يل  1

  ..  أنه قد رأى النبي  ومرة أخذ يتنهد ويتحرس لو  ..  كثرياً، ويكرث م  الصالة عليه  يحب النبي 
  أجمل حذاٍء يف  ؟ قال برباءة العامي البسيط: كنت سأصنع للنبي  ..  فقيل له: ماذا كنت فاعالً 

 !!  ..   العامل 
 !!  ..   وكل له طريقته يف التعبري ع  حبه للرسول    ..   وهذه هي بيئته   ..   هذا هو أسلوبه     
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يُقال إن م  أهل العلم م  عدَّ للتوحيد  قد  ـ التنبيه الخامس: 
فكيف عددتها   ..  امنية، ومنهم م  حرصها يف سبعة رشوط ـ رشوطاً ث 

 تسعة رشوط ؟!  
ـ أق  تنايف بني تلك األقوال ولله الحمد، وبيان ذلك: أن م  عدها  ل  ول: ـ

فهو يضم  رشطني يف رشٍط واحٍد؛ كقول أحدهم:   ..  سبعة رشوط أو مثانية 
د رشط لصحته، ومل يذكر رشط الكفر بالطاغوت منفرداً لدخوله  العمل بالتوحي 

كل   طاغوت، وليس فكل م  عمل بالتوحيد لزمه الكفر بال  ..  يف العمل بالتوحيد 
   . م  كفر بالطاغوت لزمه العمل مبطلق التوحيد 

وبعضهم ـ كالشيخ محمد ب  عبد الوهاب وأبناءه رحمهم الله ـ ذكروه  
كام يُذكر خاص م  عام   ..  عليه، ولبيان أهميته  كرشط مستقل، لدللة النصوص 

 . لبيان أهميته، وللرضورة التي تقتيض مثل هذا التفصيل 
أحياناً يُذكر عىل أنه رشطان:   ..  ول اليقني اء الشك وحص كذلك رشط انتف 
وحصول اليقني رشط ثاٍن، ول تنايف بني الحالتني ولله   ..  انتفاء الشك رشط 

ذا الختالف ل  وإن اختلفا يف العدد، فه  ..  ى والدللة الحمد لتضمنهام نفس املعن 
 .   يؤثر ول قيمة له 
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امل ذكره ضم  رشوط  ف عىل قول ع إل أن رشط املوافاة عىل التوحيد مل أق 
لكنهم جميعهم ـ وم  دون مخالف ـ ذكروه مستقالً، وأنه   ..  صحة التوحيد 

يدة عىل  النصوص العد  لدللة  ..  رشط للنجاة وصحة التوحيد النافع يوم القيامة 
ألجل ذلك ذكرناه م  ضم  رشوط صحة التوحيد  ذلك، وقد تقدم ذكر بعضها؛ 

 !  ..   اخنفة الذكر 
لجواب، ووجه آخر أن الرشط يُعرف بدللة النصوص  ه م  أوجه ا هذا وج 

الرشعية عليه فإذا وردت النصوص الدالة عليه تعنيَّ القول به ول بد، وإن غفل  
فالحجة   ..  لعلم ومل يعدوه م  ضم  الرشوط التي ذكروها ع  ذكره بعض أهل ا 

 .   م ه تعاىل أعل كره أهل العلم، والل تقوم بالدليل الرشعي ل فيام قد غفل ع  ذ 
 

يوجد فرق بني رشوط صحة آحاد األعامل الرشعية،   ـ التنبيه السادس: 
   . وبني رشوط صحة مجموع األعامل والدي  
هي رشوط لصحة مجموع   ..   الله فام تقدم ذكره ع  رشوط ل إله إل 

فهي تنحرص يف  الدي  واألعامل، أما رشوط صحة آحاد األعامل التعبدية 
فإذا   ..  فيام يتعبد به  وافقة لهدي وسنة النبي ملتابعة وامل أحدهام ا : رشطني 

جاءت العبادة بخالف املرشوع واملسنون ل تُقبل، وهي رد عىل صاحبها، كام يف  
 " متفق عليه.  أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد   م  " :  الحديث الصحيح 
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وا كام  صل " : وقال  . "  كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار " : وقال  
" وغريها م  األدلة التي تفيد   خذوا مناسككم عني " : وقال  . "  وين أصيل رأيتم 
  . ب التباع وحرمة وبطالن البتداع وجو 

نع ما مل يرد فيها نص يُفيد اإلباحة  وألن العبادة األصل فيها الحظر وامل 
   . والجواز، أو الوجوب 

أو    يشوبه الرشك ، ل الثاين: أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعاىل  
املراءاة، فإن جاء العمل موافقاً للسنة لكنه ابتغي به غري وجه الله تعاىل، أو أحداً  

قال الله  " : ال رسول الله رُدَّ العمل ومل يُقبل، كام يف الحديث ق  ..  آخر مع الله 
تبارك وتعاىل: أنا أغنى الرشكاء ع  الرشك، م  عمل عمالً أرشك فيه معي غريي  

   . " مسلم ورشكه  تركتُه  
 . "   فأنا منه بريء وهو للذي أرشك " :  ويف رواية  

َفَمْن ََكَن يَرُْجو لَِقاَء َربيِهِ  : وم  األدلة الجامعة للرشطني قوله تعاىل  
َْ عَ  َحًدا فَلَْيْعَم

َ
 .  110الكهف:   َمًَل َصاَِلًا َواَل يُْْشِْك بِعَِباَدةِ َربيِهِ أ

َواَل يُْْشِْك   ..  وافق السنة الصالح هو ما  قال أهل العلم والتفسري: العمل  
َحًدا 

َ
 . هو إخالص العبادة لله    بِعَِباَدةِ َربيِهِ أ

لله ترفع  قد يتوهم البعض أن شهادة أن ل إله إل ا  ـ التنبيه السابع: 
السيف ع  قائلها أياً كان قائلها، وكانت صفته وحالته، معتمدي  يف ذلك عىل  
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  بعد أن قال ل إله إل الله، وإنكار النبي  ملا قتل رجالً  قصة أسامة ب  زيد 
 .  الشديد عليه 

