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إن احلمد هلل، حنمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باهلل، من شرور أنفسنا، ومن 

 لنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.سيئات أعما
 . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له.

 يَاأَي َُّها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّ ُقواْ الّلَه َحّق تُ َقاتِِه َواَلََتُوُتّن ِإالّ َوأَنْ ُتْم ّمْسِلُموَن 
ُهَما يَآأَي َُّها النَّاُس ات َّ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ُقْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 ْيباً رَِجاالً َكِثْْياً َوِنَسآًء َوات َُّقْوا اللََّه الَِّذْي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرقِ 
آَمُنواْ اتّ ُقواْ الّلَه َوُقوُلواْ قَ ْوالً َسِديداً. ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم يَاأَي َُّها اّلِذيَن 

 َوَمن يُِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً.
أما بعد: فإن أصدق الكالم كالم اهلل، وخْي اهلدي هدي حممد، وشّر األمور حمدثاهتا، 

 .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
"ملة إبراهيم"، توخيت فيها الرتكيز كتاب الرد على  فهذه ورقات أفردهتا يف  أما بعد :
 !تهكتاب، إذ بنقضها تبطل فكر الوقصد القضايا الكلية اليت بىن عليها والوضوح، 

العربية السعودية يف كتاب له ومسة واعلم أن صاحب ملة إبراهيم قد عاد وقرر كفر اململكة 
ب "الكواشف اجللية"، وأناط التكفْي بأمرين : أحدمها قضية املواالة للكفار، وترك الرباءة منهم، 

هلل، وملا كان موضوع كتاب ملة إبراهيم والثاين: حتكيم القوانني الوضعية، واحلكم بغْي ما أنزل ا
ار، وترك الرباءة منهم، فقد جعلت كالمي يف هذه يتعلق باألمر األول وهو قضية املواالة للكف

 وقد أدرت الكتاب على ثالثة مقاصد، كما يلي: القضية، رداً على الكتابني.
 املقصد األول : موضوع الكتاب وفكرته.

 املقصد الثاين : تفصيل الكالم يف مسألة الوالء والرباء.
 املقصد الثالث : مناقشة الكتاب.

 هلدى والرشاد والسداد.واهلل أسأل التوفيق وا
 كتبه

 محمد بن عمر بن سالم بازمولأ.د / 
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 المقصد األول 

 موضوعهالكتاب و فكرة 
 

الكتاب موضوعه تقرير مسألة الرباءة من الكفر وأهله، والشرك وأهله، وظف فيه مصنفه 
هذه القضية على التصور الذي لديه، حيث جعل مواالة الكفار على كل حال وعلى أي 

تحقق ت، وبدون ذلك ال الكفار ملواجهة الدائمة معدعى إىل او  خمرج من امللة، وجه كفر
  دون تفصيل.هكذا عنده الرباءة من الكفار، 

 يقع الكتاب بعد المقدمة في أربعة فصول وهي التالية:و 
 .27الفصل األول : يف بيان ملة إبراهيم، ويبدأ من ص

 .83يكلف الكثْي. ويبدأ من ص الفصل الثاين : يف بيان أن طريق ملة إبراهيم
الفصل الثالث : يف بيان أن ملة إبراهيم يتعلق هبا نصر اهلل وَتييز الناس إىل مؤمن وكافر. 

 .92ويبدأ من ص
الفصل الرابع : من أساليب الطغاة لتمييع ملة إبراهيم وقتلها يف نفوس الدعاة. ويبدأ من 

 .151ص
صول األخرى مبنية عليه، لذلك سأخلص والفصل احملوري يف الكتاب هو األول، والف

 أهم األفكار اليت أوردها يف هذا الفصل، ليتيسر الرد واإلحالة عليها فيما يأيت من الكتاب.
 وخالصة ما جاء يف هذا الفصل األمور التالية:

 :عند صاحب الكتاب معنى ملة إبراهيمأوالً : 
 قرر أن ملة إبراهيم هي : 29-28يف ص -

  وحده، بكل ما حتويه كلمة العبادة من معان.إخالص العبادة هلل
 والرباءة من الشرك وأهله. 

 : عندهثانياً : معنى البراءة من المشركين 
قرر أن ملة إبراهيم ال تتحقق يف زماننا هذا بدراسة التوحيد، ومعرفة أقسامه  30يف ص -

إعالن وإظهار  وأنواعه الثالثة معرفة نظرية وحسب .. مع السكوت عن أهل الباطل وعدم
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 الرباءة من باطلهم.
نقل نقواًل يقرر هبا أن الرباءة إمنا تكون بإظهار خمالفة كل الطوائف  37-32ويف ص -

والرباءة وبتكفْيهم وبعيب دينهم والطعن عليهم مبا اشتهر عندها وبالتصريح هلا بعداوته، 
 ومقتهم وجهادهم باليد واللسان واجلنان بقدر اإلمكان.، ممنه
، عاد وأكد على قضية الرباءة باملعىن الذي يريده فذكر أن من 40 – 39 صويف -

 أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماهتا :
 إظهار الرباءة من املشركني ومعبوداهتم الباطلة. 0 
 إعالن الكفر هبم وبآهلتم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية. 0 
الكفرية، حىت يرجعوا إىل اهلل اعهم وألحواهلم إبداء العداوة والبغضاء هلم وألوض 0 

 ويرتكوا ذلك كله، ويربأوا منه ويكفروا به.
 كفر أكبر مخرج من الملة :)دون تفصيل(  عنده ترك البراءة من الكفار  :لثاً ثا

، على بىن املؤلف كالمه على أساس أن ترك الرباءة من الكفار كفر أكرب خمرج من امللة
 . فرتتيب املسألة عنده هكذا :كأي وجه كان هذا الرت 

 مبا أن ترك الرباءة من الكفار كفر أكرب خمرج من امللة.
 من الكفار. يتربؤونال  –بعد تعريفهم وإعالمهم بذلك  –واحلكام يف هذه الدول 

 .60-59انظر ص إذا احلكام كفار خارجون من امللة.
 محاولته التبرؤ من فكر الخوارج :رابعاً: 

صل أأن يتربأ من فكر اخلوارج بتفريقه بني يف اهلامش،  44-43ص حاول املؤلف يف
أن ترك أصل العداوة ، فقرر : إظهارها وتفاصيلها والصدع هباالعداوة للكفار وعموم العداوة

استقامة اإلسالم ال يف زوال ه يف فيه زوال أصل اإلسالم، وترك عموم العداوة الكالم في
 دندن حوله يف كتابه مجيعه.وهو هبذا أبطل كالمه الذي يصله؛ أ

وكان كالمه يف احلاشية، وجمماًل، و لعداوة ومظاهرها، اوهذا املوضع فصل فيه يف قضية 
غْي كاف يف نفي هتمة التكفْي بفكر اخلوارج عن كتابه هذا! خاصة إذا علمت أنه يف مجيع 

 الكتاب يطلق و ال يقيد، ويعمم و ال خيصص، وجيمل و ال يبني! 
وهو يطلق التكفْي حتت فقط عن قضية العداوة للكفار، جاء كالمه هنا   و ليالحظ أن
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 ترك الرباءة من الكفار، ومواالة الكفار.
 عن العلماء : هنقول :خامساً 

قواًل عن العلماء ووظفها يف غْي حملها، فمجمل النقول تتكلم عن املسلم ننقل املؤلف 
أو عن من وقع مظهرًا لدينه بينهم، وكيف يكون املسلم ، الذي يكون بني ظهراين مشركني

يف مواالة الكفار املخرجة من امللة، ال مطلق مواالة، فجاء املؤلف واستعمل هذه النقول 
 لتقرير أن ترك الرباءة من الكفار كفر أكرب وخروج عن ملة إبراهيم.

 فأوهم أن العلماء يكفرون مبطلق املواالة للكفار.
 لم أن يكون دائماً يف حال مواجهة مع الكفار.وأوهم أن العلماء يطلبون من املس

 وهذا مجيعه خالف الواقع.
 –إذا ُعرِّفوا بأن ترك املواالة للكفار كفر خمرج من امللة  -وهو بعد أن يذكر كفر احلكام 

يعود ويتكلم عن املسلم وكأنه يعيش يف جمتمع كفار، وبني ظهراين مشركني، و ال أدري هل 
لم عن املسلم الذي يسكن يف بالد الكفار كمن يعيش يف معىن هذا أن املصنف يتك

بريطانيا وأمريكا وفرنسا  مثاًل، وكيف يظهر دينه؟ أو هو يتكلم عن املسلم الذي يعيش يف 
 البالد اإلسالمية؟ 

 فإذا كانت األوىل فكالمه خارج حمل حبثنا!
 أن كفر حكامها!وإذا كانت الثانية فمعىن ذلك أنه يكفر اجملتمعات يف تلك الدول بعد 

واحلاصل : أن الكتاب يدعو إىل تكفْي احلكام وغْيهم بسبب ترك الرباءة من الكفار، 
ومواالهتم هلم، دون تفصيل. ويقرر أن ملة إبراهيم تقتضي أن نكون يف مواجهة دائمة مع 

 الكفار، دون مراعاة ألحوال املسلمني وألوضاعهم.
ا من الرباءة من الشرك مهيم البد فيهفهو جاء بكلمة حق يف أن الدين وملة إبرا

الدين، وخالف  واملشركني، والكفر والكافرين، ولكنه فسر هذه الرباءة بطريقة ليست من 
فإن حتت ، من امللةليست كل صور املواالة للكفار خمرجة إذ ، املعتربين كالم أهل العلم

 التايل.الرباءة من الكفار تفاصيل عند أهل العلم، حمل بياهنا هو املقصد 
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 المقصد الثاني
 والبراء  ءيل الكالم في مسألة الوالصتف

 
صاحب كتاب "ملة إبراهيم"، كفر احلكام بل وقوة كالمه تشعر بأنه يكفر أيضاً 

بالتصور الذي وضعه هلا، فهو مل يفصل يف الشعوب، بسبب قضية الرباءة من املشركني، 
نوع من املواالة للكفار يقع فيها احلكام  من الكفر والشرك وأهله، واعترب أي ةموضوع الرباء

 ك كفراً أكرباً خمرجاً من امللة.أو الشعوب اعترب ذل
والذي أوقعه يف ذلك تركه التفصيل الذي جاء يف الشرع يف حكم املواالة للكفار والرباءة 

 منهم.
 ف  ّرق في  ه ب  ني أص  ل الع  داوة (1)ومل ي  أت يف الكت  اب تفص  يل هل  ذا احلك  م إال يف حم  ل واح  د

للكف   ار وب   ني مظ   اهر الع   داوة، ف   اعترب انتف   اء األوىل كف   ر أك   رب، ونق   ص األخ   رى م   ع وج   ود 
 بطالنه واخلروج منه.األصل من باب نقص اإلسالم ال 

وهذا الكالم ينقض فكرة كتابه مجيعها، إذ نقول من أين لك أن حتكم بكفر احلكام كف راً 
لع داوة، م ا ال ذي ي دريك أهن ا امظ اهر أهن م أنقص وا م ن خمرجاً هلم من امللة وأنت ليس ل ديك 

 انتفت من أصل قلوهبم؟
، وأن  ه اس  تعمل في  ه ال يف ص  لب الك  الم مث يالح  ظ عل  ى ه  ذا املوض  ع أن  ه ج  اء يف اهل  امش

عب  ارة )الع  داوة( بينم  ا يف مواض  ع الكت  اب اس  تعمل ال  رباءة م  ن الكف  ار وامل  واالة للكف  ار،    ا 
 ي  أيت يف خ  اطر الق  ار، أن ه  ذا القي  د يش  مل جيع  ل األم  ر بالنس  بة للق  ار، حم  ل ل  بس، فق  د ال
 !مجيع ما جاء يف الكتاب الختالف التسميات

واملقصود هنا بيان تفصيل العلماء يف قضية املواالة للكفار، وأن املعامل ة يف الظ اهر معه م 
ال تقتضي الكفر املخرج من امللة، وأهن ا ليس ت عن دهم بالص ورة ال يت عرض ها ص احب كت اب 

 !)ملة إبراهيم(
                                           

كتاب )ملة إبراهيم( يف اهلامش، فإنه تربأ من فك ر اخل وارج بتفريق ه ب ني أص ل الع داوة للكف ار   من 44-43يف ص( 1)
وعموم العداوة: إظهارها وتفاصيلها والصدع هبا، فقرر أن ترك أصل العداوة فيه زوال أصل اإلسالم، وترك عم وم 

كالم  ه ال  ذي يدن  دن حول  ه يف كتاب  ه   الع  داوة الك  الم في  ه يف اس  تقامة اإلس  الم ال يف زوال أص  له؛ وه  و هب  ذا أبط  ل
 مجيعه.
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  فأقول واهلل املستعان وعليه التكالن : 
ن اإلمجال سبب من أسباب املشكلة هنا، إذ يف املسألة تفصيل، البد من إاحلقيقة 

 مراعاته حني إرادة تنزيل احلكم على الواقع، وهذا التفصيل هو:
 أن الوالء للكفار على قسمني :( 1

امللة، فيصْي كافراً بعد أن كان : املواالة للكفار اليت خيرج صاحبها عن  القسم األول
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد مسلماً، وهذا هو التويل، وقد قال تعاىل: 

ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يَ هْ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ي دِ َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
  .(51)املائدة: اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ال َتَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه وقال تعاىل: 

ميَاَن  مُ َب يف قُ ُلوهبِِ َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبْ َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشْيَتَ ُهْم أُولَِئَك َكتَ  اأْلِ
َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .(22ادلة:)اجمل َعن ْ
وضابط هذه املواالة : أن تكون حمبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدهتم، فمن 
أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته، فقد وقع يف هذا 

 القسم من املواالة، اليت ينتقض هبا إسالمه، ويبطل هبا عمله.
و يتعامل معهم يف األمور الظاهرة، يف : املواالة الظاهرة للكفار، فه القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم اهلدايا، وحنو ذلك فهذه املواالة ال 
خترج من امللة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون حمرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تكون 

 واجبة وتارة تكون مكروهة.
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف ىل: ويدل هلذا النوع من املواالة قوله تعا ال يَ ن ْ

يِن وملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  . الدِّ
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم يف ا َا يَ ن ْ يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإمنَّ لدِّ

ُْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ   (.9-8)املمتحنة: ِإْخرَاِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُهْم َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
وهذه اْلية مشلت القسمني، مع مالحظة أن الذين قاتلونا يف الدين وأخرجونا من 

 مانع شرعًا أن ندخل معهم يف صلح وهدنة إذا رأى ويل ديارنا وهم احلربيون، ال
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 ذلك مع كفار قريش يف صلح احلديبية. األمر ذلك، كما فعل الرسول 
 فإن قيل : هل جيوز أن ُيب املسلم الكافر لغْي دينه واعتقاده؟

فاجلواب : نعم جيوز ذلك، و ليس هذا من القسم األول من املواالة اليت خترج من 
اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا دليل على ذلك : قوله تعاىل: امللة، وال

اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن 
َر ُمَساِفِحنَي َوال الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا  آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغي ْ

ميَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اْْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ   ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاأْلِ
 .(5)املائدة:

 . أُوُتوا اْلِكَتابَ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذينَ وحمل االستدالل هو قوله تعاىل: 
ووجه االستدالل : أن اهلل تعاىل أباح للمسلمني التزوج بالكتابيات احملصنات، 
ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه ال ختلو من نوع حب ومودة تقع بني الرجل واملرأة، 
فلما أباح اهلل تعاىل نكاح الكتابيات، مع أنه ال خيلو  ا ذكر، دل على أن هذا ليس 

االة املخرجة من امللة، ولذلك ضبطت املواالة املخرجة من امللة بأهنا حب من املو 
 للدين واالعتقاد الذي عليه الكافر.

