
 هللا الإ هلإ ال لاق نم مكح

 
1 

 يقذيت
  :اٟتمد  رب العا١تُت وصلى هللا على دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم أٚتعُت. أما بعد

إف من أخطر األفكار ا١تنحرفة الشائعة يف ىذا العصر الفكرة القائلة أبف التوحيد ما ىو إال التلفظ 
ابلشرؾ األكرب بكلمة "ال إلو إال هللا". وأف من تلّفظ هبا حيكم إبسالمو مطلقًا ولو كاف متلبسًا 

دين. وأنصار ىذه  وعابدًا مع هللا غَته،  ومتبعًا لشرائع الطواغيت ومستهزاًئ ابلدِّين و٤تاراًب للموحِّ
الفكرة الغريبة على اٟتّس اإلسالمي ال يقفوف عند ىذا اٟتّد، ولكن حياولوف أف ينسبوىا إىل 

 لضالؿ.السلف الصاحل وإىل إٚتاع األمة ويرموف ٥تالفيهم ابالبتداع وا
فلبسوا على الناس دينهم   .وحيتجوف لفكرهتم تلك أبحاديث نبوية صحيحة أخطئوا يف فهمها 

وأضلُّوىم عن معرفة حقيقتو، وتركوا الكثَتين حيارى، قد ملئت أذىاهنم اب١تتناقضات. ومن أشهر 
إال هللا"  األحاديث اليت حيتجوف هبا لفكرهتم حديث: }أُمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا "ال إلو

  فمن قا٢تا فقد عصم مٍتِّ مالو ونفسو إالّ ْتّقو وحسابو على هللا{]متفق عليو[.
 }من قاؿ "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة{. وحديث:

وما يف ىذا ا١تعٌت من األحاديث فأخذوا األمر على عمومو من غَت نظر إىل اآلايت القرآنية 
ألمر ليس على عمومو، وأنو قد توجد حاالت كثَتة واألحاديث الصحيحة األخرى اليت بّينت أف ا

 لدخوؿ اٞتنة. للدـ وا١تاؿ وسبباً  ال يكوف قوؿ "ال إلو إال هللا" فيها عاصماً 
اليت تعُت طالب اٟتق علي  jوسأعرض ىنا بعض اٟتقائق الثابتة من كتاب هللا وسنة نبيو 

اشئة من التمسك ببعض النصوص الوصوؿ إىل اٟتق يف ىذه ا١تسالة، وا٠تروج من التناقضات النّ 
رىا أو  العامة، وفهمها فهمًا انقصًا وتضخيم شأهنا على حساب  النصوص األخرى اليت تفسِّ
تقّيدىا. ومن تدبّر ىذه اٟتقائق وفهمها جيداً فستتجلَّى لو اٟتقيقة وسيعرؼ أهنا فكرٌة ضالٌة غريبٌة 

القددية اليت ذمَّها  (ٔ)من فكرة ا١ترجئة ال ٘تت إيل عقيدة السلف بصلة، وأهنا أخطر علي اإلسالـ
 السلف الصاحل وتربّؤا  منها.
 وإليك ىذه اٟتقائق موجزة: 

       

                                                                        
ففّرؽ بُت اإلدياف  الذين آمنوا وعملوا الصاٟتاتإف ىم الذين أرجأوا العمل من مسّمي اإلدياف أي: مل يُدخلوه فيو وقالوا: إّف هللا يقوؿ (ٔ)

اء بعدىم غالة جوا يؤمنوف أبف أىل الكبائر ديكن أف يدخلوا النار. ولكن والعمل. كاف ا٠تالؼ لفظيًا بُت السلف وبُت أوائلهم إذ كان
 ا١ترجئة وىم: )أ( الكرامية القائلُت أبف اإلدياف قوؿ اللساف . )ب( اٞتهمية القائلُت أبنو معرفة القلب . 
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 : يعُى ال إنه إالّ هللاانحقيقت األونى
إف هللا سبحانو قد أمر رسلو ٚتيعًا إببالغ الناس كلمة "ال إلو إال هللا". وىى تتضمن نفيًا وإثبااتً. 

عبادة عن كل ما سوى هللا، وإثباهتا  وحده. ومعٌت ذلك ال يوجد أحد ديلك نفي األلوىية وال
السلطة والقدرة على النفع والضّر والرزؽ والتدبَت يف أمر ا٠تلق إال هللا، ومن ٍب ال يستحّق أحد أف 

 يُعبد اب٠توؼ والرجاء والتوكل والدعاء أو أف يُعبد بطاعة أوامره واجتناب نواىيو إالّ هللا.
 َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ أاََن فَاْعُبُدوفِ اؿ هللا تعاىل:ق 

 [ٕ٘]األنبياء:
ْن إِ وقاؿ هللا تعاىل:  رُهُ َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحًا ِإىَل قَػْوِمِو فَػَقاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ  َلٍو َغيػْ

 [ ٜ٘]األعراؼ:
رُهُ وقاؿ هللا تعاىل:  ْن إَِلٍو َغيػْ  [ٓ٘]ىود: َوِإىَل َعْاٍد َأَخاُىْم ُىوداً قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ
ْن وقاؿ هللا تعاىل:  رُهُ َوِإىَل َٙتُوَد َأَخاُىْم َصاِٟتاً قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ  [ٔٙ]ىود: إِلٍَو َغيػْ

رُهُ وقاؿ هللا تعاىل:   ْن إَِلٍو َغيػْ  [ٗٛ]ىود: َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيباً قَاَؿ اَي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ
ومل تكن غاية مهمة الرسل تبليغ الناس ىذه الكلمة ليقولوىا وتركهم عند ذلك القوؿ بدوف التدخُّل 

ُت ما يّتخذوف ألنفسهم من اآل٢تة وا١تعبودات. وإمنا كانوا يستهدفوف تعبيد الناس لرهبم بينهم وب
الذي خلقهم، ورزقهم، واستعمرىم يف ىذه األرض والذي لو وحده اٟتّق يف تصريف حياهتم 

 وتوجيهها. 
"ال  وكاف كل رسوؿ يريد من قومو إخالص العبودية والطاعة  عند ما كاف يطلب منهم أف يقولوا

إلو إال هللا" أي كاف يطلب منهم القوؿ والعمل ٔتا دلَّت عليو كلمة  "ال إلو إال هللا" وكاف كل 
 رسوؿ خياطب قومو بلساهنم الذي يفهمونو حىت يتم البياف. 

َ ٢َتُْم فَػُيِضلُّ هللاُ وقاؿ هللا تعاىل  َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ بِِلَساِف قَػْوِمِو لِيُػبَػُتِّ
 [ ٗ]إبراىيم:    َيَشاءُ 

ْعُبُدوا أُ وقد أخرب هللا تعاىل أف الرسل مع اختالؼ لغاهتم كانوا يبلِّغوف الناس حقيقًة واحدًة ىي: 
رُهُ   [ ٓ٘]ىود:    اّلّلَ َماَلُكْم ِمْن إَِلٍو َغيػْ

 ََأِف اْعُبُدوا اّلّلَ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوت     :النحل[ٖٙ   ] 
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وىذا ىو مدلوؿ كلمة التوحيد "ال إلو إال هللا". فيتبُتَّ من ذلك أف ا١تسلم ا١تستجيب لدعوة الرسل 
ىو كل من قاؿ "ال إلو إال هللا" ٍب عبد هللا وحده وكفر ابآل٢تة واجتنب الطواغيت. ويتبُتَّ كذلك 

سلمًا مستجيبًا لدعوة الرسل عليهم أف من قاؿ الكلمة ٍب أصّر علي عبادة غَت هللا ال يعترب م
 السالـ. وكل من ٚتع قوؿ "ال إلو إال هللا" مع عبادة غَت هللا ال خيلو من إحدى حالتُت: 

 األوىل: كونو ال يفهم ا١تراد من الكلمة ومل تبلغو بلغٍة يفهمها. 
 الثانية: كونو يفهم ا١تراد وال يريد االلتزاـ ٔتعناىا. 

كتسب بقوؿ "ال إلو إال هللا" صفة اإلسالـ، ألنو يف اٟتالة األوىل يكوف كافراً ويف كلتا اٟتالتُت ال ي
جاىاًل. ويف اٟتالة الثانية يكوف كافرًا معانداً، فيشًتط لقو٢تا أف يكوف قائلها عا١تًا ٔتدلو٢تا، ؤتا 

 تنفيو أو تثبتو، عاماًل ٔتقتضاىا من إخالص العبادة  وترؾ عبادة غَته.
 [ ٜٔ]دمحم:      فَاْعَلْم أَنَُّو ال إَِلَو ِإالَّ هللا يل:قاؿ هللا تعا

 [ ٙٛ]الزخرؼ:   ِإالَّ َمْن َشِهَد اِبَْٟتقِّ َوُىْم يَػْعَلُموفَ وقاؿ أيضا: 
يف ٚتيع األحواؿ، ولو كاف عاكفًا على عبادة غَت هللا قوٌؿ مل يقل بو أحد  واعتبار قائلها مسلماً 

 ، بل ىو من ٖتريف الكلم عن مواضعو كالذي ذـّ هللا اليهود بو.من العلماء، ومل يرد بو نصّ 
إف من الناطقُت بشهادة أف "ال إلو إال هللا" من ال يقصد عند نطقو هبا معناىا  ومدلو٢تا الشرعي 
الذي ىو إخالص العبادة  والكفر بكل ما يُعبد من دوف هللا، وذلك أنو مل يفهم معٌت كلمة 

يفهم معٌت "ال إلو إال هللا" كالطوائف اليت تفسر "اإللو" أبنو "ا٠تالق" أو "القادر  "اإللو" وابلتايل مل
 على االخًتاع".

وتظن أف "ال إلو" نفٌي لتعدد ا٠تالق و "إال هللا" إثبات وحدانيتو. وتظّن أف ىذا ىو التوحيد الذي 
مل تعرؼ التوحيد ومل  أرسل هللا بو الرسل، وفّرؽ الناس إىل "مسلمُت" و"مشركُت". ىذه الطوائف

تدخل يف اإلسالـ بقوؿ "ال إلو إال هللا" ألف األعماؿ واألقواؿ ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، 
الذي ىو إخالص العبادة  -فإذا قاؿ اإلنساف "ال إلو إال هللا" وىو ال ينوي الدخوؿ يف اإلسالـ 

كوف مسلماً بنطقو ألنو مل يعرؼ اإلسالـ ومل ال ي -ونبذ الشركاء والطواغيت اليت تُعبد من دوف هللا
 ينِو الدخوؿ فيو.

قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: "فإف الرجل لو أقّر ٔتا يستحقو الرب تعاىل من الصفات ونزىو عن  
كل ما ينَػزّه عنو وأقّر أبنو وحده خالق كل شيء، مل يكن موّحدًا حىت يشهد أف "ال إلو إال هللا" 
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 وحده ىو اإللو ا١تستحّق للعبادة ويلتـز بعبادة هللا وحده ال شريك لو. واإللو وحده فيقّر أبفَّ هللا
ىو ا١تألوه ا١تعبود الذي يستحّق العبادة وليس ىو "اإللو" ٔتعٌت القادر على االخًتاع،  فإذا فّسر 

ل ا١تفسر "اإللو" ٔتعٌت القادر على االخًتاع  واعتقد أف ىذا ا١تعٌت ىو أخّص وصف "اإللو" وجع
 jإثبات ىذا ىو الغاية يف التوحيد.مل يعرفوا حقيقة  التوحيد، الذي  بعث هللا  بو  رسوؿ هللا 

 فإف مشركي العرب كانوا مقرِّين أبفَّ هللا وحده خالق كل شيء وكانوا مع ىذا مشركُت.
 .[ٙٓٔسف:]يو   َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػرُُىْم اِبِ ِإالَّ َوُىْم مُّْشرُِكوفَ قاؿ هللا تعاىل: 

مع ىذا يعبدوف  وىم قالت طائفة من السلف تسأ٢تم من خلق السماوات واألرض؟ فيقولوف ،
 غَته.

ُتْم تَػْعَلُموَف.َسيَػُقوُلوَف ِ ُقْل أََفاَل َتذَكَُّروف. ُقْل َمْن  :قاؿ هللا تعاىل ُقْل لَِّمِن ْاأَلْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْف ُكنػْ
َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيم َسيَػُقوُلوَف ِ ُقْل أََفاَل تَػتػَُّقوَف. ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ  رَّبُّ السماوات السَّْبعِ 

ُتْم تَػْعَلُموَف. َسيَػُقوُلوَف ِ ُقْل فََأَّنَّ ُتْسَحُروفَ  َُت َواَل ُُيَاُر َعَلْيِو ِإْف ُكنػْ    َشْيٍء َوُىَو ُيُِ
 [ٜٛ-ٗٛ]ا١تؤمنوف:

أبف هللا تعاىل رب كل شيء  وخالقو يكوف عابدًا لو دوف ما سواه. داعيًا لو  رّ فليس كل من أق
دوف ما سواه. راجياً لو، خائفاً منو دوف ما سواه. يواىل فيو ويعادى فيو. ويطيع رسلو وأيمر ٔتا أمر 

ن بو، وينهى عما هني عنو. وعامة ا١تشركُت أقرُّوا أبف هللا خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذي
 يشركوهنم بو وجعلوا لو أنداداً.

أَـِ اٗتََُّذوا ِمْن ُدوِف هللِا ُشَفَعاَء ُقْل أََوَلْو َكانُوا اَل دَيِْلُكوَف َشْيئًا َواْل يَػْعِقُلوَف. ُقْل ِ قاؿ هللا تعاىل: 
يعاً لَُّو ُمْلُك السََّمَواِت َوْاأَلْرضِ   [. ٖٗ]الزمر: الشََّفاَعُة ٚتَِ

َفُعُهْم َويَػُقولُوَف َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد هللِا  :وقاؿ هللا تعاىل َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف هللِا َمااَل َيُضرُُّىْم َواَل يَػنػْ
  ُقْل أَتُػنَػبُِّؤَف هللَا ٔتَا اَل يَػْعَلُم يف السماوات َواَل يف ْاأَلْرِض ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

 [ ٛٔ]يونس:
ُتُمواَن فُػرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّؿ َمرٍَّة َوتَػرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما اؿ هللا تعاىل: وق َوَلَقْد ِجئػْ

َنُكْم َوَضلَّ  ُتْم نَػَرى َمَعُكْم ُشَفَعاءُكْم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنػَُّهْم ِفْيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تػََّقطََّع بَػيػْ َعْنُكْم َما ُكنػْ
 [ ٜٗ]األنعاـ:  تَػْزُعُموفَ 
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 [. ٘ٙٔ]البقرة:  َوِمَن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف هللِا أَْنَداًدا حيُِبُّونَػُهْم َكُحبِّ هللاِ : قاؿ هللا تعاىل
و٢تذا كاف من أتباع ىؤالء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوىا ويصـو وينسك ٢تا 

ب إليها. ٍب يقوؿ إف ىذا ليس بشرؾ. إمنا الشرؾ إذا اعتقدت أهنا ا١تدبّرة يل.فإذا جعلتها ويتقرّ 
 (ٔ)سبباً وواسطًة مل أكن مشركاً، ومن ا١تعلـو ابالضطرار من دين اإلسالـ أف ىذا شرٌؾ". 

 
*  *  * 

                                                                        
 .فتح اجمليد  (ٔ)
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 فهى انًشركيٍ نًعُى ال إنه إاّل هللا :انحقيقت انثبَيت
جهوا بدعوة أف "ال إلو إال هللا" كانوا يفهموف و  كتابو أف ا١تشركُت الذين وُ إف هللا تعاىل قد أخرب يف

 ا١تراد منها وأنو ترؾ اآل٢تة وعبادة إلو واحد.
رؤ على قو٢تا ولذا أنكروا ىذه الدعوة وعدُّوىا خروجاً عن دين اآلابء واألجداد. ومل يكن أحدىم ُيَ 

 ديد. ين اٞتإال إذا أراد االستسالـ والدخوؿ يف الدِّ 
وإليك اآلايت الدالة على فهمهم التاـ للمقصود من الدعوة وأنو ترؾ اآل٢تة ا١تعبودة وعبادة هللا 

 وحده بال شريك.
رُهُ قومو إىل أف"ال إلو إال هللا" وقاؿ ٢تم:  عليو السالـ١تا دعا نوح    أُْعُبُدْوا هللَا َماَْلُكْم ِمْن إِلٍِو َغيػْ
 [ٜ٘]األعراؼ:

 [ٖٕ]نوح:   َتَذُرفَّ آ٢ِتََتُكْم َواَل َتَذُرفَّ َوّداً َواَلُسَواعاً َوالَيَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسراً الَ كاف جواهبم: 
رُهُ أُ قومو إىل أف "ال إلو إال هللا"وقاؿ ٢تم:  عليو السالـو١تا دعا ىود  ْن إَِلٍو َغيػْ   ْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ

 [ ٔ٘ىود:]
تَػَنا بِبَػيَِّنٍة َوَما ٨َتُْن بَِتْارِِكْي آ٢ِتَِتَنا َعْن قَػْوِلَك َوَما ٨َتُْن َلَك ٔتُْؤِمِنُتَ  اَي ُىودُ كاف جواهبم:      َما ِجئػْ

 [   ٖ٘]ىود: 
 َتَػَنا لِنَػْعُبَد اّلّلَ َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَف يَػْعُبُد أابَُؤان  [  ٓٚ]األعراؼ:   َأِجئػْ

ْن إِلٍَو أُ ىل أف "ال إلو إال هللا" وقاؿ ٢تم:قومو إ عليو السالـو١تا دعا صاحل  ْعُبُدوا اّلّلَ َماَلُكْم مِّ
رُهُ   [ٔٙىود:] َغيػْ

َهااَن  َأْف نػَّْعُبَد َما يَػْعُبُد آاَبُؤانَ كاف جواهبم:  َنا َمْرُجوِّا  قَػْبَل َىَذا أَتَػنػْ  [ٕٙ]ىود:  اَي َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيػْ
ْن إِلٍَو أُ مو إىل أف "ال إلو إال هللا" وقاؿ ٢تم:قو  عليو السالـو١تا دعا شعيب  ْعُبُدوا اّلّلَ َماَلُكْم مِّ

رُهُ   [ٗٛ]ىو:  َغيػْ
ُرَؾ َما يَػْعُبُد آاَبُؤاَن أَْو َأْف نَػْفَعَل يف أَْمَوالَِنا َما َنَشاءُ كاف جواهبم:  ]ىود:  َأَصالَُتَك ََتُْمُرَؾ َأْف نَػتػْ

ٛٚ] 
َّا تَػْعُبُدوَف. ِإالَّ  قومو إىل أف "ال إلو إال هللا"  وقاؿ ٢تم: ـعليو السالو١تا دعا إبراىيم  إِنٍَِّت بَػرَاٌْء ٦تِّ

 [ٕٚ-ٕٙ]الزخرؼ:   الَِّذي َفَطَرِن فَِإنَُّو َسيَػْهِدينِ 



 هللا الإ هلإ ال لاق نم مكح

 
7 

َتِو أَلْرُٚتَنََّك َواْىُجْرِن قاؿ لو أبوه:  [ٙٗ]مرمي:   َمِليِّاأَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آ٢ِتيَِت اَيإِبْػرَاِىيُم لَِئْن ملَّْ تَػنػْ
ُتْم فَاِعِلُتَ وقاؿ قومو:   [ ٚٙ]األنبياء: َحّرِقُوُه َواْنُصُروا أ٢َِتَِتُكْم ِإْف ُكنػْ
َّا ُتْشرُِكوفَ قومو إىل أف "ال إلو إال هللا"وقاؿ ٢تم: jو١تا دعا دمحم  َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد َوإِنٍَِّت بَرِْيءٌ ٦تِّ   ِإمنَّ

 [ٜٔ]األنعاـ: 
 ََا أُْنزَِؿ ِبِعْلِم هللِا َوَأْف الَّ إَِلَو ِإالَّ ُىَو فَػَهْل أَنْػُتْم مُّْسِلُموفَ ف  .[ٗٔ]ىود: اْعَلُموا أمنَّ

 [٘]ص:  َأَجَعَل اآل٢ِتََة ِإ٢َتاً َواِحداً ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ كاف جواهبم:
 لوف النار بسببها: وقد قاؿ هللا تعاىل عن ا١تشركُت عامة وعن جرديتهم اليت سيدخ

 ْجرِِمَُت. إِنػَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل
ُ
٢َتُْم اَل إَِلَو ِإالَّ فَِإنػَُّهْم يَػْوَمِئٍذ يف اْلَعَذاِب ُمْشًَتُِكوَف.ِإانَّ َكَذِلَك نَػْفَعُل اِب١ت

 .[ٖٙ-ٖٖ]الصافات:  فٍ هللاُ َيْسَتْكربُوَف. َويَػُقوُلوَف أَئِنَّا لََتارَُكوا أ٢َِتَِتَنا ِلَشاِعٍر ٣َتُْنو 
وكذلك أخرب هللا أف ا١تشركُت كانوا يعًتفوف بشركهم ويقّروف أبّف ٢تم شركاء وآ٢تة ويظنوف أف هللا ال 

 يبغض ىذا الشرؾ ا١توروث عن األسالؼ، وكانوا حيتّجوف على ذلك ٔتشيئة هللا القدرية.
اّلّلُ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك  َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء قاؿ هللا تعاىل: 

 [ ٛٗٔ]األنعاـ:     َكذََّب اَّلِذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 
 َوالَ َوقَاَؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اّلّلُ َما َعَبْداَن ِمْن ُدْونِِو ِمْن َشْيٍء ٨َتُْن َواَل آابَُؤانَ وقاؿ هللا تعاىل: 

 .[ٖ٘]النحل:  َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ 
َها آاَبَءاَن َوهللُا أََمَراَن هِبَا ُقْل ِإفَّ اّلّلَ اَل أَيُْمُر وقاؿ هللا تعاىل: َوِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْداَن َعَليػْ

 [ٕٛ]األعراؼ: ُقوُلوَف َعَلى هللا َما اْل تَػْعَلُموفَ اِبْلَفْحَشاِء أَتػَ 
ىو  لبيك الّلهم لبيك، لبيك ال شريك لك إال شريكاً  jوكانت تلبية قبائل نزار قبل مبعث النيب 

 لك ٘تلكو وما ملك.
لعمو أيب طالب وىو يف مرض ا١توت:}قل: "ال إلو إال هللا" كلمة أشهد لك هبا  jو١تا قاؿ النيب 

ة عبد ا١تطلب، فأىب أبو طالب أف يقوؿ "ال { قاؿ لو أبو جهل وصاحبو: أترغب عن ملّ عند هللا
 إلو إال هللا" ومات على ملَّة عبد ا١تطلب.

داللة واضحًة على أهّنم كانوا على علٍم أبف قوؿ "ال إلو إال هللا" يستلـز مفارقة مّلة عبد  فهذا يدؿّ 
َأَجَعَل ْاآل٢ِتََة ِإ٢َتًا َواِحداً  الوا كما حكى هللا عنهم: ا١تطلب واألسالؼ، ولذلك نفروا من قو٢تا وق
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ُهْم َأِف اْمُشوا َواْصربُوا َعَلى آ٢ِتَِتُكْم ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء يػُ      رَادٌ ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب.َواْنطََلَق اْلَمأُل ِمنػْ
 .[ٙ-٘]ص:

قاؿ سبعة، ستة يف األرض وواحدًا يف  تعبد؟ ٟتصُت بن ا١تنذر: }كم إ٢تاً  jو١تا قاؿ النيب 
 لرغبتك ورىبتك؟ قاؿ الذي يف السماء{.  ]الًتمذي/واٟتاكم[. السماء. قاؿ فمن تعدّ 

وإذا قاؿ أحٌد من ىؤالء ا١تشركُت الذين يعرفوف معٌت الكلمة وما تقتضيو: "ال إلو إال هللا" كاف من 
ا١تعبودة الباطلة ، بعد أف علم أبهنا ال تنفع  ا١تعروؼ جيدًا أنو يريد اإلسالـ، وأنو قد ترؾ اآل٢تة

 العبادة. وال تستحقّ  وال تضرّ  شيئاً 
عن ىذا الصنف من ا١تشركُت ولو يف حالة اٟترب  ولذلك أصبح من شريعة اإلسالـ وجوب الكفّ 

 إذا قالوا "ال إلو إال هللا" ٓتالؼ غَتىم الذين يقولوهنا يف كفرىم وشركهم.
 