يف   بعثنا رسول الله كام يف صحيح مسلم ع  أسامة ب  زيد قال: 
ة فأدركت رجالً فقال: ل إله إل الله فطعنته  رسية فصبحنا الحرقات م  جهين 

 الله  أقال ل إله إل " :  فقال رسول الله    فوقع يف نفيس م  ذلك، فذكرت للنبي  
أفال  " : وقتلته ؟!! "، قال: قلت يا رسول الله إمنا قالها خوفاً م  السالح، قال 
متنيت أين  شققت ع  قلبه حتى تعلم أقالها أم ل ؟!" فام زال يكررها عيل حتى 

 .  أسلمت يومئذٍ 
يا رسول الله أرأيت إن  ويف الصحيح كذلك، ع  املقداد ب  األسود أنه قال: 

ار فقاتلني فرضب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها ثم لذ مني  رجالً م  الكف  لقيت 
:  بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله 

لت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها  ل تقتله، قال: فق 
ك قبل أن تقتله، وإنك  ته فإنه مبنزلت : ل تقتله فإن قتل أفأقتله ؟ قال رسول الله 

 ".  مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال  
فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله، وإنك مبنزلته قبل أن  " فقوله 

" أي إنه يصري بقوله للشهادة معصوم الدم مثلك قبل أن   ل يقول كلمته التي قا 
جوب القصاص  لمة التوحيد لو تقتله، وأنت تصبح مباح الدم مثله قبل أن يقول ك 

" أي تصري مبنزلته يف الكفر كام  ..  وإنك مبنزلته " : ول يُفهم م  قوله  . عليك 
 فهم ذلك بعض الغالة، فهذا بعيد ول يصح.  
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أسامة بذاك الرجل الذي قتله بعد   تل النبي فإن قيل عالم مل يق 

 ؟!  ..   أن قال ل إله إل الله 
ـ أق  كم فأقال ذلك عرثته، بينام   وجاهالً للح ألن أسامة كان متأولً  ول: ـ

مل يعد يُعذر بالجهل أو  ..   عىل سؤاله   وأجابه النبي    املقداد بعد أن سأل النبي  
إنك ـ إن فعلت  " : د أن أجابه عىل سؤاله التأويل، لذلك قال له يف املرة الثانية وبع 

   . "   ـ مبنزلته قبل أن يقول كلمته 
و قال ل إله إل الله يف  لكافر املحارب ل هذه النصوص وغريها تفيد أن ا  

   . رُفع عنه السيف وعصم دمه وماله   ..   أجواء القتال أو غريها 
أسلم  قال اب  تيمية يف الصارم: ول خالف بني املسلمني أن الحريب إذا  

عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسالمه وتقبل توبته م  الكفر، وإن  
ـ -ظاهره ا أن باطنه خالف    كانت دللة الحال تقتيض      . ه

لك  ما تقدم هل يلزم منه أن كلمة التوحيد ترفع ع  قائلها السيف، أياً   
 ؟!  ..   كان قائلها وكانت صفته، وكان ذنبه 

بيان ذلك يتعني علينا ذكر الحالت التي ل  ول  ..  أقول: ل يلزم ذلك  
   . يُرفع فيها السيف عم  يقول ل إله إل الله
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 :ردة مغلظة  األوىل: املرتد ـ احلالة

وهو الذي يتبع ردته حرباً لله ولرسوله وللمؤمنني، فيزداد بذلك كفراً عىل   
لو تاب وجهر بال  فمثل هذا ل تقبل توبته بعد القدرة عليه، ول يُستتاب، و  ..  كفر 

 .  ه ول يرتفع عنه السيف وحد القتل إله إل الله ل يُقبل من 

ِ : قال تعاىل   ََ   يَن َكَفُروا إِنذ اَّلذ َبْعَد إِيَمانِِهْم ُثمذ ازَْداُدوا ُكْفًرا لَْن ُتْقَب
ُّونَ  ال ولَئَِك ُءُم الضذ

ُ
 .  90آل عمران:   تَْوَبُتُهْم َوأ

خرب سبحانه أن م  ازداد كفراً بعد إميانه ل   قال اب  تيمية يف الصارم: أ  
ة م  الثاين  د يف قبول التوب تقبل توبته، وفرق بني الكفر املزيد كفراً والكفر املجر 

-دون األول، فم  زعم أن كل كفر بعد اإلميان تقبل منه التوبة فقد خالف القرآن ا 
ـ     . ه
انية  أن رهطاً م  ُعكل مث  ويف صحيح البخاري ع  أنس ب  مالك  

، فاجتووا املدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رِْسالً، قال: ما  قدموا عىل النبي 
لذود، فانطلقوا فرشبوا م  أبوالها وألبانها حتى صحوا  ل أن تلحقوا با أجد لكم إ 

فأىت الرصيخ النبيَّ    . وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسالمهم 
 ترجل النهار حتى أُ  بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر   ، فبعث الطلب، فام

قون حتى  يستسقون فام يُس مبسامري فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة 
 ".    ماتوا 
  فعل بهم ذلك ألنهم أتبعوا ردتهم القتل، والنهب لألموال العامة للمسلمني  
   . فازدادوا بذلك كفراً   .. 
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دخل عام   أن رسول الله  وعند البخاري كذلك ع  أنس ب  مالك  
  الفتح وعىل رأسه املغفر، فلام نزعه جاء رجل فقال: اب  خطل متعلق بأستار 

 .   اقتلوه " " :  الكعبة، فقال 
ومع ذلك مل   ..  " أي تائباً يطلب األمان  متعلق بأستار الكعبة وقوله "  

  يُستتب ومل ينفعه ذلك يف يشء، ومل ينفعه األمان العام الذي أعطاه النبي 
بسبب أنه ارتد ع  اإلسالم،   ..  ألهل مكة، وبخاصة منهم م  دخل املسجد الحرام 