 وقد تقع نصرة للكافر من املسلم لغْي نصرة دين الكافر واعتقاده؛ 
ومن األدلة على جواز النصرة للكافر من غْي أن تكون خمرجة للملة ألهنا مل تقع 

صر دين الكافر واعتقاده، ما قصه اهلل لنا عن سيدنا موسى على وجه فيه طلب ن
عليه الصالة والسالم، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر اْلخر الذي 

َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن أَْهِلَها فَ َوَجَد من قوم فرعون مصر، قال تعاىل: 
َذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى ِفيَها َرُجَلنْيِ يَ ْقَتِتالِن هَ 

الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ 
 .( 15)القصص: ُمِضلٌّ ُمِبنين 

مل تكن لدينهم واعتقادهم إمنا لغرض دنيوي، ويف قصة حاطب نصرة للكفار لكن 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم األول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم أو 

 اعتقادهم.
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ْعُت َعِليًّا َرِضَي اللَُّه َعْنُه يَ ُقولُ  :ُعبَ ْيد اللَِّه ْبُن َأِب رَاِفٍع قَالَ عن  بَ َعَثِِن َرُسوُل اللَِّه  :مسَِ
َر َواْلِمْقَداَد ْبَن اأْلَْسَوِد قَالَ َصلَّى اللَّهُ  اْنطَِلُقوا َحىتَّ تَْأُتوا َرْوَضَة  : َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَا َوالزُّبَ ي ْ

َنا لَُنا َحىتَّ انْ تَ َهي ْ َها فَاْنطََلْقَنا تَ َعاَدى بَِنا َخي ْ  َخاٍخ فَِإنَّ هِبَا ظَِعيَنًة َوَمَعَها ِكَتابن َفُخُذوُه ِمن ْ
  !َأْخرِِجي اْلِكَتابَ  :َضِة فَِإَذا حَنُْن بِالظَِّعيَنِة فَ ُقْلَناِإىَل الرَّوْ 
  !َما َمِعي ِمْن ِكَتابٍ  :فَ َقاَلتْ 
َنا ِبِه َرُسوَل اللَِّه : فَ ُقْلَنا  لَُتْخرِِجنَّ اْلِكَتاَب َأْو لَنُ ْلِقنَيَّ الث َِّياَب َفَأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَها َفأَتَ ي ْ

ِه َوَسلََّم فَِإَذا ِفيِه ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِب بَ ْلتَ َعَة ِإىَل أُنَاٍس ِمْن اْلُمْشرِِكنَي ِمْن َصلَّى اللَُّه َعَليْ 
 .أَْهِل َمكََّة خُيْربُُهْم بِبَ ْعِض أَْمِر َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ؟يَا َحاِطُب َما َهَذا :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
يَا َرُسوَل اللَِّه اَل تَ ْعَجْل َعَليَّ ِإينِّ ُكْنُت اْمرًَأ ُمْلَصًقا يف قُ َرْيٍش وملَْ َأُكْن ِمْن  :قَالَ 

ْم أَنْ ُفِسَها وََكاَن َمْن َمَعَك ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن هَلُْم قَ رَابَاتن مبَكََّة َُيُْموَن هِبَا أَْهِليِهْم َوأَْمَواهلَُ 
َذ ِعْنَدُهْم َيًدا َُيُْموَن هِبَا قَ رَاَبيِت َوَما  َفَأْحَبْبُت ِإْذ فَاَتِِن َذِلَك ِمْن النََّسِب ِفيِهْم َأْن َأختَِّ

ْساَلمِ   .فَ َعْلُت ُكْفرًا َواَل اْرِتَداًدا َواَل رًِضا بِاْلُكْفِر بَ ْعَد اإْلِ
 !َلَقْد َصَدَقُكمْ  :َسلَّمَ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

 .يَا َرُسوَل اللَِّه َدْعِِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ  :قَاَل ُعَمرُ 
 :ِإنَُّه َقْد َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن َقْد اطََّلَع َعَلى أَْهِل َبْدٍر فَ َقالَ  :قَالَ 

 .(1)"ْد َغَفْرُت َلُكمْ اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَ قَ 
 وههنا مسائل تتعلق باحلديث :

من جاء بقول أو فعل ُيتمل الكفر و غْيه ال ُيكم عليه بالكفر األوىل : فيه أن 
سأل حاطب  حىت يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، وحمل الشاهد أن الرسول 

 عن ما صدر منه:
هذا أن الرسول رر وُي ".؟يَا َحاِطُب َما َهَذا :َوَسلَّمَ  فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ "
  من بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر ملّا وقع االستهزاء باهلل وآياته ورسوله

                                           
(، ومس لم يف كت اب فض ائل الص حابة، 3007أخرجه البخ اري يف كت اب اجله اد، ب اب اجلاس وس، ح ديث رق م )( 1)

 (.2494باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم )
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االعتذار، وصار يردد عليهم  منهم ال ُيتمل غْي الكفر، مل يقبل منهم الرسول 
؛ بينما يف قصة حاطب (66)التوبة: ِإميَاِنُكمْ  ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعدَ قوله تعاىل: 

  ".؟يَا َحاِطُب َما َهَذاسأله: "
ال تكون يف كل حال كفرًا أكربًا خمرجًا من امللة، ووجه  الثانية : فيه أن نصرة الكفار

فيه  -  وهو ما صدر من حاطب –ذلك: أن نقل أخبار املسلمني إىل الكفار 
الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط  نصرة للكفار، ومع ذلك مل ُيكم

عن حمبة لدين الكفار  اً العلماء احلب والنصرة للكفار املخرجان من امللة بكونه صادر 
 ونصرة من أجل دينهم، ال مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك.

الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر ال يرجع إىل حب الكفار 
عتقادهم و ال إىل رغبة يف انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه ودينهم وا

فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه " كالمه؛  قبل من حاطب  ذلك أن الرسول 
 ".!َلَقْد َصَدَقُكمْ  :َوَسلَّمَ 

ومن ]إمنا قبل من حاطب ألنه علم صدقه عن طريق الوحي،  فإن قيل : الرسول 
أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد لنا ين لنا أ

 ؟ (1)بذلك[ اهلل بعد رسول 
ألنه علمه عن طريق  حلاطب، إمنا هو خاص به  فاجلواب : تصديق الرسول 
فإنه ليس هلا إال احلكم حبسب الظاهر وقبوله، فمن  الوحي، أّما أمته من بعده 

وأوكلنا باطنه إىل اهلل تعاىل، ألننا ال نعلم و هذا العذر قبل اعتذاره، أعتذر لنا بنح
 :ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد قَالَ يدل عليه حديث و  .أمرنا بقبول الظاهر الغيب، والرسول 

َنَة َفَأْدرَْكُت بَ َعثَ َنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسرِيٍَّة َفَصبَّْحَنا احْلَُرقَاِت ِمْن جُ  َهي ْ
اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َفطََعْنُتُه فَ َوَقَع يف نَ ْفِسي ِمْن َذِلَك َفذََكْرتُُه لِلنَِّبِّ َصلَّى اللَُّه  :َرُجاًل فَ َقالَ 

 :قَالَ  ؟اللَُّه َوقَ تَ ْلَتهُ أَقَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ  :َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َا َقاهَلَا َخْوفًا ِمْن السِّاَلحِ  :قُ ْلتُ  أََفاَل َشَقْقَت َعْن قَ ْلِبِه َحىتَّ  :َقالَ  !يَا َرُسوَل اللَِّه ِإمنَّ

                                           
 .144أورد هذا االعرتاض املقدسي يف كتابه ملة إبراهيم ص( 1)
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 .(1)"تَ ْعَلَم أَقَاهَلَا أَْم اَل َفَما زَاَل يَُكرِّرَُها َعَليَّ َحىتَّ ََتَن َّْيُت َأينِّ َأْسَلْمُت يَ ْوَمِئذٍ 
علم أنه صادق  لكالم حاطب كونه  ال يقال : إن مناط قبول الرسول ف

ال يسكت على باطل، فلو كان اعتذار  بالوحي! ال يقال ذلك: ألن الرسول 
عن عذره، و ملا أقره  ملا سأله الرسول  ؛،  ال حمل لهحاطب بذاك االعتذار باطال

لكالم  وهنا تقرير الرسول قول وفعل وتقرير،  الرسول نة على كالمه، ألن س
حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا االعتذار، وأنه 

 القضية؛ فتأمل.مناط 
مل  الرابعة : فيه أن قتل اجلاسوس املسلم مرجعه إىل اإلمام، أال ترى أن رسول اهلل 

يَا  :َل ُعَمرُ قَا" يرد احلكم بقتل حاطب إال ملانع وهو كون حاطب من أهل بدر
 .َرُسوَل اللَِّه َدْعِِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ 

 :ِإنَُّه َقْد َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن َقْد اطََّلَع َعَلى أَْهِل َبْدٍر فَ َقالَ  :قَالَ 
 ."اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَ َقْد َغَفْرُت َلُكمْ 

 ل اجلاسوس، وإذا قام لديه ما مينع من قتله فله ذلك.فلإلمام قت
ألننا نقول: لو   (2)و ال يقال : الذي منع احلكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر!

 كان ما صدر منه كفراً غْي حمتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر ُيبط العمل.
 وإليك نقول من كالم أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك :

رمحه اهلل : "إن شعب اإلميان  قد تتالزم عند القوة، و ال تتالزم عند قال ابن تيمية 
الضعف؛ فإذا قوي ما يف القلب من التصديق واملعرفة واحملبة هلل ورسوله؛ أوجب 

َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالنَِّبِّ َوَما أُْنزَِل إِلَْيِه َما بغض أعداء اهلل، كما قال تعاىل: 
ُهْم فَاِسُقونَ اختََّذُ  ال َتَُِد قَ ْوماً (، وقال: 81)املائدة: وُهْم َأْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثْيًا ِمن ْ

َءُهْم يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبْ َنا
ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو عَ   ِشْيَتَ ُهْم أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوهِبُِم اأْلِ

                                           

(، مس لم يف كت اب اإلمي ان، 4296اس امة، ح ديث رق م ) غازي، باب بعث النِب رجه البخاري يف كتاب املأخ (1)
 (، واللفظ له.96باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل، حديث رقم )

   .144ذكر هذا املانع املقدسي يف كتابه ملة إبراهيم ص( 2)
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وقد حتصل للرجل موادهتم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ، (22من اْلية )اجملادلة:
، ملّا كاتب ينقص به إميانه، وال يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أِب بلتعة

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا   وأنزل اهلل فيه: لنِب املشركني ببعض أخبار ا
 (.1)املمتحنة: من اْلية َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياءَ 

فك، فقال لسعد بن إلوكما حصل لسعد بن عبادة ملا انتصر البن أِب يف قصة ا
: وكان قبل ذلك تقدر على قتله، قالت عائشة معاذ: كذبت واهلل، ال تقتله و ال

رجاًل صاحلاً، ولكن احتملته احلمية، وهلذه الشبهة مّسى عمر حاطبًا منافقًا فقال: 
رسول اهلل أضرب عنق هذا املنافق. فقال: إنه شهد بدراً" فكان عمر متأوِّالً  دعِن يا

 يف تسميته منافقاً للشبهة اليت فعلها.
ر اهلل! لنقتلنه! إمنا أنت وكذلك قول أسيد بن حضْي لسعد بن عبادة: كذبت لعم

 منافق، َتادل عن املنافقني؛ هو من هذا الباب.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال 

 .(1)ذلك ملّا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقني."اه 
اهلل: اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب رمحه  قال الشيخ عبد

"وتأّمل قصة حاطب بن أِب بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إىل اهلل ورسوله، 
إىل املشركني من  وجاهد يف سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول اهلل 

ومسْيه جلهادهم، ليتخذ بذلك يدًا عندهم،  أهل مكة، خيربهم بشأن رسول اهلل 
وحي خبربه، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته حتمي أهله و ماله مبكة، فنزل ال
علياً، والزبْي، يف طلب الظعينة، وأخربمها أهنما  يف شعرها، فأرسل رسول اهلل 

جيداهنا يف روضة: خاخ، فكان ذلك، وهتدداها، حىت أخرجت الكتاب من ضفائرها، 
 .فأتى هبا رسول اهلل 

رسول اهلل، إين مل أكفر بعد  ال: ياهذا؟ فق فدعا حاطب بن أِب بلتعة، فقال له: ما
إمياين، ومل أفعل هذا رغبة عن اإلسالم، وإمنا أردت أن تكون يل عند القوم يد، أمحي 

                                           
 (.523-7/522جمموع الفتاوى )( 1)
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: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر يف قتله، فقال: هبا أهلي، ومايل، فقال 
دعِن أضرب عنق هذا املنافق، قال: وما يدريك أن اهلل اطلع على أهل بدر فقال: 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال: 
 (، اْليات.1)املمتحنة: من اْلية َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياءَ 

اإلميان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب يف املخاطبة باسم
ن يف اْلية الكرمية، ما يشعر: أن فعل خصوص السبب، الّدال على إرادته مع أ

حاطب نوع مواالة، وأنه أبلغ إليهم باملودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 
لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظـــاهر في أنه ال يكفر بذلك، إذا كان مؤمناً 

مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر  باهلل ورسوله، غير شاك، و ال
 قال: خلو سبيله.لما 

: "ما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم و ال يقال قوله 
فقد غفرت لكم" هو املانع من تكفْيه؛ ألنا نقول: لو كفر ملا بقي من حسناته، ما 

َوَمْن َيْكُفْر مينع من حلاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعاىل: 
ميَ  َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ُْهْم َما ( وقوله: 5)املائدة: من اْلية اِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلهُ بِاأْلِ

والكفر حمبط للحسنات واإلميان  باإلمجاع،  ،(88)األنعام: من اْلية َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
 فال يظن هذا.

ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه مِ وأّما قوله تعاىل:  ُهمْ َوَمْن يَ تَ َوهلَّ ال وقوله: ، (51)املائدة: من اْلية ن ْ
َتَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه()اجملادلة: من 

وًا َوَلِعبًا ِمَن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهزُ وقوله: ،(22اْلية
 الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَء َوات َُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

 قد فسرته السنة، وقّيدته وخصته باملواالة  املطلقة العامة.؛ ف(57)املائدة:
: مراتب متعددة، وأصل المواالة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك

 .(1)."اه ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم

                                           
 (.474-1/472وبة النجدية )( الدرر السنية يف األج1)
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[ إمنا  جاء يف التوضيح شرح اجلامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه ]و      
أن يعلم ذلك؛ فقد  جيوز ملن بعد رسول اهلل  ال كان ملا أعلمه اهلل من صدقه، و

منهم. وقد أخرب اهلل ظن خطأ؛ ألن أحكام اهلل يف عباده إمنا َتري على ما ظهر 
مقيمني معتقدين للكفر  أصحاهبمسبحانه نبيه عن املنافقني الذين كانوا بني ظهراين 

وعرفه إياهم بأعياهنم مث مل يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون اإلسالم 
بألسنتهم، فكذلك احلكم يف كل أحد من خلق اهلل، أن يؤخذ مبا ظهر ال مبا بطن، 

 .(1)لك عن األئمة"اه وقد روى مثل ذ

ومن هؤالء األئمة رمحهم اهلل اإلمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث حاطب: 
"يف هذا احلديث مع ما وصفنا لك: طرح احلكم باستعمال الظنون ألنه ملا كان 
الكتاب ُيتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه مل يفعله شاكاً يف اإلسالم 

هله، وُيتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم،  واحتمل املعىن وأنه فعله ليمنع أ
 األقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.

فيه بأن مل يقتله ومل يستعمل عليه األغلب، و ال أحد أتى يف   وحكم رسول اهلل 
مباين يف عظمته جلميع   مثل هذا أعظم يف الظاهر من هذا؛ ألن أمر رسول اهلل 

يريد  ، ورسول اهلل عده، فإذا كان من خابر املشركني بأمر رسول اهلل اْلدميني ب
غرهتم فصدقه ما عاب عليه األغلب  ا يقع يف النفوس، فيكون لذلك مقبواًل؛ كان 

 من بعده يف أقل من حاله وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
صدق" إمنا تركه ملعرفته قال: "قد   قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول اهلل 

 بصدقه بأن فعله كان ُيتمل الصدق وغْيه.
إن املنافقني كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   فيقال له: قد علم رسول اهلل 

يف حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على املنافقني القتل بالعلم   حكم النِب 
 عزوجل منهم السرائر، ولئال يكون بكذهبم، ولكنه إمنا حكم يف كل بالظاهر وتوىل اهلل

 حلاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل اجلاهلية.

                                           
قس  م الكت  اب  –( اجل  زء ال  ذي حقق  ه حمم  د إلي  اس حمم  د أن  ور، لني  ل درج  ة املاجس  تْي، جامع  ة أم الق  رى 1/63)( 1)

 ه . 1416والسنة، 
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فهو عام حىت يأيت عنه داللة على أن ه أراد ب ه خاص اً   وكل ما حكم به رسول اهلل 
أو عن مجاعة املسلمني الذين ال ميكن فيهم أن جيهلوا له سنة أو يكون ذلك موج وداُ 

 .(1)وجل"اه  هلل عزيف كتاب ا
هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص  –بارك اهلل فيك  -( إذا علمت 2

، وقد أكد هذا املعىن يف هذا الباب فيما يتعلق (2)على أن "اليقني ال يزول بالشك"
 ؛ باحلكام حديث الرسول 

 :َدَة ْبِن الصَّاِمِت َوُهَو َمرِيضن قُ ْلَناَدَخْلَنا َعَلى ُعَبا :َعْن ُجَناَدَة ْبِن َأِب أَُميََّة َقالَ 
ْعَتُه ِمْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َفُعَك اللَُّه ِبِه مسَِ َأْصَلَحَك اللَُّه َحدِّْث حِبَِديٍث يَ ن ْ

َنا َأْن بَايَ َعَنا َعَلى ِفيمَ  :َدَعانَا النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َبايَ ْعَناُه فَ َقالَ  :قَالَ  ا َأَخَذ َعَلي ْ
َنا  َوَأْن اَل نـَُنازَِع اأْلَْمَر السَّْمِع َوالطَّاَعِة يف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُعْسرِنَا َوُيْسرِنَا َوأَثَ َرًة َعَلي ْ

 .(4)"(3)َأْهَلُه ِإالا َأْن تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللاِه ِفيِه بـُْرَهان  
فاحلديث يقرر أن األصل يف احلاكم املسلم احلكم بإسالمه، وأن ال ينقل عن ذلك 

"، وعلى هذا جمرد ِإالا َأْن تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللاِه ِفيِه بـُْرَهان  "إال بيقني،  
 الظن والشك ال يصح معه احلكم بكفر احلاكم، وما دام احلال كذلك يرجع إىل

 األصل وهو احلكم بإسالمه.
 ومن هنا فّرق أهل السنة واجلماعة بني تكفْي املعني وتكفْي غْي املعني.

فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و ال يلزم من ذلك احلكم على فاعله أنه  
 كافر؛ ألن تكفْي القول والفعل من باب تكفْي غْي املعني.