*  *  * 
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 أصناف املشركني :الثالثةاحلقيقة 
إف من الناس من يعبد من دوف هللا آ٢تة أخرى يعتقد أهنا ٘تلك النفع والضر ويطيع أراباًب متفرقُت 

 يشرعوف لو، وال  يعًتؼ بػ"ال إلو إال هللا" كحاؿ ا١تشركُت الوثنيُت.
" كحاؿ الكفار ومنهم من يعتقد كاعتقادىم  ويشرؾ اب  كشركهم  ولكنو يقوؿ "ال إلو إال هللا 

 من أىل الكتاب.
ومنهم من يعتقد كهذا االعتقاد ويشرؾ اب كهذا الشرؾ ولكنو يقوؿ "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ  

 هللا"كحاؿ كثَت من ا١تنتسبُت إيل ا١تّلة اإلسالمية، فال يصّح تفريق ىذه األصناؼ الثالثة عقالً 
حقيقة ضال٢تم واحدة، والنصوص القرآنية يف ىذا يف اٟتكم أبهنم مشركوف ال مسلموف. ألف  ونقالً 

 [ٛٗ]النساء: َوَمْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقِد افْػتَػَرى ِإْٙتاً َعِظيماً الباب صرحية مطلقة،  كقولو تعاىل: 
 ًَوَمْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد َضلَّ َضاَلالً بَِعيدا       :النساء[ٔٔٙ ] 
 َُر أَْو تَػْهِوي بِِو الرِّيُح يف َمَكاٍف َسِحيقٍ َوَمْن ُيْشرِْؾ اِبِ َفَكأ َا َخرَّ ِمَن السََّماِء فَػَتْخَطُفُو الطَّيػْ  منَّ

 [ ٖٔ]اٟتج:
رٍ إِنَُّو َمْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد َحرَّـَ هللاُ َعَلْيِو اْٞتَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن أَْنَصا :ا١تائدة[ٕٚ] 
د وصف هللا اليهود والنصارى ابلشرؾ وا٠تروج من دينو القومي. ومل يكن الّدعائهم أبهنم أتباع وق

موسى وعيسى وزٌف عند هللا،ألهنم كانوا كاذبُت يف ىذا اإلّدعاء. فهم قد فارقوا الرسل، ١تا فارقوا 
 ين. التوحيد الذي جاءت بو الرسل ٚتيعاً. وإف ظنُّوا أهنم ال يزالوف على شيء من الدِّ 

ٗتََُّذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم أَْراَباًب مِّْن ُدوِف هللِا َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ إقاؿ هللا تعاىل: 
 [ٖٔ]التوبة: لِيَػْعُبُدوا ِإ٢َتاً َواِحداً الَ إِلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

يَل َوَما أُْنزَِؿ إِلَْيُكْم  وقاؿ هللا تعاىل: ُقْل اَي أَْىَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا التػَّْورَاَة َوْاإِل٧تِْ
 [ ٛٙ]ا١تائدة: ِمْن ربُِّكمْ 

من اليهود والنصارى وا١تشركُت  دوف.و٢تذا ١تا اّدعى كلّّ فأوىل الناس برسل هللا ىم ا١تؤمنوف ا١توحِّ 
َما َكاَف إِبْػرَاِىيُم يَػُهوِدايًّ َواَل َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن َكاَف َحِنيفاً الناس إببراىيم، أنزؿ  هللا تعاىل: أهنم أوىل 
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ْشرِِكَُت .ِإفَّ أَْوىَل النَّاِس إبِِبْػرَاِىيَم لَلَِّذيَن اتػَّبَػُعوُه َوَىَذا النَّيبُّ و 
ُ
َوهللاُ  الَِّذيَن آَمُنواُمْسِلمًا َوَمْا َكاَف ِمَن ا١ت

ْؤِمِنُتَ 
ُ
 .[ٛٙ-ٚٙ]آؿ عمراف:  َويلُّ ا١ت
لليهود الذين يدَّعوف أهنم أتباع موسى وأوىل الناس بو }٨تن أحّق ٔتوسى منكم{ وقاؿ  jوقاؿ 

 أيضاً: }أان أوىل الناس اببن مرمي ألنو ليس بيٍت وبينو نيّب{.  ]البخاري[. 
و ٚتيعًا ابلشرؾ مع أف أىل الكتاب يقولوف "ال وعدـ تفريق هللا بُت الوثنيُت وأىل الكتاب ووصف

إلو إال هللا" دّؿ على أف من يشرؾ اب من ىذه األمة اليت تّدعى اإلسالـ يكن مشركاً مثلهم. ألف 
 الكاذب أحداً  عاء. وال ينفع اإلدّ عى موسى أو عيسى كاذابً كمن ادّ   كاذابً   j داً عى ٤تمّ من إدّ 

 لوقوع يف الضالؿ ا١تبُت.خرة بعد انيا واآلمنهما يف الدُّ 
وىم موافقوف للكفار يف الشرؾ والضالؿ وامهوف ٥تدوعوف،  jوالذين يظنُّوف أهنم أتباع دمحم 

 يف شيء. بل ىم من أعدائو الذين أمر ابلرباءة منهم. jوليسوا من دمحم 
ُهْم يف َشيءٍ ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشَيعاً لَّْسَت مِ قاؿ هللا تعاىل:    .[ٜ٘ٔ]األنعاـ:  نػْ

َا ُىَو إِلٌو َواِحٌد َوإِنٍَِّت بَرِيٌء ٦تَّا ُتْشرُِكوفَ وقاؿ هللا تعاىل:   .[ٜٔ]األنعاـ:  ُقْل ِإمنَّ
أف من أقرَّ بنبوتو يكن من أتباعو الناجُت  وإف إرتكب  -دوف الرسل- jوليس من خصائصو 

، وكاف ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف. ولو كاف ىذا حقاً  بع كتباً تّ االظلم العظيم، فعبد مع هللا غَته. و 
ذلك من خصائصو لنفع الذين أقرُّوا بنبوتو من غَت أف يتربّؤا ٦تا كانوا عليو من الكفر، كأيب طالب 

 وىرقل وأمثا٢تم. بل إف اشد أعداء اإلسالـ كأيب جهل وأمثالو كانوا يعلموف صدقو. 
 .[ٖٖ]األنعاـ:  ْم الَ ُيَكذِّبُوَنَك َولِكنَّ الظَّاِلِمَُت ِِباَيِت هللِا َُيَْحُدْوفَ فَِإنػَّهُ قاؿ هللا تعاىل: 

 
 

*  *  * 
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 : األمر األول الوحيداحلقيقة الرابعة

قد أخرب هللا تعاىل يف كتابو أنو مل أيمر عباده إال أمراً واحداً، وبُّت أف ىذا األمر ىو أف يعبدوه وال 
 يشركوا بو شيئاً.

 [ٖٙ.  ]النساء:َواْعُبُدوا اّلّلَ َوالَ ُتْشرُِكوا بِِو َشْيئاً اؿ هللا تعاىل: ق
 .[٘]البينة:  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا هللاَ ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدِّيَن ُحنَػَفاءَ وقاؿ هللا تعاىل:

 [ٖٔ]التوبة:  اً َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا ِإ٢َتاً َواِحدوقاؿ هللا تعاىل: 
دت ىذه اآلايت أف إخالص العبادة  ىو األمر األوؿ الوحيد الذي أمر هللا عباده يف  فقد أكّ 

كتابو قبل األوامر األخرى الفرعية. ومن مل حيقِّق ويلتـز هبذا األمر األوؿ ال يكوف مسلمًا مؤمناً 
 ابلتزامو وعملو ابألوامر الفرعية الكثَتة.

ذا األمر األوؿ من األوامر والنواىي الفرعية مثل: األمر ابلصالة والزكاة والصياـ ألفَّ كّل ما بعد ى
واٟتّج واٞتهاد وغَت ذلك. وكذلك النواىي،كالنهي عن قتل النفس إال ابٟتّق وعن ا٠تمر وا١تيسر 

قة ىذه األوامر والنواىي الشرعية قائمة على ذلك األمر األوؿ، ومنبث والزان والراب وغَت ذلك. فكلّ 
مات، وانقاد جتنب ارّ اى الواجبات، و منو، وال تكوف مقبولًة عند هللا إال بو. فإف اإلنساف إذا أدّ 

ٞتميع األحكاـ الشرعية، فإف كل ذلك ال ينفعو شيئًا حىت حيقق أواًل ذلك األمر األوؿ الوحيد. 
 فيًتؾ الشرؾ وعبادة غَت هللا.

 [ٖٗ]الزمر: ٠تَاِسرِينَ َطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اَ لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحبَ قاؿ هللا تعاىل:
ُهْم مَّا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  :عّز وجلّ وقاؿ   [ ٛٛ]األنعاـ:  َوَلْو َأْشرَُكوا  َٟتَِبَط َعنػْ

 واألمر بقوؿ"ال إلو إال هللا"ليس أمراً فرعياً مثل األمر ابلصالة والزكاة وغَتىا وإمنا ىو أمر بعبادة هللا
 وحده ال شريك لو وصيغة اثنية لو ولذلك

 َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو اَل إِلَو ِإالَّ أاََن فَاْعُبُدوفِ قاؿ هللا تعاىل: 
 [ٕ٘]األنبياء:

 .[ٖٙ]النحل:  وا هللاَ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِف اْعُبدُ  وقاؿ أيضا:
}أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا: "ال   مثل اٟتديث: jواألحاديث الكثَتة ا١ترويّة عن النيب 

   إلو إال هللا"{
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 . وحديث: }قولوا "ال إلو إال هللا" تفلحوا{
وة إىل عبادة هللا وحده بال ا١تعٌت من األحاديث ُيب أف يُفهم منها أهنا كانت دع اوما يف ىذ

بلو من الرسل. ومل ن قَ ويبلِّغها إىل الناس كما فعل مَ  j شريك، واجتناب الطواغيت، يؤديها النيب
 تكن طلبًا من الناس أف أيتوا ابلنطق، والتلفظ بكلمة التوحيد أبفواىهم، مع استبقائهم للشرؾ،

سب اإلنساف من أىل "ال إلو إال هللا" حىت وال ُيوز أف حي   وعبادة غَت هللا يف واقعهم العملي.
 يرضي بعبادة هللا وحده بال شريك، وُيتنب عبادة الطواغيت. 

 واألمر ابإلسالـ الوارد يف القرآف كذلك كقولو تعاىل: 
 ََوأُِمْراَن لُِنْسِلَم لَِربِّ اْلَعاَلِمُت :األنعاـ[ٚٔ ] 

 [  ٖٗ]اٟتج: ِلُموافَِإ٢َتُُكْم إَِلٌو َواِحٌد فَػَلُو َأسْ وقولو: 
 [ٗٔ]ىود: فَػَهْل أَنْػُتْم مُّْسِلُموفَ  وقولو:

 .[ٕٖٔ]البقرة:   َفالَ َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم مُّْسِلُموفَ وقولو تعاىل: 
ليس ىذا األمر أمرًا فرعيًا كاألمر ابلصالة والزكاة.وإمنا ىو أمٌر بعبادة هللا وحده ال شريك لو، 

٨تن "أو "أسلمنا"األمر األوؿ الوحيد. وليس طلبًا من الناس أف يقولوا أبفواىهم:وصيغة اثلثة ٢تذا 
 ، مع استبقائهم للشرؾ وعبادة غَت هللا يف واقعهم العملي ."مسلموف

 إذا عرفت أف ىذه األوامر الثالثة اليت ىي:  
 األمر بعبادة هللا وحده بال شريك.  (1)
 األمر بقوؿ ال إلو إال هللا. (2)
 ـ. األمر ابإلسال (3)

ى إىل غاية واحدة. إذا عرفت ذلك يسهل عليك أف رض بصيغ ٥تتلفة تؤدّ عبارة عن أمر واحد عُ 
تعرؼ أف من مل حيقِّق ذلك األمر األوؿ الوحيد الذي ىو عبادة هللا وحده ال شريك لو، والكفر ٔتا 

كذلك من أىل يُعبد من دونو من اآل٢تة والطواغيت، ال يكوف من أىل "ال إلو إال هللا"، وال يكوف  
"اإلسالـ".ألف األمر إبخالص العبادة  ىو األمر بقوؿ "ال إلو إال هللا" وىو األمر ابإلسالـ. 

 أف إسالـ ا١ترء يتمّ  ويسهل عليك أيضًا أف تعرؼ ضالؿ من فرؽ بُت ىذه األوامر الثالثة، وظنّ 
أما إخالص العبادة ،  ابلنطق بكلمة التوحيد. فإف قاؿ اإلنساف: "ال إلو إال هللا" فقد أسلم.
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والكفر ابآل٢تة والطواغيت، فليس يف نظره شرطاً ُيب أف يصاحب نطقو بكلمة التوحيد. فخالف 
بذلك ما صرح بو القرآف. وجوَّز أف يكوف اإلنساف مسلماً وىو يعبد مع هللا غَته، ويّتبع ما مل أيذف 

لضدين يدؿُّ على سوء فهمهم وبُعدىم بو هللا من شرائع الطواغيت.وىذا جهٌل فاحٌش، وٚتٌع بُت ا
 عن معرفة حقيقة اإلسالـ.

فينبغي التنبو على أف اإلخالص، وعدـ الشرؾ شرٌط لقوؿ "ال إلو إال هللا".وإهنا ال تنفع قائلها إال 
إذا قصد إخالص العبادة  والرباءة من الشرؾ. وأف ا١تشرؾ مهما قا٢تا ال حُيسب من أىلها، حىت 

  يتوب من الشرؾ.
 

*  *  * 
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 انحُيف وانحُيفيت انحقيقت انخبيست
يف كتابو كثَتاً. ووصفو أبنو كاف حنيفاً، وأنو مل يكن من  عليو السالـقد ذكر هللا تعاىل إبراىيم 

 ا١تشركُت.
 [ٕٓٔنحل:﴾ ]الُتُمْشرِكلْ اَ ِإفَّ إِبْػرَاِىيَم َكاَف أُمًَّة قَانِتاً ِ َحِنيفاً َومَلْ َيُك ِمَن قاؿ هللا تعاىل:

َّا ُتْشرُِكوَف. ِإِّنِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السماوات  وقاؿ هللا تعاىل: قَاَؿ اَي قَػْوـِ ِإِّنِ بريٌء ٦تِّ
ْشرِِكُتَ 

ُ
 [ٜٚ-ٛٚ]األنعاـ: َوْاأَلْرَض َحِنيفاً َوَما أاََن ِمَن ا١ت

اآلية قاؿ:)حنيفاً( أي يف حاؿ كوِن ومعٌت )اٟتنيف( ىو كما قاؿ اإلماـ ابن كثَت يف تفسَته ٢تذه 
 حنيفاً.أي مائال عن الشرؾ إىل التوحيد. و٢تذا قاؿ وما أان من ا١تشركُت.

 وقاؿ اإلماـ ابن القّيم )اٟتنيف( ا١تقبل على هللا ا١تعرض عن كل ما سواه.  
 شريك، والرباءة )واٟتَِنيفية( ىي دين إبراىيم، ومعناىا. اإلقباؿ على هللا وا١تيل إىل عبادتو وحده بال

من الشرؾ، ومن أىل الشرؾ. وىذا ىو اإلسالـ الذي أمره هللا. ومقتضى اإلقرار بػ "ال إلو إال 
 هللا".

فأمره أف يكوف حنيفاً وأف ال يكوف  عليو السالـابٟتِنيفية ملة إبراىيم  jوقد بعث هللا تعاىل دمحما 
 ايف.من ا١تشركُت وبُتَّ أهنا دين الفطرة وأهنا أحسن األد

ْشرِِكُت: قاؿ هللا تعاىل
ُ
َنا إِلَْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة إِبْػرَاِىيَم َحِنيفاً وما كاف ِمَن ا١ت  [ٖٕٔ]النحل: ٍُبَّ أَْوَحيػْ

َّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ِ َوُىَو ٤ُتِْسٌن َواتػََّبَع ِملََّة إِبْػرَاِىيَم حَ  وقاؿ هللا تعاىل: ِنيفًا َواٗتَََّذ َوَمْن َأْحَسُن ِديْػًنا ٦تِّ
 [ٕ٘ٔ]النساء:   هللاُ إِبْػرَاِىيَم َخِليالً 
ُقْل إِنٍَِّت َىَداِن َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم. ِديْناً ِقَيماً ِملََّة إِبْػرَاِىيَم َحِنيًفا وما كاف ِمَن وقاؿ هللا تعاىل: 

ْشرِِكَُت. ُقْل ِإفَّ َصاَلٌب َوُنُسِكي َو٤َتَْياَي وَ 
ُ
٦َتَاٌب ِ َربِّ اْلَعاَلِمَُت. اَل َشرِيَك َلُو وبذلك أُِمْرُت َوأاََن ا١ت

  .[ٖٙٔ-ٔٙٔ]األنعاـ:  أَوَُّؿ اْلُمْسِلِمُتَ 
َها اَل تَػْبِديَل ٠ِتَْلِق هللِا وقاؿ هللا تعاىل: فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت هللِا الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ

اَل َتُكونُوا ِمَن َك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُمْوَف.ُمِنيػِبَُت إِلَْيِو َواتػَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالََة وَ َذلِ 
ْشرِِكُتَ 

ُ
: ا١ت  .[ٖٔ-ٖٓ]الرـو
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ْن ِديٍِت  وقاؿ هللا تعاىل: ُتْم يف َشكٍّ مِّ  َفاَل أَْعُبُد الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف هللِا ُقْل اَي أَيػَُّها النَّاُس ِإْف ُكنػْ
ْؤِمِنَُت. َوَأْف أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ 

ُ
َحِنيفًا َوالَ  َوَلِكْن أَْعُبُد  هللَا الَِّذي يَػتَػَوفَّاُكْم َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن ا١ت

ْشرِِكُتَ 
ُ
 .[٘ٓٔ-ٗٓٔ]يونس:  َتُكوَننَّ ِمَن ا١ت

َر ُمْشرِِكَُت بِوِ  تعاىل: وقاؿ هللا  فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن ْاأَلْواَثِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّوِر ُحنَػَفاَء ِ َغيػْ
 .[ٖٔ-ٖٓ]اٟتج:

 ة، أمهُّها: ة حقائق ىامّ فمن ىذه اآلايت وأمثا٢تا يف القرآف، نستخلص عدّ 
ه. ومعناىا أف يعبد اإلنساف هللا ٥تلصًا لو أف اٟتنيفية ىي الدِّين الوحيد الذي يرضاه هللا لعباد (1)

 الدِّين، وأف يتربّأ من الشرؾ ومن أىل الشرؾ.
}بُعثت ابٟتنيفية  أف اٟتنيفية ىي اإلسالـ وأف اإلسالـ ىو اٟتنيفية وقد جاء يف اٟتديث: (2)

 السمحة{ ]رواه أٛتد[.
ن أشرؾ ىو "اٟتنيف"، أف اٟتنيف ىو ا١تسلم وأف ا١تسلم ىو اٟتنيف. فكما ال ُيوز أف يُقاؿ ١ت (3)

 ال ُيوز كذلك أف يُقاؿ "ىو مسلم".
    (ٔ)ية: "فالقلب إف مل يكن حنيفاً مقبالً على هللا معرضاً عمَّا سواه كاف مشركاً"ػقاؿ اإلماـ ابن تيم

عى العلم والفقو يف ىذا الزمن جاءوا بتفصيل عجيب،مل والغافلوف عن ىذه اٟتقائق الكبَتة من مدّ 
ث قالوا. من قاؿ "ال إلو إال هللا" بلسانو فهو ا١تسلم. فإف قاؿ "ال إلو إال هللا" ٍب يسبقوا إليو حي

ا١تسلم اٟتنيف، وإف قاؿ "ال إلو إال هللا" ٍب أشرؾ اب فهو مسلم وإف مل يكن  عبد هللا وحده فهو
 .حنيفاً 

ف من أشرؾ اب كما ال قوا بُت ا١تسلم واٟتنيف ومل يعلموا أقوا بُت اإلسالـ واٟتنيفية، كما فرّ رّ فف
 . إذ ال فرؽ بُت الصفتُت.ال يكوف كذلك مسلماً  يكوف حنيفاً 

 فّ أومل يعلموا كذلك أف اإلنساف قد يقوؿ "ال إلو إال هللا" بصدؽ ويقُت وإخالص،وقد ال يقوؿ. و 
ئل ىناؾ فرقاً بُت قائلها بصدؽ ويقُت وإخالص، وبُت قائلها بشرٍؾ وشٍك ونفاٍؽ. ومل يعلموا أف قا

 "ال إلو إال هللا" يف كفره وشركو يكوف على إحدى حالتُت:

                                                                        
 .العبودية (ٔ)
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األوىل: أف يكوف كفره ظاىراً، فيحكم بكفره مع قولو "ال إلو إال هللا" وٕترى عليو أحكاـ أمثالو 
 من الكفار. 

الثانية: أف يكوف كفره ابطنًا ويبدى التوحيد واإلخالص والرباءة من الشرؾ يف الظاىر، فيكوف 
يف الدرؾ األسفل من النار مع قولو "ال إلو إال هللا"، ولكنو يف الدنيا ٕترى عليو  افقاً حينئٍذ من

 أحكاـ ا١تسلمُت إلتيانو ابإلسالـ الظاىر.
: كانوا على اٟتالة األوىل. كانوا يقولوف "ال إلو إال هللا" ويدَّعوف أهنم على ملة موسى فاليهود مثالً 

آف زعمهم، أبهنم يشركوف اب وليسوا ْتنفاء. وأهنم خالفوا وإبراىيم عليهما السالـ. فأبطل القر 
 بذلك ملَّة األنبياء الذين ىم كانوا على اٟتنيفية. وأهنم أصبحوا كفاراً.

َوقَاُلوا ُكونُوا ُىودًا  أَْو  َنَصاَرى تَػْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة إِبْػرَاِىيَم َحِنيفًا َوَما َكاَف ِمَن قاؿ هللا تعاىل:  
ْشرِِكُتَ اْ 

ُ
 [ ٖ٘ٔ]البقرة:  ١ت

َما َكاَف إِبْػرَاِىيُم يَػُهوِدايًّ َواَل َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن َكاَف َحِنيفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَف ِمَن  وقاؿ هللا تعاىل:
ْشرِِكُتَ 

ُ
 [ٚٙ]آؿ عمراف:  ا١ت

َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإاّل هللَا َوالَ ُقْل اَي أَْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا  ِإىَل َكِلَمٍة سَ وقاؿ هللا تعاىل: نَػَنا َوبَػيػْ َواٍء بَػيػْ
 انَّ ُمْسِلُموفَ ُنْشرَِؾ بِِو َشيئًا َواَل يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعضًا أَْراَباًب ِمْن ُدوِف هللِا فَِإْف تَػَولَّوْا فَػُقولُوا َاْشَهُدوا أبَِ 

 [ ٗٙ]آؿ عمراف:
و، اعتربىم القرآف كفاراً. ومل ينفعهم قو٢تم "ال إلو إال هللا". فلظهور شركهم وكفرىم، وإصرارىم علي

 إذ كاف ذلك القوؿ يف كفرىم.
وكذلك ا١ترتدوف الذين ظهروا يف عهد الصحابة، وما بعده. كانوا على اٟتالة األوىل. فقد كفروا 

م ينفعهم القوؿ، وأشركوا وخرجوا عن اٟتنيفية، وىم ال يزالوف يقولوف أبفواىهم "ال إلو إال هللا". فل
 بل حكم عليهم ابلكفر. ونفذ فيهم أحكاـ ا١ترتدين ْتزـٍ وصرامٍة شديدة. 