 !  ..   ، والتحاقه باملرشكني والشتم للرسول    وضم إىل ردته القتل 
وكذلك فُعل مبقيس ب  ضبابة، واب  رسح وغريهم ملا ضموا إىل ردتهم   

   . الحرب عىل لله وعىل رسوله واملؤمنني 
: يُفرق يف املرتد بني الردة املجردة  103/ 20اوى قال اب  تيمية يف الفت  

ـ - استتابة ا فيقتل إل أن يتوب وبني الردة املغلظة فيقتل بال     . ه
أما إن تاب قبل القدرة عليه، وجاء تائباً مستسلامً م  تلقاء نفسه فالراجح   

َ : أن توبته تقبل لقوله تعاىل  ِيَن ُُيَارُِبوَن اَّللذ َورَُسوََلُ َويَْسَعْوَن ِِف  إِنذَما َجَزاُء اَّلذ
ْو ُتقَ 

َ
ْو يَُصلذُبوا أ

َ
ْن ُيَقتذلُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
يِْديِه اْْل

َ
َع أ ْو  طذ

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخََلٍف أ

َ
ْم َوأ

نَْيا َولَُهْم ِِف اْْلَِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم  رِْض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِِف ا ُّ
َ
إاِلذ   *ُينَْفْوا ِمَن اْْل

 ِ َ َغُفوٌر رَ اَّلذ نذ اَّللذ
َ
ْن َتْقِدُروا َعلَيِْهْم فَاْعلَُموا أ

َ
َِ أ   ِحيمٌ يَن تَابُوا ِمْن َقبْ

 ..   . فاستثنى الله تعاىل مام تقدم التائب قبل القدرة عليه 34-33: املائدة 
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قال اب  تيمية يف الصارم: إن الله سبحانه فرق بني التوبة قبل القـدرة   
رُفعت إىل السلطان وجبت ومل يك  العفو عنها ول   وبعدها، ألن الحدود إذا 

وبة اختيار، والتوبة  ل القدرة عليه ت الشفاعة، بخالف ماقبل الرفع، وألن التوبة قب 
بعد القدرة توبة إكراه واضطرار، مبنزلة توبة فرعون حني أدركه الغرق، وتوبة  

تبت اخن فلم   األمم املكذبة ملا جاءها البأس، وتوبة م  حرض املوت، فقال: إين 
يُعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب، وألن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقط  

ـ -انبثق سّد الفساد ا لتعطلت الحدود و الحد      . ه
  

فإن قيل: التوبة قبل القدرة تُسقط حق الله وحق العباد معاً، أم  
 أنه يوجد تفصيل وتفريق ؟  

ألدلة الرشيعة أن املحارب إذا  الراجح م  مجموع األقوال املوافق  ول: ـ أق  
الله وحقوق   كان محارباً عىل وجه الردة، فتوبته قبل القدرة عليه تسقط حقوق 

وم  معه م  الصحابة مع أهل   دميني معاً؛ وهذا ما جرت عليه سنة أيب بكر اخ 
الردة الذي  أعلنوا توبتهم وإيابهم إىل الحق والسمع والطاعة، وعندما أراد أبو  

: إنهم ـ أي قتىل  خذ منهم الفدية ع  قتىل املسلمني، قال له عمر بكر أن يأ 
فامتنع أن يأخذ منهم الفدية،   ..  الله  الله وأجرهم عىل املسلمني ـ قاتلوا يف سبيل 

    . وعىل هذا جرى العمل بني الصحابة 
أما إذا كان املحارب مسلامً ـ لكنه يقوم بعمل الحرابة والسطو وقطع  

 ل القدرة عليه، فتوبته تسقط عنه حق الله وهو حد الحرابة  الطريق ـ ثم تاب قب 
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إىل أصحابها؛ فإن قتل   اص وأداء الحقوق دون حقوق اخدميني، فإن عليه القص 
هذه إجابة مخترصة   ..  يُقتل، وإن سلب املال أعاده إىل أصحابه إل أن يعفوا عنه 

   . وتفصيلها له موضع آخر إن شاء الله 
 

  :نديقـ احلالة الثانية: الز

الزنديق: هو املنافق الذي يُظهر كفره، فإن قامت عليه البينة القاطعة   
   . وجحد   واستتيب أنكر 

جح يف الزنديق أنه يُقتل م  غري استتابة ـ مهام تظاهر باإلسالم  والرا  
وقال ل إله إل الله ـ ألن الستتابة تكون م  يشء، والزنديق ل يعرتف بيشء فمام  

 ؟!  ..   يُستتاب 

 إِْحَدى اَْلُْسنََيْيِ َوََنُْن نَََتَ : ل تعاىل قا  
َْ تََربذُصوَن بَِنا إاِلذ َْ َء بذُص  قُ

 
َ
بذُصوا إِنذا َمَعُكْم  بُِكْم أ يِْديَنا فَََتَ

َ
ْو بِأ

َ
ِ أ ُ بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدب ْن يُِصيَبُكُم اَّللذ

بيُِصونَ   .  52التوبة:   ُمََتَ

يِْديَنا التفسري  قال اب  تيمية يف الصارم: قال أهل  
َ
ْو بِأ

َ
بالقتل إن   أ

ما يبطنونه م    ألن العذاب عىل  أظهرتم ما يف قلوبكم قتلناكم، وهو كام قالوا؛ 
النفاق بأيدينا ل يكون إل القتل لكفرهم، ولو كان املنافق يجب قبول ما يُظهر م   

له تعاىل  التوبة بعدما ظهر نفاقه وزندقته مل ميك  أن يرُتبص بهم أن يُصيبهم ال 
  توبة بعذاٍب م  عنده بأيدينا؛ ألنا كلام أردنا أن نعذبهم عىل ما أظهروه أظهروا ال 

 ..  ! 
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ه لو قبلت عالنيتهم دامئاً مع ثبوت ضدها مل ميك  إىل الجهاد عىل  وألن  
النفاق سبيل، فإن املنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار اإلسالم  