 األمور التالية:و ال يكفر املعني عندهم إال بعد توفر 
                                           

 (. 4/250األم )( 1)
ال ي زول هذه إحدى القواعد اخلمس الكربى اليت يدور عليها الفقه اإلسالمي، وهي: "األمور مبقاصدها، واليق ني ( 2)

 بالشك، والضرر يزال، واملشقة َتلب التيسْي، والعادة حمكمة".
( "ح  ىت ت  رون"، فأح  ال إىل أم  ر حس  ي، ي  درك برؤي  ة 1فاش  تمل احل  ديث عل  ى ه  ذه الش  روط ح  ىت يكّف  ر احل  اكم:  (3)

ع ة م ن قد ذكر الرؤية بواو اجلماعة   ا يقتض ي أن ه ذا ل يس   ا يدرك ه الف رد، ب ل الب د مجا ( مث هو 2البصر. 
( "عندكم 5( "بواحاً"، مبعىن أن يكون ظاهراً. 4( "كفرا"، فال يكفر باملعصية وإن كانت كبْية. 3املسلمني يروه 

 فيه من اهلل برهان". فال يكفي أي برهان بل البد أن يكون من اهلل، يعِن بنص ظاهر صحيح صريح.
(، ومس  لم يف كت  اب 7056."، ح  ديث رق  م ): "س  رتون .أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب الف  و، ب  اب ق  ول الن  ِب ( 4)

 (.1709اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غْي معصية، حديث رقم )
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 ( قيام احلجة.1
 ( ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و حتقق القصد.2
 ( انتفاء املوانع، وهي أربعة تنايف الشروط، وهي التالية:3

 أ( اجلهل املنايف للعلم.   
 ب( اإلكراه املنايف للقصد.           
 ج( اخلطأ، املنايف للقصد.   
 للقصد.د( التأويل املنايف     

 فال ُيكم بكفر املعني إال بعد حتقق هذه األمور، خبالف التكفْي لغْي املعني.
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن احلكم بتكفْي احلكام الذين األصل فيهم اإلسالم، 
ليس هبذه السهولة، بل ُيتاج األمر إىل يقني، ألن ما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني، 

 .إ ذ الشك ال يرفع اليقني
( وقد علمت  ا سبق أن احلكم بالتكفْي يف هذه املسألة ُيتاج إىل تفصيل، وتنزيل 3

هذا التفصيل على الواقع ال يصح الرجوع فيه إال للعلماء الذين هم مرجع يف مثل 
 هذه األمور.

َلْو َردُّوُه ِإىَل َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمرن ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه وَ قال تبارك وتعاىل: 
ُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيكُ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ ْم الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمن ْ

  .(83)النساء: َوَرمْحَُتُه اَلت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً 
أن الدولة ساعدت وأعانت األمريكان والدول  ولننظر يف هذه املسألة قلياًل: الدعوى

 احلليفة على قتال املسلمني، يف أفغانستان والعراق.
 هل هذه الدعوى صحيحة؟

، هل هناك ما مينع من أن (1)أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة
 تعني الدولة املسلمة دولة كافرة يف قتال دولة كافرة أخرى؟ 

ُتَصاحِلُوَن الرُّوَم ُصْلًحا : "قَالَ  َعْن ِذي خِمَْمٍر َعْن النَِّبِّ  (2)سندجاء عند امحد يف امل
                                           

 ليس هناك أي دليل يقيِن أن هذا حصل.( 1)
، الرسالة(، وأبوداود يف كتاب اجلهاد، باب يف صلح العدو، ح ديث 16826، حتت رقم 28/34أخرجه أمحد )( 2)

= 



 16 

ٍل آِمًنا َوتَ ْغُزوَن أَنْ ُتْم َوُهْم َعُدوًّا ِمْن َورَاِئِهْم فَ َتْسَلُموَن َوتَ ْغَنُموَن مُثَّ تَ ْنزُِلوَن مبَرٍْج ِذي تُ ُلو 
َأاَل َغَلَب الصَِّليُب فَ يَ ُقوُم إِلَْيِه َرُجلن  :َفُع الصَِّليَب َويَ ُقولُ فَ يَ ُقوُم إِلَْيِه َرُجلن ِمْن الرُّوِم فَ يَ رْ 

ِمْن اْلُمْسِلِمنَي فَ يَ ْقتُ ُلُه َفِعْنَد َذِلَك تَ ْغِدُر الرُّوُم َوَتُكوُن اْلَماَلِحُم فَ َيْجَتِمُعوَن إِلَْيُكْم 
 ".َرُة آاَلفٍ فَ َيْأُتوَنُكْم يف ََثَاِننَي َغايًَة َمَع ُكلِّ َغايٍَة َعشْ 

ففي هذا احلديث ذكر الرسول أن أمة اإلسالم ستصاحل الروم وتقاتل معها عدواً من 
بكفر أمة اإلسالم، وهذا دليل بني أن نصرة الكافر  ورائهم؛ ومل ُيكم الرسول 

 على الكافر ليست من املواالة والتويل املخرج من امللة!
أن الدولة يف  -نة الدولة للكفار لو سلمنا ما تقدم من وقوع معو  -والذي حصل  

إمنا  -لو حتقق ما ذكرَتوه  -العراق كانت دولة بعثية كافرة، فاململكة السعودية 
 أعانت كافرا على كافر، وهذا ال حرج فيه، و ال خيرج عن اإلسالم!

أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة اليت  
كومة طالبان، وسعت للصلح بني األحزاب والفصائل، وقامت باستقباهلم اعرتفت حب

 يف مكة املكرمة جبوار الكعبة بيت اهلل، مث يقال عنها ما يقال!!
وعلى هذا فإن هذا األمر ال يصلح أن ُيكم بسببه على اململكة العربية السعودية 

اليقني، وما ذكر  بالكفر، واألصل أهنا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا األمر هو
 غايته أنه ظن وشك وهذا ال يصلح لدفع اليقني، فنحن عليه، واهلل املوفق.

 

                                           
= 

 (. وصححه حمققو املسند.4089كتاب الفو، باب املالحم، حديث رقم )  (، وابن ماجه يف2767رقم )
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 المقصد الثالث 
 مناقشة الكتاب

 
"ملة إبراهيم ودعوة األنبياء بيان كما يظهر من عنوانه هذا الكتاب أراد فيه مؤلفه  

 واملرسلني وأساليب الطغاة يف َتييعها وصرف الّدعاة عنها".
 يف سبيل ذلك يف املشكالت التالية، وهي:ووقع 
فّسر الرباءة من الكفر والكافرين ومن الشرك واملشركني، تفسْيًا خيالف ما هو مقرر  -1

 عند أهل السنة واجلماعة.
أوقعه هذا التفسْي يف احلكم بكفر احلكام املسلمني، ألهنم على حد تفسْيه للرباءة  -2

 وأهله.والشرك وأهله، فر مل يتحقق لديهم أصل الرباءة من الك
ركز على موضوع الرباءة حىت يكاد يصور للقار، أن هذا هو حمور دعوة األنبياء،  -3

، وكأن األنبياء ما علموا أ هم إال هذا الشيء وكأن القضية حمصورة يف هذا اجلانب فقط
 .فالدين ال شيء فيه غْي أن جيلس املسلم يف قضية املواجهة هذه مع الكفار

عه يف قضية تكفْي اجملتمعات لنفس السبب السابق، وهو عدم حتقيق الرباءة من وقو  -4
 الكفار، والرضى مبا عليه احلكام يف هذا.

 وظف كالم العلماء يف غْي حمله، وجرى به يف غْي ميدانه. -5
 أهله موقف اإلسالم من الكفر و 

االستسالم هلل هو "واحلقيقة أن الرباءة من الكفر و الكفار من أصل الدين، فاإلسالم 
 ."بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله

 فاإلسالم مبِن على أصلني : 
وتكفْي ، األول : األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك له، والتحريض على ذلك، واملواالة فيه

 .من تركه
عاداة فيه وتكفْي من اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهلل، والتغليظ يف ذلك، واملالثاين : 

 .فعله
 والرباءة من الشرك وأهله، على مرتبتني :
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، فال ُيب املرتبة األوىل : أن ينعقد القلب على كراهية وبغض الكفر والشرك وأهلهما
 الكفر وأهله و ال ينصرمها حمبة أو نصرة من أجل الدين أو العقيدة الكفرية اليت هم عليها.

هذا اجلانب وهي على أقسام، على أساس تعاملنا مع  لظاهرة يفاملرتبة الثانية : األعمال ا
 حبسب نوع الكافر؛ الكفار يف الشرع، 

 أو غْي حرِب. (بيننا وبني حكومته حرب قائمةً حربياً )فإن الكافر إّما أن يكون 
 والكافر احلرِب إّما أن نكون معه يف جهاد أو يف عهد وصلح وهدنة

 إطار تعاملنا معه، وتأيت أحكام اجلهاد.اجلهاد( هو  )أيفإن كنا معه يف جهاد، فهذا 
 فهذا هو إطار تعاملنا معه، وتأيت أحكام الصلح.وإن كنا معه يف عهد وصلح وهدنة، 

َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدُُتْ َوال قال تعاىل: اإلسالم حبفظ العهد والصلح، وقد جاء 
ُقُضوا اأْلَمْيَاَن بَ ْعَد ت َ   وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلونَ تَ ن ْ

 .(91)النحل:
ُهْم مُثَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم يف ُكلِّ َمرٍَّة َوُهْم الَ ال تبارك وتعاىل: وق الَِّذيَن َعاَهدتَّ ِمن ْ

{ َوِإمَّا 57يف احلَْْرِب َفَشرِّْد هِبِم مَّْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن}{ فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َُّهْم 56يَ ت َُّقوَن}
  (.58-56)األنفال: نَّ الّلَه الَ ُيُِبُّ اخلَائِِننيَ خَتَاَفنَّ ِمن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواء إِ 

ُقُصوُكْم َشْيئًا وملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اوقال تعاىل:  ْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يَ ن ْ
هِتِْم ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   .(4)التوبة: َأَحداً َفَأَتُّوا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ

 وتراعى أحكام الصلح معه.
يقال تعاىل:  نَ ُهْم ِميثَاقن َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِّ َنُكْم َوبَ ي ْ ِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ

  .(72ألنفال:ا) َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصْين 
 ومن الكفار احلربيني الذين بيننا وبينهم صلح:

أو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح ، وهو بضم امليم وفتح اهلاء اسم مفعول المعاهد :
 .معاهدة عدم اعتداء

احلرِب الذي ، وهو اناألمبضم امليم وسكون السني وكسر امليم: إذا طلب منه : المستأمن 
، اإلسالم دخل دارليقت على نفسه وماله وعرضه ودينه ؤ امل اناألمطي عْ أُ ، يعِن قتةؤ عقدت له الذمة امل

 .التجار وحنوهمك
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املسلمني لتبليغ رسالة أو أمر من األمور وهم من ترسلهم دوهلم إىل بالد :  الملوكرسل 
 مع احلكومة املسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات.

 خيرج عن أن يكون : والكافر غْي احلرِب فهو ال
املعاهد من اليهود والّنصارى وغْيهم  ّن يقيم يف دار اإلس الم . ويق ّرون عل ى  هو  و ذمياً 

 . (1)حكام اإلسالم الّدنيويّةكفرهم بشرط بذل اجلزية والتزام أ
َوِإْن َأَحدن ِمَن ملا تصل بعد إىل احلرب، قال تعاىل: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة 

  يَ ْعَلُمونَ اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه مُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْومن ال
وهذه الدعوة إىل اإلسالم قبل اجلهاد، حيث يدعى إىل اإلسالم أو اجلزية فإن  .(6)التوبة:

 امتنع عن ذلك قاتلناه.
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَّ ُه والدليل على حترمي دم املعاهد والذمي واملستأمن ما جاء 

ُهَما َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ  َم ْن قَ تَ َل ُمَعاَه ًدا ملَْ يَ رِْح رَاِئَح َة اجْلَنَّ ِة َوِإنَّ رَُِيَه ا : " َوَسلََّم قَ الَ َعن ْ
 .(2)"ُتوَجُد ِمْن َمِسْيَِة أَْربَِعنَي َعاًما

ٍة ِم ْن أَبْ نَ اِء َأْص َحاِب َرُس وِل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم َع  َصْفَوانعن  ْن ْبَن ُسَلْيٍم َع ْن ِع دَّ
ا َأْو انْ تَ َقَص ُه َأْو َأاَل َم ْن ظَلَ َم ُمَعاِه دً : "آبَاِئِهْم ِدنْ َيًة َعْن َرُسوِل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم قَ الَ 

     (3)" فَ ْوَق طَاقَِتِه َأْو َأَخَذ ِمْنُه َشْيًئا ِبَغْْيِ ِطيِب نَ ْفٍس َفأَنَا َحِجيُجُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َكلَّفُ 
َعْن َسَلَمَة ْبِن نُ َعْيِم ْبِن َمْس ُعوٍد اأْلَْش َجِعيِّ َع ْن والدليل على حترمي قتل رسل امللوك ما جاء 

هَلَُم ا ِح نَي قَ  رَأَ ِكتَ اَب ُمَس ْيِلَمَة  :مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس لََّم يَ ُق ولُ  :أَبِيِه نُ َعْيٍم قَالَ 
أََم  ا  :قَ  الَ  .نَ ُق  وُل َكَم  ا قَ  الَ  :قَ  ااَل [ ]يع  ِن: يق  ول لرس  ويل مس  يلمة إلي  ه  ؟ُتَم  اَم  ا تَ ُق  واَلِن أَن ْ 

 .(4)"َواللَِّه َلْواَل َأنَّ الرُُّسَل اَل تُ ْقَتُل َلَضَرْبُت أَْعَناَقُكَما

                                           
 .  (141، 121-7/120املوسوعة الفقهية الكويتية )( 1)
 (.3166أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية باب امث من قتل معاهداً بغْي جرم، حديث رقم )( 2)
ْي أه ل الذم ة إذا اختلف وا بالتج ارات، ح ديث رق م أخرجه أبوداود يف كتاب اخلراج واإلمارة والف يء، ب اب يف تعش ( 3)

(، واجلهالة اليت يف السند ال تضر، أّما جهالة الصحاِب فواضحة، أّما جهالة أبناء الصحابة فهم مجاعة، 3052)
 ورواية اجملهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى يف عدالتهم، فاحلديث حسن إن شاء اهلل.

(، واحلاكم يف 2761(، وأبو داود يف كتاب اجلهاد، باب الرسل، حديث رقم )3/487يف املسند )أخرجه أمحد ( 4)
(، وق ال : "ه ذا ح ديث ص حيح عل ى ش رط مس لم 3/54مص طفى عط ا (، )2/155مص طفى عط ا املستدرك )

 ومل خيرجاه"اه ، واحلديث حسن اإلسناد.
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 وأح رب  وأفهؤالء الكفار حبسب وصفهم يأيت حكمهم، لس نا معه م مجيع اً يف مواجه ة 
 !عداء

 عود على بدء :
 املؤلف مل يراع هذا التفصيل السابق يف حال الدول املسلمة مع الكفار.

الظ  اهرة م  ع الكف  ار، ف  إن املؤل  ف يطل  ق الك  الم حبي  ث املع  امالت ب  ل ح  ىت عل  ى مس  توى 
 يشعرك أن أي معاملة مع الكفار هي عنده من باب ترك الرباءة من الكفر وأهله!

ملل  ة بأهن  ا : حمب  ة الكف  ار أو نص  رهتم م  ن ام  ن وأه  ل الس  نة ض  بطوا امل  واالة للكف  ار املخرج  ة 
 أجل دينهم.

وما عدا ذلك فهو من املواالة غْي املخرجة من امللة ت دور م ع األحك ام الش رعية التكليفي ة 
 اخلمسة.

 خصائصهم يف عاداهتم حرام.من فالتشبه هبم مبا هو 
 وخمالفتهم يف عاداهتم واجبة.

والس ماح هل م حبض ور هب م يف إجاب ة دع وهتم  ودعوهتم إىل الدين عن طريق التلطف والرتفق
 جمالسنا يف عهدهم وذمتهم مستحب بل قد جيب.

 التزوج بالكتابيات العفيفات مباح.
وهي كم ا ت رى مرات ب ودرج ات، وه ي غ ْي خمرج ة م ن املل ة أص اًل، ف ال تن ايف أص ل ال رباءة 

 من الكفر وأهله.
ب  ن عب  دالوهاب رمح  ه اهلل: اللطي  ف ب  ن عب  دالرمحن ب  ن حس  ن ب  ن حمم  د  ق  ال الش  يخ عب  د
ُهمْ "وأّما قوله تعاىل:  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ال َتَِ ُد وقول ه: ، (51)املائدة: م ن اْلي ة َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

 ،(22قَ ْوم   اً يُ ْؤِمنُ   وَن بِاللَّ   ِه َواْليَ    ْوِم اْْلِخ   ِر ي ُ   َوادُّوَن َم   ْن َح   ادَّ اللَّ   َه َوَرُس   وَلُه()اجملادلة: م   ن اْلي   ة
َ   ُذوا ِدي   َنُكْم ُه   ُزواً َوَلِعب   اً ِم   َن الَّ   ِذيَن أُوتُ   وا ول   ه:وق يَ   ا أَي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا ال تَ تَِّخ   ُذوا الَّ   ِذيَن اختَّ

ق  د فس  رته ؛ ف(57)املائ  دة: اْلِكتَ  اَب ِم  ْن قَ   ْبِلُكْم َواْلُكفَّ  اَر َأْولِيَ  اَء َوات َُّق  وا اللَّ  َه ِإْن ُكْن  ُتْم ُم  ْؤِمِننيَ 
 دته وخصته باملواالة  املطلقة العامة.السنة، وقيّ 

وأصل المـواالة هـو الحـب والنصـرة والصـداقة، ودون ذلـك: مراتـب متعـددة، ولكـل 



 21 

 .(1)."اه ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
أن ال   رباءة م   ن الكف   ار ه   ي يف ال   بغض واملؤل   ف مل يب   ني ذل   ك وأمج   ل، وأطل   ق العب   ارات ب   

 !رى أن من ترك ذلك فقد ترك ملة إبراهيمويوالعداوة والتربؤ واملواجهة معهم، 
 محور الكتاب :

الفص  ل األول، وبإبطال  ه تس  قط ب  اقي الفص   ول، ى يق  وم عل   وه  ذا الكت  اب "مل  ة إب  راهيم" 
 وعليه فسأركز مناقشيت على هذا الفصل، وما يتعلق به مباشرة يف باقي الفصول.

 النقاط التالية:وذلك من خالل 
 بكلمة حق وأراد بها باطاًل؛ فمن ذلك :( ينطبق على الكتاب أنه جاء 1
 من أن ملة إبراهيم هي : 29-28أ( ما ذكره يف ص 

 إخالص العبادة هلل وحده، بكل ما حتويه كلمة العبادة من معان.
 والرباءة من الشرك وأهله.