أما ا١تنافقوف فقد كانوا على اٟتالة الثانية،حيث كانوا يُظهروف اإلسالـ، وموافقة اٟتنيفية، ويبطنوف 
ا. إذ أصبحوا الكفر، ومعاداة اٟتّق وأىلو فُأجريت أحكامهم على الظاىر. ونفعهم القوؿ يف الدني

 معصومي الدماء واألمواؿ ومل ينفعهم يف اآلخرة فكانوا يف أسفل دركات النار.
ْرِؾ ْاأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ٕتََِد ٢َتُْم َنِصَتاً  قاؿ هللا تعاىل: َناِفِقَُت يف الدَّ

ُ
 [٘ٗٔ]النساء:  ِإفَّ ا١ت

*  *  * 
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 ركيٍ: انقىل انًطهىة يٍ انًشانحقيقت انسبدست
قد بُتَّ القرآف أف اإلنساف إذا اعتقد أف أحدًا من دوف هللا ديلك السلطة والقدرة على النفع أو 
الضّر. ٍب أخذ يدعوه ويستغيث بو يف جلب ا١تنافع ودفع ا١تضاّر ٦تا ال يقدر عليو إال هللا أنو قد 

 اّٗتذه إ٢تاً. 
َفُعُهْم َويَػُقوُلوَف َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد هللِا َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف هللِا َما الَ قاؿ هللا تعاىل:   َيُضرُُّىْم َواَل يَػنػْ

   ُقْل أَتُػنَػبُِّؤَف اّلّلَ ٔتَا اَل يَػْعَلُم يف السماوات َواَل يف ْاأَلْرِض ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

:يونس[ٔٛ]. 
َا ِحَسابُُو ِعْنَد رَبِِّو إِنَُّو اَل يُػْفِلُح َوَمْن يَدُْع َمَع هللاِ  وقاؿ هللا تعاىل:  ِإ٢َتًا آَخَر اَل بُػْرَىاَف َلُو بِِو فَِإمنَّ

 .[ٚٓٔ]ا١تؤمنوف:    اْلَكاِفُروفَ 
وقد جعل هللا لإلنساف قلبًا يؤمن ويعتقد،ولسااًن يعرب عما يف قلبو من االعتقادات. فيمكن معرفة 

ن طريق التعبَت والبياف ابأللسنة، فمن أشرؾ اب واعتقد ىذا عقائد الناس، وما تكنُّو صدورىم ع
االعتقاد الذي ٖتكى اآلايت عنو من الطبيعي أف يتكلَّم ٔتا يعتقده ويراه حقاً.وأف يقوؿ بلسانو ما 

 :يف قلبو، فيقوؿ مثالً 
 َِىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد هللا :يونس[ٔٛ] 
 ِّبُواَن ِإىَل اّللِّ زُْلَفىَما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقر   :الزمر[ٖ] 
 ِيَ َىَذا ِإ٢َتُُكْم َوإَِلُو ُموَسى فَػَنس  :طو[ٛٛ ] 
َمْن فَػَعَل َىَذا ِب٢تتنا  :األنبياء[ٕٙ ] 
 ََوَما ٨َتُْن بَِتارِِكي آ٢ِتَِتَنا َعْن قَػْوِلك :ىود[ٖ٘ ] 

مع هللا آ٢تة أخرى. وا١تشركوف ١تا أي أف اإلنساف ا١تشرؾ من الطبيعي أف يشهد ويقوؿ بلسانو أف 
أُمروا أبف يشهدوا أف "ال إلو إال هللا"، مل يكن ا١تراد منهم أف يقولوا أبفواىهم ما ليس يف قلوهبم. 
وإمنا كاف ا١تراد أف يًتكوا ىذا االعتقاد الباطل الذي ال يقـو على برىاف،وىذه الشهادة اليت 

 يشهدوهنا أبلسنتهم يف آف واحد.
َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد َوإِنٍَِّت تعاىل: قاؿ هللا  أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَف َأفَّ َمَع اّللِّ آ٢ِتًَة أُْخَرى ُقْل الَّ َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ

َّا ُتْشرُِكوفَ   [ٜٔ]األنعاـ: بَرِيٌء ٦تِّ
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يسمع  فإف ُوجد إنساف يقوؿ بلسانو أشهد أف "ال إلو إال هللا" وىو يعتقد أف "الويّل" الفالِن
الدعاء، ويقدر على اإلغاثة،وتفريج الكرابت، فإنو مل يشهد شهادة اٟتق بعُد. ألنو شهد أواًل أف 
"ال إلو إال هللا" ٍب شهد بعدىا أف مع هللا إ٢تًا آخر. فأبطل بذلك شهادتو األوىل وصار من 

 ا١تشركُت الذين يشهدوف أف مع هللا آ٢تة أخرى.
و " أـ مل يسمّ ه "إ٢تاً قى شرّ الذي يدعوه ويرجوا خَته ويتّ  ى الويلَّ مّ وال فرؽ يف اٟتقيقة، بُت أف يس 

" أو "السيد" أو "الشيخ" فاالختالؼ يف األلفاظ خر، مثل "الويلّ آفظ، وٝتّاه بلفٍظ هبذا اللّ 
 شيئًا عن حقيقة اٟتكم الذي أعطاه القرآف ١تن اعتقد ىذا االعتقاد واالصطالحات ال يغَّت 

 شهادة الباطلة. الكافر، وشهد ىذه ال
أُمرت أف أُقاتلهم ":}أُمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف "ال إلو إال هللا"{. معناه:  jوقولو 

"أف مع هللا آ٢تة أخرى" أي "أقاتلهم حىت  حىت يشهدوا أف "ال إلو إال هللا" ويكفروا بشهادهتم
 يًتكوا قو٢تم: 

َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد هللا :يونس[ٔٛ] 
َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرِّبُواَن ِإىَل هللِا زُْلَفى :الزمر[ٖ] 

}أُمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا  :jوغَت ذلك من أقوا٢تم وشهاداهتم الشركية. وكذلك قولو 
 "ال إلو إال هللا"{. معناه: "أُمرت أف أقاتلهم حىت يقولوا"ال إلو إال هللا"ويكفروا بقو٢تم أف مع هللا

 [ٛٔ]يونس: َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد هللاآ٢تة أخرى. أي أقاتلهم حىت يًتكوا قو٢تم: 
َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرِّبُواَن ِإىَل هللِا زُْلَفى  :الزمر[ٖ ] 

 وغَت ذلك من أقوا٢تم الشركية. 
 هللا"،إنو يُراد منهم أف يقولوا وقد كاف ا١تشركوف يفهموف جيدًا ١تا طُلب منهم أف يقولوا "ال إلو إال

 ىذه الكلمة مع تركهم للقوؿ ا١تخالف ٢تا الذي كانوا يقولونو يف جاىليتهم.
، سأؿ أاب سفياف وىو على شركو عن أمر النيب  فقد ورد يف صحيح البخاري أف ىرقل، ملك الرـو

j  :وال تشركوا بو شيئاً  عبدوا هللا وحدهأُ يقوؿ: "فقاؿ: ماذا أيمركم؟ فأجابو أبو سفياف قائال
م أبو سفياف من . فقد فهِ "مران ابلصالة والصدؽ والعفاؼ والصلةابؤكم، وأيآواتركوا ما يقوؿ 

ابؤىم آا١توجهة إليهم، أهنا تطلب منهم أف يًتكوا ما يقوؿ  الدعوة إىل شهادة أف "ال إلو إال هللا"
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عى العلم يف ىذا الزمن من مدّ  َتٍ فهمًا من كث الذين يشهدوف أف مع هللا آ٢تة أخرى. فكاف أصحّ 
الذين يقولوف إف اإلسالـ ىو النطق بكلمة "ال إلو إال هللا". وإف كاف الناطق مع ذلك يشهد أبف 

 مع هللا آ٢تة أخرى.
ذ أوامره شريعًة واجبة اإلتّباع، أنو  القرآف كذلك،أف من أطاع غَت هللا يف التحليل والتحرمي واٗتّ وبُّت 

 مع هللا. شريكاً و  قد اّٗتذه إ٢تاً 
َن الدِّيِن َما مَلْ أَيَْذْف بِِو هللاُ قاؿ هللا تعاىل:  ـْ ٢َتُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ٢َتُْم مِّ  [ٕٔ]الشورى: َأ

ِسيَح ابن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا إ وقاؿ هللا تعاىل:
َ
ِإالَّ ٗتََُّذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم أَْراباًَب ِمْن ُدوِف هللِا َوا١ت

 [ ٖٔ]التوبة: لِيَػْعُبُدوا ِإ٢َتاً َواِحداً الَ إَِلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوف
 [ٗٙ]آؿ عمراف: َواَل يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعضاً أَْراَبابً ِمْن ُدوِف هللاِ وقاؿ هللا تعاىل:

 [ ٕٔٔ]األنعاـ: ُكوفَ َوِإْف َأَطْعُتُموُىْم إِنَُّكْم َلُمْشِر وقاؿ هللا تعاىل: 
ذ الشركاء واتّبع غَت هللا يف التحليل والتحرمي  ومن األمور الطبيعية أف يتكلَّم ىذا اإلنساف الذي اٗتَّ

 ٔتا يعتقده، وأف يعرب لسانو عما يف قلبو وأف يقوؿ مثال:
 ٌـ  [ٙٔٔ]النحل:  َىَذا َحاَلٌؿ َوَىَذا َحرَا
ـٌ َوَحْرٌث ِحْجٌر ال  [ ٖٛٔ]األنعاـ:  يطعمها ِإالَّ َمْن نََّشاءُ َىِذِه أَنْػَعا
 ِيِو  ُشرََكاءُ َما يف بُطُوِف َىِذِه ْاألَنْػَعاـِ َخاِلَصٌة لِّذُُكوراَِن َو٤ُتَرَّـٌ َعَلى أَْزَواِجَنا َوِإْف َيُكْن مَّيَِّتًة فَػُهْم ف      

 [ٜٖٔ]األنعاـ:
 jهبا هللا، ١تا جاءىم اإلسالـ ودعاىم النيب  وىؤالء ا١تشركوف الذين كانوا يّتبعوف شرائع مل أيذف

إىل أف يشهدوا أف "ال إلو إال هللا"، مل يكن ا١تراد أف يقولوا أبفواىهم ما ليس يف قلوهبم. وإمنا كاف 
ا١تراد أف يعبدوا هللا يف التحليل والتحرمي وأف يكفروا ابلطاغوت، وُيتنبوا عبادتو وطاعتو يف التحليل 

ـٌ إال أف يكوف ذلك موافقاً والتحرمي. وكاف ا١ت راد كذلك أاّل يقولوا أبلسنتهم ىذا حالٌؿ أو حرا
 لشريعة هللا.

 [ٕٙ٘]البقرة: َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن اِبِ فَػَقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقىقاؿ هللا تعاىل:  
 [ٚٔ]الزمر: اُغوَت َأْف يَػْعُبُدوَىا وأانبوا ِإىَل هللِا ٢َتُُم اْلُبْشَرىَوالَِّذيَن اْجتَػنَػُبوا الطَّ وقاؿ هللا تعاىل: 
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ُقْل َىُلمَّ ُشَهَداءَُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدوَف َأفَّ هللَا َحرَّـَ َىَذا فَِإْف َشِهُدوا  َفالَ َتْشَهْد َمَعُهْم وقاؿ هللا تعاىل: 
بُوا   [ ٓ٘ٔ]األنعاـ:  ِبايتنا َوالَِّذيَن ال يؤمنوف ابَِآلِخرَِة َوُىْم ِبَرهبِِّْم يَػْعِدُلوفَ َوالَ تَػتَِّبْع أَْىَواَء الَِّذيَن كذَّ

وقد بيَّنت ىذه اآلية األخَتة أف من اتّبع غَت هللا يف التحليل والتحرمي ا١تخالف لكتاب هللا، يكن 
١تعلـو أف ا١تشركُت الذين  مكذِّاًب ِبايت هللا، وكافرًا ابآلخرة، وجاعاًل  شريكًا وعدياًل. ومن ا

كانت اآلية ٗتاطبهم عند نزو٢تا كانوا يظنُّوف أف ما يزاولونو من التحليل والتحرمي شريعة هللا اليت 
 ورثوىا عن اآلابء واألسالؼ.

َها آاَبَءاَن َوهللاُ أََمَراَن هِبَا  [ٕٛ]األعراؼ: َوِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْداَن َعَليػْ
كانت ىذه مْنزلتهم عند هللا مع ظنِّهم أهنم إمنا يّتبعوف شريعة هللا. فكيف تكوف مْنزلة ا١تشركُت فإذا  

لوف  ا١تعاصرين الذين ال يروف هللا سبحانو مستحّقًا للتشريع لعباده يف ىذا العصر. والذين يفضِّ
 ت هللا.شرائع الكفرة على شريعة هللا؟. الشّك أهنم أشدُّ كفراً وشركاً وتكذيباً ِباي

فإف ُوجد إنساف يقوؿ بلسانو أشهد أف "ال الو إال هللا" وىو يعتقد أف شريعة غَت هللا واجبة اإلتّباع 
وأهّنا صاٟتٌة وعادلٌة. فإنو مل يكفر ابلطاغوت ومل يشهد شهادة اٟتق بعُد. ألنَّو شهد أف "ال إلو إال 

 هادتو األوىل. هللا" أوالً ٍب شهد اثنياً أف مع هللا إ٢تاً آخر. فأبطل ش
:}أُمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف "ال إلو إال هللا" أو حىت يقولوا "ال إلو إال  jوقولو 

هللا"{.معناه:"أُمرت أف أقاتلهم حىت يقولوا ويشهدوا أف "ال إلو إاّل هللا"، ويكفروا بقو٢تم وشهادهتم 
ـٌ ىَ أف مع هللا آ٢تة أخرى" أي: أقاتلهم حىت يًتكوا قو٢تم:    [ٙٔٔ]النحل:  َذا َحاَلٌؿ َوَىَذا َحرَا

 ُـٌ َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعُمَها ِإالَّ َمْن نََّشاء  [ٖٛٔ]األنعاـ:  َىَذِه أَنْػَعا
ما يف بُطُوِف َىِذِه ْاألَنْػَعاـِ َخاِلَصٌة لِّذُُكوراَِن َو٤ُتَرَّـٌ َعَلى أَْزَواِجَنا :وما أشبو ذلك . [ٜٖٔ]األنعاـ

 قواؿ والشهادات الشركية. من األ
وخالصة القوؿ ىي أف اإلنساف إذا شهد أف "ال إلو إال هللا" وىو يشهد أف مع هللا آ٢تة أخرى فال 

 قيمة وال وزف لشهادتو أف "ال إلو إال هللا" لسببُت: 
األوؿ: إنو شهد شهادتُت متناقضتُت كّل واحدة منهما تنقض األخرى كمن قاؿ : )ا٠تمر حراـ (  

 ٠تمر حالؿ( فيكوف قولو ساقطاً. )وا
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الثاِن:  إنو قد تبُتَّ أنو يقوؿ بلسانو ما ليس يف قلبو، إذ لو كاف قولو أشهد أف "ال إلو إال هللا" من 
 قلبو ما أبطلها بقولو"أف مع هللا آ٢تة أخرى" 

هللا ويسمَّى  وال فرؽ بُت من يعبد غَت هللا، ويسمَّى معبوده  "إ٢تًا " و "رابًّ " وبُت من يعبد غَت
معبوده "وليًا " أو"سيداً" أو" شيخاً" أو"رئيساً" أو "ملكاً". فال عربة ابختالؼ األلفاظ إذا 

 تشاهبت القلوب، واتّفقت النيات واألعماؿ.
 

*  *  * 
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: يعبداث انرسم نهًعبىداث يٍ دوٌ هللا، وانرد انحقيقت انسببعت

 هللاعهى شبهت كفر دوٌ كفر في انحكى بغير يب أَسل 
و٦تا يدؿُّ على أف النطق بكلمة التوحيد مل يكن الغاية وا١تراد من وراء الدعوة اليت قاـ هبا رسل هللا 
صلوات هللا وسالمو عليهم على تواىل األزماف. وإمنا كاف ٖتقيق عبادة هللا وحده، والكفر ٔتا يُعبد 

معاداة الرسل صلوات هللا وسالمو من دونو يف الواقع العملي واٟتياة ا١تشهودة. ٦تا يدؿُّ على ذلك 
عليهم للمعبودات، وسعيهم إلزالة وكسر األصناـ واألواثف عند ا١تقدرة عليها. وقد قصَّ هللا قصة 

 مع قومو وما جرى بينهم يف مواضع من القرآف. عليو السالـإبراىيم 
وا ٖتريقو ابلنار فأنقذه قصد إىل األصناـ فكسرىا. فأراد عليو السالـفأخربان هللا تعاىل أفَّ إبراىيم 

 .عليو السالـهللا منها. فدّؿ ذلك على أف هللا كاف راضياً عما فعل إبراىيم 
 َفَجَعَلُهْم ُجَذاذًا ِإالَّ َكِبَتًا ٢تَُّْم َلَعلَُّهْم إِلَْيِو يَػْرِجُعوَف. قَالُوا َمْن فَػَعَل َىَذا ِِب٢ِتَِتَنا إِنَّوُ قاؿ هللا تعاىل:  

ْعَنا َفىًت يَْذُكرُُىْم يُػَقاُؿ لَُو إِبْػرَاِىيُم. قَالُوا فَْأتُوا بِِو َعَلى أَْعُُتِ النَّاِس َلَعلَّهُ َلِمَن الظَّالِ  ْم ِمَُت. قَالُوا ٝتَِ
ِإْف َكانُوا  مْ َيْشَهُدوَف. قَاُلوا أَأَْنَت فَػَعْلَت َىَذا ِِب٢ِتَِتَنا اَي إِبْػرَاِىيُم. قَاَؿ َبْل فَػَعَلُو َكِبَتُُىْم َىَذا فَاْسأَلُوىُ 
ْد َعِلْمَت ما يَػْنِطُقوَف. فَػَرَجُعوا ِإىَل أَنْػُفِسِهْم فَػَقاُلوا إِنَُّكْم أَنْػُتُم الظَّاِلُموَف. ٍُبَّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُؤوِسِهْم  َلقَ 

َفُعُكْم َشْيئاً َواَل َيُضرُّ  ُكْم. ُأؼٍّ لَُّكْم َوِلَما تَػْعُبُدوَف ىؤالء يَػْنِطُقوَف. قَاَؿ أَفَػتَػْعُبُدوَف  ِمْن ُدوِف هللِا َما اَل يَػنػْ
ُتْم فَاِعِلَُت. قُػْلَنا اَياَنُر كُ  وِن بَػْرداً ِمْن ُدوِف هللِا أََفاَل تَػْعِقُلوَف. قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آ٢ِتَِتُكْم ِإْف ُكنػْ

 [ٓٚ-ٛ٘]األنبياء:   ْخَسرِينَ َوَساَلماً َعَلى إِبْػرَاِىيَم. َوأَرَاُدوا بِِو َكْيداً َفَجَعْلَناُىُم ْاألَ 
 عجل السامري. عليو السالـ وكذلك حرَّؽ موسى 

ا ِإ٢َتُُكُم هللاُ َواْنظُْر ِإىَل ِإ٢ِتَك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِو َعاِكًفا لَُّنَحرِّقَػنَُّو ٍُبَّ لَنَػْنِسَفنَُّو يف اْلَيمِّ َنْسًفا.ِإمنََّ وقاؿ: 
 [ٜٚ]طو:  ِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً الَِّذي اْل إَِلَو ِإالَّ ُىَو وَ 

 مأموراً إبتّباع مّلة إبراىيم. واإلقتداء هبدي َمن سبقو من الرسل. jوكاف 
 [ٜٓ]األنعاـ: أُولَِئَك الَِّذيَن َىَدى هللاُ فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهْ قاؿ هللا تعاىل: 

َنا إِلَْيَك َأِف اتَّبَع ِملَّ وقاؿ هللا تعاىل:  ْشرِِكُتَ ٍُبَّ أَْوَحيػْ
ُ
 [ٖٕٔ]النحل: َة إِبْػرَاِىيَم َحِنيفاً َوَماَكاَف ِمَن ا١ت

١تا سألو عمرو بن عبسة أبي شيء أرسلك؟ قاؿ:   jوكاف مأمورًا بكسر األواثف. قاؿ  
 مسلم[.] }أرسلٍت بصلة األرحاـ وكسر األواثف وأف يُوّحد هللا وال يشرؾ بو شيء{
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 وؿ الكعبة من األصناـ. وىو يقرأ:ولذلك ١تا افتتح مكة أزاؿ ما كاف ح
َوُقْل َجاَء ْاَٟتقُّ َوَزىَق اْلَباِطُل ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزُىوقًا  :اإلسراء[ٛٔ] 
 ُُقْل َجاَء ْاَٟتقُّ َوَما يُػْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيد   :سبأ[ٜٗ ] 

رج مكة. فأرسل خالد بن وأرسل رجااًل من أصحابو ليهدموا األواثف والطواغيت اليت كانت خا
وليد إىل "العزى"، فهدمها وأزا٢تا. وأرسل سعد بن زيد إىل "مناة" فهدمها. وأرسل عمرو بن 

يزيل األواثف من كل بقعٍة غلب عليها. وقد  jالعاص إىل "سواع" فهدمو. وىكذا كاف رسوؿ 
 شيئاً مسّمًى.  سألو وفد ثقيف أف يَدََع ٢تم الاّلت ال يهدمها ثالث سنُت، فأىب أف يدعها

قاؿ اإلماـ ابن القيم عند ذكره ما يف غزوة الطائف من الفقو يف كتابو )زاد ا١تعاد(: "ومنها أنو ال 
ُيوز إبقاء مواضع الشرؾ بعد القدرة على إبطا٢تا يومًا واحداً. فإهنا شعائر الكفر.وىى أعظم 

أواثاًن يُعبد من دوف هللا،  ا١تنكرات. وىذا حكم ا١تشاىد اليت بنيت على القبور اليت اّٗتذت
واألحجار اليت تُقصد للتعظيم والتربؾ والنذر والتقبيل.ال ُيوز إبقاء شئ منها على وجو األرض مع 
القدرة. وكثَت منها ٔتْنزلة الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى، أو أعظم شركًا عندىا وهبا.  واب 

 ا١تستعاف.
غيت يعتقد أهنا ٗتلق وترزؽ أو ٖتِت أو ٘تيت وإمنا كانوا يفعلوف ومل يكن أحٌد من أرابب ىذه الطوا

. فاتَّبع ىؤالء سنن من كاف قبلهم  عندىا وهبا ما يفعلو إخواهنم من ا١تشركُت عند طواغيتهم اليـو
 حذو القذة ابلقذة وأخذوا مأخذىم شرباً بشرٍب، وذراعاً بذراٍع.

ء العلم وصار ا١تعروؼ منكراً، وا١تنكر وغلب الشرؾ على أكثر النفوس لظهور اٞتهل وخفا 
معروفاً، والسنة بدعًة، والبدعة سنًة. ونشأ يف ذلك الصغَت، وىـر عليو الكبَت. وطمست األعالـ، 
واشتّدت غربة اإلسالـ وقلَّ العلماء، وغلب السفهاء. وتفاقم األمر، واشتّد البأس، وظهر الفساد 

كنو التزاؿ طائفة من العصابة اّمدية ابٟتّق قائمُت يف الرّب والبحر ٔتا كسبت أيدي الناس. ول
 وألىل الشرؾ والبدع ٣تاىدين، إىل أف يرث هللا األرض ومن عليها وىو خَت الوارثُت".إ ىػ

 أيمر بطمس الصور وتسوية القبورا١تشرفة سداً للذريعة إىل الشرؾ.  jوكاف 
؟ أال تدع صورًة  jثك على ما بعثٌت رسوؿ هللا }أال أبع هنع هللا يضرعن أىب ا٢تياج قاؿ: قاؿ ىل علّي 

 إال طمستها، وال قرباً مشرفاً إال سّويتو{ ]مسلم[. 
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 ]البخاري[. مل يكن يًتؾ شيئاً فيو تصاليب إالّ نقضو{ jعن عائشة اهنع هللا يضر: }أف النيب 
"ال إلو إال هللا". ومن وىذا االىتماـ البالغ إبزالة األواثف وا١تعبودات من مقتضى التوحيد واإلقرار بػ

استجاب لدعوة الرسل وشهد أف "ال إلو إال هللا" فقد َرِضَي بكسر األصناـ واألواثف اليت تُعبد من 
 دوف هللا.