ـ -اده ا حينئٍذ ينفعه مل ميك  جه     . ه
وقال اب  القيم يف زاد املعاد: وها هنا قاعدة يجب التنبه عليها لعموم   
أن الشارع إمنا قبل توبة الكافر األصيل م  كفره باإلسالم ألنه  حاجة إليها وهي ال 

ظاهر مل يُعارضه ما هو أقوى منه فيجب العمل به ألنه مقتىض لحق  الدم  
قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره ـ بعد القدرة  واملعارض منتٍف، فأما الزنديق فإنه 

ح لدمه دللة قطعية ول  ذلك الكفر املبي عليه ـ للتوبة واإلسالم ل يدل عىل زوال 
   ..   ظنية 
ويا لله العجب! كيف يُقاوم دليل إظهاره لإلسالم بلسانه بعد القدرة عليه   

انة باإلسالم  أدلة زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة، وإظهاره كل وقت لالسته 
والقدح يف الدي  والطع  فيه يف كل مجمع، مع استهانته بحرمات الله  

 غري ذلك م  األدلة ؟!  فافه بالفرائض و واستخ 
ول ينبغي لعامل قط أن يتوقف يف قتل مثل هذا، ول ترُتك األدلة القطعية   

   . لظاهٍر قد تبني عدم دللته وبطالنه 
ديق بعد القدرة ل تعصم دمه، قوله  وقال: ومام يدل عىل أن توبة الزن  

َْ تََربذُصوَن بَِنا إاِلذ إِحْ : تعاىل  َْ َء ْن  َدى اَْلُْسنََي قُ
َ
بذُص بُِكْم أ ْيِ َوََنُْن نَََتَ

يِْديَنا 
َ
ْو بِأ
َ
ُ بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدبِ أ قال السلف يف اخية: أو بأيدينا؛ أي   يُِصيَبُكُم اَّللذ
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لوبكم، وهو كام قالوا؛ ألن العذاب عىل ما يبطنون م   بالقتل إن أظهرتم ما يف ق 
قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم   إل بالقتل، فلو الكفر بأيدي املؤمنني ل يكون 

مل يك  املؤمنني أن يرتبصوا بالزنادقة أن يُصيبهم الله بأيديهم، ألنهم كلام أرادوا  
ـ -ديهم قط ا أن يُعذبوهم عىل ذلك أظهروا اإلسالم فلم يُصابوا بأي     . ه

 

 : ـ احلالة الثالثة: شامت الرسول 

كفراً وحداً وم  دون أن   فإنه يُقتل  بي م  كانت ردته م  جهة شتم الن  
يُستتاب؛ فإن تاب م  الكفر ـ وصدق يف توبته ـ بقي عليه حد الشتم، وحد  
و  األنبياء القتل ول بد؛ إذ ل يحق ألحٍد أن يتشفع يف حق هو ليس له، وإمنا ه 

 .   خاص بالنبي  
   قال اب  تيمية يف الصارم: املرتد يستتاب م  الردة، ورسول الله  

ا الساب ومل يستتيبوه، فُعلم أن كفره أغل ، فيكون تعيني قتله  وأصحابه قتلو 
   ..   أوىل 
، وإن كان قتل كافراً، فهو حد م  الحدود ليس قتالً  إن قتل ساب النبي  

تقدم م  األحاديث الدالة عىل أنه جناية زائدة عىل   عىل مجرد الكفر والحراب، ملا 
وقد   ..  أمروا فيه بالقتل عيناً وأصحابه  لنبي مجرد الكفر واملحاربة وم  أن ا 

 هـ. -ثبت أن حده القتل بالسنة واإلجامع ا 
هذا مخترص مفيد فم  مل يقنع به وأراد التفصيل مع ذكر األدلة مفصلة   

ني إىل حكم شاتم الله والدي  "، فإن مل يقنع به  فلرياجع كتابنا " تنبيه الغافل 
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لول عىل شاتم الرسول " لشيخ  م " الصارم املس وأراد املزيد فعليه بالكتاب العظي 
 .  تيمية، فقد أفاد وأجاد رحمه الله اإلسالم اب   

 

  :ـ احلالة الرابعة: فيمن جيب عليه حد القتل

  ..  حق ونحو ذلك  فم  وجب عليه القتل لوقوعه يف جرمية القتل بغري  
اين  دنا هنا: أن الج فإنه يُقتل حداً م  حدود الله إل أن يعفوا أولياء املقتول، وشاه 

    . لو قال ل إله إل الله قبل أن يُقتل فإنها ل ترفع عنه حكم القتل ول السيف 
هذه بعض الحالت التي ل يرفع فيها السيف ع  صاحبها وإن أىت   ، وبعد  

أردنا اإلشارة إليها عىل وجه اإليجاز   ..   إله إل الله قبل القتل بشهادة التوحيد: ل 
ئ، فيحمل حديث أسامة ب  زيد اخنف الذكر عىل  األمر عىل القار ليك ل يلتبس 

والله تعاىل م  وراء القصد وهو الهادي إىل   ..  جميع الحالت واألشخاص فيضل 
 سواء السبيل.   

  ..  له إل الله نعود به ثانيًة إىل الحديث ع  ل إ  ..  قبل أن نودع القارئ الكريم 
   . وع  مثَلها كام جاء يف القرآن الكريم   ..   وع  فضلها 

ُ َمَثًَل ََكَِمًة َطييَِبًة َكَشَلَرٍة َطييَِبٍة  : قال تعاىل  لَْم تََر َكيَْف ََضََب اَّللذ
َ
أ

ْصلَُها ثَابٌِت وَ 
َ
َماءِ أ ُكلََها ُكذ ِحٍي بِإِذِْن َربيَِها  * فَرُْعَها ِِف السذ

ُ
ُ تُْؤِِت أ   َوَيْْضُِب اَّللذ

ُرونَ  ْمَثاَل لِلنذاِس لََعلذُهْم َيَتَذكذ
َ
 .  25-24إبراهيم:   اْْل
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وهو مثل رضبه الله تعاىل للعباد ليستمعوه، ويفقهوه، ويتأملوه، ويعملوا  
دللت الذي أفاده هذا املثل العظيم الذي رضبه الله تعاىل  وم  ال  ..  بدللته ومراميه 