ه   ذا الك   الم ح   ق، ال ينازع   ه في   ه أح   د، لك   ن مب   اذا تفس   ر قض   ية ال   رباءة م   ن الش   رك  
املس   لم م   ن حي   ز اإلس   الم إىل الكف   ر ن مطل   ق م   واالة للمش   ركني خت   رج وأهل   ه، ه   ل تُفس   ر ب   أ

 األكرب؟
 هل تفسر هذه الرباءة مبا يقتضي أن يكون املسلم يف مواجهة دائمة وقتال مع الكفار؟

أين ما جاء يف اإلسالم م ن ج واز الص لح م ن الكف ار احل ربيني إذا رأى اإلم ام مص لحة يف 
 ذلك؟

لتفري   ق ب   ني املعامل   ة الظ   اهرة للكف   ار ب   ني ح   بهم ونص   رهتم أي   ن م   ا ج   اء يف اإلس   الم م   ن ا
 لدينهم واعتقادهم؟

كيف يكون هذا املع ىن ال ذي يق رره ص احب الكت اب متفق اً م ع م ا ق رره الش رع م ن ج واز 
 ب يكون ذلك مناف للرباءة من الشرك وأهله!نكاح الكتابية؟ إذ على فهم صاحب الكتا
ج  اء يف الش  رع م  ن مراع  اة ح  ال املس  لم م  ن الق  وة كي  ف يتف  ق تفس  ْيه هل  ذه ال  رباءة م  ع م  ا 

 ؟والضعف، وكذا األمة املسلمة

                                           
 (.474-1/472( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1)
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ْع ُت َرُس وَل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم يَ ُق ولُ  :َعْن َأِب َس ِعيٍد اخْلُ ْدرِيِّ  َم ْن رََأى ِم ْنُكْم : "مسَِ
ميَانِ ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغي ِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبلِ   .(1)"َسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِ

فه  ذه أم  ور ترج  ع إىل الق  درة واالس  تطاعة ، ك  ل ه  ذا مل يراع  ه ص  احب الكت  اب، ف  ذهب 
 .يفسر الرباءة بذاك املعىن دون أي قيد

فخ ذ لقي ود، بل ملّا جاء ينقل م ن ك الم العلم اء يف املع ىن ح ذف م ن كالمه م ه ذه اب ( 
 مثاًل:
مل ا هن اهم ع ن م والة الكف ار من كتاب )ملة إبراهيم( : "يقول العالمة ابن القيم: " 40ص

"اه    م  ن ب  دائع الفوائ  د اقتض  ى ذل  ك مع  اداهتم وال  رباءة م  نهم وجم  اهرهتم بالع  دوان يف ك  ل حال
(3/69.) 

خــذ المؤمنــون قولــه تعــالى : ال يتومبراجع  ة املوض  ع ال  ذي نق  ل من  ه،    د العب  ارة هك  ذا: "
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس مـن اهلل فـي شـيء إال أن تتقـوا 

مل  ا هن  اهم  [ ، ومعلــوم أن التقــاة ليســال بمــواالة ، ولكــن 28مــنهم تقــاة   مل عمــران : 
، إال عن موالة الكفار اقتض ى ذل ك مع اداهتم وال رباءة م نهم وجم اهرهتم بالع دوان يف ك ل ح ال

 "اه فوا من شرهم فأباح لهم التقية ، وليسال التقية مواالة لهم.إذا خا
فح  ذف م  ن كالم  ه م  ا ت  راه، وتأم  ل االس  تثناء يف الك  الم، وه  و موض  وع ك  الم اب  ن الق  يم، 

 وهو ألصق مبوضوع الكتاب هنا، وبرته صاحب الكتاب!!
يق  ول ص  احب كت  اب مل  ة إب  راهيم: "ويق  ول الش  يخ إس  حاق ب  ن عب  دالرمحن: "وال  41ص
وذك   ر آي    ة املمتحن    ة  -ف   ي بغض    هم بالقل    ب، ب   ل ال ب    د م    ن إظه   ار الع    داوة والبغض    اء، يك

نَ نَ  اف  انظر إىل ه  ذا البي  ان ال  ذي ل  يس بع  ده بي  ان، حي  ث ق  ال:  -الس  ابقة مث ق  ال   بَ  َدا بَ ي ْ
أي: ظهر؛ هذا هو إظهار الدين، فال ب د م ن التص ريح بالع داوة، وتكف ْيهم جه اراً، واملفارق ة 

الع  داوة: أن تك  ون يف ع  دوة، والض  د يف ع  دوة أخ  رى. كم  ا أن أص  ل ال  رباءة: بالب  دن. ومع  ىن 
املقاطع  ة بالقل  ب واللس  ان والب  دن. وقل  ب امل  ؤمن ال خيل  و م  ن ع  داوة الك  افر، وإمن  ا الن   زاع يف 

 ، جزء اجلهاد"اه 141إظهار العداوة ..."اه  من الدرر السنية ص

                                           
 (. 49خرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، حديث رقم )أ( 1)
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ل ك بتمام ه لتع رف طريق ة ه ذا الرج ل  هوأس وقهكذا نقل الك الم مبت وراً ع ن أول ه وآخ ره ، 
 يف النقل:

 : عن اهلجر... إخل؟(1)جاء يف الدرر السنية "وسئل
فأجاب: اهلجر املش روع ق د ق ام ال دليل علي ه، وأش ار ج ل م ن الس لف إلي ه، وه و مرات ب، 
وله أحوال وتفاصيل، على القلب واللسان واجلوارح، قال اهلل تعاىل ع ن اخللي ل علي ه الس الم: 

 َْعتَ  زُِلُكْم َوَم  ا تَ  ْدُعوَن ِم  ْن ُدوِن اللَّ  ِه َوأَْدُع  و َرِبِّ َوأ  :[، وق  ال تع  اىل ع  ن 48]س  ورة م  رمي آي  ة
 [. 16]سورة الكهف آية:  َوِإِذ اْعتَ زَْلُتُموُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ اللَّهَ أصحاب الكهف: 

 وقد هجر النِب صلى اهلل عليه وسلم الثالثة، وقصتهم مشهورة. 
 وقد ذكر ابن القيم، رمحه اهلل يف اهلدي، يف فقه القصة ما يكفي.

 وأصل اهلجر: الرتك والفراق والبغض.
 وشرعاً: ترك ما هنى اهلل عنه، وجمانبته والبعد عنه. 

وه  و ع  ام يف األفع  ال واألش  خاص، وه  و يف املش  ركني، وم  ن الذ هب  م، واستحس  ن م  ا ه  م 
؛ وهـــذه ظ   م، ألن ق   بح الش   يء م   ن ق   بح متعلق   هعلي   ه، وخ   دمهم، وازدراء أه   ل اإلس   الم أع

 الجملة فيها أقسام، ولها تفاصيل؛
منها: هج ر الكف ار واملش ركني. والق رآن م ن أول ه إىل آخ ره ين ادي عل ى ذل ك؛ ومص لحته: 

 َتييز أولياء اهلل من أعدائه. 
وقري  ب م  ن ه  ذا: هج  ر أه  ل الب  دع واأله  واء. وق  د ن  ص اإلم  ام أمح  د وغ  ْيه م  ن الس  لف، 

بع    د ع    نهم، وجم    انبتهم، وت    رك الص    الة عل    يهم، وق    ال: أه    ل الب    دع إن مرض    وا ف    ال عل    ى ال
تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم؛ فتجب مفارقتهم بالقلب، واللسان، والبدن، إال من داع 

َوقَ ْد نَ  زََّل َعلَ ْيُكْم يف اْلِكتَ اِب َأْن إىل الدين جماهد عليه باحلجة، مع أمن الفتنة، قال تعاىل: 
ْع  ُتْم آيَ  اِت اللَّ   ِه ُيْكَف  ُر هِبَ  ا َوُيْس   تَ ْهزَأُ هِبَ  ا فَ  ال تَ ْقُع   ُدوا َمَعُه  مْ ِإذَ  اْلي  ة ]س   ورة النس  اء آي   ة:  ا مسَِ

140 .] 
 واْليات واألحاديث، وكالم العلماء يف هذا كثْي.

                                           
    يعِن الشيخ إسحاق بن عبدالرمحن بن حسن، حيث صرح بامسه قبل هذه الفتوى، يف الدرر .( 1)
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يَ  ْوَم َتَِ ُد قال بعض احملققني: ويكفي العاقل قول ه تع اىل، بع د هني ه ع ن م واالة املش ركني: 
نَ ُه أََم داً بَعِ كُ  نَ َه ا َوبَ ي ْ ي داً لُّ نَ ْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْْيٍ حُمَْضراً َوَما َعِمَلْت ِمْن ُس وٍء تَ  َودُّ لَ ْو َأنَّ بَ ي ْ

 [.30اْلية ]سورة آل عمران آية:  َوُُيَذِّرُُكُم اللَُّه نَ ْفَسهُ 
عـا،، مرتكـب ابن كثير، رحمه اهلل تعالى اإلجماع على أن تـارك الهجـرة  وقد حكى

 محرماً على ترك الهجرة. 
قَ   ْد وال يكف   ي بغض   هم بالقل   ب، ب   ل ال ب   د م   ن إظه   ار الع   داوة والبغض   اء، ق   ال تع   اىل: 

ا تَ ْعبُ ُدوَن َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوةن َحَسَنةن يف ِإبْ رَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَع ُه ِإْذ قَ اُلوا لَِق ْوِمِهْم ِإنَّ ا ب ُ َرآُء ِم ْنُكْم َوِ َّ 
نَ نَ ا َوبَ ي ْ َنُكُم اْلَع َداَوُة َواْلبَ ْغَض اُء أَبَ داً َح ىتَّ تُ ْؤِمنُ وا بِاللَّ هِ ِمْن   َوْح َدهُ  ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

 [.4]سورة املمتحنة آية: 
نَ نَ افانظر إىل هذا البيان الذي ل يس بع ده بي ان، حي ث ق ال:  أي: ظه ر؛ ه ذا  َوبَ َدا بَ ي ْ

 ن، فال بد من التصريح بالعداوة، وتكفْيهم جهاراً، واملفارقة بالبدن. هو إظهار الدي
 ومعىن العداوة: أن تكون يف عدوة، والضد يف عدوة أخرى.
 ]كما أن[  أصل الرباءة: املقاطعة بالقلب واللسان والبدن. 

ى فإنهـا قـد تخفـوقلب امل ؤمن ال خيل و م ن ع داوة الك افر، وإمن ا الن  زاع يف إظه ار الع داوة: 
لسبب شرعي، وهو اإلكراه مع االطمئنان. وقـد تخفـى العـداوة مـن مستمـعف معـذور، 
عــذره القــرمن. وقــد تخفــى لغــرض دنيــوي، وهــو الغالــب علــى أكثــر الخلــق، هــذا إن لــم 

 يظهر منه موافقة.
ودع  وى م  ن أعم  ى اهلل بص  ْيته، وزع  م: أن إظه  ار ال  دين، ه  و ع  دم م  نعهم    ن يتعب  د، أو 

زعمه مردود عقالً وشرعاً. وليهن من كان يف بالد النص ارى، واجمل وس يدرس، دعوى باطلة؛ ف
واهلند ذلك احلك م الباط ل، ألن الص الة واألذان والت دريس، موج ود يف بل داهنم، وه ذا إبط ال 

 للهجرة واجلهاد، وصد للناس عن سبيل الرشاد.
الثماني  ة؛  والث  اين: مس  لم ت  رخص لنفس  ه، وآث  ر دني  اه، واخت  ار أوط  اهنم لع  ذر م  ن األع  ذار

فهج  ر ه  ذا الص  نف م  ن الن  اس، ه  و م  ن ب  اب هج  ر أه  ل املعاص  ي، ال  ذي ت  رجم ل  ه البخ  اري 
وغْيه. وال يهجر هجر الكفار؛ بل له حقوق يف اإلسالم؛ منها مناصحته والدعاء له، إال أنا 
ال نظهر له حمبة ومالطفة، كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، حبيث إنه ال يرى ل ه ذنب اً، ويغ رت 
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 ه غْيه.ب
وقد هج ر الن ِب ص لى اهلل علي ه وس لم الثالث ة، م ع إمي اهنم، وأجل ى عم ر ص بيغاً إىل وطن ه، 
وأمر هبجره، وهنى الناس عن كالمه. ومل يزل الصحابة، رضي اهلل عنهم، يهجرون يف أقل من 
هذا. ويف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود والرتمذي، والدارقطِن والطرباين، من ح ديث 

ر ب  ن عب  د اهلل رض  ي اهلل عن  ه، أن رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم ق  ال: "أن  ا ب  ريء م  ن جري  
مسلم يقيم بني ظهراين املشركني"، وأخرجه أيضا ابن ماجة، ورجال إس ناده ثق اة، ول ه ش اهد 
م  ن ح  ديث معاوي  ة ب  ن حي  دة مرفوع  اً: "ال يقب  ل اهلل م  ن مس  لم عم  اًل، أو يف  ارق املش  ركني"، 

 وحديث مسرة مرفوعاً: "من جامع املشرك... إخل"، رواه أبو داود."اه أخرجه النسائي، 

إىل س  ياق الك  الم وداللت  ه، وأن النق  ل ج  اءت في  ه تل  ك القي  ود   -ي  ا رمح  ك اهلل  -ف  انظر 
 املهمة املتعلقة باملوضوع، مث إن صاحب الكتاب برتها!!

الكفـار مطلقـاً؛ فيـد تكفيـرهم مـن والـى ج( بل نقله عن العلماء من أئمـة الـدعوة مـا ي
هذا النقل لم يوفق فيه، ولم ينتبه إلى أنها فتاوى خاصة بحال معين صدرت فيه، ويبين 

 ، وذلك يف ما يلي:(1)الشيخ العنقري رمحه اهلل هذا
 يف رسالة كتبها لبعض املعارضني للملك عبد العزيز :  -رمحه اهلل-قال 

ار ومع   املتهم مبص   احلة وحنوه   ا وق   د بلغن   ا أن ال   ذي أش   كل عل   يكم أن جم   رد خمالط   ة الكف   
أهن   ا ه   ي م   واالة املش   ركني املنه   ي عنه   ا يف اْلي   ات  ؛ألج   ل ذل   ك وق   دومهم عل   ى ويل األم   ر

ال  يت ص نف الش  يخ س  ليمان ب ن عب  داهلل ب  ن  (2)"ال دالئل"واألحادي ث، ورمب  ا فهم تم ذل  ك م  ن 
 ، ومن سبيل النجاة للشيخ محد بن عتيق . شيخال

الدالئل فإن الشيخ س ليمان ص نفها مل ا هجم ت العس اكر أواًل : نبني لكم سبب تصنيف 
الرتكية على  د يف وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم مجاعة من أهل   د م ن 

                                           
ليه هذه النصيحة، من وذلك يف نصيحته اليت صّدرها بقوله: "من عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري، إىل من تصل إ( 1)

إخواننا املسلمني، جعلهم اهلل على احلق متعاونني، ولطريق أهل الزيغ والب دع جم انبني، آم ني، س الم عل يكم ورمح ة 
 اهلل وبركاته..." إىل آخره.

   
رمحه م  للشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب"، الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراكهو كتاب "( 2)

  اهلل.
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 .البادية واحلاضرة وأحبوا ظهورهم
وكذلك سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق سبيل النجاة هو ملا هجمت العساكر الرتكي ة 

 .اعدهم من ساعدهم حىت استولوا على كثْي من بالد  دعلى بالد املسلمني وس
، فإن ه حبم د اهلل ظ اهر املع ىن فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهـم كـالم العلمـاء

موافقــة الكفــار علــى كفــرهم، وإظهــار مــودتهم ومعــاونتهم علــى المســلمين، ف  إن امل  راد ب  ه 
، واإلم ام وفق ه اهلل مل يق ع يف وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة واالنقيـاد لهـم علـى كفـرهم

والن اظر يف مص احلهم، والب د ل ه م ن ال تحفظ عل ى رعاي اه ، شيء  ا ذك ر فإن ه إم ام املس لمني
كالشيخ سليمان ب ن عب داهلل والش يخ  –رمحهم اهلل  –وواليته من الدول األجانب، واملشائخ 

عتيق إذا ذكروا مواالة املشركني فسروها باملوافقة والنصرة واملعون ة  نعبداللطيف والشيخ محد ب
 .فأنتم وفقكم اهلل راجعوا كالمهم َتدوا ذلك كما ذكرنا والرضى بأفعاهلم،

رمحه م  –قال الشيخ محد بن عتي ق فيم ا نقل ه ع ن الش يخ س ليمان ب ن عب داهلل آل الش يخ 
ث " م  ن ج  امع املش  رك وس  كن مع  ه فإن  ه وك  ذلك قول  ه ص  لى اهلل علي  ه وس  لم يف احل  دي –اهلل 

مثله " عل ى ظ اهره وه و أن ال ذي ي دعي اإلس الم ويك ون م ع املش ركني يف االجتم اع والنص رة 
وإن ادع  ى اإلس  الم إال أن يك  ون يظه  ر  حبي  ث يع  ده املش  ركون م  نهم فه  و ك  افر م  ثلهمواملن  زل 

وك  ون املش  ركني "العب  ارة،  دين  ه وال يت  وىل املش  ركني انته  ى، ف  انظر وفق  ك اهلل إىل قول  ه يف ه  ذه
يتبني لك أن هذا هو الذي أوجب كفره، وأما جمرد االجتماع معهم يف املن زل "؛ يعدونه منهم

وأم ا أخ ذكم العل م م ن جم رد أفه امكم أو  –مث ق ال  –فإن ذل ك ب دون إظه ار ال دين معص ية 
فَاْس  أَُلوا ىل: م ن الكت  ب فه ذا غ  ْي ن افع، وألن العل  م ال يتلق ى إال م  ن مظان ه وأهل  ه ق ال تع  ا