ومن مل يرَض بذلك فقد كذب يف اّدعائو للتوحيد، ألفَّ الرضي ابلكفر كفٌر، وإف قاؿ بلسانو "ال 
 إلو إال هللا" إذا مل يرَض بكسر األصناـ واألواثف، إلو إال هللا". فإذا كاف ىذا حاؿ من يقوؿ "ال

فكيف يكوف حاؿ العابد ٢تا والناذر ٢تا والذابح ٢تا وا١تستغيث هبا؟ أليس يكوف كاذاًب يف إّدعائو 
 للتوحيد وقولو "ال إلو إال هللا"؟!.

ة، وإزالة وكذلك كانت دعوة الرسل إىل التوحيد واإلسالـ، تستهدؼ إلغاء النظم اٞتاىلية القائم
الطواغيت البشرية اٟتاكمة بشرائع مل أيذف هبا هللا بنفس الدرجة اليت كانت تستهدؼ هبا إزالة 

 األصناـ واألواثف.ألّف ىذه كتلك من مقتضى اإلقرار بشهادة أف:"ال إلو إال هللا"
ـَ ٢َتَاَفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن اِبِ فَػَقِد اْسَتْمسَ قاؿ هللا تعاىل:    َك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى الَْنِفَصا

 [ ٕٙ٘]البقرة: 
َنٌة َوَيُكوَف الدِّيُن ُكلُُّو ِ وقاؿ هللا تعاىل:  .[ٜٖ]األنفاؿ:  َوقَاتُِلوُىْم َحىتَّ اَل َتُكوَف ِفتػْ

تَػُهوفَ فَػَقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر إِنػَُّهْم اَل أدَْيَاَف ٢َتُْم َلعَ وقاؿ هللا تعاىل:   [ ٕٔ]التوبة:  لَُّهْم يَػنػْ
وكاف أصحاب السلطاف دائماً، أوؿ من يتفطَّن ألىداؼ الدعوة، وأوؿ من يقف يف وجهها، 
ويرصد لتحركات الرسل وا١تؤمنُت يف سبيل إعالء دين هللا على األدايف، ٔتا ٢تم يف اجملتمع من القّوة 

 والنفوذ وا١تاؿ.
ْجرِِمُتَ وََكَذِلَك َجعَ قاؿ هللا تعاىل:

ُ
َن ا١ت  [ ٖٔ]الفرقاف: ْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدّواً مِّ

 [ٖٕٔ]األنعاـ: وََكَذِلَك َجَعْلَنا يف ُكلِّ قَػْريٍَة َأَكاِبَر ٣ُتْرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَهاوقاؿ هللا تعاىل: 
ْن َنِذيٍر ِإالَّ قَ وقاؿ هللا تعاىل:  َرُفوَىا ِإانَّ ٔتَا أُْرِسْلُتْم بِِو َكاِفُروَف. َوقَاُلوا ٨َتُْن َوَما أَْرَسْلَنا يف قَػْريٍَة مِّ اَؿ ُمتػْ

 [ٖٗ]سبأ:   َأْكثَػُر أَْمَوااًل َوأَْواَلداً َوَما ٨َتُْن ٔتَُعذَِّبُتَ 
ومن استجاب لدعوة الرسل وشهد أف "ال إلو إال هللا" فقد َرِضَي إبزالة الطواغيت البشرية اٟتاكمة 

ٞتاىلية القائمة ومن مل يرَض بذلك فقد كذب يف اّدعائو للتوحيد، ألفَّ الرضي وإلغاء النظم ا
ابلكفر كفر.وإف قاؿ بلسانو "ال إلو إال هللا".فإف كاف ىذا حاؿ من قاؿ "ال إلو إال هللا" إذا مل 
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يرَض إبزالة الطواغيت وإلغاء النظم اٞتاىلية، فكيف يكوف حاؿ الطاغوت الذي حيكم بغَت ما 
  ؟!.أنزؿ هللا

أليس يكوف كاذاًب يف اّدعائو للتوحيد،وقولو"ال إلو إال هللا"؟، وكيف يكوف حاؿ ا١تتحاكم إىل  
الطاغوت الراِضي بشريعة الطاغوت؟ أال يكوف ىو اآلخر كاذاًب يف اّدعائو للتوحيد وقولو "ال إلو 

 إال هللا" ؟!.
، وىي أف اٟتكم بغَت ما أنزؿ هللا ليس  أما بعد فهناؾ شبهٌة يردِّدىا أىل التحريف والتلبيس كثَتاً 

َوَمْن ملَّْ حَيُْكْم ٔتَا كفرًا ٥ترجًا عن ا١تّلة، إمنا ىو كبَتٌة من الكبائر. وأف مراد هللا يف قولو تعاىل: 
[ إمنا ىو كفٌر دوف كفٍر، كما قاؿ ابن عباس: "ليس ٗٗ]ا١تائدة: أَنْػَزَؿ هللُا فَأُولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروفَ 

 فر الذي تذىبوف إليو".ابلك
 واٞتواب عن ذلك ىو: أف ىناؾ حالتُت ٥تتلفتُت كل االختالؼ وُيب التفريق بينهما:  

اٟتالة األوىل: إف اٟتاكم ا١تسلم الذي حيكم بكتاب هللا  قد يرتكب إٙتًا يف قضية من القضااي، 
دنيوية من جانبو، فيميل فيحاىب أحدًا لقرابتو أو لكونو ارتشى منو، أو يرجوا أف ٖتصل لو منفعة 

عن العدؿ لذلك. فهو وإف خالف الشريعة وَحكم بغَت ما أنزؿ هللا يف ىذه القضية اٞتزئية إال أنو 
 ال حيكم بكفره لسببُت: 

 إنو ترؾ واجباً من غَت استحالؿ، فيكوف آٙتاً كما ديكن أف يقع ذلك َمن غَته من ا١تسلمُت. -ٔ
ٖتلِّل ما حرـّ هللا ينبغي التحاكم إليها، ولكنو يعتقد أف ال  إنو مل يقل إِن قد أتيت بشريعةٍ  -ٕ

شريعة إال شريعة هللا، وأنو قد أٍب يف ىذه القضية، ومتعرٌِّض لغضب هللا وعذابو إف مل يتب من 
 ذلك.

: }ال ترجعوا بعدي كفاراً jفمثل ىذا اٟتاكم ا١تسلم يقاؿ إنو وقع يف كفٍر دوف كفٍر كما قاؿ 
 ب بعٍض{ يضرب بعضكم رقا

 : }سباب ا١تسلم فسوؽ وقتالو كفٌر{ .jوقولو 
فالكفر يف ىذين اٟتديثُت يُراد منو الذي ال خيرج عن ا١تّلة. وٚتيع الكبائر ىي من شعب الكفر، 

 ولكنو ال خيرج عن ا١تّلة إال من استحّلها أو امتنع عن تركها.
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فات اليت ىي ذنوب دوف الشرؾ يف ومل يكن يقع من اٟتكاـ يف زمن ابن عباس إالّ مثل ىذه ا١تخال
حكم الشريعة. وقد عاش ابن عباس بعد ا٠تلفاء الراشدين يف حكم معاوية بن أيب سفياف، ويزيد 

 بن معاوية، ومات والعامل اإلسالمي منقسٌم إىل قسمُت:
قسم ٖتت عبد هللا بن الزبَت، وقسم ٖتت عبد ا١تلك بن مرواف.ومل يكن من ىؤالء اٟتكاـ من ال 

 بشريعة هللا كما ىو معروؼ. حيكم
وكاف من ا٠توارج من يكفِّر عبد ا١تلك بن مرواف، ويزيدبن معاوية وغَتىم ألجل ما وقع يف زماهنم  

يردُّ على أولئك الذين  هنع هللا يضرمن اٞتور والظلم ما مل يكن يف زمن ا٠تلفاء الراشدين. فكاف ابن عباس 
 ُيكِّفروف ابلذنوب.
اٟتاكم إذا رأي أنو من الضروري تغيَت حكم واحد من أحكاـ هللا، واستبدالو اٟتالة الثانية: إف 

ْتكم آخر من وضعو أو من وضع غَته، ْتيث ال يعمل إال ابٟتكم الذي وضعو، فإنو الشك يف  
 كفره، وخروجو عن ا١تلَّة. ألف هللا قاؿ يف من استحل ا١تيتة وحدىا 

 ُكوفَ َوِإْف َأَطْعُتُموُىْم إِنَُّكْم َلُمْشِر  :األنعاـ[ٕٔٔ] 
فإذا كاف ىذا حكم التابع لتشريع غَت هللا فكيف يكوف حكم ا١تتبوع الذي حيلِّل ما حرَـّ هللا وُيعل 

 ذلك شريعًة للناس، الشّك أنو أشدَّ منو كفراً.
ُغوَف َوَمْن َأْحَسُن ِمَن قاؿ اإلماـ ابن كثَت يف قولو تعاىل:  هللِا ُحْكمًا ّلَِقْوـٍ أََفُحْكَم اْٞتَاِىِليَِّة يَػبػْ

 [ٓ٘]ا١تائدة:  يُػْوِقُنوفَ 
"يُنكر تعاىل على من خرج عن حكم هللا اكم ا١تشتمل على كل خَت الناىي عن كل شّر. وعدؿ 
إىل ما سواه من اآلراء واألىواء واالصطالحات اليت وضعها الرجاؿ بال مستند من شريعة هللا،كما  

 لضالالت واٞتهاالت ٦تا يضعوهنا ِبرائهم وأىوائهم.كاف أىل اٞتاىلية حيكموف بو من ا
وكما حيكم بو التتار من السياسات ا١تلكية ا١تأخوذة عن ملكهم )جنكيز خاف( الذي وضع ٢تم  

"الياسق" وىو عبارة عن كتاب ٣تموع من أحكاـ قد أقتبسها عن شرائع شىت من اليهودية، 
 ثٌَت من األحكاـ أخذىا من ٣ّترد نظره وىواه.والنصرانية، وا١تّلة اإلسالمية وغَتىا، وفيها ك

فمن فعل ذلك  .jفصار يف بنيو شرعاً مّتبعاً، يُقدِّموهنا على اٟتكم بكتاب هللا وسنة رسوؿ هللا  
 ىػ .  ٔفهو كافر ُيب قتالو حىت يرجع إىل حكم هللا ورسولو، فال حيكم سواه يف قليٍل وال كثٍَت" 
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 ما أنزؿ هللا ىو الطاغوت الذي يتحّدث عنو القرآف وأيمر واٟتاكم الذي يستحلُّ اٟتكم بغَت
 ابلكفر بو واجتنابو.

قاؿ ابن جرير الطربي : " والصواب من القوؿ عندي يف الطاغوت أنو كل ذي طغياف على هللا،  
فُعبد من دونو. إما بقهٍر منو ١تن عبده، وإما بطاعٍة ٦تن عبده لو، إنسااًن كاف ذلك ا١تعبود أو 

   (ٔ)أو وثناً أو صنماً أو كاف  ما كاف من شيء" شيطاانً 
وف حكمًا واحداً أو أحكامًا معّينًة من أحكاـ  ومعلـو أف الطواغيت البشرية يف ىذا العصر ال يغَتِّ
شريعة هللا. وإمنا ىم يعتقدوف أف التشريع يتطور مع مرور الزمن. ويروف من السفاىة التقيد أبحكاـ  

قرانً. ومن ٍب حيرصوف على العمل ٔتا وضعتو أورواب الكافرة من  كانت تعمل قبل أربعة عشر
 الشرائع اليت ٗتالف شريعة هللا يف األصوؿ والفروع. 

ولذلك فإف الذي ال يرضي إبزالتها وإلغائها ال يكوف إال كاذاًب يف اّدعائو للتوحيد، ألنو يُشًتط 
هبا ؤتا دلَّت عليو، وأف يكوف كارىًا ُمبغضاً  لقوؿ "ال إلو إال هللا" أف يكوف القائل ٤تّبًا ٢تا راضياً 

 للشرؾ، يسعى إلزالتو عند ا١تقدرة.
 

*  *  * 

                                                                        
 . ٜٔ/ٖالطربي:  (ٔ)
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: شروط انذخىل في اإلسالو، وركر يسأنت انكف انحقيقت انثبيُت

 .عٍ قتم انًشركيٍ بإيجبز
 إف هللا سبحانو أخرب أف دينو اإلسالـ وأنو ال يقبل من أحد دينا غَته: 

 ِْنَد هللِا ْاإِلْساَلـُ ِإفَّ الدِّيَن ع  :آؿ عمراف[ٜٔ] 
 ََر ْاإِلْسالَـِ ِديْػًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو يف اآلخرة ِمَن ْا٠تَاِسرِين َتِغ َغيػْ  .[٘ٛ]آؿ عمراف:   َوَمْن يَػبػْ

 وقد شرط هللا ١تن أراد الدخوؿ يف اإلسالـ شروطا، أو٢تا التوبة من الشرؾ والكفر.
 .[٘]التوبة: فَِإْف اَتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالََة َوأَتَػُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ  قاؿ هللا تعاىل:

 .[ٔٔ]التوبة: فَِإْف اَتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالََة َوأَتَػُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّْينِ وقاؿ هللا تعاىل: 
 من الشرؾ والكفر.وا١تراد من التوبة يف اآليتُت ىو التوبة 

يقوؿ: "فإف رجعوا عما هناىم عنو من الشرؾ اب، وجحود نبوة نبيو  فإف اتبواقاؿ الطربي  
 . jإىل توحيد هللا وإخالص العبادة لو دوف اآل٢تة واألنداد، واإلقرار بنبوة دمحم  jدمحم 

وقاؿ   "م وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاةرهبأنو قاؿ: "توبتهم خلع األواثف وعبادة  هنع هللا يضرٍب روي عن أنس  
أي  فإف تبتمأي عن الشرؾ والتزموا أحكاـ اإلسالـ. وقاؿ ابن كثَت:  فإف اتبواالقرطيب: 

 عما أنتم فيو من الشرؾ والضالؿ.
وا١تفسروف عن التوبة ا١تطلوبة من ا١تشركُت وأهنا التوبة من الشرؾ والكفر ىو  هنع هللا يضروما قالو أنس  

وغَته من العلماء يروف أف ما قالوه يعارض اٟتديث الصحيح.  هنع هللا يضر ق الصريح. ومل يكن أنساٟت
}أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحما رسوؿ هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا 

 { ]متفق عليو[.الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مٌت دمائهم وأموا٢تم إال ْتقها وحساهبم على هللا
من الرواة ٢تذا اٟتديث، وإمنا كانوا يروف أف اٟتديث يطابق اآلية يف ا١تعٌت وا١تراد.  هنع هللا يضربل إف أنس 

ألف اإلنساف إذا شهد أف "ال إلو إال هللا" فقد كفر بشهادتو أبف مع هللا آ٢تة أخرى، اليت كاف 
ؾ يف ظاىره. فتحققت بذلك التوبة اليت أرادىا يشهدىا يف كفره. وصار حينئذ متربائ اتئبا من الشر 

هللا من ا١تشركُت. ومل يكن يف زماف الصحابة والتابعُت من ينطق بكلمة الشهادة من أىل األواثف، 
ٍب يصر على عبادة وثنو القدمي كما بينا سابقا. وإمنا وجد من يفعل ذلك يف األزمنة ا١تتأخرة عندما 

واتبعوا سنن اليهود والنصارى الذين أشركوا اب واٗتذوا األحبار ابتعد الناس عن حقيقة اإلسالـ. 
 والرىباف أراباب من دوف هللا وىم يقولوف مع ذلك أبفواىهم "ال إلو إال هللا" تقليداً ووراثة.
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، عند ما كاف يعلِّم الصحابة شروط الدخوؿ يف اإلسالـ، يردد لفظا واحدا  jومل يكن النيب 
 ا١تعٌت ا١تراد. ولكن صّحت عنو ألفاظ ٥تتلفة تؤدى إىل معٌت واحد. متكررا يف التعبَت عن

فقد صّح عنو أنو قاؿ: }أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحما رسوؿ  
 هللا{ اٟتديث. 

وصّح عنو أنو قاؿ: }من قاؿ ال إلو إال هللا وكفر ٔتا يعبد من دوف هللا حـر مالو ودمو وحسابو 
 {  ]مسلم[. عّز وجلّ لى هللا ع

وصّح عنو أنو قاؿ: }بٍت اإلسالـ على ٜتس على أف يعبد هللا ويكفر ٔتا دونو وإقاـ الصالة وإيتاء 
 الزكاة وحج البيت وصـو رمضاف{ ]متفق عليو[.

فمن َتمل اآليتُت من سورة التوبة وما قالو علماء السلف يف تفسَتمها وَتمل األحاديث اليت 
 أبلفاظها ا١تختلفة واليت ٕتيب عن: مىت يصبح ا١تشرؾ مسلما يف ظاىره؟؟. jيب صحت عن الن

من َتمل ذلك يعلم علم اليقُت أف التوبة من الشرؾ والكفر والرباءة من ذلك يف الظاىر شرط 
للدخوؿ يف اإلسالـ. وأف من جاء ابلنطق اجملرد وىو مقيم على شركو وعبادتو لغَت هللا ال ينفعو 

. وال يكتسب بو صفة اإلسالـ. ألنو قد تبُت أنو مل يتب من الشرؾ، ومل يكفر ٔتا يعبد النطق شيئاً 
 من دوف هللا. 

ويعلم كذلك أف اإلنساف  قد ينطق بكلمة التوحيد وىو ال يكفر ٔتا يعبد من دوف هللا. فإذًا ال 
ُيب التفصيل يصّح أف يُقاؿ إف كّل من أتى ابلنطق "مسلم" إٚتااًل وإف خالف فعلو نطقو ولكن 

أبف يقاؿ  من شهد أف "ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا" اتئبًا متربائً من الشرؾ يف الظاىر صار 
مسلمًا مع بقية الشروط األخرى من الصالة والزكاة وغَت ذلك. ومن شهد أف "ال إلو إال هللا وأف 

وإف أتى ببقية الشروط األخرى   دمحما رسوؿ هللا" وىو مقيم مصّر على شركو مل يكن بذلك مسلما،
 كالصالة والزكاة وغَت ذلك.

وقاؿ البغوى:" الكافر إذا كاف وثنيا أو ثنواي ال يقّر ابلوحدانية فإذا قاؿ: "ال إلو إال هللا" حكم 
 إبسالمو ٍب ُيرب على قبوؿ ٚتيع أحكاـ اإلسالـ ويربأ من كل دين خالف دين اإلسالـ.

منكرا للنبوة فإنو ال حيكم إبسالمو حىت يقوؿ دمحم رسوؿ هللا. وإف  وأما من كاف مقرا ابلوحدانية 
 كاف يعتقد أف الرسالة امدية إىل العرب خاصة، فالبد أف يقوؿ :" إىل ٚتيع ا٠تلق".

 (ٜٕٚ/ص ٕٔفتح الباري:ـ ) ىػا فإف كاف كفره ّتحود واجب أو استباحة ٤تـر فيحتاج أف يرجع عما اعتقده.
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ف يرجع عما اعتقده" ىو الذي يقر ابلشهادتُت ولكنو كفر ّتحود واجب أو وىذا الذي "حيتاج أ
. كما قاتل أبو بكر  مانعي الزكاة ومل خيالفو يف ذلك أحد من الصحابة. فكاف  هنع هللا يضراستباحة ٤تـر

إٚتاعا منذ ذلك الوقت، وكذلك اتّفق الفقهاء بعده.  ومن اعتقد عدـ وجود كافر يقر 
أف يقوؿ بتخطئة الصحابة رضواف هللا عليهم وأف يدعى أنو قد اىتدى للصواب ابلشهادتُت يلزمو 

 بعدىم. 
 وىذا ىو اٞتواب عن مىت يصَت ا١تشرؾ مسلما. لو ما للمسلمُت وعليو ما على ا١تسلمُت.

 أما مسألة الكف عن قتل ا١تشرؾ فلها تفصيل نذكره ىنا إبُياز:
إال هللا" العتقاده أبلوىية آ٢تة أخرى، إذا قاؿ "ال إلو إف ا١تشرؾ الوثٍت الذي ينكر قوؿ "ال إلو ( ٔ

 إال هللا" ولو يف حاؿ اٟترب، ُيب الكف عنو حىت خيترب الحتماؿ حدوث التوبة منو.
يف سرية  jكما ىو مأخوذ من حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قاؿ: بعثنا رسوؿ هللا 

إلو إال هللا فطعنتو فوقع يف نفسي من ذلك، فصبحنا "اٟترقات" من جهينة فأدركت رجال فقاؿ ال 
: }أقاؿ ال إلو إال هللا وقتلتو،  قاؿ: قلت اي رسوؿ هللا إمنا j، فقاؿ رسوؿ هللا  jفذكرتو للنيب 

قا٢تا خوفا من السالح. قاؿ: أفال شققت عن قلبو حىت تعلم أقا٢تا أـ ال.فما زاؿ يكررىا على 
 مسلم[.] حىت ٘تنيت أَّن أسلمت يومئذ{

: }أمرت jقاؿ أليب بكر"كيف تقاتل الناس وقد قاؿ  هنع هللا يضرحديث أيب ىريرة الذي فيو أف عمر و 
أف أقاتل الناس حىت يقولوا "ال إلو إال هللا"  فمن قاؿ فقد عصم مٌت مالو ونفسو إال ْتقو وحسابو 

األواثف ٢تذا على هللا{ ]متفق عليو[.ففيهما األمر ابلكف عمن قاؿ "ال إلو إال هللا" من أىل 
 االحتماؿ، ال أهنم قد صاروا هبذا القوؿ اجملرد مسلمُت.

قاؿ اٟتافظ ابن حجر يف }الفتح{ عن حديث أىب ىريرة : "وفيو منع قتل من قاؿ "ال إلو إال هللا" 
ومل يزد عليها وىو كذلك، ولكن ىل يصَت ٔتجرد ذلك مسلما؟. الراجح ال، بل ُيب الكف عن 

شهد ابلرسالة والتـز أحكاـ اإلسالـ،  حكم إبسالمو. وإىل ذلك اإلشارة قتلو حىت خيترب. فإف 
 .ىبقولو "إال ْتق اإلسالـ " ا 

أما الكافر من أىل الكتاب الذين يقولوف "ال إلو إال هللا" يف كفرىم وال يقولوف "٤تمٌد رسوؿ  (ٕ
ؿ ٤تمٌد رسوؿ هللا، ليكف هللا"  فال يرفع عنو السيف بقولو "ال إلو إال هللا" فقط  بل البد أف يقو 

 عنو.
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أبو سليماف ا٠تطايب يف قولو: "أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلو إال هللا "معلـو أف ا١تراد  قاؿ
هبذا أىل عبادة األواثف دوف أىل الكتاب ألهنم يقولوف "ال إلو إال هللا" ٍب يقاتلوف وال يرفع عنهم 

 (ٕٙٓ/ٔشرح مسلم: ) السيف".
ي عياض: "اختصاص عصمة ا١تاؿ والنفس ٔتن قاؿ "ال إلو إال هللا"تعبَت عن اإلجابة وقاؿ القاض

إىل اإلدياف. وأف ا١تراد بذلك مشركو العرب وأىل األواثف، فأما غَتىم ٦تن يقر ابلتوحيد فال يكتفي 
 (ٕٙٓ/ٔشرح مسلم: ) يف عصمو بقوؿ "ال إلو إال هللا" إذا كاف يقو٢تا يف كفره"  ا ىػ.