 وحيد:  للعباد ع  شهادة الت 
فهي   ..  فكام أن هذه الشجرة الطيبة ل تعطي إل طيباً  ..  لعطاء طيب ا  -1

طيبة يف رونقها وما تضفيه م    ..  طيبة يف ظلها وأوراقها  ..  طيبة يف مثارها 
كلمة التوحيد فهي ل   ..  لك الكلمة الطيبة كذ  ..  جامٍل بديع عىل الطبيعة والكون 

خري الدنيا   ..  وخرياً  د كله إل طيباً تعطي ول تجني عىل صاحبها وعىل الوجو 
   . واخخرة 

فالدنيا م  دون ل إله إل الله ل   ..  بل هي التي تعطي للحياة معنى وقيمة 
املغيش عليها   وهي قاحلة مظلمة جدباء وإن بدت للعيان  ..   قيمة لها ول غاية رشيفة 

 غري ذلك !  
  ويف التاريخ ل  وكام أن هذه الشجرة ثابتة ضاربة الجذور يف األرض  -2

بل األيام ل تزيدها إل ثباتاً   ..  ول الزم  ول األيام  ..  يؤثر فيها الريح ول العواصف 
كلمة التوحيد فهي ضاربة الجذور يف قلب املؤم   كذلك  ..   ورسوخاً وعمقاً وشموخا 

يُغذي زرعها يف   ..  أما م  حيث الزم  والتاريخ فهي موجودة قبل الوجود  ..  املوحد 
   . سل واملجاهدون بالعرق والدم والجهاد، وبكل غاٍل ونفيس ض األنبياء والر األر 
  عىل قدر الثبات وعمق الجذور يكون العطاء ويكون الشموخ يف السامء  -3 
نت م  شعابها ورشوخها  فكلام امتدت جذور الشجرة الطيبة يف األرض ومتك  .. 

طيب  عطاؤها أوفر وأ  وكلام كان  ..  كلام كانت أقدر عىل امتصاص الغذاء واملاء 
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فطيب الثمر الذي يظهر للعيان،  وكذلك هذا   ..  وأجمل وأظهر شموخاً وارتفاعاً 
 !  ..   الشموخ للفروع والغصون هو م  طيب الغذاء والرتبة واملاء 

باتها وعمق جذورها يف قلب املؤم   فعىل قدر ث  ..  كذلك شهادة التوحيد  
ورة انقياد البدن  تظهر يف ص  ..  اء تظهر آثارها وفروعها عىل جوارحه ويكون العط 

 .  ة وامتثال تعاليم الرشيعة الغراء كله إىل الطاعة والعباد 
فكلام متكنت شهادة التوحيد م  قلب املؤم  وتشعبت جذورها يف قلبه إىل   

كلام كان العطاء أكمل عىل فروع البدن   ..  وأطرافه أن تستحوذ عليه م  كل جوانبه 
   . والجوارح 

القلب، ويصعب عليه التمدد يف جميع  ضعف التوحيد يف وكذلك عندما ي  
أنحاء القلب وتشعباته ـ بسبب املعايص والذنوب ـ يكون عطاؤه عىل الجوارح  

  الخري  إىل أن يبلغ بأحدهم ـ لضعف التوحيد يف القلب ـ أن ل يعمل م  ..  ضعيفاً 
 .  أو نحوها، كام جاء ذلك يف الحديث إل ما يزن ذرة  

وينقص، يقوى ويضعف بحسب قـوة  د الجوارح يزيد فالعطاء وانقيا  
 !  ..   وضعف التوحيد يف القلب 

م  هذا الدليل وغريه نص أهل العلم عىل أن اإلميان يزيد وينقص، يقوى   
ته بالطاعات قوي اإلميان  بحسب ما متده م  األعامل، فإن غذيته ومدد  ..  ويضعف 

 !  ..   ه به ذبل بحسب ما متد وازداد، وإن غذيته باملعايص والذنوب ضعف اإلميان و 
فكام أن مثار وفروع الشجرة تتأثر سلباً وإيجاباً بعمق وثبات الجذور   -4 

يف األرض، كذلك الجذور الضاربة يف األرض فهي تتأثر مبا يطرأ عىل الفروع  
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فلو ُحبست الشمس ع  الغصون واألوراق، وكذلك لو   ..  والغصون ومبا متدها به 
جذور يف األرض تتأثر مبارشة مبا قد طرأ  نرى أن ال  ..  اء ُحبس عنها املاء أو الهو 

   . عىل قسمها الظاهر منها، فتضعف وتذبل 
ثم تأمل لو أن هذه الشجرة ُغذيت مبياه املجاري وباملياه امللوثة كيف أن   

والعكس كذلك لو غذيت باملياه النظيفة واألغذية   . .  طعم مثارها يتغري وييسء 
ترى كيف أن طعم مثارها يتغري إىل األطيب   ..  ا املاء والهواء ومل مُينع عنه  ..  النافعة 
   . وكيف أن جذورها تزداد قوة وعافية وثباتا   ..   واألفضل 

التوحيد واإلميان يف القلب فإنه يؤثر ويتأثر، يؤثر بالجوارح الظاهرة  كذلك  
ب قوته وضعفه كام تقدم، كذلك فإنه يتأثر م  هذه الجوارح بحسب ما متده  بحس 
أمدته بالطاعات واألعامل الحسنة قوي اإلميان والتوحيد يف   فإن  ..  م  أعامل به 

القلب، وإن أمدته باملعايص والذنوب ضعف اإلميان وذبل بحسب ما متده به  
   . فهو يؤثر بالجوارح ويتأثر منها   ..   الجوارح 

نية التي دلت عليها نصوص الرشيعة التي تشري  وهو   املراد م  القاعدة السُّ
 .  لباط  وتأثر كل منهام باخخر ر با عالقة الظاه إىل  