ُهْم لرَّ َولَ ْو َردُّوُه ِإىَل اوق ال تع اىل:  أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْن ُتْم ال تَ ْعَلُم ونَ  ُس وِل َوِإىَل أُويل اأْلَْم ِر ِم ن ْ
ُهم لَّ ِه َوالرَُّس وِل فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َش ْيٍء فَ  ُردُّوُه ِإىَل الوقال تعاىل:  َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ

 .ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخي ْرن َوَأْحَسُن تَْأِويالً 
يف املنه اج بع د ك الم س بق:  –رمح ه اهلل  –وقال شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمي ة 

دون ه  ؤالء م  ن املل  وك  وم  ن املعل  وم أن الن  اس ال يص  لحون إال ب  الوالة، وأن  ه ل  و ت  وىل م  ن ه  و
الظلمة يعِن يزيد واحلجاج وحنومها؛ لكان ذل ك خ ْياً م ن ع دمهم كم ا يق ال: س تون س نة م ع 

أنه قال : البد  –رضي اهلل عنه  –إمام جائر خْي من ليلة واحدة بال إمام، ويروى عن علي 
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لف اجرة ؟ ق ال: للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: ه ذه ال ربة ق د عرفناه ا فم ا ب ال ا
ي  أمن هب  ا الس  بيل وتق  ام هب  ا احل  دود، وجياه  د هب  ا الع  دو ، ويقس  م هب  ا الف  يء . ذك  ره عل  ي ب  ن 

 .مهدي يف كتاب الطاعة واملعصية
وق  ال في  ه أيض  اً : وأه  ل الس  نة يقول  ون أن  ه أي اإلم  ام يع  اون عل  ى ال  رب والتق  وى دون اإلمث 

رج عليه بالسيف ، وأحادي ث الن ِب ص لى والعدوان، ويطاع يف طاعة اهلل دون معصيته، وال خي
  .(1)اه  "اهلل عليه وسلم إمنا تدل على هذا

تلوه ا ولعل األدهى من ذلك واألمر أن آية سورة املمتحنة اليت عقد عليه ا كتاب ه، ج اءت 
آي  ات تقي  د وتفص  ل مل يورده  ا ومل يلتف  ت إليه  ا، وس  ورة املمتحن  ة ليس  ت م  ن الس  ور الطويل  ة، 

ل و اْلي ة س ورة نفس ها تلتنظ ر إىل القي د والتفص يل ال ذي ج اء يف الة كاملة السور أورد لك  وأنا
  اليت بىن عليها صاحب الكتاب كتابه، مث هو يرتك ذلك:

   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ وا اَل تَ تَِّخ ُذوا َع ُدوِّي َوَع ُدوَُّكْم َأْولِيَ اء تُ ْلُق وَن
ا َج اءُكم مِّ َن احْلَ قِّ خُيْرُِج وَن الرَُّس وَل َوِإيَّ اُكْم َأن تُ ْؤِمنُ وا بِاللَّ ِه َربُِّك ْم إِلَْيِهم بِ اْلَمَودَِّة َوقَ ْد َكَف ُروا مبَ 

ا َأْخَفْي ُتْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاداً يف َسِبيِلي َواْبِتَغاء َمْرَضايت ُتِسرُّوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا أَْعَلُم مبَ 
 { 1َوَمن يَ ْفَعْلُه ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل} َوَما أَْعَلنُتمْ 

ِإن يَ ثْ َقُف    وُكْم َيُكونُ    وا َلُك    ْم أَْع    َداء َويَ ْبُس    طُوا إِلَ    ْيُكْم أَيْ    ِديَ ُهْم َوأَْلِس    َنتَ ُهم بِالسُّ    وِء َوَودُّوا لَ    ْو 
 { 2َتْكُفُروَن}

َنُكْم َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصْين} َلن تَنَفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم يَ ْومَ   { 3اْلِقَياَمِة يَ ْفِصُل بَ ي ْ
 اقَ   ْد َكانَ   ْت َلُك   ْم ُأْس   َوةن َحَس   َنةن يف ِإبْ    رَاِهيَم َوالَّ   ِذيَن َمَع   ُه ِإْذ قَ   اُلوا لَِق   ْوِمِهْم ِإنَّ   ا ب ُ   رَاء ِم   نُكْم َوِ َّ   

نَ نَ ا َوبَ ي ْ  َنُكُم اْلَع  َداَوُة َواْلبَ ْغَض  اء أَبَ  داً َح  ىتَّ تُ ْؤِمنُ  وا ْعبُ ُدوَن ِم  ن ُدوِن اللَّ  ِه َكَفْرنَ  ا ِبُك  ْم َوبَ  تَ  َدا بَ ي ْ
ب َّنَ  ا بِاللَّ  ِه َوْح  َدُه ِإالَّ قَ   ْوَل ِإبْ   رَاِهيَم أِلَبِي  ِه أَلَْس  تَ ْغِفَرنَّ لَ  َك َوَم  ا أَْملِ  ُك لَ  َك ِم  َن اللَّ  ِه ِم  ن َش  ْيٍء رَّ 

َنا  ْلَنا َوإِلَْيَك أَنَ ب ْ    (2){4َوإِلَْيَك اْلَمِصُْي}َعَلْيَك تَ وَكَّ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َرب ََّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم}   { 5َرب ََّنا اَل ََتَْعْلَنا ِفت ْ

                                           
 من موقع ال لإلرهاب. .((9/157) 5( ، ط309 /7) 2( املرجع : الدرر السنية ) ط1)

  
 هذه اْلية اليت استدل هبا املقدسي يف كتابه "ملة إبراهيم".( 2)
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َولَّ فَِإنَّ اللَّ َه ُه َو َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم ُأْسَوةن َحَسَنةن ِلَمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوَمن يَ ت َ 
 { 6اْلَغِِنُّ احلَِْميُد}

ُهم مَّ    َودًَّة َواللَّ    ُه قَ    ِديرن َواللَّ    ُه َغُف    ورن  َعَس    ى اللَّ    ُه َأن جَيَْع    َل بَ ي ْ    َنُكْم َوبَ     نْيَ الَّ    ِذيَن َع    اَديْ ُتم مِّ    ن ْ
 { 7رَِّحيمن}

َه    اُكُم اللَّ    ُه َع    ِن الَّ    ِذيَن ملَْ يُ َق    اتُِلوُكْم يف ال    دِّ  يِن وملَْ خُيْرُِج    وُكم مِّ    ن ِديَ    ارُِكْم َأن تَ بَ     رُّوُهْم اَل يَ ن ْ
    (1){8َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي}

يِن َوَأْخَرُج    وُكم مِّ    ن ِديَ    ارُِكْم َوظَ    اَهُروا َعلَ    ى  َه    اُكُم اللَّ    ُه َع    ِن الَّ    ِذيَن قَ    اتَ ُلوُكْم يف ال    دِّ َ    ا يَ ن ْ ِإمنَّ
ُْم َفُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن}ِإْخرَ   { 9اِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َوهلَّ

فَ  ِإْن يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ِإَذا َج  اءُكُم اْلُمْؤِمنَ  اُت ُمَه  اِجرَاٍت فَ  اْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ  ُه أَْعلَ  ُم بِِإميَ  اهِنِنَّ 
ُ ْم َواَل ُه ْم ُيَِلُّ وَن هَلُ نَّ َوآتُ وُهم مَّ ا َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تَ ْرِجُع  وُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّ اِر اَل ُه نَّ ِح لٌّ هلَّ

 أَنَفُق   وا َواَل ُجنَ   اَح َعلَ   ْيُكْم َأن تَنِكُح   وُهنَّ ِإَذا آتَ ْيُتُم   وُهنَّ ُأُج   وَرُهنَّ َواَل َُتِْس   ُكوا ِبِعَص   ِم اْلَك   َواِفرِ 
َنُكْم َواللَُّه َعِليمن َحِكيمن}َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْليَ   { 10ْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه َُيُْكُم بَ ي ْ

ا َوِإن فَ  اَتُكْم َش  ْيءن مِّ  ْن أَْزَواِجُك  ْم ِإىَل اْلُكفَّ  اِر فَ َع  اقَ ْبُتْم فَ  آُتوا الَّ  ِذيَن َذَهبَ  ْت أَْزَواُجُه  م مِّثْ  َل َم  
 { 11ِذي أَنُتم ِبِه ُمْؤِمُنوَن}أَنَفُقوا َوات َُّقوا اللََّه الَّ 

 َواَل يَ  ا أَي َُّه  ا النَّ  ِبُّ ِإَذا َج  اءَك اْلُمْؤِمنَ  اُت يُ َباِيْعنَ  َك َعلَ  ى َأن الَّ ُيْش  رِْكَن بِاللَّ  ِه َش  ْيئاً َواَل َيْس  رِْقنَ 
 أَيْ   ِديِهنَّ َوأَْرُجِلِه   نَّ َواَل يَ ْعِص   يَنَك يف يَ    ْزِننَي َواَل يَ ْق   تُ ْلَن َأْواَلَدُه   نَّ َواَل يَ   ْأِتنَي بِبُ ْهتَ   اٍن يَ ْفرَتِينَ   ُه بَ    نْيَ 
 { 12َمْعُروٍف فَ َباِيْعُهنَّ َواْستَ ْغِفْر هَلُنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفورن رَِّحيمن}

َكَم  ا يَ  ِئَس   يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا اَل تَ تَ َولَّ  ْوا قَ ْوم  اً َغِض  َب اللَّ  ُه َعلَ  ْيِهْم قَ  ْد يَِئُس  وا ِم  َن اْْلِخ  َرةِ 
 .{13اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر}

و ال يقولن قائل: هذه اْلية اليت فيها التفصيل غْي الزمة للمؤلف هنا، ألن حم ل القي د يف 
يِن وملَْ خُيْرُِجوُكم مِّ ن ِديَ ارُِكمْ الكفار  ألن الك افر  ؛؛ ال يق ال ذل كالَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِّ

، كم   ا ي   دل علي   ه س   بب نزوهل   ا، احل   رِب إذا دخلن   ا مع   ه يف عه   د وص   لح فه   و داخ   ل يف اْلي   ة
 .حسب ما قرر يف كتب التفسْي

                                           
  ىل وقوع ختصيص يف احلكم وتفصيل، مل يشر إليه!إوهذه اْلية فيها ما خيصص حكم اْلية قبلها، ويشْي ( 1)
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( وحمل كالم العلماء على غير وجهه، فالعلماء الذين نقل كالمهم يتكلمـون عـن  2
مشركين، وهـو يـورد  القمية إظهار الدين الذي يجوز معه للمسلم أن يقيم بين ظهراني 

مهم فـي تفسـير معنـى البـراءة وأنهـا تقتمـي مالزمـة مواجهـة الكفـار والـدخول معهـم كال
 في قتال على الدوام.

فإن قيل: هو يورد ذلك على أساس أن اجملتمعات اليت نعيش فيها، وليس فيها الرباءة م ن 
 املشركني بالصورة اليت يقررها فهي جمتمعات كفر!
ك    الم املقدس    ي تقتض    ي أن    ه ُيك    م بكف    ر ف    أقول: ه    ذا م    ا دع    اين إىل الق    ول ب    أن ق    وة  

 اجملتمعات، بعد حكمه بكفر احلكام.
  فانظر إىل حال هذا الكتاب وما يؤول إليه ؟
 وألورد لك مجلة من نقوله مع التعليق عليها :

من كتابه عن الشيخ حسني، والشيخ عبد اهلل، ابن ا الش يخ حمم د، رمحه م اهلل  55نقل ص
م ا س ئال ع ن رج ل دخ ل ه ذا ال دين وأحب ه، ولك ن ال يع ادي تعاىل، يف أثن اء ج واب هلم ا أهن

 املشركني، أو عاداهم ومل يكفرهم؟
فه  و غ  ْي مس  لم فك  ان    ا أجاب  ا م  ن ق  ال: ال أع  ادي املش  ركني، أو ع  اداهم ومل يكف  رهم، 

ْن يَ تَِّخ  ُذوا َويَ ُقولُ  وَن ن ُ  ْؤِمُن بِ  بَ ْعٍض َوَنْكُف  ُر بِ  بَ ْعٍض َويُرِي  ُدوَن أَ وه  و    ن ق  ال اهلل تع  اىل ف  يهم: 
 َوأَْعتَ        ْدنَا لِْلَك        اِفرِيَن َع        َذاباً ُمِهين        اً  بَ         نْيَ َذلِ        َك َس        ِبيالً أُولَئِ        َك ُه        ُم اْلَك        اِفُروَن َحّق        اً 

 ."اه  من الدرر(151)النساء:
 كذا نقل العبارة، وأنا أسوقها لك كاملة لتنظر يف تصرفه يف النقل، مث أعّلق عليه.

قال الشيخ حسني، والشيخ عبد اهلل، ابنا الشيخ حمم د، ونص النقل يف الدرر كما هو: "و 
 رمحهم اهلل تعاىل، يف أثناء جواب هلما : 

املس   ألة احلادي    ة عش    رة: رج    ل دخ    ل ه    ذا ال    دين وأحب    ه، ولك    ن ال يع    ادي املش    ركني، أو 
عاداهم ومل يكفرهم، أو قال: أنا مسلم، ولكن ال أق در أن أكّف ر أه ل ال إل ه إال اهلل، ول و مل 

ا معناها،ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولك ن يق ول: ال أتع رض للقب اب، وأعل م أهن ا ال يعرفو 
 تنفع وال تضر، ولكن ما أتعرضها.

اجل    واب: أن الرج    ل ال يك    ون مس    لما، إال إذا ع    رف التوحي    د ودان ب    ه، وعم    ل مبوجب    ه، 
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وآمن ب ه  وصدق الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرب به، وأطاعه فيما هنى عنه، وأمر به،
ومب  ا ج  اء ب  ه؛ فم  ن ق  ال: ال أع  ادي املش  ركني، أو ع  اداهم ومل يكف  رهم، أو ق  ال: ال أتع  رض 

الكف  ر والش  رك وع  ادوا دي  ن اهلل، أو ق  ال ال أتع  رض للقب  اب،  أه  ل ال إل  ه إال اهلل، ول  و فعل  وا
ُف  ُر بِ  بَ ْعٍض َويَ ُقولُ  وَن ن ُ  ْؤِمُن بِ  بَ ْعٍض َوَنكْ فه  ذا ال يك  ون مس  لما، ب  ل ه  و    ن ق  ال اهلل ف  يهم: 

 .[151-150]النساء :  َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا بَ نْيَ َذِلَك َسِبيالً أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقاً 
ال َتَُِد قَ ْوم اً واهلل سبحانه وتعاىل أوجب معاداة املشركني، ومنابذهتم، وتكفْيهم، فقال: 

 [.22]اجملادلة  ، اْليةيُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَع ُدوَُّكْم َأْولِيَ اَء تُ ْلُق وَن إِلَ ْيِهْم بِ اْلَمَودَِّة وقال تعاىل: 

 اْلي   ات؛ لرَُّس   وَل َوِإيَّ   اُكْم َأْن تُ ْؤِمنُ   وا بِاللَّ   ِه َربُِّك   مْ َوقَ   ْد َكَف   ُروا مبَ   ا َج   اءَُكْم ِم   َن احْلَ   قِّ خُيْرُِج   وَن ا
 "اه واهلل أعلم [1]املمتحنة : 

ة الكف ار ال عل ى الطريق ة ال يت يري دها املقدس ي، فم ا اأقول: البحث يف مس لم يعتق د مع اد
 السبب املوجب لدخوله حتت هذه الصورة اليت ذكرت يف السؤال وجوابه؟!

، 842يف ال   درر ص، نق   ل ع  ن الش   يخ عب  داللطيف ب   ن عب  دالرمحن 54وم  ن ذل  ك يف ص
قول ه: "وأفض ل الق رب إىل اهلل: مق  ت أعدائ ه املش ركني، وبغض  هم وع داوهتم وجه ادهم، وهب  ذا 
ينج  و العب  د م  ن ت  وليهم م  ن دون امل  ؤمنني، وإن مل يفع  ل ذل  ك، فل  ه م  ن والي  تهم حبس  ب م  ا 

 اإلسالم ويقلع أساسه"اه فاحلذر احلذر،  ا يهدم  أخل به وتركه من ذلك.
كم  ا نقل  ه، لك ن قبل  ه م  ا ي  دل أن الك  الم ع ن عس  اكر الش  رك ال ع  ن جمتم  ع ون ص الك  الم  

فالشيخ يقرر ال رباءة م ن املش ركني مسلم اختل فيه بعض مظاهر الرباءة من الكفار ال أصلها، 
الك  الم وه  ذا  ي  ورد كالم  ه يف مس  لم يف جمتم  ع إس  المي،ال  ذين ع  دلوا ب  اهلل غ  ْيه، واملقدس  ي 

م  ن عب  د اللطي  ف ب  ن عب  د ال  رمحن، إىل اإلخ  وان . بس  م اهلل ال  رمحن ال  رحيمبتمام  ه يف أول  ه: "
 املك   رمني م   ن أه   ل احلوط   ة، س   لمهم اهلل تع   اىل وه   داهم، س   الم عل   يكم ورمح   ة اهلل وبركات   ه.