ا فمن أىل الكتاب من يقوؿ "ال إلو إال هللا ٤تمٌد رسوؿ هللا" ولكنو يعتقد أنو رسوؿ هللا وأيض (ٖ
إىل العرب خاصة. فمثل ىذا ال يكف عنو بقولو "ال إلو إال هللا ٤تمٌد رسوؿ هللا" حىت يعًتؼ أبنو 

رآف، ألف هللا رسوؿ هللا إىل ٚتيع ا٠تلق. كذا قاؿ اإلماـ الشافعي وغَته من العلماء. وىو موافق للق
أمر بقتاؿ أىل الكتاب مع علمو أبهنم يقولوف "ال إلو إال هللا". ومل ُيعل قو٢تم ذلك مانعا من 
قتا٢تم، ألهنم مل يكونوا يدخلوف يف اإلسالـ هبذا القوؿ، بل كانوا يقولوهنا مع اٗتاذىم األحبار 

 والرىباف أراباب من دوف هللا.
يَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبِ َواَل اِبْليَػْوـِ ْاآلِخِر َواَل حُيَّرُِموَف َما َحرَّـَ هللُا َوَرُسولُُو َوالَ قَاتُِلوا الَّذِ قاؿ هللا تعاىل: 

 [ٜٕ]التوبة: َيِديُنوَف ِديَن اٟتَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُػْعطُوا اٞتِْْزيََة َعْن يٍَد َوُىْم َصاِغُرْوفَ 
 ابإلدياف وجهاف:  واإلقرار": اأُلـّ " يفعّي اإلماـ الشاف قاؿ

وال كتاب، فإذا شهد أف ال  النُّبوةكاف من أىل األواثف ومن ال دين لو يّدعى أنّو دين   فمن" (ٔ
 ابإلدياف ومىت رجع عنو قُتل. أقرّ إلو إالّ هللا وأّف دمحماً عبده ورسولو فقد 

موسى وعيسى صلوات هللا  دينعوف : ومن كاف على دين اليهودية والنصرانية فهؤالء يدّ قاؿ (ٕ
بًتؾ  فكفروا jٔتحّمد رسوؿ هللا  اإلديافوسالمو عليهما وقد بّدلوا منو، وقد ُأخذ عليهم فيهما 

يل: إّف فيهم من ىو  قيلاإلدياف بو واتّباع دينو مع ما كفروا بو من الكذب على هللا قبلو. فقد 
يبعث إلينا". فإف كاف  ملورسولو، ويقوؿ: " عبده٤تّمداً ُمقيٌم على دينو يشهد أف ال إلو إاّل هللا وأّف 

يكن ىذا  ملأف ال إلو إاّل هللا وأّف ٤تّمدًا عبده ورسولو"  أشهد: "منهمفيهم أحٌد ىكذا فقاؿ أحٌد 
 jدين ٤تّمٍد  خالفدين ٤تّمٍد حقّّ أو فرٌض وأبرأ ٦تا  وأفّ اإلقرار ابإلدياف حىت يقوؿ: " مستكمل

رجع عنو ُأستُِتيَب، فإف اتب  فإذافإذا قاؿ ىذا فقد استكمل اإلقرار ابإلدياف،  ،دين اإلسالـ" أو
 وإالّ قُتل.
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عند اإلسالـ، أو تزعم أّف من أقّر  إالّ  jكاف منهم طائفٌة تُعَرؼ أبف ال تُقّر بنبوة ٤تّمد   فإف (ٖ
استكملوا اإلقرار أف ال إلو إاّل هللا وأّف ٤تّمدًا عبده ورسولو فقد  فشهدوابنبوتو لزمو اإلسالـ، 

 (ٔ. فإف رجعوا عنو اُستُِتيبوا، فإف اتبوا وإالّ قُتلوا".)ابإلدياف
كذلك الطوائف البشرية اليت انتسبت إىل اإلسالـ ونطقت ابلشهادتُت مع إعالهنا ما ىو يف دين 
 هللا كفر وشرؾ وضالؿ كأتباع مسيلمة الكذاب وغَته من ا١تتنبئُت. ومانعي الزكاة، وأتباع عبد هللا

 (ٔ)كالكاملية، والغرابية، واإلٝتاعيلية، وكذلك بٍت عبيد القداح،  (ٕ)بن سبأ، وكثَت من فرؽ الشيعة
                                                                        

 (.ٜٙ٘ص:  الشافعّي: )اجملّلد السابع. موسوعة (ٔ)
"شيعة علّي" أي "أنصار علّي"، ٍب صار فيما يف اٟتروب اليت خاضها، فقيل ٢تم:  هنع هللا يضراسم أُطلق يف أوؿ األمر علي الذين انصروا علّياً  (2)

 راء واألىواء. علي اختالٍؼ بينهم يف اآل ،jيف مرتبة فوؽ الصحابة أو فوؽ النيب  هنع هللا يضربعد علماً لطائفة مبتدعة تضع علّياً 
 والشيعة على ثالث طبقات يف الغلّو: 

)األويل( وىي الزيدية وىم أقرهبم إيل االعتداؿ، ال يسبُّوف الصحابة ويًتضوف عنهم ويروف أّف علّيًا أفضل الصحابة علي اإلطالؽ، وأف 
 خالفة أيب بكر وعمر كانت صحيحة، ألّف إمامة ا١تفضوؿ جائزة مع وجود الفاضل.

 أٝتاء كثَتة منها: ا، و٢ت j اليت فيها إمامتو بعد النيبعتقد أف الصحابة كفروا ١تا ظلموا علّياً وأخفوا اآلية ت يتوىي ال )الثانية(
 ( "السبابة" لسبِّهم أاب بكر وعمر وغَتىم مهنع هللا يضر .ٔ)
 من قبل هللا ابلنّص.("اإلمامية" العتقادىم أف اإلماـ ال خيتار من بُت ا١تسلمُت ابلشورى ولكنو يُعُتَّ ٕ)
( علّي بن اٟتسُت }زين العابدين{. ٗ( اٟتسُت )ٖ( اٟتسن )ٕ( علّي )ٔ("االثٍت عشرية" ألهنم يعتقدوف إمامة اثٍت عشر رجاًل وىم: )ٖ)
د بن ( ٤تّمد اٞتواٜ( علي الرضا بن موسى. )ٛلكاظم بن جعفر. )ا( موسى ٚ( جعفر الصادؽ بن ٤تّمد. )ٙ( دمحم الباقر بن علّي )٘)

 ( ٤تّمد ا١تهدي بن اٟتسن، ويعتقدوف أنو ا١تهدّي ا١تنتظر.                                                        ٕٔ) ( اٟتسن العسكري بن علّي.ٔٔ( علّي ا٢تادي بن ٤تّمد. )ٓٔعلّي. )
 مر فقاؿ: أنتم الرافضة.("الرافضة" ألهنم رفضوا إمامة "زيد بن علّي" ١تا أىب أف يتربّأ من أيب بكر وعٗ)

 )الثالثة( وىي الغالية الذين يؤ٢ّتوف علّياً واألئمة من أىل البيت كالقرامطة وبٍت عبيد القداح وغَتىم.
   فعلت الرافضة الذين يستثنوف منهم علّيًا وعددًا قلياًل ال كما ومنهم الكاملية الذين اعتقدوا كفر الصحابة كلهم ومل يستثنوا علّيًا منهم

 وز عدد األصابع. وقالت الكاملية: "إف علّياً كفر ألنو أطاع الظا١تُت" يريدوف أاب بكر وعمر وعثماف مهنع هللا يضر . يتجا
  يشبو ومنهم الغرابية الذين يعتقدوف أف هللا أرسل إيل علّي فأخطأ ا١تلك فأوحي إيل ٤تّمد  .. ويقولوف: "إف علّياً كاف شبيهاً ٔتحّمد كما

  الغراب ابلغراب.
  ومنهم اإلٝتاعيلية الذين يؤ٢ّتوف علّيًا واألئمة من أىل البيت، ويقولوف: "إف اإلماـ بعد "جعفر الصادؽ" ليس "موسى الكاظم" كما

شريعة ٤تّمد بن  -كما يقولوف–تقوؿ الرافضة وإمنا ىو ابنو األكرب "إٝتاعيل بن جعفر"، وبعده "٤تّمد بن إٝتاعيل" الذي نسخت شريعتو 
 .  jعبد هللا 

ػ،  ٍب توّسعوا وزحفوا إيل ا١تشرؽ ىٜٕٚكانوا من اإلٝتاعيلية من حيث االعتقاد وتغّلبوا علي بالد ا١تغرب وكوَّنوا ىناؾ دولة ٢تم يف سنة   (1)
صرية غَتىا.وقد ػ واٗتذوىا مقرّاً لدولتهم وبنوا مدينة القاىرة وجامعة األزىر، وأحدثوا الشرؾ والبدع يف الداير ا١تىٖٛ٘واستولوا مصر يف سنة 

 ػ علي يد صالح الدِّين األيويب رٛتو هللا تعاىل .ىٚٙ٘سقطت دولتهم يف سنة 
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وكذلك التتار.فكل ىذه  (ٗ)وأىل اٟتلوؿ واالٖتاد، (ٖ)وغَتىم من الفرؽ الباطنية، (ٕ)والقرامطة،
بسبب اعتقاداهتم  الفرؽ ا١تعروفة يف اتريخ اإلسالـ مل يكن نطقهم ابلشهادتُت يعترب إسالماً،

وأعما٢تم ا١تناقضة للشهادتُت. وكانوا عند فقهاء اإلسالـ كفارًا خارجُت عن اإلسالـ. وكاف البّد 
١تن أراد منهم الرجوع إىل اإلسالـ أف يرجع عما اعتقده، ويعلن براءتو من الكفر وإال مل يكن 

 معصـو الدـ وا١تاؿ مهما نطق وأقر ابلشهادتُت.
م كل الدوؿ القائمة اليـو اليت ٖتكم بغَت ما أنزؿ هللا. واختارت العمل ابلنظم ويلحق هبم يف اٟتك

والقوانُت اٞتاىلية برضاىا واليت تعلن عضويتها يف اجملمع الكفري العا١تي ا١تسمى بػ)ىيئة األمم 
 والتزامها ٔتواثيق وعهود اجملمع.  (ٔ)ا١تتحدة(

                                                                        
ىي حركة من حركات "اإلٝتاعيلية" تنسب إيل "ٛتداف قرمط" من دعاة "اإلٝتاعيلية" من أتباعو: "زكروية" و "أبو سعيد اٞتبائي" وابنو  (2)

ػ وقتلوا اٟتجاج واقتلعوا "اٟتجر األسود". ىٖٚٔين وقوي أمرىم واستولوا علي مكة سنة "سليماف بن ايب سعيد". انتشرت دعوهتم يف البحر 
 .ىٜٖٖوبقي يف يدىم إيل سنة 

طنية اسم عاـ يشمل كّل الفرؽ اليت تعتقد أبلوىية البشر كاإلٝتاعيلية وبٍت عبيد القداح والنصَتية والدروز والقادرية وغَتىم، وّٝتوا البا (3)
 م يّتبعوف ابطن القرآف فال يضّرىم ٥تالفتهم لظاىره .ألهنم يزعموف أهن

طائفة منحرفة ضّلت عن معرفة هللا وصفاتو وال يفّرقوف بُت ا٠تالق وا١تخلوؽ، ويقولوف عن كل شيء يف السماوات واألرض إنو ىو هللا،  (4)
كانوا علي ا٢تدي ا١تستقيم". وقاؿ أحد شيوخهم: "القرآف    ويقولوف: "إف أىل األواثف ما عبدوا إاّل هللا وأف قـو نوح وعاد وٙتود وفرعوف وآلو

ح". كّلو شرٌؾ"!!.وذلك ألهنم رأوا أنو يفّرؽ بُت ا٠تالق وا١تخلوؽ. ويقولوف: "إف النصارى كفروا ابلتخصيص، ألهنم قالوا:إف هللا ىو ا١تسي
ب "الفتوحات ا١تكية" و "فصوص اٟتكم" و فهم أكفر من النصارى. ويقولوف: "ال طاعة وال معصية" من أئمتهم "ابن عريب" صاح

 "التلمساِن" و "ابن سبعُت" وغَتىم
ـ( يزعموف أهّنم أقاموىا لوقاية العامل من اٟتروب ا١تدمرة. ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔىي منظمة دولية َتّسست بعد اٟترب العا١تية الثانية  ) (1)

ـ(. وميثاؽ األمم ا١تتحدة من وضع الكفار الذين ٜ٘ٗٔيف سنة تكوَّنت أوالً من إحدى وٜتسُت دولة وّقعت ميثاقها يف )ساف فرنسيسكو 
االعًتاؼ ال يؤمنوف اب ورسولو وكتابو، فلذا ىو ٥تالف ١تا عليو ا١تسلموف. فهو يدعوا إيل ا١توّدة واإلخاء بُت بٍت البشر مسلمُت وكافرين، و 

دولة إذا انضمت إيل ىذه ا١تنظمة ووّقعت ميثاقها فقد اعًتفت فعلياً ْتقوؽ اإلنساف مهما كاف دينو، واحًتاـ اٟتدود اٞتغرافية الدولية، وال
 ومن أجهزهتا:   أيمر ّتهادىم وعدـ اعًتاؼ حدودىم الدولية.وابنسالخها من كتاب هللا الذي حيّرـ موّدة الكفار ومواالهتم وطاعتهم 

 فيها و٢تا اجتماع سنوّي .)أ( "اٞتمعية العاّمة": اليت تضم ٚتيع دوؿ ا١تنظمة، ولكّل دولة ٢تا مقعد 
)ب( "٣تلس األمن": وىو القيادة الفعلية للمنظمة ويتكوَّف من ٜتس عشرة دولة. منها ٜتس دوؿ عضويتها يف اجمللس دائمة و٢تا حّق 

 =      = أمر وىي: أمريكا و روسيا و بريطانيا  وفرنسا و الصُت. ومعٍت ذلك أنو إذا اّتفقت اٞتمعية العاّمة علي vitoالنقض )الفيتو( 
وصواب وضرورّي يرفع إيل ٣تلس األمن فإذا رضي اجمللس بذلك وأبت دولة ٢تا حّق النقض، فإف ىذا األمر اٟتّق الصواب  أنو حقّ  أتر و 

 الضرورّي يف نظر اٞتميع يًتؾ وىذا الًتؾ مشروع لديهم ألنو يوافق قوانُت ا١تنظمة اليت تشبو قوانُت الغابة "اٟتّق لألقوى".
 و٢تا دستورىا الوضعي الذي ينقاد لو اٞتميع.  "٤تكمة العدؿ الدولية": وىي القاضي الذي حيكم بُت الدوؿ يف الّنزاعات اليت بينها، )جػ(
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ًا من غَت إكراه. وكل مؤمن ابألدايف الكفرية وكل من يدين ٢تذه الدوؿ ابلوالء والطاعة اختيار 
اليت وضعت لتحّل ٤تّل دين هللا. وكل من يعتّز بتقليده  (ٕ)واالشًتاكية (ٔ)العصرية كالدديقراطية

وتشبهو ابلغربيُت يف األخالؽ والسلوؾ. فكل ىؤالء وأمثا٢تم ليسوا ٔتسلمُت وليس نطقهم 
دِّين الذين يسّموهنم "مسلمُت" جهاًل وضالاًل أو بغياً ابلشهادتُت إسالمًا مهما كثر ارِّفوف لل

 وعدواانً. 
إف ا١تتأمل ألراء ا١تنحرفُت الذين أخطأوا يف تعريف اإلسالـ، يرى أهنم وقعوا يف أخطاء متالحقة، 

 ديكن تلخيصها فيما أيٌب:
ن ألفاظ أوال: مل أيخذوا النصوص اليت بينت شروط الدخوؿ يف اإلسالـ ٚتلة بل اكتفوا بلفظ م

اٟتديث وىو: }أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحما رسوؿ هللا{ وأمهلوا 
األلفاظ األخرى  مثل: }على أف يعبد هللا ويكفر ٔتا دونو{، }وكفر ٔتا يعبد من دوف هللا{ وأمهلوا  

 مها. كذلك ما دلت عليو اآليتاف من سورة التوبة وما قالو العلماء يف تفسَت 
                                                                                                                                                                                                            

( منظمة الًتبية ٖ)w.f.p  :(منظمة األغدية الدوليةٕ. )u.n.d.p( منظمة العمل الدولية: ٔوىناؾ مؤّسسات اتبعة للمنظمة مثل: )
( ٚ) unicef :( منظمة الطفولةٙ)u.n.h.c.r  :( منظمة الالجئُت٘) w.h.o :( منظمة الصحة الدوليةٗ) :unescoوالتعليم

 .world bankالبنك الدويل 
كلمة يواننية معناىا: "سلطة الشعب" أو "حكم الشعب" وىي فكرة تدعوا إيل إبطاؿ التكتاتورية وإعطاء الشعب حقو يف االشًتاؾ يف   (1)

 اب. وكاف الروماف يعملوف هبا يف أثناء دولتهم. وىي تقـو علي مبادئ ٥تالفة لكتاب هللا. منها :السلطة بواسطة النو 
 (يوسف) إف اٟتكم إالّ  )األوؿ( اٟتكم للشعب: يعارض اٟتكم  كما يف قولو تعاىل:

                                                               (يوسف) ت ٔتؤمنُتوما أكثر الناس ولو حرص)الثاِن( اتباع حكم األغلبية عند االختالؼ: يعارض قولو تعاىل: 
-أفنجعل ا١تسلمُت كاجملرمُت)الثالث( ا١تساواة بُت ا١تؤمن والكافر وبُت الرجل وا١ترأة يف اٟتقوؽ والواجبات: وىذا يعارض قولو تعاىل:

  -افآؿ عمر - وليس الذكر كاألنثىوقولو تعاىل:   -القلم
وأف    -يوسف- أمر أالّ تعبدوا إالّ إايه)الرابع( اٟترية ا١تطلقة: وىي تعارض العبودية ا١تطلقة اليت جاء هبا اإلسالـ كما يف قولو تعاىل: 

 . -يس- اعبدوِن ىذا صراط مستقيم
اعدة صديقو "أ٧تلز" يف كتابو "البياف االشًتاكية العلمية أو "الشيوعية": نظرية اقتصادية واجتماعية وضعها "كارؿ ماركس" ٔتس (2)

أنكر "ا١تلكية أنو  الشيوعي" وغَته. أراد "ماركس" أف ينقذ البشرية من ظلم "الرأٝتالية" فأوقعها فيما ىو مثلها أو شّر منها. من حيث
بة اٟتيواف وجعل مطالبو: ا١تأكل وا١تشرب الفردية" وىي من األمور الفطرية ا١تالزمة لكّل إنساف. وأنكر وجود هللا ودين هللا وأنزؿ اإلنساف مرت

 وا١تسكن واٞتنس ال غَت. واعتربت الشيوعية الزواج قيوداً  غَت فطريّة انشئة من البيئة. 
ـ( وبقيت فيها مّدة طويلة اكتسبت خال٢تا أنصارًا ودواًل ٜٚٔٔطّبق "لينُت" "االشًتاكية العلمية" يف روسيا بعد الثورة البلشفية عاـ )

 َتىا ولكن يف ىذه السنوات األخَتة اهنارت الفكرة تقريباً ومل تبق جاذبيتها كما كانت من قبل . سارت بس
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اثنيا: فهموا من اٟتديث الذي أخذوه فهما خيالف فهم علماء السلف، حيث ظنوا أف النطق 
ابلشهادتُت ينفع اإلنساف وُيعلو مسلماً، وإف كاف متلبًسا ابلشرؾ والكفر. وظنوا أف الشرؾ 

 والكفر ىو أف يرفض اإلنساف النطق ابلشهادتُت كحاؿ مشركي العرب.
فهم اٟتديث أخطأوا كذلك يف فهم أقواؿ العلماء فإف وجدوا من يقوؿ إف اثلثا: وكما أخطأوا يف  

اإلسالـ ىو  شهادة أف "ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا" ظنوا أنو يؤيّد فكرهتم ورجعوا مسرورين. 
ولو أهنم تبيَّنوا وْتثوا عن آراء علماء اإلسالـ يف من يشهد الشهادتُت يف الشرؾ والكفر، لعلموا 

هنم قد ضّلوا وا٨ترفوا وأتوا أبفسد ٦تا جاءت بو ا١ترجئة  القددية من اآلراء الضالة اليت ال ٗتدـ إال أ
 أعداء اإلسالـ. 

 
*  *  * 
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 : األير بقتم انًرتذيٍانحقيقت انتبسعت
و٦تا يدّؿ على أف ٣ترد كلمة التوحيد ال تنفع قائلها بدوف التزاـ معناىا، ما تقّرر يف الشريعة من 

 : }من بّدؿ دينو فاقتلوه{ ]البخاري[.مر بقتل ا١ترتدين،حيث قاؿ األ
ومن ا١ترتدين من يقوؿ "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا" ولكنهم اعتقدوا األلوىية لغَت هللا كالذين 

.ومنهم من يقوؿ "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا" ولكنو حرّقهم أمَت ا١تؤمنُت علّي بن أيب طالب 
، كبٍت حنيفة الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة الكذَّاب. وأصحاب نبوة أحٍد بعد رسوؿ هللا اعتقد 

 .(ٔ)ا١تختار بن أىب عبيد ا١تتنّبئ
ومنهم من يقوؿ "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا" ولكنهم امتنعوا من فعل الواجبات أو استباحوا 

. ومنهم من يقوؿ "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ ارَّمات كمانعي الزكاة الذين قاتلهم الصحابة وسبوىم
هللا" ولكنهم أنكروا صفة من صفات هللا أو وصفوا هللا ٔتا ال يليق ّتاللو،فُقتلوا لكفرىم،كجعد بن 

وأمثا٢تم. وكل ىذه األنواع من ا١ترتدين أنز٢تم الصحابة  (ٖ)، واٟتالج(ٕ)، وجهم بن صفواف(ٔ)درىم

                                                                        
عبيد" كانت زوجة "ابن عمر" رضي هللا سر وأختو "صفية بنت أيب اٞتاستشهد يف موقعة  هنع هللا يضركاف أبوه من قواد "عمر بن ا٠تطاب"  (1)

ا الناس إيل الثأر والطلب لدـ اٟتسُت بن علّي رضي هللا عنهما فوجد أنصاراً فطارد قتلة اٟتسُت عنهما، استوىل "ا١تختار" علي الكوفة ودع
"عبيد ومن كاف يف اٞتيش الذي قتل اٟتسُت، فقتل منهم أعداداً كثَتة فأحّبو الناس. ٍب التقي قائده "إبراىيم بن األشًت" ّتيش الشاـ بقيادة 

"عبيد هللا" يف موقعة "خازر". و١تا قوي أمر ا١تختار وأطاعو الناس اّدعي النبوة والوحي فتفّرؽ عنو  هللا بن زايد" فانتصر "إبراىيم" وقتل
 ػ( .ىٚٙالناس، قتلو "مصعب بن الزبَت" وكاف يقود جيشاً أرسلو "عبد هللا بن الزبَت" يف سنة )

ابلعراؽ، قتلو "خالد بن عبد هللا القسري" يـو وسى تكليماً فُقتل من أوائل نفاة الصفات زعم أف هللا مل يّتخذ إبراىيم خلياًل ومل يكلِّم م (1)
م عيد األضحى قاؿ: "أيها الناس ضحوا تقّبل هللا ضحاايكم فإِن مضح ابٞتعد بن درىم فإنو زعم أف هللا مل يتخذ إبراىيم خلياًل ومل يكلِّ 

 ػ(. ىٕ٘ٔ-٘ٓٔوكاف ذلك يف خالفة ىشاـ بن عبد ا١تلك ) موسى تكليماً،تعاىل هللا عّما يقوؿ اٞتعد علّواً كبَتاً ٍب نزؿ فذْتو.
جادؿ مالحدة ا٢تند فقالوا: ىل رأيت إليو تنسب اٞتهمية الذين ينفوف صفات هللا ويقولوف "إف اإلدياف ىو ا١تعرفة القلبية" قيل إنو  (2)

يومًا ٍب ابتدع بدعة وقاؿ: "ىو روح ال يرى  إلػهك ىل ٝتعت ىل ١تست ىل مشمت، فقالوا: إمنا تعبد عدماً، فشّك وترؾ الصالة أربعُت
وال يسمع وال يشّم وال يلمس وىو يف كّل مكاف" . وبدعة اٞتهمية ولدت بدعة االٖتادية. اشًتؾ جهم يف ثورة ضّد الدولة فُقتل سنة 

 ػ( .ىٕٛٔ)
م ابلزندقة وأن ُيوؿ من كبار الصوفية الزىاد وكاف (3) رأي أىل اٟتلوؿ واإلٖتاد، وشهد عليو كثَتوف و يري يف البالد يدعوا إيل الزىد، أهتُّ

ػ( بعد أف مكث يف اٟتبس سنوات كثَتة، ُوجد فيما بعد طائفة ىٜٖٓوأخرجوا بعض ما كتبو وفيو "أنو إلو يف األرض"،. فُقتل يف سنة )
 تعظِّمو ُعرفت ابٟتالجية.
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ة من ارتّد بعد إسالمو إىل الوثنية أو اليهودية أو النصرانية. ونفذوا فيهم والتابعوف مْنزلة واحدة كمْنزل
 :}من بدَّؿ دينو فاقتلوه{   j ٚتيعاً قولو

قاؿ دمحم بن إٝتاعيل الصنعاِن: يف )تطهَت االعتقاد( بعد أف بُتَّ أف القبوريُت الذين يعبدوف 
ىؤالء قد قالوا "ال إلو إال هللا" وقد  األولياء قد سلكوا مسلك ا١تشركُت، فإف قلت: ال سواء ألفّ 

: }أُمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا "ال إلو إال هللا" فإذا قالوىا عصموا مٍتِّ دماءىم jقاؿ النيب 
"إال ْتقِّها" وحقُّها إفراد األلوىية والعبودية  تعاىل،  jقلت: قد قاؿ  وأموا٢تم إال ْتّقها{.

ادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإهنا ال تنفع إال مع التزاـ معناىا، وال والقبوريوف مل يفردوا ىذه العب
نفعت اليهود قو٢تا إلنكارىم بعض األنبياء وكذلك من جعل غَت من أرسلو هللا نبّيًا مل تنفعو كلمة 

 الشهادة.
فقاتلهم أال ترى أف بٍت حنيفة كانوا يشهدوف "أف ال إلو إال هللا وأف دمحمًا رسوؿ هللا" ويصّلوف، 

 الصحابة وسبوىم. فكيف ٔتن ُيعل للويّل خاصة األلوىية ويناديو للمهّمات. 
وكانوا يقولوف "ال إلو  (ٔ)حرَّؽ أصحاب عبد هللا بن سبأ هنع هللا يضروىذا أمَت ا١تؤمنُت علّي بن أىب طالب 

يعتقده القبوريوف وأشباىهم  واعتقدوا فيو ما هنع هللا يضرإال هللا دمحم رسوؿ هللا" ولكنَّهم غلوا يف علي   
فعاقبهم عقوبة مل يعاقب هبا أحدًا من العصاة فإنو حفر٢تم اٟتفائر وأجج ٢تم انرًا وألقاىم فيها 

 وقاؿ:
 إِن إذا رأيُت أمراً منكراً   *   أججُت انري ودعوُت قنرباً.

وؼ يف كتب ، على ُأسامة قتلو ١تن قاؿ "ال إلو إال هللا"، كما ىو معر  jفإف قلت قد أنكر 
اٟتديث والسَتة. قلت: ال شّك أف من قاؿ "ال إلو إال هللا" من الكفار حقن دمو ومالو حىت يتبُتَّ 

اَي أَيػَُّها الَِّذيَن أََمُنوا ِإَذا َضرَبْػُتْم يف َسِبيِل هللِا  منو ما خيالف ما قالو. ولذا أنزؿ هللا يف قصة:
 [ ٜٗ]النساء:  فَػتَػبَػيػَُّنوا

                                                                        
 إيل مقتل أمَت ا١تؤمنُت "عثماف بن عفاف"انر الفتنة اليت أّدت  قيل "كاف يهودّي األصل" وكاف من الذين مكروا ابإلسالـ وأشعلوا (1)

 .كاف ُيوؿ يف البالد البعيدة عن مقّر ا٠تالفة فينشر فيها أفكاراً منحرفة إلضالؿ اٞتهاؿ، من ذلك قولو:"إف لكل نيّب وصّياً وإّف وصيّ هنع هللا يضر
فحّرقهم ابلنار، وطلب "ابن سبأ" ليقتلو  هنع هللا يضر ابلسبيئية وىم الذين أ٢ّتوا علّياً  ٤تّمد علّي"وذلك إلبطاؿ شرعية خالفة عثماف. أتباعو معروفوف

 فهرب منو.
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. وإال مل حيقن دمو ومالو ٔتجرد التلفظ فأمرىم هللا  ابلتثبت يف شأف من قاؿ كلمة التوحيد، فإف التـز
. وىكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكّف عنو إىل أف يتّبُت منو ما خيالف ذلك. فإذا تبُّت مل 

لعبادة تنفع ىذه الكلمة ٔتجّردىا، ولذلك مل تنفع اليهود وال نفعت ا٠توارج مع ما انضّم إليها من ا
بقتلهم. وقاؿ "لئن أدركتهم ألقتلّنهم قتل  jاليت حيتقر الصحابة عبادهتم إىل جنبها، بل أمر 

عاد". وذلك ١تا خالفوا بعض الشريعة، وكانوا شّر قتلى ٖتت أدمي السماء كما ثبتت بو 
ها من األحاديث. فثبت أف ٣ترد كلمة التوحيد غَت مانع من ثبوت شرؾ من قا٢تا الرتكابو ما خيالف

 عبادة غَت هللا.  ا ىػ. 
مع ٘تّسكهم للشهادتُت، و١تا زعموا من أتباع أصل  (ٔ)قاؿ اإلماـ ابن تيمية  ١تا سئل عن قتاؿ التتار

اإلسالـ. فقاؿ: "كل طائفة ٦تتنعة من التزاـ شرائع اإلسالـ الظاىرة ا١تتواترة من ىؤالء القـو أو 
ة، وإف كانوا مع ذلك انطقُت ابلشهادتُت وملتزمُت غَتىم فإنو ُيب قتا٢تم حىت يلتزموا الشريع

والصحابة مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتّفق الفقهاء مع سابقة  هنع هللا يضربعض شرائعو. كما قاتل أبو بكر 
مناظرة عمر أليب بكر رضي هللا عنهما. فاتّفق الصحابة على القتاؿ على حقوؽ اإلسالـ عمالً 

 ابلكتاب والسّنة. 
من عشرة أوجو اٟتديث عن ا٠توارج واألمر بقتا٢تم، وأخرب أهنم شر  jعن النيب  وكذلك ثبت

ا٠تلق وا٠تليقة مع قولو "ٖتقروف صالتكم مع صالهتم وصيامكم مع صيامهم" فُعلم أف ٣ترد 
االعتصاـ ابإلسالـ مع عدـ التزاـ شرائعو ليس ٔتسقط للقتاؿ. فالقتاؿ واجب حىت يكوف الدِّين  

 ال تكوف فتنة. فمىت كاف الدِّين لغَت هللا فالقتاؿ واجب.كّلو . وحىت 
فأديا طائفة ٦تتنعة امتنعت عن بعض الصلوات ا١تفروضات  أو الصياـ أو اٟتّج أو عن التزاـ ٖترمي 
الدماء واألمواؿ أو ا٠تمر أو الزَّن أو ا١تيسر أو نكاح ذوات ااـر أو عن التزاـ جهاد الكفار أو 

الكتاب أو غَت ذلك من التزاـ واجبات الدِّين، أو ٤تّرماتو اليت ال عذر  ضرب اٞتزية على أىل
                                                                        

دستورًا ٢تم، تغّلب علي الصُت والبالد اآلسيوية كانوا قبائل بدوية من الًتؾ فجمعهم "جنكزخاف" ووضع ٢تم كتابو "الياسق" ليكوف  (ٔ)
ػ. استوىل ىٕٗٙأفسدوا يف البالد ابلقتل والنهب والتحريق.مات الطاغية جنكزخاف يف سنة ػ و ىٙٔٙوزحف إيل ا١تشرؽ اإلسالمي سنة 

حيصى من ا٠تلق، وأّسس الدولة "اإليلخانية" اليت  ال حفيده "ىوالكو" علي بغداد العاصمة اإلسالمية وقتل ا٠تليفة واألمراء والعلماء وما
القتل والنهب والتوّسع يف البالد  قازاف" اإلسالـ ولكنو مل يغَتِّ سَتة أسالفو يف ػ(. اّدعى أحد ملوكهم وىو "٤تمودىٖٙٚ-ٙ٘ٙبقيت من )

اإلسالمية، وىزمو ا١تسلموف بقيادة "ا١تلك الناصر" يف موقعة "شقحب" بقرب دمشق، واشًتؾ اإلماـ ابن تيمية فيها، وكاف ذلك يف سنة 
 ػ(.ىٕٓٚ)
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، فإف الطائفة ا١تمتنعة تقاَتل عليها -واليت يكفر الواحد ّتحودىا-ألحد يف جحودىا أو تركها 
 وإف كانت مقرّة هبا وىذا ٦تا ال أعلم فيو خالفاً بُت العلماء. 

ْنزلة البغاة ا٠تارجُت على اإلماـ أو ا٠تارجُت عن طاعتو  وىؤالء عند اققُت من العلماء ليسوا ٔت
 كأىل الشاـ مع أمَت ا١تؤمنُت على بن أىب طالب. وأما ا١تذكوروف فهم خارجوف عن اإلسالـ".

وقاؿ يف آخر كالمو: "والصحابة مل يكونوا يقولوف ىل أنت مقّر بوجوهبا أو جاحٌد ٢تا؟ ىذا مل 
صديق لعمر رضي هللا عنهما: "وهللا لو منعوِن عناقًا كانوا يعهد عن الصحابة ْتاؿ. بل قاؿ ال

 لقاتلتهم على منعو"، فجعل ا١تبيح للقتاؿ ٣تّرد ا١تنع ال جحد الوجوب.  jيؤدوهنا إىل رسوؿ هللا 
وقد روى أف طوائف منهم كانوا يقروف ابلوجوب، لكن خيلُّو هبا،ومع ىذا فسَتة ا٠تلفاء فيهم سَتة 

لهم، وسيب ذراريهم، وغنيمة أموا٢تم، والشهادة على قتالىم ابلنار. وّٝتوا واحدة. وىى قتل مقات
ٚتيعاً أىل الرّدة.  وكاف من أعظم فضائل الصديق عندىم، أف ثبتو هللا على قتا٢تم. ومل يتوّقف كما 

ع توّقف غَته حىت انظرىم فرجعوا إىل قولو. وأما قتاؿ ا١تقرِّين بنبوة مسيلمة الكذَّاب فهؤالء مل يق
 ػىإ  (ٔ)بينهم نزاع يف قتا٢تم"

فإف قاؿ قائل قد ورد يف السنة أحاديث تدّؿ على أف اإلنساف كاف يصبح معصـو الدـ وا١تاؿ عند 
قاؿ: }قاـ هنع هللا يضر  ٔتجرد قولو"ال إلو إال هللا" وإقامتو للصالة، كحديث عتباف بن مالك j النيب

اؿ رجل: ذلك منافق ال حيّب هللا ورسولو. يصلى. فقاؿ: أين مالك بن الدخشم؟ فق jالنيب 
: ال تقل ذلك أال تراه قد قاؿ "ال إلو إال هللا"  يريد بذلك وجو هللا. وأف هللا قد jفقاؿ النيب 

 .]متفق عليو[.حرـّ على النار من قاؿ "ال إلو إال هللا"  يبتغي بذلك وجو هللا{
جل غائر العينُت، مشرؼ الوجنتُت، انتئ اٞتبهة،  قاؿ:}ٍب أاته ر هنع هللا يضر  وحديث أيب سعيد ا٠تدري 

كّث اللحية، مشمر اإلزار، ٤تلوؽ الرأس، فقاؿ: اتق هللا اي رسوؿ هللا، فرفع رأسو إليو. فقاؿ: 
وحيك أليس أحق الناس أف يتقي هللا أان؟ ٍب أدبر فقاؿ خالد: أال أضرب عنقو، فقاؿ رسوؿ هللا 

j َّمصلٍّ يقوؿ بلسانو ما ليس يف قلبو، فقاؿ رسوؿ هللا : فلعلو يكوف يصلي فقاؿ: إنو ُربj :
 إِن مل أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس وال أشّق بطوهنم{  ]مسلم[.

                                                                        
 .   ٔٓ٘/ص ٕٛالفتاوى:ـ  (ٔ)
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. فإذا ىو يستأذنو يف jما سار بو حىت جهر رسوؿ هللا  j رسوؿ هللا  ّ وحديث أف رجال سار
ال هللا"؟ فقاؿ بلى وال }أليس يشهد أف "ال إلو إ :jقتل رجل من ا١تسلمُت. فقاؿ رسوؿ هللا 

: أولئك الذين هناِن هللا jشهادة لو، قاؿ: أليس يصلِّى؟ قاؿ بلى وال صالة لو، فقاؿ رسوؿ هللا 
 ]ا١توطأ وأٛتد[. عن قتلهم{

 jقلنا يف اٞتواب عن ذلك: أنو ليس ىناؾ تعارض بُت النصوص. وىؤالء الذين هنى رسوؿ هللا 
على إسالمهم، إلظهارىم التوبة من الشرؾ وإقامة  عن تكفَتىم وقتلهم، كاف ظاىرىم يدؿّ 

فَِإْف اَتبُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَتَػُوا الصالة. وقد هنى هللا تعاىل عن قتل من كانت ىذه صفتو، فقاؿ: 
 }أولئك الذين هناِن هللا عن قتلهم{. :j[ و٢تذا قاؿ ٘]التوبة:  الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ 

إلو إال هللا" إذا كاف اتئباً من الشرؾ والكفر ٍب أقاـ الصالة وآتى الزكاة وأظهر اإلدياف ٔتا  فقائل "ال
ٚتلًة، يكوف ىذا القائل مسلماً، لو ما للمسلمُت، وعليو ما على ا١تسلمُت. أما  jجاء بو النيب 

ك وامتنع عن إذا قاؿ "ال إلو إال هللا" وىو غَت اتئب من الشرؾ والكفر. أو أظهر التوبة من ذل
فعل الصالة أو الزكاة فال يُعترب ىذا القائل مسلماً. لألدّلة ا١تتقّدمة.ٍب إف الذي يُظهر التوبة من 

 الشرؾ والكفر ويُظهر إقامة الصالة وإيتاء الزكاة يكوف على إحدى حالتُت : 
 األوىل: أف يكوف مؤمناً ظاىراً وابطناً فينفعو قولو ذاؾ يف الدنيا واآلخرة. 

انية:أف يكوف مظهرًا لإلدياف،مبطنًا للكفر فيكوف منافقًا يف الدرؾ األسفل من النار. ولكنو يف الث
الدنيا يعامل كمعاملة ا١تسلمُت إلتيانو ابإلسالـ الظاىر وإف أبطن العداوة والبغضاء للحق وأىلو. 

 صرحية.وىذه األحاديث إمنا تدّؿ على عصمة دماء ىذا الصنف من الناس ما مل يظهروا ردة 
مظهرين لإلسالـ والتوبة من الشرؾ وكانوا يصلُّوف خلف النيب  jوقد كاف ا١تنافقوف يف عهد النيب 

j  ويقاتلوف معو أعداءه ا١تشركُت، ومل يكنj .يعرؼ أعياهنم ٚتيعا 
ِديَنِة قاؿ هللا تعاىل: 

َ
َن ْاأَلْعرَاِب ُمَناِفُقوَف َوِمْن أَْىِل ا١ت َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِؽ اَل تَػْعَلُمُهْم َو٦تَّْن َحْوَلُكْم مِّ

 [ ٔٓٔ]التوبة:  ٨َتُْن نَػْعَلُمُهْم َسنُػَعذِّبُػُهْم َمرَّتَػُْتِ ٍُبَّ يُػَردُّوَف ِإىَل َعَذاٍب َعِظيمٍ 
يف ا١تنافقُت أف يقبل عالنيتهم ويكل سرائرىم إىل هللا، و٢تذا كاف يقع بينهم وبُت  jوكانت سَتتو 

ارث لعدـ ٘تّيزىم من ا١تسلمُت، إال ٔتا يعلمو هللا من سرائرىم. ومل أيمر هللا ا١تسلمُت تناكح وتو 
ُت يف صفوؼ ا١تؤمنُت. ألهنم كانوا يف أعُت عشائرىم "مسلمُت".  تعاىل نبيو بقتل ا١تنافقُت ا١تندسِّ
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وكاف قتلهم يؤدى إىل تسرب الشّك إىل قلوب بعض الناس وحصوؿ ا٠تلل يف صفوفهم. وقد كاد 
قتل الذي آذاه وأىلو  j"األوس" و "ا٠تزرج"  يقتتالف ١تا طلب سيد  األوس  من النيب اٟتياف 

 يف حديث اإلفك.
أقوامًا ال يدّؿ ظاىرىم إال على اإلسالـ ألدى ذلك إىل تشويو ٝتعة  jوأيضا إذا قتل النيب 

ائر ا١تلوؾ الذين ال اإلسالـ، ولوجد اٟتاقدوف سبياًل إىل الطعن فيو. ولرٔتا قالوا "إف دمحماً ملٌك كس
يتقيدوف بشرع، فيقتلوف من شاؤا مىت شاؤا". فينتج من ذلك أف يتباطأ الناس عن االستجابة 

: }دعو (ٔ)للدعوة اليت كاف حريصاً على إ٘تامها. وِلذا قاؿ عند ما طُلب منو أف أيمر بقتل ابن أيبّ 
 ال يتحدث الناس إف دمحماً يقتل أصحابو{  ]متفق عليو[.

أظهر الشرؾ والكفر بعد قولو "ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا"  فحكم هللا ورسولو فيو أف أما من  
: }من بدَّؿ دينو فاقتلوه{ وىذا ال خالؼ فيو بُت علماء jُيستتاب، فإف اتب. وإال قتل لقولو 

 ا١تسلمُت كما قاؿ ذلك اإلماـ ابن تيمية. و٢تذا قاؿ البغوي: "فاف كاف كفره ّتحود واجب أو
 استباحة ٤ترـّ فيحتاج أف يرجع عما اعتقده" أي ال يكوف ٔتجّرد كلمة التوحيد مسلماً.

*  *  * 

                                                                        

ا١تلك عليهم ونظموا ا٠ترز ليتوجُّوه، وكاف يّب ابن سلوؿ ا٠تزرجي، رأس ا١تنافقُت، كاف قومو قد أرادوا أف ُيعلوه مثل ىو عبد هللا بن أ (ٔ)
يب الوحيد الذي رضيت بو القبيلتاف األوس وا٠تزرج معًا ألنو كاف قد اعتزؿ اٟتروب األخَتة اليت دارت بينهم، فلما جاء اإلسالـ وىاجر الن

j لمت األنصار، حسد النيب ا١تدينة وأس إىلj فأنزؿ هللا  لو الكيد وأظهر اإلسالـ بعد غزوة بدر. مات منافقاً فصّلى عليو النيب وأضمر
وال تصلِّ علي أحد منهم مات أبداً وال تقم علي قربه (التوبة). 
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 : حقىق ال إنه إالّ هللاانحقيقيت انعبشرة
إف كلمة "ال إلو إال هللا" مل توضع لتكوف كلمة تُقاؿ ابللِّساف. ُوإمنا وضعت لتتحقَّق العبودية 

. ووجب عليو أف jجب عليو العمل بكتاب هللا وسنة رسولو الكاملة  بعد قو٢تا. فمن قا٢تا و 
يكوف مؤمنًا اب بقلبو ولسانو وجوارحو. ومن ٍب فإف فعل الواجبات كلها وترؾ اّرمات كّلها 

 تُعترب من حق "ال إلو إال هللا" الذي ال ُيوز تضييعو. 
سالـ ال يقّر ذلك عليو، بل فمن اّٗتذ طريقًا يفضي إىل تضييع حّق من حقوقها الواجبة، فإف اإل

أيمر بقتلو وإف قاؿ بلسانو"ال إلو إال هللا". ألنو مل أيت ابلقوؿ ا١تأمور بو الذي ىو القوؿ ا١تقًتف 
 ابلعمل.

على قتاؿ مانعي الزكاة وقيل لو: كيف تقاتلهم وقد قاؿ رسوؿ  هنع هللا يضرفعندما عـز أبو بكر الصديق 
ىت يقولوا "ال إلو إال هللا" فإذا قالوىا عصموا مٍّت دماءىم }أُمرت أف أقاتل الناس ح jهللا 

وأموا٢تم إال ْتّقها{؟. قاؿ أبو بكر: فإف الزكاة من حقِّها، وهللا لو منعوِن عقااًل كانوا يؤدونو إىل 
 لقاتلتهم على منعو !!. jرسوؿ هللا 

زكاة من حق "ال إلو إال هللا"، ٍب اجتمعوا واتّفقوا على رأي أيب بكر. فأصبح أمراً ٣تمعًا عليو أف ال
وأنو ال ينفع التلفظ أحدًا ديتنع عن أدائها. فإذا كاف ذلك كذلك فما ابلك ابلتوحيد الذي ىو 
أخطر شأانً من دفع الزكاة؟ وىل يعقل أف يّتفق الصحابة على قتل مانع الزكاة مع قولو "ال إلو إالّ 

ل تلفظو بكلمة التوحيد اليت نقضها  بشركو وكفره هللا" وخيّلوا سبيل ا١تشرؾ العابد لغَت هللا ألج
 البواح ؟ 

وقد جاء اٟتديث مقيدًا ابلرباءة من الشرؾ بلفظ: }من قاؿ "ال إلو إال هللا" وكفر ٔتا يُعبد من 
 {. ]مسلم[.عّز وجلّ دوف هللا حـر مالو ودمو وحسابو على هللا  

يف األحاديث ا١تطلقة ا٠تالية من ىذا  jيب وىذا نصّّ قاطٌع ورد يف ٤تل النِّزاع وبياف ١تراد الن
 القيد، فال ُيوز التمسك ابلنص ا١تفيد للعمـو مع ورود التقييد والتخصيص يف نص آخر صحيح.

َوِإْف َأَطْعُتُموُىْم و٦تا يدؿُّ على أف التلفظ ال ينفع أحدًا مع تضيػيع حقوؽ الكلمة،قولو تعاىل: 
 [.ٕٔٔ]األنعاـ:  إِنَُّكْم َلُمْشرُِكوفَ 
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فقد ُخوطب ا١تسلموف هبذه اآلية ١تا خاصمهم ا١تشركوف فقالوا: ما ذبح هللا فال َتكلوه وما ذْتتم 
 أنتم أكلتموه. 

فدلت اآلية على   إِنَُّكْم َلُمْشرُِكوفَ أي يف ٖتليل ا١تيتة  َوِإْف َأَطْعُتُموُىمْ قاؿ القرطيب يف قولو: 
ىل صار بو مشركاً. وقد حرـّ هللا سبحانو ا١تيتة نصاً، فإذا قَِبَل أف من استحّل  شيئاً ٦تا حرـّ هللا تعا

 ٖتليلها من غَته فقد أشرؾ.
أي حيث عدلتم عن أمر هللا لكم وشرعو إىل   َوِإْف َأَطْعُتُمْوُىْم إِنَُّكْم َلُمْشرُِكْوفَ قاؿ ابن كثَت: 

 قوؿ غَته، فقدمتم عليو غَته، فهذا ىو الشرؾ. 
ْن ُدوِف هللاِ اٗتََّ كقولو تعاىل:   [ٖٔ]التوبة: ُذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم أَْراَباًب مِّ

وقد روي الًتمذي يف تفسَتىا عن عدّي بن حاًب أنو قاؿ: اي رسوؿ هللا ما عبدوىم. فقاؿ: بلى، 
 إهنم أحّلوا ٢تم اٟتراـ وحّرموا عليهم اٟتالؿ فاتّبعوىم فذلك عبادهتم إايىم.