أل وإنَّ يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،  " : كام يف قوله 
 " البخاري.  وإذا فسدت فسد الجسُد كله، أل وهي القلب  
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خطيئة ـ ويف رواية: إذا أذنب ذنباً ـ نُكتت يف   إن العبد إذا أخطأ " : وقال 
وتاب ُسِقَل قلبه، وإن عاد زيَد فيها حتى تعلو  نَزَع واستغفر  قلبه نُكتٌة سوداء، فإذا 

َْ َراَن لََعَ قُلُوبِِهْم َما ََكنُوا يَْكِسُبونَ   قلبَه، وهو الران الذي ذكر الله      (1  .)ّلََكذ بَ
قلوب كالحصري عوداً عوداً، فأي قلٍب أرشبها  تُعرض الفنُت عىل ال " : وقال 

   . " مسلم ..   كتت فيه نكتة بيضاء قلٍب أنكرها نُ   نُكتت فيه نكتٌة سوداء، وأي 
فتأمل كيف أن القلب يؤثر بالجوارح كام يف حديث البخاري املتقدم، وكيف  

   . أنه يتأثر بأي ذنٍب ترتكبه الجوارح الظاهرة كام يف الحديثني اخخري  
عىل فساد عقيدة أهل التجهم واإلرجاء حيث يتصورون إمكانية أن   وهذا يدل 

الجوارح متارس الكفر   ..  والقلب يف اتجاه آخر  ..   اتجاه جوارح الظاهرة يف تسري ال 
 !  ..   ظاهر كافر وباط  مؤم    ..   والباط  مطمنئ باإلميان   ..   البواح 

يدل دللة  لذا فإن الكفر عندهم هو يشء واحد هو كفر القلب وتكذيبه أو ما 
 !  ..   رصيحة ـ كالتعبري بالقول ـ عىل كفره وتكذيبه 

وألهل العلم   ..  د عليه برصيح املنقول واملعقول خبيث باطل مردو  وهذا قول 
كالم غلي  عىل هذا املذهب الضال وعىل أهله وأنصاره، ذكرناه يف مواضع أخرى  

   . م  أبحاثنا 
لتي رُضبت مثالً  كذلك م  خصائص هذه الشجرة الطيبة املباركة ا  -5 

كبقية األشجار  فهي ليست  ..  م  أنها دامئة العطاء عىل مدار الساعة والز  ..  للتوحيد 
بل عطاؤها   ..  موسمية العطاء تُعطي يف فصل ويتوقف عطاؤها يف بقية الفصول 

 

     . 2654صحيح سن  الرتمذي:   1
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ُكلََها ُكذ ِحٍي بِإِذِْن َربيَِها  ..  مستمر عىل مدار الفصول، واأليام والساعات 
ُ
  تُْؤِِت أ

 . . .   
الخري لصاحبها  فهي دامئة العطاء و  ..  وهكذا شهادة التوحيد ل إله إل الله  
فهي ليست كبقية العبادات كالصالة أو الصوم، أو الحج، أو   ..  ىل مدار الوقت ع 

 ل !    ..   الزكاة عطاؤها محصور يف وقت معني، وزم  محدد 
   الولء والرباء يف  ..  معه يف السلم والحرب  ..  بل هي معه يف الحل والرتحال  
توجهه وترشده   ..  أي مكان آخر  وهو يف عمله أو بيته أو  ..  يف العزلة والخلطة  .. 

فهو حركاته وسكناته كلها مضبوطة وموجهة مبوجه   ..  إىل صواب القول واملواقف 
 ل إله إل الله !    ..   شهادة التوحيد 

يوايل فيها   ..  له إل الله ويُقبح ما تُقبحه ل إ  ..  يُحس  ما تُحسنه ل إله إل الله  

ُكلََها ُكذ ِحٍي  تُؤْ  :ف ربنا فهي بذلك تكون كام وص  ..  ويُعادي عليها 
ُ
ِِت أ

 وليس يف حني دون حني !    ..   بِإِذِْن َربيَِها 
جميع هذه املعاين ينبغي أن نتذكرها ونتدبرها كلام مررنا عىل تالوة هذه  

لعظيم الذي رُضب لشهادة التوحيد، وهو  ووقفنا عىل هذا املثل ا  ..  اخية الكرمية 

ُ ا َوَيْْضِ :  املراد م  قوله تعاىل  ُرونَ ُب اَّللذ ْمَثاَل لِلنذاِس لََعلذُهْم َيَتَذكذ
َ
   . ْْل

 

* * * * * 
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قبل أن نختم هذا البحث الهام فقد آثرنا أن نودع القارئ بكلامت كتبت ـ   
عرق والدم، علقت صاحبها عىل أعواد مشانق  ع  ل إله إل الله ـ مبداد م  ال 
ـ  نزكيه عىل الله ـ سيد قطب رحمه   نحسبه كذلك ول  الطواغيت، للشيخ الشهيد 

عىس الله أن يهدي بها   ..   وغريه الظالل "  الله، اقتبسناها م  كتابه القيم النافع " 
م  ضل سواء السبيل مم  يحسبون أنهم عىل يشء أو يُحسنون صنعاً، إنه  

  عىل ما يشاء قدير. تعاىل 
الله وأن  أن ل إله إل  قال رحمه الله:كل م  ينطق بالشهادتني: شهادة  

محمداً رسول الله، ل يُقال له إنه شهد إل أن يؤدي مدلول هذه الشهادة  
ومقتضاها ومدلولها هو أل يتخذ إل الله إلهاً، وم  ثّم ل يتلقى الرشيعة إل م   

    ..   الله 
سالم إذن هو النطق بالشهادتني دون أن يتبع شهادة أن ل  ول  يكون اإل  

ها؛ وهي توحيد األلوهية وتوحيد القوامة، ثم توحيد  ه معناها وحقيقت إله إل الل 
هذا هو اإلسالم كام يريده الله، ول عربة باإلسالم كام   ..  العبودية وتوحيد التجاه 