حببل   ه، وت   رك التف   رق واالخ   تالف، ول   زوم  وبع   د: فأوص   يكم بتق   وى اهلل وطاعت   ه، واالعتص   ام
س  لمني، فق  د قام  ت احلج  ة بكت  اب اهلل وس  نة رس  وله ص  لى اهلل علي  ه وس  لم، وع  رفتم مجاع  ة امل

أنه ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بطاعة، وقد أناخ بساحتكم من 
فم  ن ذل  ك الفتن  ة الك  ربى، واملص  يبة العظم  ى: الفتن  ة  الف  و واحمل  ن، م  ا ال نش  كوه إال إىل اهلل.
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ش    ركني أع    داء املل    ة وال    دين، وق    د اتس    عت وأض    رت، وال ينج    و امل    ؤمن منه    ا إال بعس    اكر امل
باالعتص   ام حبب   ل اهلل، وَتري   د التوحي   د، والتحي   ز إىل أولي   اء اهلل وعب   اده امل   ؤمنني، وال   رباءة ك   ل 
ال  رباءة    ن أش  رك ب  اهلل، وع  دل ب  ه غ  ْيه، ومل يْنزه  ه عم  ا انتحل  ه املش  ركون، واف  رتاه املك  ذبون؛ 

رب إىل اهلل: مق  ت أعدائ  ه املش  ركني، وبغض  هم وع  داوهتم وجه  ادهم، وهب  ذا ينج  و وأفض  ل الق  
وإن لم يفعل ذلك، فله مـن واليـتهم بحسـب مـا أخـل العبد من توليهم من دون املؤمنني، 

 به وتركه من ذلك.
يَ   ا أَي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا ال فاحل   ذر احل   ذر،     ا يه   دم اإلس   الم ويقل   ع أساس   ه، ق   ال تع   اىل: 

َ  ُذوا ِدي  َنُكْم ُه  ُزواً َوَلِعب  اً ِم  َن الَّ  ِذيَن أُوتُ  وا اْلِكتَ  اَب ِم  ْن قَ   ْبِلُكْم َواْلُكفَّ  اَر أَ ت َ  ْولِيَ  اَء تَِّخ  ُذوا الَّ  ِذيَن اختَّ
[ وانتف   اء الش   رط ي   دل عل   ى انتف   اء 57]س   ورة املائ   دة آي   ة :  َوات َُّق   وا اللَّ   َه ِإْن ُكْن   ُتْم ُم   ْؤِمِننيَ 

 "اه ؛ ونظائر هذه اْلية يف القرآن كثْي.اإلميان حبصول املواالة
يقرر أن من مل يفعل ذلك فل ه م ن والي تهم حبس ب م ا أخ ل رمحه اهلل والشيخ عبداللطيف 
 جيعل كل من واىل املشركني وقع يف الشرك املخرج من امللة. به وتركه من ذلك، ومل 

 ( حكم بكفر الحكام وهذا له شروط وضوابط.3
وذلك يشرتط يف كفر احلكام إال أن يُعرّفوا بأن هذا األمر كفر  مل –هداه اهلل  -املؤلف 
 .60-59، 57ما قرره ص

 : وهذا خالف ما جاء عن رسول اهلل 
َأْص َلَحَك  :َدَخْلنَ ا َعلَ ى ُعبَ اَدَة بْ ِن الصَّ اِمِت َوُه َو َم رِيضن قُ ْلنَ ا :َعْن ُجَناَدَة ْبِن َأِب أَُميَّ َة قَ الَ 

ْعتَ  ُه ِم  ْن النَّ  ِبِّ َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم قَ  الَ اللَّ  ُه َح  دِّْث حِبَ  دِ  َفُع  َك اللَّ  ُه بِ  ِه مسَِ َدَعانَ  ا النَّ  ِبُّ  :يٍث يَ ن ْ
نَ  ا َأْن بَايَ َعنَ  ا َعلَ  ى السَّ  ْمِع َوالطَّاَع   ِة يف  :َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم فَ َبايَ ْعنَ  اُه فَ َق  الَ  ِفيَم  ا َأَخ  َذ َعَلي ْ

َنا َمْنَشِطنَ  َوَأْن اَل نـُنَـازَِع اأْلَْمـَر َأْهلَـُه ِإالا َأْن تـَـَرْوا ُكْفـًرا بـََواًحـا ا َوَمْكَرِهَنا َوُعْسرِنَا َوُيْسرِنَا َوأَثَ َرًة َعَلي ْ
 .(1)"ِعْندَُكْم ِمْن اللاِه ِفيِه بـُْرَهان  

إال  احل  ديث يق  رر أن األص  ل يف احل  اكم املس  لم احلك  م بإس  المه، وأن ال ينق  ل ع  ن ذل  كو 
جم رد الظ ن ف إن "، وعل ى ه ذا ِإالا َأْن تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحـا ِعْنـدَُكْم ِمـْن اللاـِه ِفيـِه بـُْرَهـان  "بيق ني،  

                                           
(، ومس  لم يف كت  اب 7056: "س  رتون .."، ح  ديث رق  م )خ  اري يف كت  اب الف  و، ب  اب ق  ول الن  ِب أخرج  ه الب( 1)

 (.1709اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غْي معصية، حديث رقم )
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والش   ك ال يص   ح مع   ه احلك   م بكف   ر احل   اكم، وم   ا دام احل   ال ك   ذلك يرج   ع إىل األص   ل وه   و 
 احلكم بإسالمه.

 كفْي غْي املعني.ومن هنا فّرق أهل السنة واجلماعة بني تكفْي املعني وت
فقد يطل ق عل ى الق ول والفع ل أن ه كف ر، و ال يل زم م ن ذل ك احلك م عل ى فاعل ه أن ه ك افر؛ 

 ألن تكفْي القول والفعل من باب تكفْي غْي املعني.
 و ال يكفر املعني عندهم إال بعد توفر األمور التالية:

 قيام احلجة. -
 لقصد.ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و حتقق ا -
 انتفاء املوانع، وهي أربعة تنايف الشروط، وهي التالية: -

 أ( اجلهل املنايف للعلم.   
 ب( اإلكراه املنايف للقصد.           
 ج( اخلطأ، املنايف للقصد.   
 د( التأويل املنايف للقصد.    

 فال ُيكم بكفر املعني إال بعد حتقق هذه األمور، خبالف التكفْي لغْي املعني.
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن احلكم بتكفْي احلكام الذين األصل فيهم اإلس الم، ل يس 
هبذه السهولة، بل ُيتاج األمر إىل يقني، ألن ما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني، إ ذ الشك ال 

 يرفع اليقني.
م  ن وعلي  ه ؛ ف  إن م  ن ثب  ت إس  المه بيق  ني ف  ال قرج  ه من  ه إال بيق  ني. ومس  ألة امل  واالة فيه  ا 

ح  دوث تعام  ل يف الظ  اهر م  ع الدول  ة الك  افرة التفص  يل م  ا ق  د علمت  ه، فليس  ت القض  ية جم  رد 
 ليحكم بكفر احلاكم املسلم، بل القضية أعمق من ذلك وحتتاج إىل مزيد من التثبت.

وق  د علم  ت    ا س  بق أن احلك  م ب  التكفْي يف ه  ذه املس  ألة ُيت  اج إىل تفص  يل، وتنزي  ل ه  ذا 
 يصح الرجوع فيه إال للعلماء الذين هم مرجع يف مثل هذه األمور.التفصيل على الواقع ال 

َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمرن ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّس وِل قال تبارك وتعاىل: 
ُهْم َلَعِلَم ُه الَّ ِذيَن َيْس تَ ْنِبطُونَُه ِم  ُهْم َولَ ْوال َفْض ُل اللَّ ِه َعلَ ْيُكْم َوَرمْحَتُ ُه اَلت َّبَ ْع  ُتُم َوِإىَل أُويل اأْلَْم ِر ِم ن ْ ن ْ

 .(83)النساء: الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً 



 33 

ــَرْوا ُكْفــًرا بـََواًحــا ِعْنــدَُكْم ِمــْن اللاــِه ِفيــِه " يف احل  ديث الس  ابق : وق  ول الرس  ول  ِإالا َأْن تـَ
 هي:هذه الشروط يكفر احلاكم مجلة من الشروط حىت اشتمل على "، بـُْرَهان  

 "، فأحال إىل أمر حسي، يدرك برؤية البصر. إال أن تروا" -
قد ذكر الرؤية بواو اجلماعة  ا يقتضي أن هذا ليس  ا يدرك ه الف رد، ب ل  مث هو  -

 .البد مجاعة من املسلمني يروه
 "كفرا"، فال يكفر باملعصية وإن كانت كبْية.  -
 كون ظاهراً. "بواحاً"، مبعىن أن ي -
"عندكم فيه من اهلل برهان". فال يكفي أي برهان ب ل الب د أن يك ون م ن اهلل، يع ِن  -

، وم  ن هن  ا ق   ال العلم  اء: املس  ألة املختل   ف فيه  ا م  ن مس   ائل ب  نص ظ  اهر ص  حيح ص   ريح
التكف    ْي، ال يكف    ر هب    ا، ألن املخ    الف مت    أول، والتأوي    ل م    ن موان    ع التكف    ْي، وألن ه    ذه 

 لربهان الذي جيب املصْي إليه، حبيث ُيكم خبطأ املخالف قطعاً.املسألة ليس فيها ا
    ا جيع   ل احلك   م عل   ى ع   ني الفع   ل أو الق   ول الص   ادر م   ن ومس   ألتنا ه   ذه فيه   ا تفاص   يل، 

احلاكم يف معاملته للكفار حماًل لطلب البيان واالستظهار، و ال جي وز احلك م في ه ب الكفر قب ل 
 ذلك.

س  وء م  ن ي  زين ل  ه األم  ر فيق  ع يف اخلط  أ، و ال جي  وز ب  ل ق  د يك  ون م  ع احل  اكم م  ن علم  اء ال
 تكفْيه، واحلال كذلك!

واملؤلف مل يراع شيئاً من ذلك، وذهب يكفر احلك ام، ب ل إن يف ق وة كالم ه م ا ي دل عل ى 
 أنه يكفر الشعوب!

، وغيرها مـن كتبـه، 59( وذكر المؤلف تكفير الحكام بقمية أخرى أشار إليها ،4
إذا "كلِّ م احل اكم ، فق ط بغيـر مـا أنـال اهلل، هكـذا دون تفصـيلأال وهي التكفير بـالحكم 

س   اليب الرف  ق والل  ني، س   واء ع  ن طري   ق الرس  ائل والكت   ب، أو أس  اليب وأغلبه   ا م  ن بش  ىت األ
مباش  رة ومواجه  ة ع  ن طري  ق كث  ْي م  ن ال  دعاة، وب ُ  نيِّ ل  ه أن احلك  م بغ  ْي م  ا أن  زل اهلل كف  ر، .. 

إىل آخ  ر  ة اهلل.. ولكن  ه ب رغم ذل  ك يص  ر ويس  تكرب.. وعل م بأن  ه ال جي  وز ل  ه احلك م بغ  ْي ش  ريع
 كالمه

أق  ول: قض  ية احلك  م بغ  ْي م  ا أن  زل اهلل، هل  ا ض  وابط وتفض  يل عن  د أه  ل العل  م، وألذك  ر ل  ك 
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 : يما زعمه، وهغْي مبا ذكره املؤلف وكان موقف أهل السنة واجلماعة قضية شبيهة 
م بغ   ْي م   ا أن   زل اهلل، وك   ان )فتن   ة خل   ق الق   رآن( ف   إن الق   ول خبل   ق الق   رآن كف   ر، وه   و حك   

عل  ى ط  ول ب  الد املس  لمني وعرض  ها، وم  ع  امل  أمون مي  تحن العلم  اء علي  ه، ويس  جنهم ويع  ذهبم،
لِّ  م ب  الرفق والل  ني، وكتب  ت ل  ه الكت  ب، وك  م. وك  م!! وم  ع ه  ذا مل يق  ل وك  م كُ العلم  اء الكب  ار، 

ة الس نة، مل يق ل اإلمام امحد بن حنبل وه و   ن اص طلى بن ار ه ذه الفتن ة، و ال غ ْيه م ن أئم 
و مل يق ل أح د م نهم : ال جي وز ال دخول يف وظ ائفهم، العس كرية و أحد : إن امل أمون ك افر، 

 ال غْيها!!
 فانظر الفرق بني ميزان صاحب هذا الكتاب، وبني ما عليه أهل السنة واجلماعة!

وبين وا وعلى كل حال فقد أفرد العلماء مسألة احلكم بغْي م ا أن زل اهلل بالبح ث والتحري ر، 
فانظر إىل فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رمح ه اهلل، وفت اوى رمحهم اهلل تفاصيلها، 

الشيخ حممد بن صاحل بن عثيم ني رمح ه اهلل، وفت اوى الش يخ حمم د ناص ر ال دين األلب اين رمح ه 
 سألة.يف هذه امل –إن شاء اهلل تعاىل  –اهلل، وفتاوى اللجنة الدائمة، فستجد برد اليقني 

قق القضية فيها تفصيل، وتطبق عليه القاعدة املتعلقة بتكفْي املعني، من حت أنواملقصود : 
مل يطبق هذا األمر على  –هداه اهلل  -قيام احلجة، وثبوت الشروط، وانتفاء املوانع، واملؤلف 

 وجهه، فإنا هلل وإنا إليه راجعون!
األصـل األول وأهمل الكالم عـن ( والمؤلف ركا كالمه عن البراءة من المشركين، 5

وهو تحقيق التوحيد لرب العالمين، وكأن منهج األنبيـاء المقـدم فيـه واألصـل األول هـو 
هــذه البــراءة، مــع أن الحقيقــة لكــل مــن تأمــل القــرمن العظــيم : أن مــنهج األنبيــاء فــي 

 هو البدء بتحقيق إخال، العبادة هلل رب العالمين.الدعوة 
، وه  ذه ه  ي دع  وة األنبي  اء؛  ه  و عب  ادة اهلل وتوحي  دهل واألس  اس األو موض وع اإلص  الح إن 

َوَلَق ْد بَ َعثْ نَ ا يف ُك لِّ أُمَّ ٍة َرُس والً َأِن إذ كل نِب أرسله اهلل إىل قوم ه هب ذا املوض وع، ق ال تع اىل: 
ُهْم َم ْن حَ  ُهْم َم ْن َه َدى اللَّ ُه َوِم ن ْ قَّ ْت َعَلْي ِه الضَّ الَلُة َفِس ْيُوا اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِم ن ْ

ِبنيَ   .(36)النحل: يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
 َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّ ُه ال إِلَ َه ِإالَّ أَنَ ا فَاْعبُ ُدونِ وقال تعاىل: 

 .(25نبياء:أل)ا
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َلَقْد أَْرَس ْلَنا نُوح اً ِإىَل قَ ْوِم ِه فَ َق اَل يَ ا قَ  ْوِم اْعبُ ُدوا اللَّ َه فهذا نوح عليه السالم يقول تعاىل: 
 .(59ألعراف:ا) َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْرُُه ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ 

 َع اٍد َأَخ اُهْم ُه وداً قَ اَل يَ ا قَ  ْوِم اْعبُ ُدوا َوِإىَل وهذا هود عليه الصالة والسالم يقول تع اىل: 
رُُه أََفال تَ ت َُّقونَ   .(65ألعراف:ا) اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

َوِإىَل ََثُ  وَد َأَخ  اُهْم َص  احِلاً قَ  اَل يَ  ا قَ   ْوِم وه  ذا ص  احل علي  ه الص  الة والس  الم، يق  ول تع  اىل: 
لَ ٍه َغي ْ رُُه قَ ْد َج اَءْتُكْم بَ ي ِّنَ ةن ِم ْن َربُِّك ْم َه ِذِه نَاقَ ُة اللَّ ِه َلُك ْم آيَ ًة فَ َذُروَها اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِ 

 .(73ألعراف:ا) تَْأُكْل يف أَْرِض اللَِّه َوال ََتَسُّوَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذابن أَلِيمن 
ْدَيَن َأَخ اُهْم ُش َعْيباً قَ اَل يَ ا قَ  ْوِم َوِإىَل َم وهذا شعيب عليه الص الة والس الم، يق ول تع اىل: 

 َوال اْعبُ   ُدوا اللَّ   َه َم   ا َلُك   ْم ِم   ْن إِلَ   ٍه َغي ْ   رُُه قَ   ْد َج   اَءْتُكْم بَ ي ِّنَ   ةن ِم   ْن َربُِّك   ْم فَ   َأْوُفوا اْلَكْي   َل َواْلِمي   زَانَ 
َها َذِلُك   ْم َخي ْ   رن َلُك   ْم ِإْن ُكْن   ُتْم تَ ْبَخُس   وا النَّ   اَس َأْش   َياَءُهْم َوال تُ ْفِس   ُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْع   َد ِإْص   الحِ 

 .(85ألعراف:ا) ُمْؤِمِننيَ 
َوِإبْ  رَاِهيَم ِإْذ قَ اَل لَِقْوِم ِه اْعبُ ُدوا وهذا إبراهيم عليه الص الة والس الم، يق ول تب ارك وتع اىل: 

 .(16)العنكبوت: اللََّه َوات َُّقوُه َذِلُكْم َخي ْرن َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
 إىل اليمن. بن جبل  ملا يعث معاذ ذا ما فعله الرسول وه
َلمَّا بَ َعَث النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَعاَذ بْ َن َجبَ ٍل ِإىَل حَنْ ِو أَْه ِل : "يَ ُقوُل  اْبَن َعبَّاسعن 

ْلـــَيُكْن َأواَل َمـــا تَـــْدُعوُهْم ِإلَـــى َأْن فَـ ِإنَّ   َك تَ ْق  َدُم َعلَ   ى قَ    ْوٍم ِم  ْن أَْه   ِل اْلِكتَ  اِب  :الْ  َيَمِن قَ   اَل لَ  هُ 
ــُدوا اللاــَه تـََعــاَلى فَــِإَذا َعَرفُــوا َذلِــكَ  ْ  َس َص  َلَواٍت يف  يـَُوحِّ ََ فَ  َأْخربُْهْم َأنَّ اللَّ  َه قَ ْد فَ   َرَض َعلَ  ْيِهْم 

تَ  َرَض َعلَ  لَ ِتِهْم فَ ِإَذا َص لَّْوا فَ َأْخربُْهْم َأنَّ اللَّ َه اف ْ ْيِهْم زََك اًة يف أَْم َواهلِِْم تُ ْؤَخ ُذ ِم ْن َغنِ يِِّهْم يَ ْوِمِهْم َولَي ْ
ُهْم َوتَ َوقَّ َكرَاِئَم أَْمَواِل النَّاسِ   .(1)"فَ تُ َردُّ َعَلى َفِقْيِِهْم فَِإَذا أَقَ رُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمن ْ

نْ َس ِإالَّ َوَم ا َخَلْق ُت اجْلِ نَّ َواوهذا هو ما خلق اهلل تع اىل اجل ن واإلن س ل ه، ق ال تع اىل:  أْلِ
 .(56ريات:ا)الذ لِيَ ْعُبُدونِ 

فال   ذين ي   دعون إىل اإلص   الح وجيعل   ون دع   وهتم اإلص   الحية يف القض   ايا السياس   ية أو يف 
القضايا االقتصادية، أو توزيع الثروة، أو حنو ذلك فهؤالء عملوا عمالً ليس عليه أم ر الرس ول 

                                           
(، ومس  لم يف كت  اب اإلمي  ان ب  اب 7372، ح  ديث رق  م )أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب التوحي  د ب  اب دع  اء الن  ِب ( 1)

 (.19وشرائع اإلسالم، حديث رقم )الدعاء إىل التوحيد 
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 .فهو رد عليهم  
ه  و موض  وعه ومقص  ده، فق  د خ  الف م  نه  األنبي  اء ، فم  ن أراد اإلص  الح ومل جيع  ل ه  ذا 

 وترك ما عليه اإلصالح الشرعي عند أهل السنة واجلماعة.
وانظ  ر يف م  ن ي  زعم اإلص  الح ويتس  مى بامس  ه ه  ذه األي  ام، َت  ده خمالف  اً هل  ذا الض  ابط اش  د 

ه ذا  املخالفة، فتوزيع الثروة هج ْياه لي ل هن ار، و منازع ة األم ر أهل ه، ديدن ه، ف ال ش أن ل ه م ع
 الضابط أصاًل، إال من باب ذر الرماد على العيون كما يقولون!