أف "ال إلو إال هللا وأف دمحمًا رسو ؿ هللا" وأطاع هللا يف فعل الواجبات وترؾ  فإذا كاف من شهد
اّرمات يصبح مشركاً ابستحاللو ألكل ا١تيتة فقط، فكيف ٔتن يستحّل ٥تالفة الشريعة كّلها ويّتبع 

ذا كاف الشرائع اليت ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف، وأيهما األجدر أبف ينفعو التلفظ بكلمة التوحيد، إ
 التلفظ انفعاً مع الشرؾ وتضييع حقوؽ الكلمة الكثَتة ؟. 

إف قوؿ هللا تعاىل للمسلمُت الذين شهدوا أف "ال إلو إال هللا وأف دمحمًا رسوؿ هللا" بعلٍم وإخالٍص 
 .[ٕٔٔ]األنعاـ: َوِإْف َأَطْعُتُموُىْم إِنَُّكْم َلُمْشرُِكوفَ ويقٍُت 

نقض الشبهة الضالّة والفكرة ا١تنحرفة للمرجئة ا١تعاصرة اليت فاقت إف ىذا القوؿ وحده دليٌل كاؼ ل
 األولُت يف تسويغ النفاؽ و٘تييع اٟتدود.

و٦تا يدّؿ كذلك على أف التلفظ مع التضييع للحقوؽ ال وزف لو يف ميزاف اإلسالـ، قضية الوالء 
أعلم األجياؿ ٔتعٌت  وحكم اإلسالـ على من واىل ا١تشركُت. لقد كاف الصحابة رضواف هللا عليهم

"ال إلو إال هللا" ومدلو٢تا. ولذا مل يكن فيهم من يقوؿ "ال إلو إال هللا" ٍب يعبد غَت هللا بعد ذلك يف 
 االعتقاد والدعاء أو يف االتّباع والتشريع. 

وقد ُعرؼ من سَتهتم بُغضهم الشديد للشرؾ وأىلو. وعدـ مواالهتم ٢تم. وقد جّر ذلك عليهم 
ق والتعذيب الشديد يف مكة حىت ىاجروا إىل اٟتبشة مرتُت. و١تا ىاجروا أخَتًا إىل التعرض للضي
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ا١تدينة وتكّونت ٢تم ىناؾ دولة. قاتلهم ا١تشركوف وٖتزّبوا ضّدىم، وحاولوا استئصا٢تم يف غزوة 
 األحزاب. 

ؾ.  كل ذلك جرى لعلم الفريقُت أبنو ال ٣تاؿ للتفاىم والتعايش بُت حزب التوحيد وحزب الشر 
كما أنو ال ٣تاؿ لاللتقاء بُت عقيدة التوحيد وعقيدة الشرؾ. وىذا اٞتيل الذي بلغ الذروة يف العلم 

 والعمل، قد خاطبو القرآف قائال: 
 ِاِف َوَمْن ديَ اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػتَِّخُذوا آاَبْءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِف اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى ْاإل

ْنُكْم فَأُولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ   [. ٖٕ]التوبة: يَػتَػَو٢تَُّْم مِّ
اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػتَِّخُذوا اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بَػْعُضُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍض َوَمْن وقاؿ تعاىل: 

ْنُكْم فَِإنَُّو ِمنػْهُ   [. ٔ٘]ا١تائدة: مْ يَػتَػَو٢تَُّْم مِّ
وا اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَّ تَػتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنَُت أَتُرِيُدوَف َأْف َٕتَْعلُ وقاؿ تعاىل: 

 [. ٗٗٔ]النساء:  ِ َعَلْيُكْم ُسْلطَااًن مُِّبيناً 
وَف اِبِ َواْليَػْوـِ ْاآلِخِر يُػَوآدُّوَف َمْن َحْادَّ هللَا َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آاَبَءُىْم اْل ٕتَُِد قَػْوماً يُػْؤِمنُ وقاؿ تعاىل: 

 [. ٕٕ]اجملادلة:أَْو أَبْػَناءُىْم أَْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو َعِشيػرَتَػُهمْ 
 كفراً هبذا اٟتسم والوضوح فّصل القرآف قضية الوالء. وجعل الوالء لغَت هللا ورسولو وا١تؤمنُت

وخروجًا عن اإلسالـ. ومل ُيعل كذلك قوؿ "ال إلو إال هللا" مع ا١تعرفة والتطبيق شرطا مانعا من 
 تكفَت ا١توالُت للمشركُت، وإخراجهم عن دائرة اإلسالـ.

فإذا كاف من قاؿ "ال إلو إال هللا" وكفر ٔتا يُعبد من دوف هللا والتـز أحكاـ اإلسالـ ومل تقع منو 
غَت مودَّة ا١تشركُت ومواالهتم يكوف خارجًا عن ا١تلَّة هبذه ا١تخالفة الشرعية الوحيدة.  ٥تالفة شرعية

 فكيف يكوف حكم غَته الذي يقوؿ "ال إلو إال هللا" يف الشرؾ والكفر واستحالؿ اّرمات؟
ّرمات، وإذا كاف قوؿ "ال إلو إال هللا" ينفع، وإف كاف القائل يقو٢تا يف الشرؾ والكفر واستحالؿ ا

فلماذا مل ينفع الصحابة الربيئُت من الشرؾ الذين كاف أحدىم يكفر ويعّد من ا١تشركُت جملرد ا١توّدة 
ُهمْ وا١تواالة الظاىرة ألىل اإلشراؾ؟  و١تاذا قيل ٢تم  ْنُكْم فَِإنَُّو ِمنػْ  [ٔ٘.؟ ]ا١تائدة:َوَمْن يَػتَػَو٢تَُّْم مِّ
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الزكاة، ومن اتّبع غَت هللا يف التحليل والتحرمي، ومن واىل قد بّينا فيما تقدَّـ أف من امتنع عن دفع 
ا١تشركُت ال يكونوف من أىل "ال إلو إال هللا" لتضييعهم ٟتقوقها. وىذه األمور الثالثة سردانىا  

 كأمثلة. وإال فإف التكاليف الشرعية كّلها من فعل الواجبات وترؾ اّرمات على ىذا ا١تستوى.
ا وجب عليو مستحاًل لذلك مستحسنًا لو صار كافرًا خارجًا عن ا١تّلة وإف فإذا مل أيت العبد ٔت 

قاؿ بلسانو "ال إلو إال هللا". وإف مل أيت بو من غَت استحالؿ واستحساف فإنو يكوف آٙتًا متعّرضاً 
 لغضب هللا وعقابو ومن أىل الكبائر الذين ال تُقبل شهادهتم يف الدنيا.

دة وحقوقها ىو الذي جعل جيل الصحابة أفضل األجياؿ على ىذا الفهم الصحيح لكلمة الشها
اإلطالؽ يف العلم والعمل. وجعلهم مع علمهم وعملهم الكثَت خائفُت على أنفسهم من النفاؽ، 

 وكذلك كاف التابعوف واتبعوىم.
طر و١تا طرأت فكرة ا١ترجئة على اجملتمع اإلسالمي نفر منها العلماء نفورًا شديدًا ورأوا أهنا من أخ

 البدع على اإلسالـ. 
كلُّهم خياؼ   jقاؿ عبد هللا ابن أىب مليكة وىو يردُّ عليهم:"لقد أدركُت ثالثُت من أصحاب دمحم 

 النفاؽ على نفسو ما منهم أحٌد يقوؿ إديانو كإدياف جربيل".   ]البخاري[.
ف أصحااًب يل وروى البغوي أفَّ يعقوب بن عطاء سأؿ أابه عطاء بن أىب رابح فقاؿ: "اي أبتاه أ

. إ (ٔ)يزعموف أف إدياهنم كإدياف جربيل؟  فقاؿ اي بٍّت ليس إدياف من أطاع هللا كإدياف من عصى هللا"
 ػى

وقاؿ اإلماـ الشافعي: "وكاف اإلٚتاع من الصحابة والتابعُت من بعدىم ومن أدركناىم يقولوف 
 خر".   ]األـ[.)اإلدياف قوٌؿ وعمٌل ونيٌة( ال ُيزئ واحٌد من الثالثة إال ابآل

وقاؿ حنبل حدثنا اٟتميدي قاؿ: وأخربت أف انسًا يقولوف: "من أقّر ابلصالة والزكاة والصـو 
واٟتّج ومل يفعل من ذلك شيئًا حىت ديوت، ويصلِّي مستدبر القبلة حىت ديوت، فهو مؤمن ما مل 

تقباؿ القبلة". فقلت: يكن جاحدًا إذا علم أف تركو ذلك فيو إديانو إذا كاف مقرًّا ابلفرائض  واس
 "ىذا الكفر الصراح  وخالؼ كتاب هللا وسنة رسولو وعلماء ا١تسلمُت".

                                                                        
 .  ٕٚٓ/صٚالفتاوى: ـ (ٔ)
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 [. ٘]البينة: َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا هللاَ ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدِّينَ قاؿ هللا تعاىل: 
ورّد على أمره  وقاؿ حنبل: ٝتعُت أاب عبد هللا أٛتد بن حنبل يقوؿ:"من قاؿ ىذا فقد كفر اب

 ػ. ىإ  (ٔ)وعلى الرسوؿ ما جاء بو عن هللا"
 

*  *  * 
 

                                                                        
 .  ٜٕٓ/ص  ٣ٚتموع الفتاوى: ـ (ٔ)
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 : يعُى اإليًبٌ ببهللانحقيقت انحبديت عشرة
إف سعادة ا١ترء يف الدنيا واآلخرة مرتبطٌة إبديانو اب إدياانً حقيقياً. فمن آمن اب ُكتبت لو السعادة 

ارَين. ومن مل يؤمن اب كتبت لو الشق اوة يف الدارين. وصار يف الدنيا عدوًا ، ملعوانً، يف الدَّ
 تصيبو قارعٌة من هللا أو ٖتّل قريباً من داره حىت أيٌب وعد هللا.

ْن َدارِِىْم َحىتَّ أَيٌْبَ وقاؿ هللا تعاىل:   َواَل يَػزَاُؿ الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبُػُهْم ٔتَا َصنَػُعوا قَارَِعٌة  أَْو َٖتُلُّ َقرِيًبا مِّ
 [.   ٖٔ]الرعد:   َوْعُد هللاِ 

 [.ٜٛ]البقرة:  فَِإفَّ هللَا َعُدوّّ لِْلَكاِفرِينَ وقاؿ أيضا: 
وقد أحلَّ هللا للمؤمنُت دماء الكافرين، وأموا٢تم حىت ال تكوف فتنٌة ويكوف الدِّين كلو . وحىت  

 يعطوا اٞتزية عن يٍد وىم صاغروف. 
َنٌة َوَيُكوَف الدِّيُن ُكلُُّو ِ  َوقَاتُِلوُىمْ وقاؿ هللا تعاىل:   [ ٜٖ]األنفاؿ: َحىتَّ الَ َتُكوَف ِفتػْ

 قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبِ َواْل اِبْليَػْوـِ َاآلِخِر َواَل حُيَّرُِموَف َما َحرَّـَ هللُا َوَرُسولُُو َوالَ وقاؿ أيضا: 
 [.ٜٕ]التوبة: وتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُػْعطُوا اٞتِْْزيََة َعْن يٍَد َوُىْم َصاِغُروفَ َيِديُنوَف ِديَن اٟتَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُ 

 وصار من مل يؤمن اب يف اآلخرة من ا٠تالدين يف العذاب ا١تهُت.
 [. ٖٔالفتح:] َوَمْن ملَّْ يُػْؤِمْن اِبِ َوَرُسولِِو فَِإانَّ أَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن َسِعَتاً قاؿ هللا تعاىل: 

ومن ىنا تدرؾ ضرورة اإلدياف اب ١تن أراد السعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة. ولكن ُيب عليك 
أف تعرؼ معٌت اإلدياف اب معرفًة صحيحًة. فا٠تطأ يف ىذه ا١تسألة ليس كا٠تطأ يف ا١تسائل 

دياف اب الذي أو جبو األخرى الفرعية. وقد ا٨ترؼ كثَتوف وزاغوا عن ا١تعرفة الصحيحة ١تعٌت اإل
 هللا على عباده، وجعل سعادهتم و٧تاهتم متعلَّقة بتحقيقو. 

 واإلدياف كما ىو يف تعريف علماء السلف ا١توافق لألدلّة الصحيحة ىو:
 )تصديٌق وإقراٌر ابلقلب وقوؿ ابللِّساف وعمٌل ابٞتوارح(.

 قلبو ولسانو وجوارحو.   ومعٌت ذلك أف أحداً ال يكوف مؤمناً اب حىت يؤمن اب ب
 
 

 أواًل: اإلدياف ابلقلب:
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ال يكوف أحد مؤمنًا اب بقلبو حىت يعرؼ ويستيقن أف هللا ىو رب العا١تُت وخالق الكوف  -ٔ
 ومالكو ومدبِّر أمره، وأنو ال شريك لو يف ذلك كلو. 

حو وال ينفعو قولو "ال فمن ُعرؼ أنو جاحٌد منكٌر ٢تذه اٟتقيقة ال يكوف مؤمنًا اب بلسانو وجوار 
 إلو إال هللا" وإقامتو للصالة والزكاة، 

 وقد أقّر غالب ا١تشركُت هبذا القدر من اإلدياف، ومل ينكره إال ا١تالحدة الذين كانوا دائماً قّلة. 
َن السََّماِء َوْاأَلْرِض أَمَّْن دَيِْلُك السَّْمَع َواْ قاؿ هللا تعاىل:  ألَْبَصاَر َوَمْن خُيْرُِج اٟتَْيَّ ُقْل َمْن يَػْرزُُقُكْم مِّ

 [. ٖٔ]يونس:  ِمَن اْلَميِِّت وخُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن اٟتَْيِّ َوَمْن يَُدبُِّر ْاأَلْمَر َفَسيَػُقولُوَف هللاُ 
 َعزِيُز اْلَعِليمُ َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َوْاأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الْ وقاؿ هللا تعاىل: 

 [. ٜ]الزخرؼ:
وال يكوف أحد مؤمنًا اب ٔتعرفتو ٢تذه اٟتقيقة وحدىا حىت يعرؼ ويستيقن أف هللا وحده ىو  -ٕ

اإللو الذي ال إلو إال ىو، ا١تستحّق ألف ُٗتلص لو العبادة، كالدعاء والرجاء وا٠توؼ والتوكل 
 والذبح وأف ُٗتلص لو الطاعة واالتّباع. 

ا١تشركوف دائمًا ينكروف ىذه اٟتقيقة وينفروف من حديث إخالص العبادة  مع إقرارىم  وقد كاف
 للحقيقة اليت قبلها.

َوِإَذا ذُِكَر هللُا َوْحَدُه امْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن قاؿ هللا تعاىل: 
 [. ٘ٗ]الزمر:  َيْستَػْبِشُروفَ ُدونِِو ِإَذا ُىْم 

 [.ٗٛ]غافر:   فَػَلمَّا رَأَْوا أَبَْسَنا قَاُلوا آَمنَّا اِبِ َوْحَدُه وََكَفْراَن ٔتَا ُكنَّا بِِو ُمْشرِِكُتَ وقاؿ هللا تعاىل: 
ا  فدّؿ ذلك على أف أحداً ال يكوف مؤمنًا اب بقلبو حىت يؤمن هبذه اٟتقيقة ويستسلم ٢تا.فإنو إذ 

 jكاف اإلدياف بربوبية هللا للعا١تُت كافيًا يف اإلدياف اب، لكاف ا١تشركوف الذين قاتلهم النيب 
 مؤمنُت. 

 َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػرُُىْم اِبِ ِإالَّ َوُىْم مُّْشرُِكوفَ قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما يف قولو تعاىل: 
 [. ٙٓٔ.]يوسف:

ن خلق السماوات ومن خلق األرض ومن خلق اٞتباؿ؟ قالوا هللا قاؿ: من إدياهنم إذا قيل ٢تم م
 وىم مشركوف بو. 
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ومن ُعِرَؼ أنو جاحٌد منكٌر ٢تذه اٟتقيقة، وأنو يعتقد الشركاء والشفعاء ا١تعبودين من دوف هللا. أو 
َؼ ُعِرَؼ أنو يعتقد صالحية شرائع الطواغيت ومالئمتها للعصر وأفضليتها على شريعة هللا، فقد ُعرِ 

أنو مل يؤمن اب بقلبو. ومن مل يؤمن اب بقلبو ال ديكن أف يكوف مؤمناً اب بلسانو وجوارحو، حىت 
 يؤمن أوالً بقلبو.  

أي أف من ُعِرَؼ بشركو اب واعتقاده القليب ا١تخالف للتوحيد ال يكوف مسلما بقوؿ "ال إلو إال 
فر الذي اعتقده ورآه حّقاً وصواابً. أما من مل يُعرؼ هللا" وإقامتو للصالة والزكاة حىت يتوب من الك

 بشركو وكفره وأخفي ذلك عن الناس وأظهر ٢تم اإلسالـ والتوحيد فلو حكم ا١تنافقُت. 
الذين ُعِرَؼ شركهم من إقرارىم -وكل من أخطأ يف ىذه ا١تسألة وحكم على أىل الشرؾ 

أهنم يقولوف "ال إلو إال هللا" فإنو مل  ابإلسالـ ْتجة -وشهادهتم على أنفسهم ومشاىدة أفعا٢تم
يفهم معٌت اإلدياف اب وظّن أف ذلك يتّم ابإلدياف بتوحيد الربوبية دوف توحيد األلوىية، وىذا جهٌل 

 عظيٌم أبىّم قضااي الدِّين اإلسالمي اليت نزلت أكثر السور القرآنية بتقريرىا.
ّدعى أنو يوّحد هللا تعاىل يف الربوبية واأللوىية وكذلك ال يكوف أحد مؤمنًا اب بقلبو، وإف ا -ٖ

 حىت يؤمن ٔتالئكة هللا وكتبو ورسلو واليـو اآلخر وابلقدر خَته وشرِّه. 
     َوَمْن َيْكُفْر اِبِ َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ ْاآلِخِر فَػَقْد َضلَّ َضاْلاًل بَِعيداً قاؿ هللا تعاىل: 

 [.ٖٙٔنساء:]ال
ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف اِبِ َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَف أَْف يُػَفرُِّقوا بػَُْتَ هللِا َوُرُسِلِو َويَػُقوُلوَف نُػْؤِمُن وقاؿ هللا تعاىل: 

اِفُروَف َحّقًا َوأَْعَتْداَن بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػُْتَ َذِلَك َسِبياًل. أُولَِئَك ُىُم اْلكَ 
 [. ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ]النساء: لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب ُمِهيًنا

ومن ُعِرَؼ أنو جاحٌد منكٌر ٢تذه اٟتقائق أو بعضها فقد ُعِرَؼ أنو مل يؤمن اب بقلبو، ومن ُعِرَؼ 
أواًل بقلبو، أي أف أنو مل يؤمن اب بقلبو ال ديكن أف يكوف مؤمنًا اب بلسانو وجوارحو حىت يؤمن 

من ُعِرَؼ بكفره اب١تالئكة أو ببعض رسل هللا أو ُعِرَؼ إبنكاره للبعث ال يكوف مسلماً بقوؿ"ال إلو 
إال هللا" وإقامتو للصالة والزكاة وغَتىا حىت يتوب من الكفر الذي اعتقده ورآه حّقًا وصواابً. أما 

د صار منافقًا لو حكم ا١تنافقُت يف الدنيا إذا أخفي كفره عن الناس، وأظهر ٢تم اإلسالـ والتوحي
 واآلخرة. 
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ومن عرَؼ هللا تعاىل واستحقاقو إلخالص العبادة لو وَعرؼ ا١تالئكة والكتب والرسل والبعث  -ٗ
بعد ا١توت، ولكنو استكرب عن االنقياد ألمر هللا صار كافرًا مستكربًا كإبليس وفرعوف، ومل يعد 

 كبار عن االنقياد ألمر هللا ينايف  اّبة وا٠تضوع والتذّلل القليب . مؤمناً اب بقلبو. ألف االست
ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبِْليَس َأىَب َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن قاؿ هللا تعاىل:  َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوا آلَد

 [. ٖٗ]البقرة:   اْلَكاِفرِينَ 
نقياد ألمر واحٍد من أوامر هللا، فقد ُعِرَؼ أنو مل يؤمن اب بقلبو، ومن ُعِرَؼ ابستكباره عن اال

ومن مل يؤمن اب بقلبو ال ديكن أف يكوف مؤمنًا اب بلسانو وجوارحو حىت يؤمن أواًل بقلبو. أي 
أف من ُعِرَؼ ابستكباره عن االنقياد  يف أمر من أوامره ال يكوف مسلمًا بقولو "ال إلو إال هللا" 

 وإقامتو للصالة والزكاة وغَت ذلك حىت يتوب من كفر االستكبار.
أما إذا أخفي كفره عن الناس وأظهر ٢تم اإلسالـ واالنقياد صار منافقًا لو حكم ا١تنافقُت يف الدنيا 

 واآلخرة.
 

 اثنيا : اإلدياف ابللساف: 
". وىذه الشهادة تُعبَت فيجب على كل إنساف أف يشهد أف "ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا -ٔ

عن إجابتو إىل اإلدياف وبراءتو من الشرؾ. فإذا قا٢تا صدقًا من قلبو غَت شاّؾ مستيقنًا هبا قلبو، 
خالصًا من قلبو يبتغي بذلك وجو هللا وكفر ٔتا يُعبد من دوف هللا نفعتو الكلمة يف الدنيا واآلخرة 

 ذلك يف األحاديث الصحيحة اليت منها: وكانت أفضل أعمالو اليت يلقى هبا هللا. كما ثبت
حديث أنس بن مالك الذي فيو:}ما من عبد يشهد أف "ال إلو إال هللا وأف دمحما عبده ورسولو" 

 صدقاً من قلبو إال حّرمو هللا على النار{  ]متفق عليو[. 
" ال قاؿ: }أشهد أف "ال إلو إال هللا وأَّن رسوؿ هللا jوحديث أىب ىريرة الذي فيو أف رسوؿ 

 يلقى هللا هبما عبٌد غَت شاّؾ فيحجب عن اٞتنة{ ]مسلم[. 
وحديث عتباف ين مالك الذي فيو: }فإف هللا حرـّ على النار من قاؿ "ال إلو إال هللا" يبتغي بذلك 

 وجو هللا{  ]متفق عليو[. 
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" وحديث أىب ىريرة الذي فيو: }اذىب فمن لقيت وراء ىذا اٟتائط يشهد أف "ال إلو إال هللا
 مستيقنا هبا قلبو فبشره ابٞتنة{ ]مسلم[. 

: من أسعد الناس بشفاعتك؟. قاؿ: من قاؿ "ال إلو إال jوحديث أىب ىريرة: }١تا قاؿ للنيب 
 هللا" خالصاً من قلبو{.  ]البخاري[

وحديثو:}اإلدياف بضع وسبعوف أو بضع وستوف شعبة فأفضلها قوؿ "ال إلو إال هللا" وأدانىا إماطة 
 ]متفق عليو[.  الطريق.واٟتياء شعبٌة من اإلدياف{ األذى عن

وإف قا٢تا يف الشّك والكفر والنفاؽ، ولكنو أخفي ذلك عن الناس، نفعتو يف الدنيا ومل تنفعو يف 
اآلخرة. وكاف يف أسفل دركات النار. أما إذا قا٢تا وىو يُظهر الشرؾ والكفر واالستكبار عن 

 آلخرة. االنقياد  مل تنفعو يف الدنيا وا
 ُِإفَّ هللَا اْل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َماُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاء :النساء[ٔٔٙ .] 
رٍ إِنَُّو َمْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد َحرَّـَ هللاُ َعَلْيِو اْٞتَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن أَْنَصا  :ا١تائدة[ٕٚ.] 
 َْن ُدوِف هللِا و ُدوَف ٢َتُْم مِّ    لِّياً وال َنِصَْتاً َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَػْنَكُفوا َواْسَتْكبَػُروا فَػيُػَعذِّبُػُهْم َعَذااًب أَلِيًما َواَل ُيَِ

 [.ٖٚٔ]النساء:
وُيب كذلك على كل مسلم أف أيٌب ٔتا ُيب عليو من العبادات القوليو كالقراءة والذكر يف  -ٕ

وخارج الصالة واألمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر والصدؽ واالستغفار من الذنوب، وأف  الصالة
 يكّف عما هنى عنو من األقواؿ اّرمة فكل ذلك من اإلدياف.