ول كام تصوره رغائب  تريده أهواء البرشية يف جيل منكود م  أجيال الناس، 
 اْْلِْسََلِم دِيًنا فَلَْن  ْن يَبَْتِغ َغرْيَ َومَ أعدائه املرتبصني به وعمالئهم هنا وهناك 

ََ ِمنُْه وَُءَو ِِف اْْلَِخَرةِ ِمَن اْْلَاِرِينَ     . ُيْقَب
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وأي تعديل يف هذا املنهج ـ ودعك م  العدول عنه ـ هو إنكار لهذا املعلوم   
رة، يُخرج صاحبه م  هذا الدي ، ولو قال باللسان ألف مرة: أنه  م  الدي  بالرضو 

 !  ..   سلمني م  امل 
إلسالم منهج للحياة كلها م  اتبعه فهو مؤم  ويف دي  الله، وم  اتبع  وا  

غريه ولو يف حكم واحد فقد رفض اإلميان واعتدى عىل ألوهية الله، وخرج م   
سلم، فاتباعه رشيعة غري رشيعة  دي  الله مهام أعل  أنه يحرتم العقيدة وأنه م 

 !  ..     الله الله يكذب زعمه ويدفعه بالخروج م  دي 
  ََطْعُتُموُءْم إِنذُكْم لَُمْْشُِكون

َ
إن م  أطاع برشاً يف رشيعة م    ..  ِإَوْن أ

عند نفسه ولو يف جزئية صغرية فإمنا هو مرشك، وإن كان يف األصل مسلامً ثم  
م إىل الرشك أيضاً، مهام بقي بعد ذلك يقول:  فعلها فإمنا خرج بها م  اإلسال 

 !  ..   نام هو يتلقى م  غري الله ويطيع غري الله الله بلسانه، بي أشهد أن ل إله إل  
املشقة الكربى التي تواجه حركات اإلسالم الحقيقية اليوم، إنها تتمثل يف   

  األيام  وجود أقواٍم م  الناس م  ساللت املسلمني يف أوطاٍن كانت يف يوٍم م 
وهذه  إذا هذه األرض  داراً لإلسالم، يسيطر عليها دي  الله، وتحكم برشيعته ثم 

األقوام تهجر اإلسالم حقيقًة وتعلنه اسامً، وإذ هي تتنكر ملقومات اإلسالم اعتقاداً  
  ..  وواقعاً، وإن ظنت أنها تدي  باإلسالم اعتقاداً، فاإلسالم شهادة أن ل إله إل الله 

ون   إله إل الله تتمثل يف العتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا الك وشهادة أن ل 
وأن الله وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية   املترصف فيه، 
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ونشاط الحياة كله، وأن الله وحده هو الذي يتلقى منه العباد الرشائع ويخضعون  
ل إله إل الله بهذا املدلول،   وأميا فرد مل يشهد أن  ..  لحكمه يف شأن حياتهم كله 

ما كان اسمه ولقبه ونسبه،   ( كائناً 1م بعد) فإنه مل يشهد ومل يدخل يف اإلسال 
وأميا أرض مل تتحقق فيها شهادة أن ل إله إل الله بهذا املدلول فهي أرض مل تدن  

 .   عد بدبني الله ومل تدخل يف اإلسالم ب 
م أسامء املسلمني وهم م   ويف األرض اليوم أقوام م  الناس أسامؤه  

ولك  ل   ..  راً لإلسالم وم م  األيام دا ساللت املسلمني، وفيها أوطان كانت يف ي 
األقوام اليوم تشهد أن ل إله إل الله بذلك املدلول، ول األوطان اليوم تدي  لله  

 !  ..   مبقتىض هذا املدلول 
العبادات والشعائر  إننا نجد يف القرآن أن الله سبحانه ل يُعلم املسلمني  

دي  ذلك  يتصور الناس ال  فحسب، ول يُعلمهم اخداب واألخالق فحسب ـ كام 
التصور املسكني ـ إمنا هو يأخذ حياتهم كلها جملة، ويعرض كل ما تتعرض له  
حياة الناس م  مالبسات واقعية، ول يقبل م  الفرد املسلم، ول م  املجتمع  

لته م  صنع هذا املنهج وفق ترصفه وتوجيهه،  املسلم أقل م  أن تكون حياته بجم 
سلم ول م  املجتمع املسلم أن يجعل  قبل م  الفرد امل وعىل وجه التحديد ل ي 

 
الم، لكنه مل يدخل اإلسالم عىل الحقيقة التي تنفعه والتي  ل: هو يدخل بها اإلس لعل مراده أن يقو  1

سالم لك  ل يستمر له وصفه وحكمه إن مل يأت مبدلولها  وهو يدخل بها اإل  ..  يريدها الشارع منه 
 . ومقتضاها اخنف الذكر، والله تعاىل أعلم 
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لحياته مناهج متعددة املصادر: منهجاً للحياة الشخصية وللشعائر والعبادات  
واألخالق واخداب مستمداً م  كتاب الله، ومنهجاً للمعامالت القتصادية   

فكري  تامعية والسياسية والدولية مستمداً م  كتاب أحٍد آخر، أو م  أي ت والج 
وإل فال إميان أصالً ول إسالم، ول إميان ابتداًء ول إسالم   ..  إلطالق برشي عىل ا 

ألن الذي  يفعلون ذلك مل يدخلوا بعد اإلميان ومل يعرتفوا بعد بأركان اإلسالم  
التي ينشأ منها أن ل حاكم إل الله ول مرشع إل  ويف أولها شهادة أن ل إله إل الله 

   ..   الله 
ان يقولون: إنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يرشكون  كثريي  يف كل زم نجد  

معه يف غريه يف األلوهية حني يتحاكمون إىل رشيعة م  صنع غريه، وحني  
يطيعون م  ل يتبع رسوله وكتابه، وحني يتلقون التصورات والقيم واملوازي   

ول   ..  الله واألخالق واخداب م  غريه، فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون ب 
   ..   قيم مع شهادة الله سبحانه بأنه ل إله إل هو يست 
وأعجب العجب أن ناساً م  الناس يزعمون أنهم مسلمون ثم يأخذون يف   

،  منهج الحياة البرشية ع  فالن وفالن م  الذي  يقول عنهم سبحانه إنهم عمي 
 !  ..   ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون 

رفض رشيعة الله، أو أنني أبرص  أن يقول إنني أ  وليس ألحد م  عباده  
  مبصلحة الخلق م  الله، فإن قالها ـ بلساٍن أو فعل ـ فقد خرج م  نطاق اإلميان 

 ..   