 ه ذا يرتك وا ومل وأس بابه الش رك ب راثن م ن وإنقاذهم اخلْي إىل البشر هلداية جاءوا األنبياءف  ]
 موك    ب ق   ادة م   ن األم   ور وأزّم   ة الس   لطة ب    انتزاع الص   احلة اإلنس   انيَّة عناص   ر جبم   ع ويش   تغلوا
 الناـــا  لهـــم اســـتجاب فـــإذا والخيـــر العقيـــدة علـــى الناـــا  يربـــون بـــل ال   دنيا، يف احلض   ارة
 ال ليقولـوا الناـا  جاهدوا اهلل سبيل في للجهاد منها ينطلقون التي األرض لهم ووحدت

 يصــل لــم وإن وأقــذاره، وأوضــاره الشــرك مــن ويتبــرؤا التوحيــد كلمــة  ويعلنــوا اهلل إال إلــه
 لجبـــابرة والتهديـــدات التصـــريحات ههـــذ مثـــل يطلقـــوا لـــم المســـتوى هـــذا إلـــى أتبـــاعهم
 أمانـة أعظـم يحملون كانوا  ولو والنكبات للويالت المعفاء أتباعهم يعرضوا ولم األرض

 .التوحيد وهو المبادئ أسمى إلى ويدعون
 يفت ك الش رك وهو األدواء أعظم وتركوا األنبياء منه  عن أعرضوا الذين باملساكني فكيف
 متض امنة كتل ة  الص احلة العناص ر م ن جيمع وا أن يري دون مثّ  حس اهبم يف ه ذا ي دخل ومل باألمم
 !!أبصارهم؟ مطمح وجعلوه ألنفسهم رمسوه ما إىل هبم ليصلوا مجاعيَّة وقوَّة

 األنبي   اء عقي   دة ع   ن ختلين   ا ق   د وحن   ن الص   احلة العناص   ر هب   ذه ن   أيت أي   ن م   ن بربّ   ك يل فق   ل
 .(1)[!!السماء؟ من علينا أهتبط!! والدعوة؟ الرتبية يف ومنهجهم

 فهذا منه  األنبياء كما جاء يف القرآن العظيم، ال كما يقرره صاحب كتاب ملة إب راهيم!
مل  ؛ فإن ه وهذا هو الواقع يف سْية الرسول الكرمي حممد عليه أفض ل الص الة وأزك ى التس ليم

ي دخل يف ه ذه املواجه ات ال يت ي  دعو إليه ا ص احب الكت اب، إمن  ا أم ر بال دعوة والرف ق فيه  ا، 
ادُْع ِإىَل َس    ِبيِل َربِّ    َك بِاحلِْْكَم    ِة َواْلَمْوِعظَ    ِة احلََْس    َنِة بش    ارة والن    ذارة،  ت    ثالً قول    ه تع    اىل: وال

                                           
   .  151-150من كالم الشيخ ربيع املدخلي سلمه اهلل، من كتابه منه  األنبياء يف الدعوة إىل اهلل ص( 1)
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 َوَج  اِدهْلُْم بِ  الَّيِت ِه  َي َأْحَس  ُن ِإنَّ َربَّ  َك ُه  َو أَْعلَ  ُم مبَ  ْن َض  لَّ َع  ْن َس  ِبيِلِه َوُه  َو أَْعلَ  ُم بِاْلُمْهتَ  ِدينَ 
 .(125)النحل:

وم ا ج اء م ن تص رُيه ب الرباءة يستدل بقصة سيدنا إبراهيم عليه الصالة والس الم، واملؤلف 
 من قومه، ويفسر هذه الرباءة باملواجهة على الطريقة اليت يدعو ليها، فهل أصاب يف ذلك؟!
إن سيدنا إبراهيم واجه قومه باحلجة والربهان، وباحلوار، فلم يُعم ل ف يهم الس الح ومل يق م 

يقم بالعمليات التدمْيية اليت نراها اليوم من بعض الناس، بدعوى أهن م عل ى بالتفجْيات، ومل 
 ملة إبراهيم، وان هذا من مقتضيات الرباءة من الكفر وأهله!

ه ل إب راهيم علي ه الص  الة والس الم طب ق ال  رباءة م ن الكف ر وأهل ه بالطريق  ة ال يت ي دعو إليه  ا 
 صاحب الكتاب؟!

 السالم.هيم عليه الصالة و وألنقل لك عرضا موجزاً عن قصة إبرا
 املرس   لني، س   يد اهلل أم   ر ال   ذي اهلل، خلي   ل إب   راهيم – احلنف   اء املوح   دين وإم   ام األنبي   اء أب   و]
 .(1)ومنهجه هبديه  واالهتداء بدعوته واالئتساء باتباعه وأمته النبيني وخاُت
. امًا آهِلًَة ِإينِّ أَرَاَك َوقَ ْوَمَك يف َضالٍل ُمِبنيٍ َوِإْذ قَاَل إِبْ رَاِهيُم أِلَبِيِه آَزَر أَتَ تَِّخُذ َأْصنَ  :تعاىل قال

فَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى . وََكَذِلَك نُرِي إِبْ رَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 
فَ َلمَّا رَأى اْلَقَمَر بَازِغًا قَاَل َهَذا َرِبِّ فَ َلمَّا أََفَل .  اْْلِفِلنيَ َكوَْكبًا قَاَل َهَذا َرِبِّ فَ َلمَّا أََفَل قَاَل ال أُِحبُّ 

فَ َلمَّا رَأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا َرِبِّ َهَذا َأْكبَ ُر . قَاَل لَِئْن ملَْ يَ ْهِدين َرِبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنيَ 
ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت َواأْلَْرَض  .قَ ْوِم ِإينِّ بَرِيءن ِ َّا ُتْشرُِكونَ  فَ َلمَّا أَفَ َلْت قَاَل يَا

 .(79-74)األنعام: َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
دع  وة ح  ارة قوي  ة متدفق  ة إىل توحي  د اهلل، وإخ  الص ال  دين ل  ه ونب  ذ الش  رك ورفض  ه، تب  دأ باألس  رة 

 َتتد إىل األمة حتارب الشرك واألصنام، وتزلزل الشرك بالكواكب.و 
ويس   لك خلي   ل اهلل أق   وم الط   رق يف املن   اظرة واحملاّج   ة، إلقام   ة حج   ة اهلل ودح   ض الش   رك وباطل   ه 

ف  التعبْي باألص  نام حتق  ْي ْلهل  تهم املزعوم  ة املص  طنعة، وتس  فيه ألحالمه  م ورص  ده للكواك  ب  وش  بهه.
ل  و اْلخ  ر وه  ي تغي  ب وتأف  ل ع  نهم ليأخ  ذ م  ن حاهل  ا الربه  ان الواض  ح عل  ى امل  ذكورة واح  داً واح  داً ت

                                           
َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  إشارة إىل قوله تعاىل:( 1) ، وإىل (123)النحل: مُثَّ أَْوَحي ْ

  .(95)آل عمران: ُقْل َصَدَق اللَُّه فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ قوله تعاىل: 
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 بطالن ما يزعمون من ألوهيتها.
فم ن يرع  اهم وُيفظه م وي  دبر ش ؤوهنم وش  ؤون ه  ذا الك ون ح  ني غياهب ا وأفوهل  ا، وإذن فعل  يهم أن 

إهله  م احل  ق، يرفض  وا ه  ذه اْلهل  ة املزعوم  ة الباطل  ة ويكف  روا هب  ا، وينفض  وا أي  ديهم منه  ا، ويتجه  وا إىل 
الذي فطر السموات واألرض، والذي ال يغيب وال ُيول ويعلم مجيع أح واهلم ومطل ع عل ى حرك اهتم 

 وسكناهتم ويرعاهم وُيفظهم ويدبر شؤوهنم.
 حج  قوية يستمدها من الواقع امللموس والكون املنظور.

 ّ{ ِإْذ قَ اَل أِلَبِي ِه يَ ا أَبَ ِت مِلَ تَ ْعبُ ُد َم ا اَل 41ًا}َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب إِبْ رَاِهيَم إِنَُّه َكاَن ِصدِّيقاً نَِّبي
{ يَ   ا أَبَ   ِت ِإينِّ قَ   ْد َج   اءين ِم   َن اْلِعْل   ِم َم   ا مَلْ يَْأتِ   َك 42َيْس   َمُع َواَل يُ ْبِص   ُر َواَل يُ ْغ   ِِن َعن   َك َش   ْيئًا}

ْيطَاَن ِإنَّ الشَّ     ْيطَاَن َك     اَن لِل     رَّمْحَِن { يَ     ا أَبَ     ِت اَل تَ ْعبُ     ِد الشَّ     43فَ     اتَِّبْعِِن أَْه     ِدَك ِص     رَاطاً َس     وِيًّا}
{ 45{ يَ  ا أَبَ  ِت ِإينِّ َأَخ  اُف َأن مَيَسَّ  َك َع  َذابن مِّ  َن ال  رَّمْحَن فَ َتُك  وَن لِلشَّ  ْيطَاِن َولِيّ  ًا}44َعِص  يًّا}

{ قَ  اَل َس  اَلمن 46ْرين َمِليّ  ًا}قَ  اَل أَرَاِغ  بن أَن  َت َع  ْن آهِلَ  يِت يَ  ا إِبْ  راِهيُم لَ  ِئن ملَّْ تَنتَ  ِه أَلَْرمُجَنَّ  َك َواْهُج  
{ َوأَْعتَ زُِلُكْم َوَم  ا تَ ْدُعوَن ِم  ن ُدوِن اللَّ ِه َوأَْدُع  و 47َعَلْي َك َسَأْس تَ ْغِفُر لَ  َك َرِبِّ إِنَّ ُه َك  اَن ِب َحِفيّ ًا}

نَ ا لَ ُه { فَ َلمَّ ا اْعتَ  َزهَلُْم َوَم ا يَ ْعبُ ُدو 48َرِبِّ َعَس ى َأالَّ َأُك وَن بِ ُدَعاء َرِبِّ َش ِقيًّا} َن ِم ن ُدوِن اللَّ ِه َوَهب ْ
نَ   ا هَلُ   م مِّ   ن رَّمْحَِتنَ   ا َوَجَعْلنَ   ا هَلُ   ْم ِلَس   اَن ِص   ْدٍق 49ِإْس   َحاَق َويَ ْعُق   وَب وَُك   اّلً َجَعْلنَ   ا نَِبيّ   ًا} { َوَوَهب ْ

 .(50 – 41مرمي: ) {50َعِليًّا}
الق   ومي، وهت   دي  دع   وة ح   ارّة إىل التوحي   د، قائم   ة عل   ى العل   م واملنط   ق والعق   ل وعل   ى اخلل   ق

الض  ال إىل الص  راط املس  تقيم يقابله  ا تعص  ب أعم  ى يق  وم عل  ى اهل  وى واجله  ل والعن  اد واملك  ابرة 
  وإالّ فكيف يعبد وخيضع ملن ال يسمع وال يبصر وال يغِن عنه شيئاً؟

هو العلم الذي يعتز  ب ه مجي ع األنبي اء وب ه يص ولون عل ى  –أيها القار،  –إن علم التوحيد 
 جلهل والشرك.الباطل وا

ه   و  –عل   م األنبي   اء اهل   ادي إىل احل   ق واملنق   ذ م   ن الض   الل والش   رك  –فاجله   ل  هب   ذا العل   م 
 اجلهل املميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر.

 ًيَا أََبِت ِإينِّ َقْد َجاَءين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعِِن أَْهِدَك ِصرَاطاً َسوِيّا. 
هذه اجل والت القوي ة الواعي ة يق وم هب ا إب راهيم ص لى اهلل علي ه وس لم  يف مي دان ال دعوة  وبعد

إىل اهلل دع  وة األس  رة واألم  ة ال  يت أق  ام فيه  ا عل  ى أبي  ه وقوم  ه احلج    الدامغ  ة واج  ه هب  ذه ال  دعوة 
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 العظيمة ذلك احلاكم اجلبار الطاغية املتأله بكل قوة وشجاعة.
 الَِّذي َحاجَّ إِبْ رَاِهيَم يف رَبِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َرِبَِّ َأملَْ تَ َر ِإىَل  قال تعاىل:

ِق َفْأِت الَِّذي ُُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل إِبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِ 
 .(258)البقرة: ِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ هِبَا ِمَن اْلَمغْ 

لق  د دع  ا إب  راهيم ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  ه  ذا الطاغي  ة املتأل  ه إىل توحي  د اهلل واإلمي  ان بربوبيت  ه 
 ة.وألوهيته، فطغى واستكرب عن اإلجابة إىل توحيد اهلل وأىب التنازل عن دعوى الربوبي
رِب ال ذي  :فحاّجه إبراهيم  وناظره هذه املناظرة النّْية الرباهني الواضحة املعامل قال إبراهيم

 أي: املنفرد باخللق والتدبْي واإلحياء واإلماتة. ُييي ومييت
 فقال الغِب املتجرب: أنا أحيي وأميت،  أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه.

ه وتضليل لألغبياء وحيدة عن اجلواب، ألن قصد إبراهيم عليه الص الة وهذا اجلواب فيه َتوي
والس   الم أن رب   ه ينش     احلي   اة يف اإلنس   ان واحلي   وان والنب   ات م   ن الع   دم، ويرده   ا إىل األم   وات 
بقدرته وأنَّه ه و ال ذي ميي ت الن اس واحليوان ات بآجاهل ا بأس باب ربطه ا وبغ ْي أس باب، فلم ا رآه 

ملزم اً ل ه بتص ديق قول ه،  –يالً رمب ا انطل ى عل ى األغبي اء واهلم  ، ق ال إبراهيم ميوه وي دجل ت دج
ف إن اهلل ي أيت بالش مس م ن املش رق ف ات هب ا م ن املغ رب فبه ت ال ذي   :–إن كان كم ا ي زعم 

أي: وقف متحْياً مشدوهاً، منقطع احلج ة ق د ألق م حج راً وأخ رس لس انه وزه ق باطل ه،  كفر
 ًإن الباطل كان زهوقا. 

درس مل  ن ألق  ى الس  مع وه  و ش  هيد، إهن  ا دع  وة إىل التوحي  د، َتث  ل قم  ة اإلخ  الص  ويف ه  ذا
واحلكمة والعقل، وتأيت البيوت من أبواهبا وتنطل ق م ن حي ث أراد اهلل، ال مص ارعة عل ى املل ك، 

 وال منافسة على احلكم.
ول  و ك  ان ه  دف إب  راهيم علي  ه الص  الة والس  الم الوص  ول إىل احلك  م لس  لك منهج  اً غ  ْي ه  ذا 

مل  نه ، ولوج  د  م  ن يلت  ف حول  ه ويص  فق ل  ه ولك  ن ي  أىب اهلل وأنبي  اؤه وص  احلو ال  دعاة م  ن أتب  اع ا
األنبي  اء حق  اً يف ك  ل زم  ان ومك  ان إالّ س  لوك طري  ق اهلداي  ة والرش  اد  وبي  ان احل  ق وإقام  ة احلج  ة 

 على املكابرين واملعاندين.
وه وأَته  ا، أق  ام احلج  ة وق  د ق  ام إب  راهيم علي  ه الس  الم هب  ذا الواج  ب العظ  يم عل  ى أكم  ل الوج  

عل  ى أبي  ه وقوم  ه حكوم  ة وش  عباً، فلم  ا رأى م  نهم اإلص  رار عل  ى الش  رك والكف  ر واإلقام  ة عل  ى 
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 الباطل والضالل جلأ إىل اإلنكار والتغيْي باليد والقوة.
 فمن أين يبدأ بالتغيْي وما هو األسلوب الرشيد لتغيْي هذا الواقع املظلم اجلامث على أمته؟

 ولة ألهنا منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضالل؟!! أيثور على الد
 كيف ال واحلاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ 

ملاذا ال يدبر انقالباً يطيح فيه هبذه احلكومة الكافرة وعلى رأسها جبّار متأله وبذلك يقض ي 
علي  ه الص  الة  عل  ى ك  ل أل  وان الفس  اد والش  رك وتق  وم عل  ى أنقاض  ه الدول  ة اإلهلي  ة بقي  ادة إب  راهيم

 والسالم؟!! 
حاشا األنبياء وحاش ا ن زاهتهم م ن س لوك ه ذه الط رق أو التفك ْي فيه ا فإهن ا ط رق  :واجلواب

 الظلمة واجلهلة والسفهاء وطاّلب الدنيا وامللك.
إن األنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إىل احلق وإنقاذ من الباطل والشرك فإذا امت دت أي ديهم 

ل  م الن  اس وأعقله  م ف  ال ب  د أن تب  دأ بالقض  اء  عل  ى من  ابع الش  رك والض  الل إىل التغي  ْي وه  م أع
 احلقيقية وكذلك فعل إبراهيم احلليم الرشيد البطل الشجاع.