-125- 

فام ميك  أن يجتمع اإلميان وعدم تحكيم رشيعة الله، أو عدم الرىض   
والذي  يزعمون ألنفسهم أو لغريهم أنهم مؤمنون، ثم هم   ..  الرشيعة بحكم هذه 

الله يف حياتهم، أو ل يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إمنا   ل يحكمون رشيعة 

ولَئَِك  يدعون دعوى كاذبة، وإمنا يصطدمون بهذا النص القاطع 
ُ
َوَما أ

   . بِالُْمْؤِمنِيَ 
يجعل مقوماته وموازينه هي   ل  يكون اإلنسان مؤمناً بهذا الدي  حتى  

الدي  وهو يرى أن هناك    كون مؤمناً بهذا الحاكمة يف كل أمر ويف كل حال. ول  ي 
تصوراً آخر، أو ميزاناً آخر، م  وضع البرش واصطالحهم، يجوز أن يتحاكم هو  

 إليه ـ مع جاء به هذا الدي  ـ فضالً ع  أن يتحاكم إليه هذا الدي  !  
املسلم نفسه لحظة واحدة يف موقف املعتذر ع   وم  باب أوىل ل  يجد  

ل  يجد نفسه ـ بدينه ـ يف   ..  ت تصوره و مقوم م  مقوما حكم م  أحكام دينه أ 
 موقف الدفاع !  

إن دينه هو األصل، هو الدي  الذي ل يقبل الله م  الناس غريه، هو امليزان   
و حني يقف ـ  وهو حني يعتذر لحكم م  أحكام دينه، أ  ..  الذي ليس معه ميزان 

ن الذي يقيمه  خر ـ غري امليزا بدينه ـ موقف الدفاع، إمنا يفرتض أن هناك ميزاناً آ 
 !  ..   دينه ـ يجوز العرتاف به بل يقبل أن يحاكم دينه إليه 
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وهو م    ..  يتعلق بها وجوداً وعدماً  ..  واألمر هنا يتعلق مبارشة بالعقيدة  
الذي يقرر؛ ألن ما يقرره دينه هو ما    إن دينه هو   ..   ثم مزلق خطر يستحق النتباه 

   ..   يقرره الله دون سواه 
أنحاء األرض، يف جميع األزمنة واألعصار قاعدتني   إن هناك يف جميع  

اثنتني لنظام الحياة ألن هناك يف جميع أنحاء األرض يف جميع األزمنة  
هية  واألعصار، قاعدتني اثنتني لتصور الحياة: قاعدة تفرد الله سبحانه باأللو 

ياة يتجرد فيه  وم  ثم يقوم عليها نظام للح  ..  والربوبية والقوامة والسلطان 
لبرش م  خصائص األلوهية والربوبية والقوامة والسلطان ، ويعرتفون بها لله  ا 

وحده فيتلقون منه التصور العتقادي، والقيم اإلنسانية والجتامعية واألخالقية  
والرشائع والقوانني التي تحكم هذه الحياة،   واملناهج األساسية للحياة الواقعية ، 

 ..   يشهدون أن ل إله إل الله وبذلك    ..   سواه   ول يتلقونها م  أحد 
إما يف   ..  وقاعدة ترفض ألوهية الله سبحانه وربوبيته وقوامته وسلطانه 

وإما يف شئون األرض ويف حياة الناس، ويف   –بإنكاره وجوده  –الوجود كـله 
رشائعه وقوانينه،  فتدعي أن ألحد م  البرش : فرداً أو جامعة،   نظام املجتمع ويف 

خصائص األلوهية   –م  دون الله أو مع الله  –يزاول  يئة أو طبقة، أن ه 
وبذلك ل يكون الناس الذي    ..  والربوبية والقوامة والسلطان يف حياة الناس 

   ..   تقوم حياتهم عىل هذه القاعدة قد شهدوا أن ل إله إل الله 
الجاهلية "  وهام ل تلتقيان ، ألن إحداهام هي "  ..  وتلك قاعدة  . هذه قاعدة 

بغض النظر ع  األشكال املختلفة، واألوضاع املتعددة   اإلسالم "، خرى هي " واأل 
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يسمونها حكم الفرد أو   ..  واألسامء املتنوعة التي يطلقها الناس عىل جاهليتهم 
يسمونها دميقراطية أو   ..  يسمونها شيوعية أو رأساملية  ..  حكم الشعب 
عربة بهذه التسميات ول   ل  ..  ثيوقراطية يسمونها أوثقراطية أو  ..  ديكتاتورية 

بتلك األشكال؛ ألنها جميعها تلتقي يف القاعدة األساسية قاعدة عبادة البرش  
للبرش، ورفض ألوهية الله سبحانه وربوبيته وقوامته وسلطانه متفرداً يف حياة  

     . انتهى   . البرش 
 

الله تعاىل  هذا ما أردت تسطريه يف هذا البحث الهام، راجياً م   ، وبعد 
ول، وأن ينفع به العباد والبالد، وأن يجعل أعاملنا كلها خالصة لوجهه الكريم  القب 

    . إنه تعاىل سميع قريب مجيب   ..   ل نبتغي منها سمعة ول شهرة، ول رياءً 
 . ه وصحبه وسلَّم وصىل الله عىل سيدنا ونبينا محمد، وعىل آل 

 

 . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني 
 هـ 20/07/1421  ةـــى حليمـم مصطفـد املنعـعب

 م18/10/2000  أبو بصري الطرطويس

abubaseer.bizland.comwww. 

i.blogspot.comww.tartosw 

 
     

http://www.abubaseer.bizland.com/
http://www.tartosi.blogspot.com/
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