َنا إِبْ رَاِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَ ْبُل وَُكنَّا بِه َعاِلِمنَي}وقال تعاىل:  { ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه 51َوَلَقْد آتَ ي ْ
{ قَاَل لََقْد 53{ قَالُوا َوَجْدنَا آبَاءنَا هَلَا َعاِبِديَن}52لتََّماثِيُل الَّيِت أَنُتْم هَلَا َعاِكُفوَن}َما َهِذِه ا

ِعِبنَي}54ُكنُتْم أَنُتْم َوآبَاؤُُكْم يف َضاَلٍل مُِّبنٍي} { قَاَل 55{ قَاُلوا َأِجْئتَ َنا بِاحلَْقِّ أَْم أَنَت ِمَن الالَّ
{ َوتَاللَِّه 56السََّماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفطََرُهنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكم مَِّن الشَّاِهِديَن} َبل رَّبُُّكْم َربُّ 

{ َفَجَعَلُهْم ُجَذاذًا ِإالَّ َكِبْيًا هلَُّْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه 57أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بَ ْعَد َأن تُ َولُّوا ُمْدِبرِيَن}
ْعَنا فَ ىًت َيْذُكرُُهْم 59وا َمن فَ َعَل َهَذا بِآهِلَِتَنا إِنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمنَي}{ قَالُ 58يَ ْرِجُعوَن} { قَالُوا مسَِ

{ قَالُوا أَأَنَت 61{ قَاُلوا فَْأتُوا بِِه َعَلى أَْعنُيِ النَّاِس لََعلَُّهْم َيْشَهُدوَن}60يُ َقاُل لَُه إِبْ رَاِهيُم}
{ قَاَل َبْل فَ َعَلُه َكِبْيُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإن َكانُوا 62بْ رَاِهيُم}فَ َعْلَت َهَذا بِآهِلَِتَنا يَا إِ 

{ مُثَّ نُِكُسوا َعَلى 64{ فَ َرَجُعوا ِإىَل أَنُفِسِهْم فَ َقالُوا إِنَُّكْم أَنُتُم الظَّاِلُموَن}63يَنِطُقوَن}
فَ تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَنَفُعُكْم َشْيئاً { قَاَل أَ 65ُرُؤوِسِهْم لََقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلء يَنِطُقوَن}

{ قَالُوا َحرُِّقوُه 67{ ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه أََفاَل تَ ْعِقُلوَن}66َواَل َيُضرُُّكْم}
{ 69دًا َوَساَلمًا َعَلى إِبْ رَاِهيَم}{ قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكوين بَ رْ 68َوانُصُروا آهِلََتُكْم ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي}

 .(70–51األنبياء: ) {70َوأَرَاُدوا بِِه َكْيداً َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِيَن}
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 آتى اهلل إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك.        
ه  ذا الن  ِب احلك  يم الرش  يد واج  ه فس  اداً يف العقي  دة، وفس  اداً يف احلك  م، أم  ة احن  ط تفكْيه  ا 

لت عقوهل   ا، فعب   دت األص   نام م   ن األخش   اب واألحج   ار والكواك   ب، وحتكمه   ا حكوم   ة وض   
 فاسدة يقودها جبّار متأله فأسلسوا له القياد.

 فمن أين يبدأ باإلصالح يا ترى؟ 
أيب  دأ مبص  اولة احل  اكم ألن  ه قطع  اً ُيك  م بغ  ْي ش  ريعة اهلل وُيك  م بق  وانني وتش  ريعات جاهلي  ة، 

ة جه اراً وح ق التش ريع أو يب دأ بإص الح العقي دة عقي دة األم ة ال شك يف  ذلك، ويدعي الربوبي
 وعقيدة احلكومة اجلاهلية؟ 

الق  رآن ُي  دثنا ع  ن ه  ذا الن  ِب الرش  يد إم  ام األنبي  اء أن  ه ب  دأ بإص  الح العقي  دة أي ال  دعوة إىل 
توحيد اهلل وإخالص العب ادة ل ه وح ده وحمارب ة الش رك والقض اء علي ه وعل ى أس بابه واقتالع ه م ن 

وجـــادلهم فـــي هـــذا المجـــال ه، ف   دعاهم فع   الً إىل توحي   د اهلل ونب   ذ عب   ادة م   ا س   واه، ج   ذور 
وجادلوه، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سالح مـن أسـلحة 

ح  ىت أجل  أهم إىل االع  رتاف ب  الظلم والض  الل والتعص  ب األعم  ى واجلم  ود القات  ل عل  ى  الحجــة
 . ْدنَا آبَاءنَا هَلَا َعاِبِدينَ قَالُوا َوجَ  تقليد اْلباء: 

فلم  ا رأى إب  راهيم أه  واء جاحم  ة وعق  والً متحج  رة، دب  ر هل  م مكي  دة ورس  م هل  م خط  ة حكيم  ة 
 شجاعة لتحطيم آهلتهم، وُت  تنفيذ هذه اخلطة بكل قوة وشجاعة وجرأة.

وأث  ار ه  ذا العم  ل البط  ويل احلكوم  ة والش  عب ض  ده، واس  تدعوه للمحاكم  ة العلني  ة، ووجه  وا 
بَ ْل فأج اهبم بأس لوب هتكم ي س اخر:    أَأَنَت فَ َعْلَت َهَذا بِآهِلَِتنَ ا يَ ا إِبْ  رَاِهيمُ  ليه االهتام  إ

 . فَ َعَلُه َكِبْيُُهْم َهَذا فَاْسأَلُوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقونَ 
مُثَّ  فك ان ه  ذا اجل واب التهكم  ي املفح م كالص  اعقة العنيف ة ه  وت عل ى رؤوس  هم املخبول  ة،

 .(65نبياء:أل)ا ُسوا َعَلى ُرُؤوِسِهْم لََقْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء يَ ْنِطُقونَ نُكِ 
مث مل   ا أع   وزهم س   الح احلج   ة جل   أوا إىل الق   وة، س   الح ك   ل ع   اجز ع   ن احلج   ة يف ك   ل زم   ان 

 .(68نبياء:أل)ا قَالُوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آهِلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِلنيَ  ومكان:
قُ ْلنَ ا يَ ا نَ اُر ُك وين بَ  ْرداً خليله إبراهيم ورد اهلل كي د الك افرين اخلاس رين يف حن ورهم:  و ى اهلل

 .(70-69نبياء:أل)ا َوأَرَاُدوا بِِه َكْيداً َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسرِينَ . َوَسالماً َعَلى إِبْ رَاِهيمَ 
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برداً وسالماً على إب راهيم آي ة وكان يف  اة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حوهلا اهلل 
عظيمة من أعظم آيات اهلل على نبوته وصدقه وصدق ما جاء ب ه م ن التوحي د وبط الن م ا ه م 

 عليه من الشرك والضالل.
وكاف   أ اهلل إب   راهيم علي   ه الس   الم عل   ى ه   ذه ال   دعوة احلكيم   ة وعل   ى ه   ذا اجله   اد والتض   حية 

نَ    اُه َوُلوط    اً ِإىَل اأْلَ  الرائع    ة: نَ    ا لَ    ُه ِإْس    َحاَق 71ْرِض الَّ    يِت بَارَْكنَ    ا ِفيَه    ا لِْلَع    اَلِمنَي}َوَ َّي ْ { َوَوَهب ْ
نَ ا إِلَ ْيِهْم ِفْع َل 72َويَ ْعُقوَب نَاِفَلًة وَُكاّلً َجَعْلَنا َصاحِلِنَي} { َوَجَعْلنَ اُهْم أَِئمَّ ًة يَ ْه ُدوَن بَِأْمرِنَ ا َوَأْوَحي ْ

 . (1)[(73-71)األنبياء: {73الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن} اخْلَي ْرَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاء
 كانت  وكلها القرآن يف اهلل  كررها  قد والسنَّة الكتاب يف واضحة -مثالً - إبراهيم قّصة إنَّ ]
 وبعد ذلك إىل ُأجل  عندما وباليد والربهان باحلجة األوثان حتطيم ويف التوحيد سبيل يف جهاداً 
 قام وشعباً، حكومة املعاندين املشركني على الدامغة القاهرة احلج  وأقام املبني غالبال بّلغ أن

 أشدّ  يعاقبوه أن وأرادوا به فبطشوا ألوثاهنم الغضب فأخذهم وأوثاهنم معبوداهتم بتحطيم
 فَاِعِلنيَ  قَالُوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آهِلََتُكْم ِإْن ُكْنُتمْ  فيها ألقوه مثَّ  ناراً  له فأججوا العقاب

 .(68نبياء:أل)ا
 قُ ْلنَ  ا يَ  ا نَ  اُر ُك  وين بَ   ْرداً َوَس  الماً َعلَ  ى إِبْ   رَاِهيمَ  مك  رهم م  ن و   اه كي  دهم  م  ن اهلل فأنق  ذه

 .(69نبياء:أل)ا
 إىل مه اجراً  وغ ادرهم ت ركهم اهلل ل دعوة اس تجابتهم م ن أمل ه وانقط ع مداه عنادهم بلغ ملّا مثَّ 
 .(26)العنكبوت: َوقَاَل ِإينِّ ُمَهاِجرن ِإىَل َرِبِّ إِنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ فَآَمَن لَُه لُوطن  اهلل

 .إليها السبيل َتهيد وال العدد إعداد وال السياسيَّة االنقالبات من شيئاً  عنه اهلل يذكر ومل
 ؛السالم عليه إبراهيم قّصة ولنكمل
 وه   ي مكَّ   ة إىل إمساعي   ل وابن   ه اجره    بزوجت   ه ذه   ب زم   ن بع   د مثّ  الش   ام إىل هجرت   ه كان   ت

 اهلل م ن ب إذن وول ده زوجت ه وت رك امل اء، ح ىت احلي اة أس باب ك لّ   وم ن الس كان م ن خالية آنذاك
 دع ا مثَّ  البي ت بوجه ه اس تقبل يرون ه، ال حيث الثنيَّة عند كان  إذا حىت فانطلق الشام، إىل وعاد
ْس َكْنُت ِم ْن ُذرِّيَّ يِت بِ َواٍد َغ ْْيِ ِذي َزرٍْع ِعْن َد بَ ْيتِ َك رَب ََّنا ِإينِّ أَ : فقال يديه، ورفع الكلمات هبؤالء

                                           
  .62-54منه  األنبياء يف الدعوة إىل اهلل للشيخ ربيع املدخلي صمابني املعقوفتني ، والتعليق عليه من كتاب ( 1)
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 .(37براهيم: من اْليةإ) اْلُمَحرَّمِ 
رَب َّنَ  ا لُِيِقيُم  وا الصَّ  الَة فَاْجَع  ْل أَْفئِ  َدًة ِم  َن النَّ  اِس تَ ْه  ِوي إِلَ  ْيِهْم : فق  ال ذل  ك م  ن الغاي  ة ب  ني مثّ 

 .(37براهيم: من اْليةإ) لَُّهْم َيْشُكُرونَ َواْرزُق ُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت لَعَ 
 يص ادف إذ جي ده فل م م رّتني -الس الم علي ه- إمساعي ل ابن ه -الس الم عليه- إبراهيم زار وقد
 فص نعا إلي ه ق ام رآه فلم ا فوج ده الثالث ة يف زاره مثّ  أدراج ه، إب راهيم فيع ود الرزق، البتغاء خروجه

 .بأمر أمرين اهلل إنَّ ! إمساعيل يا: قال مثّ  بالوالد، والولد بالولد الوالد يصنع ما
 وتعينِن؟: قال رّبك، أمرك ما فاصنع: قال
 م  ا عل  ى مرتفع  ة أكم  ة إىل وأش  ار بيت  اً  هن  ا ه  ا أب  ِن أن أم  رين اهلل ف  إن: ق  ال وأعين  ك،: ق  ال
 يب  ِن وإب  راهيم باحلج  ارة ي  أيت إمساعي  ل فجع  ل البي  ت م  ن القواع  د رفع  ا ذل  ك فعن  د: ق  ال حوهل  ا،
)البق رة: م ن  رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنْ َت السَّ ِميُع اْلَعلِ يمُ : يقوالن ومها احلجارة، يناوله يلوإمساع
 .(1)(127اْلية

 مث احلج     عل   يهم ويق   يم اهلل، إىل قوم   ه ي   دعو وه   و والس   نَّة الكت   اب يف إب   راهيم قّص   ة فه   ذا
 وق د زرع ذي غ ْي ب واد مبّك ة إمساعي ل دهول  إىل الش ام من رحلته وهذه يهاجر، مثّ  أوثاهنم ُيطّم
 وق  ال البي ت ببن  اء قام ا ول ده ش  بّ  مل ا مثّ  في ه وض  عه م ن الغاي  ة وب نّي  ال وادي ه  ذا يف ول ده وض ع
 .(125)البقرة: من اْلية ْن َطهِّرَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجودِ أ :هلما اهلل

 ول ده وض عه مث الشام بادية إىل احلضارة بالد بالده من هجرته عمالاأل هذه من يؤخذ فهل
رَب َّنَ  ا ِإينِّ  أعلنه  ا ال  يت غايت  ه وم  ن احلي  اة، أس  باب وم  ن الس  كان م  ن خ  الٍ  زرع ذي غ  ْي بل  د يف

ب  راهيم: م  ن إ) الصَّ  الةَ َأْس  َكْنُت ِم  ْن ُذرِّيَّ  يِت بِ  َواٍد َغ  ْْيِ ِذي َزرٍْع ِعْن  َد بَ ْيتِ  َك اْلُمَح  رَِّم رَب َّنَ  ا لُِيِقيُم  وا 
 انق  الب إلح  داث الع  دد ويع  د الس  بيل ميّه  د ك  ان  أنَّ  ه األعم  ال ه  ذه م  ن يؤخ  ذ ه  ل، (37اْلي  ة

 .(2)[!!سياسي؟
 هذا جممل قصة إبراهيم، فهل رأيت منه الرباءة بالطريقة اليت قررها املؤلف؟!!

 هل رأيت يف قصته غْي املواجهة باحلوار وباحلكمة؟!

                                           
خمتص   ر م   ن ح   ديث طوي   ل أخرج   ه البخ   اري يف كت    اب األنبي   اء، ب   اب يزف   ون النس   الن يف املش   ي، ح   ديث رق    م ( 1)

 قاله الشيخ ربيع غفر اهلل له.(. 3364)
  .175-173منه  األنبياء يف الدعوة إىل اهلل للشيخ ربيع املدخلي ص( 2)
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هيم علي  ه الص  الة والس  الم كم  ا قص  ها الق  رآن م  ا يزعم  ه ص  احب كت  اب أي  ن يف دع  وة إب  را
 "ملة إبراهيم"؟

 هذا ما يسر اهلل لي تسجيله من مالحظات على فكرة هذا الكتاب.
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 الخاتمة
ه  ي تطبي  ق  إن املس  لم املتبص  ر لدين  ه يعل  م أن الس  ْية العملي  ة ال  يت ك  ان عليه  ا الرس  ول 

 عملي لكل ما جاء يف الدين.
يَ   ا أُمَّ اْلُم   ْؤِمِننَي أَْنِبِئي   ِِن َع   ْن ُخلُ   ِق س   أل عائش   ة: اَرَة َأنَّ َس   ْعَد بْ   َن ِهَش   اِم بْ   ِن َع   اِمٍر َع   ْن ُزرَ 

فَ  ِإنَّ  :قَالَ  تْ  !بَ لَ  ى :قُ ْل  تُ  ؟!أََلْس  َت تَ ْق  رَأُ اْلُق  ْرآنَ : قَالَ  ْت  ؟َرُس  وِل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ 
 .(1)"ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اْلُقْرآنَ ُخُلَق َنِبِّ اللَِّه َصلَّ 

ما ك ان يتعام ل م ع املش ركني بالطريق ة ال يت ي دعو  كان خلقه القرآن، وهو   فالرسول 
 يدعو الناس إىل شيء مل يفعله؟! إليها املؤلف، فهل يقول قائل: إن الرسول 

 مل ُيقق الرباءة من الشرك وأهله؟! هل الرسول 
َوَم ْن يَ ْرَغ ُب َع ْن ِملَّ ِة ِإبْ  رَاِهيَم ِإالَّ خيالف ملة إب راهيم ال يت أوح ي إلي ه أن ه   هل الرسول

نْ َيا َوِإنَُّه يف اْْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنيَ  َناُه يف الدُّ  ؟(130)البقرة: َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفي ْ
ا الكت  اب م  ن باط  ل يلبس  ه لب  وس وه  ذا ك  اف ب  إذن اهلل بكش  ف حقيق  ة م  ا ي  دعو إلي  ه ه  ذ

 احلق، وهو منه براء.
 الذي بنعمته تتم الصاحلات.احلمد هلل و 

رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيَل فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َعامِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ  أَْنَت  اللَُّهمَّ َربَّ َجب ْ
وا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن اْهِدين ِلَما اْختُِلَف ِفيِه ِمْن احلَْقِّ بِِإْذِنَك إِنََّك تَ ْهِدي َمْن حَتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُ 

 .َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 

                                           
ص الة اللي ل وم ن ع ن ص الته، ح ديث رق م ج امع  بأخرجه مسلم يف كت اب ج امع ص الة املس افرين وقص رها، ب ا( 1)

(746.) 