 اثلثا: اإلدياف ابٞتوارح.
فيجب على كل مسلم أف يكوف مؤمنًا اب ّتوارحو، أي أف يكوف فاعاًل للواجبات، اتركاً 

عد إديانو اب بقلبو ولسانو. ومن استحّل فعل ارـّ أو ترؾ الواجب يكوف للمحّرمات، ب
 ابالستحالؿ كافراً خارجاً عن ا١تّلة.

وإف وقع يف ارـّ أو ترؾ الواجب وىو غَت مستحّل لذلك بل يشعر اب٠تطيئة وا٠توؼ من عقاب 
ستثٌت من ذلك اترؾ الصالة العصياف.يكن فاسقًا من أىل الوعيد،ليس خارجاً عن ا١تلَّة، )ولكن يُ 

فإنو كافٌر  بًتكها، كما دّلت علي ذلك األحاديث الصحيحة(. ويُقاؿ لو "مسلم" وال يقاؿ لو 
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بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد "مؤمن" أو يقاؿ "مؤمٌن إبديانو فاسٌق بكبَتتو". قاؿ هللا تعاىل: 
 [.ٔٔ]اٟتجرات: ْاإِلدْيَافِ 

ا نفي اإلدياف عن مرتكب الكبَتة يُراد منها أنو مل أيت ابإلدياف ا١تطلق الذي والنصوص اليت ورد فيه
يوجب دخوؿ اٞتنة بغَت عذاب. وأنو قد نقص من إديانو بقدر ما ارتكب فصار من أىل الوعيد 

 الذين ىم ٖتت مشيئة هللا.
 ومن ىذا التلخيص ٟتقيقة اإلدياف نستخلص عدة أمور:

ئكتو وكتبو  ورسلو واليـو اآلخر وابلقدر خَته وشرّه ىو الكافر األوؿ: أف من كفر اب ومال
اٟتقيقي الذي كفر ابعتقاده الباطن، وقد كتب هللا الدخوؿ يف النار لو. ولكنو إذا أظهر كفره يف 
الدنيا ُعوقب بو يف الدنيا واآلخرة. وإف أخفاه يف الدنيا وأظهر اإلدياف واإلسالـ صار منافقًا لو ما 

 يف الدنيا واآلخرة.  للمنافقُت 
والثاِن: إف الكافر اب ىو الذي يُنكر وجود هللا وربوبيتو يف ا٠تلق وا١تلك والرزؽ والتدبَت، والذي 
يُنكر توحيد األلوىية وُيعل  شريكاً يف العبادة والطاعة، والذي يستكرب عن االنقياد ألوامر هللا، 

 والقدر خَته وشرّه أو بعض ىذه اٟتقائق.والذي يُنكر ا١تالئكة والكتب والرسل والبعث 
وال فرؽ بُت ىذه األصناؼ األربعة يف كوهنم من الكفار الذين مل يؤمنوا اب اعتقاداً، ونفي اإلدياف 

 عن ىذه األصناؼ نفٌي لوجوده ال لكمالو.
ف واٞتوارح يف الثالث:  ومن ُعِرَؼ كفره االعتقادي الباطن وعدـ إديانو اب ال ينفعو إديانو ابللِّسا

الدنيا واآلخرة، حىت يتوب من كفره االعتقادي. فمن ُعرؼ إنكاره للبعث ال يكوف مسلمًا بقولو 
"ال إلو إال هللا" وإقامتو للصالة والزكاة وغَت ذلك. وال يدخل اٞتنة بفضل "ال إلو إال هللا" حىت 

 يتوب من كفره ويقّر ابلبعث بعد ا١توت.
واعتقاده للشركاء والشفعاء والطواغيت ا١تطاعة من دوف هللا، ال  وكذلك من ُعرؼ بشركو اب

يكوف مسلمًا بقولو "ال إلو إال هللا" وإقامتو للصالة والزكاة وغَت ذلك.وال يدخل اٞتنة بفضل"ال 
 إلو إال هللا" حىت يتوب من كفره وخيلص العبادة والطاعة . 

نساف يف الدنيا إذا قا٢تا وىو غَت متلبس ابلشرؾ الرابع: إف شهادة أف "ال إلو إال هللا" تنفع اإل
 والكفر.وقد كفر يف ظاىره بكّل ما يُعبد من دوف هللا. 

 وال تنفع اإلنساف يف اآلخرة إالّ إذا قا٢تا بصدٍؽ ويقٍُت وإخالٍص مبتغياً بذلك وجو هللا. 
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قص اإلدياف ا٠تامس: إف األعماؿ من اإلدياف. ومن أخّل ببعضها بدوف استحالؿ لذلك كاف ان
ومن أىل الوعيد. ونفي اإلدياف عنو نفٌي لكمالو ال لوجوده. وال ُيوز تكفَت ا١تسلم بذنٍب ما مل 

 يستحّلو.
   

*  *  * 
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 : شروط قبىل انعًم انصبنحانحقيقت انثبَيت عشرة
قد بُّت هللا تعاىل أف اإلدياف شرٌط لقبوؿ العمل الصاحل. وأف الكافر مهما عمل ال يكوف عملو 

 مقبواًل عند هللا حىت يؤمن اب ويعبده وحده ال شريك لو.
  َفَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِٟتَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفرَاَف ِلَسْعِيِو َوِإانَّ َلُو َكاتُِبوفَ قاؿ هللا تعاىل:  

 [. ٜٗ]األنبياء:
ْن ذََكٍر أَْو أُنػْ وقاؿ هللا تعاىل:  َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َمْن َعِمَل َصاِٟتًا مِّ

 [.ٜٚ]النحل:  َأْجَرُىْم أبَِْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
ْٞتَنََّة َوَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِٟتَاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك يَْدُخُلوَف اوقاؿ هللا تعاىل:  

 [. ٕٗٔ]النساء: َوالَ يُْظَلُموَف نَِقَتاً 
وبُّت تعاىل أنو ال يقبل أعماؿ ا١تشركُت. ألف ا١تشرؾ ليس مؤمنًا اب لشركو. وليست معرفة 
ا١تشركُت اب وأنو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبّر أمرىم إديااًن إاّل مع التوحيد وإخالص العبادة 

 لو.
ثُوراً قاؿ هللا تعاىل:   [. ٖٕ]الفرقاف: َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَبْاًء مَّنػْ

ُهْم مَّا َكانُوا   يَػْعَمُلوفَ وقاؿ هللا تعاىل:   [. ٛٛ]األنعاـ: َوَلْو  َأْشرَُكوا  َٟتَِبَط  َعنػْ
 [.٘ٙ]الزمر: َتُكوَننَّ ِمَن ا٠ْتَاِسرِينَ لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولَ وقاؿ هللا تعاىل: 
نْػَيا وقاؿ هللا تعاىل:  َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَأُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَما٢ُتُْم يف الدُّ

 [.ٕٚٔ]البقرة:   َوْاآلِخرَِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 
 وقد كاف مشركو العرب يّدعوف أهنم يؤمنوف اب،وأنو رهبم الذي خلقهم. 

-ٙٛ]ا١تؤمنوف:   ُقْل َمْن رَّبُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َسيَػُقوُلوَف ِ قاؿ هللا تعاىل: 
ٛٚ.] 

 ولكن هللا نفى عنهم اإلدياف لشركهم.
 [. ٕٔٔ]ىود:   لِّلَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإانَّ َعاِمُلوفَ  َوُقلْ وقاؿ هللا تعاىل: 

[. ولكن هللا نفى ٛٔ]ا١تائدة: ٨َتُْن أَبْػَناُؤ هللِا َوَأِحبَّاُؤهُ وكذلك كاف أىل الكتاب قد قالوا : 
 عنهم اإلدياف لشركهم.
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يُػْؤِمُنوَف اِبِ َواَل اِبْليَػْوـِ ْاآلِخِر َواَل حُيَّرُِموَف َما َحرَّـَ هللُا َوَرُسولُُو َوالَ قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل فقاؿ هللا تعاىل: 
 [.ٜٕ]التوبة:  َيِديُنوَف ِديَن اٟتَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُػْعطُوا اٞتِْْزيََة َعْن يٍَد َوُىْم َصاِغُروفَ 

قبل عماًل صاٟتًا إاّل ابإلدياف. وعرفَت أنو ال يقبل أعماؿ ا١تشركُت. ُيب فإذا عرفَت أف هللا ال ي
عليك أف تؤمن بذلك، وتعتقده. ألنو قد دّلت عليو نصوٌص قطعيٌة اثبتٌة. ٍب عليك أف تعرؼ أف  

 كتاب هللا ال يناقض بعضو بعضاً، وإمنا يصدِّؽ بعضو بعضاً.
األخرى ما يناقض ىذا الذي عرفتو  فال ُيوز أف تستخلص من دالالت النصوص الصحيحة

واعتقدتو. فمثاًل إذا جاءؾ اٟتديث الصحيح الذي فيو. }من حّج ىذا البيت فلم يرفث ومل يفسق 
رجع كما ولدتو أمو{ ال ُيوز أف تعجل وتقوؿ أف من حّج ىذا البيت سواًء كاف مشركاً أو يهودايً 

. ال ُيوز ىذا ألنك قد أو نصرانيًا يناؿ ىذه الفضيلة، ألف اٟتديث ورد بصيغ ة  تُفيد العمـو
عرفت واعتقدت أف هللا ال يقبل أعماؿ الكافرين وا١تشركُت. وإذاً فال بّد أف يكوف العمـو الوارد يف 
اٟتديث مقيداً ٔتا تقّدـ ذكره من النصوص. ألف كتاب هللا ال يناقض بعضو بعضاً. فيجب أف تعلم 

الذين ىم برهبم ال يشركوف. وأف حّج ا١تشركُت ال يكوف أبداً أنو ال يناؿ ىذه الفضيلة إال ا١تؤمنوف 
متقبِّاًل عند هللا حىت يتوبوا من الشرؾ. وكّل ما ورد يف األحاديث بصيغة العمـو فهو كمثلو. ومن 
اٞتهل وا٠تطأ الظّن أبف ا١تشركُت ديكن أف ينالوا فضائل األعماؿ الصاٟتة، إذا فعلوا ذلك يف 

 اً من ىذه األحاديث اليت وردت بصيغ عامة  كأمثلة:شركهم. ونورد ىنا بعض
 }ما من عبد قاؿ "ال إلو إال هللا" ٍب مات على ذلك إالّ دخل اٞتنة{]مسلم[.

 }من قاؿ "ال إلو إال هللا" نفعو يوماً من دىره{
ا قاـ ال لَّيل  }من صلَّى العشاء يف ٚتاعٍة فكأمّنا قاـ نصف الّليل ومن صلَّى الفجر يف ٚتاعٍة فكأمنَّ

 كلو{   ]مسلم[.
}من صلَّى العشاء يف ٚتاعٍة أربعُت ليلًة ال تفوتو الركعة األوىل من صالة العشاء كتب هللا لو هبا 

 عتقاً من النار{   ]ابن ماجو[.
 ]الًتمذي/والنسائي[}من صاـ يوماً يف سبيل هللا زحزح هللا وجهو عن النار سبعُت خريفًا{

 سانو ويده{   ]متفق عليو[.}ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من ل
 }أان وكافل اليتيم لو أو لغَته كهاتُت يف اٞتنة{   ]متفق عليو[.
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أو دخل اٞتنة{   -}من مات لو ثالثة من الولدمل يبلغوا اٟتنث كاف لو حجااًب من النار
 ]البخاري[. 

خيَته من  }من كظم غيظًا وىو يستطيع أف ينفذه دعاه هللا يـو القيامة على رؤوس ا٠تالئق حىت
 أي اٟتور شاء{.  ]أبو داود/الًتمذي[.

 }من عاؿ جاريتُت حىت تبلغا جاء يـو القيامة أان وىو، وضّم أصابعو{ ]مسلم[.
 }إذا رأيتم الرجل يعتاد ا١تسجد فاشهدوا لو ابإلدياف{   ]أحػمد[.

وكذا"  فجميع ىذه األحاديث: وكل ما جاء على ىذا النمط الذي فيو "أف من فعل كذا فلو كذا
فا١تراد ىو: من فعل كذا من ا١تؤمنُت الذين ىم برهبم ال يشركوف. وال يشمل العمـو الوارد يف كل 

 حديث من ىذه األحاديث وغَتىا ا١تشركُت وا١ترتدين وا١تنافقُت.
 وبُتَّ هللا تعاىل كذلك أنو ال يغفر أف ُيشرؾ بو وأنو حرَـّ اٞتنة عن ا١تشركُت وأهنم ٥تّلدوف يف النار.

 [.   ٙٔٔ]النساء:   ِإفَّ هللَا اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َماُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاْءُ قاؿ هللا تعاىل: 
ْن إِنَُّو َمْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد َحرَّـَ هللُا َعَليِو اْٞتَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَُت مِ وقاؿ هللا تعاىل: 

 [.ٕٚ]ا١تائدة:  أَْنَصارٍ 
: }من لقي هللا ال يشرؾ بو شيئًا دخل اٞتنة ومن لقيو يشرؾ بو شيئًا دخل النار{   jوقاؿ 

 ]مسلم[. 
 وقاؿ أيضا: }من مات وىو يدعو من دوف هللا نداً دخل النار{  ]البخاري[. 

بتة. وأف ال يشّك يف فيجب على ا١تسلم أف يعتقد ذلك الذي دّلت عليو األدلّة القطعية الثا 
 دخوؿ ا١تشرؾ النار وخلوده فيها وٖترمي هللا عليو اٞتنة.

وأف ال يشّك كذلك أف ذلك عاـٌ يف ٚتيع ا١تشركُت الذين ال يقولوف "ال إلو إال هللا" والذين 
 يقولوهنا. ألف هللا مل يفرؽ بينهم بل بُتَّ أف ا١تشركُت الوثنيُت وأىل الكتاب يدخلوف النار وخيلدوف

 فيها. ومعلـو أف أىل الكتاب يقولوف "ال إلو إال هللا".
ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَُت يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُىْم قاؿ هللا تعاىل: 

 [.ٙ]البينة:  َشرُّ اْلرَبِيَّةِ 
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األسفل من النار. ومعلـو أهنم كانوا يقولوف "ال إلو إال هللا" وبُتَّ كذلك أف ا١تنافقُت يف الدرؾ 
 ويصلُّوف وحيّجوف.

ْرِؾ ْاأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن ٕتََِد ٢َتُْم َنِصَتاً  قاؿ هللا تعاىل:  [.٘ٗٔ]النساء: ِإفَّ اْلُمَناِفِقَُت يف الدَّ
قد كاف كثَت منهم يقولوف "ال إلو إال هللا"  وبُتَّ كذلك أف ا١ترتدين يدخلوف النار، وخيّلدوف فيها. و 

 كبٍت حنيفة ومانعي الزكاة وغَتىم.
نْػَياْ قاؿ هللا تعاىل: َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَأُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَما٢ُتُْم يف الدُّ

 [. ٕٚٔ]البقرة: ا َخاِلُدوفَ واآلخرَِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيهَ 
فإذا آمنت هِبذه اآلية وعرفت أف التلفظ بكلمة التوحيد ال ينجى الكافرين من دخوؿ النار 
وخلودىم فيها. عندئٍذ تعرؼ عظم اٞتردية اليت يرتكبها أىل اال٨تراؼ الذين يقولوف من قاؿ "ال إلو 

َته. فنقوؿ ٢تؤالء الذين سلكوا مسلك إال هللا" دخل اٞتنة وإف وقع يف الشرؾ فعبد مع هللا غ
 اليهود يف ٖتريف الدِّين. 

  القرآف دّؿ على أف من مات على الشرؾ والكفر والنفاؽ يدخل النار، وخيلد فيها. ولن ينفعو
قولو "ال إلو إال هللا". فهل عندكم آية واحدة أو خرب واحد صحيٌح يدؿُّ على أف من مات على 

 من النار، أو خيرج من النار بفضل قوؿ "ال إلو إال هللا"؟.  الشرؾ والكفر والنفاؽ ينجو
  على أف بعض الناس يدخلوف النار بسبب ذنوهبم  -وكذلك السنة–ونقوؿ ٢تم أيضا: القرآف دّؿ

اليت ىي دوف الشرؾ اب، ومل حيجزىم إسالمهم وقو٢تم "ال إلو إال هللا" عن دخوؿ النار. فهل 
ف قوؿ "ال إلو إال هللا" ينفع يف اآلخرة من مات على الشرؾ، وال عندكم أدلة صحيحة تدّؿ على أ
 ينفع من مات على اإلسالـ ؟ 

  ونقوؿ ٢تم أيضاً: قد دّلت السنة الصحيحة على أف هللا سيخرج من النار أقوامًا يقولوف "ال إلو
رؾ بو ١تن يشاء. إال هللا" ٦تن كانوا ال يشركوف بو شيئًا بفضلو وكَرمو. ألفَّ هللا يغفر ما دوف الش

فمن أين وجدًب أنتم األدلّة القاضية أبّف أىل الشرؾ والنفاؽ كذلك سيخَرجوف من النار بسبب ما  
نيا بغَت صدٍؽ وال إخالٍص وال يقٍُت؟.  كانوا يقولونو أبلسنتهم يف الدُّ
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دياف قوؿ الذين  قالوا  إف ا١تنافقُت مؤمنوف. ألف اإل (ٔ)إف غالة ا١ترجئة ا١تعروفُت )ابلكرامية(
اَي أَيػَُّها الَِّذيَن ابللِّساف فقط. وا١تنافقوف قد قالوا أبفواىهم آمّنا، ويشملهم ا٠تطاب يف قولو تعاىل: 

 .آَمُنوا
، (ٔ)إف ىؤالء ا١ترجئة مع ما يف رأيهم من ا٨تراؼ وضالؿ كانوا أقرب إىل اٟتق من ا١ترجئة ا١تعاصرة

 وف اٞتنة بػ"ال إلو إال هللا". ألف األولُت مل يقولوا: إف ا١تنافقُت يدخل
أما ا١تعاصروف فيقولوف: أف ا١تشرؾ ال يضرّه شركو يف الدُّنيا واآلخرة إذا كاف من الذين يقولوف "ال 

 إلو إال هللا" يف الدنيا ويستدلُّوف لذلك ابٟتديث: 
 }من قاؿ "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة{. وال حجَّة ٢تم يف ذلك كما عرفت.

 
*  *  * 

 
 
 

                                                                        
دخل يف ا٠تطاب ا١تنافقوف،  اي أيها الذين آمنوالُت أبف اإلدياف قوؿ ابللساف ألف هللا ١تا خاطب بقولوا١ترجئة القائ من اسم لغالة (ٔ)

دع ذلك فكّل من اّدعى اإلدياف بلسانو فهو مؤمن يف الدنيا وإف كاف كافراً بقلبو، ولكنهم مل يقولوا إف ا١تنافقُت يدخلوف اٞتنة. وأوؿ من ابت
 ب الكرّامية."٤تّمد بن كرّاـ" وإليو تنس

اٟتاكمة ابلقوانُت الوضعية مؤمنُت يف الدنيا، ىي طائفة من ا١ترجئة فاقو الكرّامية يف اإلرجاء وجعلوا ا١تشركُت عّباد القبور، والطواغيت  (ٔ)
ُت، أما الكرّامية فكانوا داخلُت اٞتنة يف اآلخرة ٔتا معهم من اإلدياف الذي ىو قوؿ اللساف، وا١ترجئة ا١تعاصرة مشركوف ألهنم يتولَّوف ا١تشرك

 فرقة مبتدعًة غَت كافرة .



 هللا الإ هلإ ال لاق نم مكح

 
59 

 : أقسبو انُبش في كتبة هللاانحقيقت انثبنثت عشرة
 إف الناس يف كتاب هللا أقساـ ثالثة ىي: 

األوؿ: الكافروف. وىم الذين مل يؤمنوا اب وحده بل عبدوا معو غَته، أو كفروا ٔتالئكة هللا، أو  
يػُت وأىل الكتاب كتبو، أو رسلو، أو اليـو األخر، أو استكربوا عن االنقياد ألوامر هللا من الوثن

 واجملوس وا١ترتدين عن اإلسالـ 
وآايت القرآف صرحية يف كفر ىذه الطوائف، وعدـ قبوؿ هللا ألعما٢تم الصاٟتة، ودخو٢تم النار، 
وخلودىم فيها. وقوؿ أحدىم "ال إلو إال هللا" مع إصراره على الكفر ال ينفعو شيئاً، وال يناؿ فضل 

 عن رسلو الذين أرسلهم بػ"ال إلو إال هللا" وكانوا أعلم الناس هبا:الكلمة العظيمة. ألّف هللا قاؿ 
 َُهْم مَّا َكانُوا يَػْعَمُلوف  [ٛٛاألنعاـ:]  َوَلْو َأْشرَُكوا َٟتَِبَط َعنػْ

َوَلْو َأْشرَُكوا َٟتَِبَط ومل يستثن هللا قو٢تم "ال إلو إال هللا" من أعما٢تم اليت حيبطها الشرؾ ومل يقل: 
ُهْم مَّ  ، إال قو٢تم "ال إلو إال هللا" فإنو ال حيبطو الشرؾ وسينالوف فضل الكلمة  ا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ َعنػْ

 وإف أشركوا.
 لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن ا٠ْتَاِسرِينَ j :وكذلك قاؿ هللا تعاىل لنبيو  
 .[٘ٙالزمر:]

ال هللا" من ٚتلة أعمالو. فدؿ ذلك على أف من أشرؾ اب وىو من ومل يستثن كذلك قولو "ال إلو إ
القائلُت  بػ"ال إلو إاّل هللا" ال يبقى لو عمل واحد، وسيكوف من ا٠تاسرين يف الدنيا واآلخرة. فإف 
قيل أف قوؿ "ال إلو إال هللا" ليس من األعماؿ وإمنا ىو من األقواؿ. فاٞتواب لقد فهم السلف أهنا 

فَػَورَبَِّك لََنْسأَلَنػَُّهْم َأْٚتَِعَُت َعمَّا  ؿ. فقد قاؿ ابن عمر رضي هللا عنهما عن قولو تعاىل:  من األعما
.  قاؿ: عن "ال إلو إال هللا". وقاؿ ٣تاىد كذلك: عن "ال إلو [ٖٜ-ٕٜاٟتجر:] َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

 إال هللا". 
َك لََنْسأَلَنػَُّهْم َأْٚتَِعَُت َعمَّا َكانُوا فَػَورَبِّ من حديث أنس: } jويروى ذلك مرفوعًا عن النيب 

 .[الًتمذي/وإبن جرير]  .قاؿ:عن "ال إلو إال هللا"{يَػْعَمُلوفَ 
فهي إذًا من األعماؿ. فمن أشرؾ اب، وىو ال يزاؿ يقوؿ بلسانو "ال إلو إال هللا" ال يناؿ فضلها 

بطها الشرؾ اب. ومن ٘تسك أبهنا العظيم قبل أف يتوب من الشرؾ. وستكوف من أعمالو اليت أح
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من األقواؿ، ومل تدخل يف ٚتلة األعماؿ اليت أحبطها الشرؾ. فلن ينفعو ذلك أيضا من وجو آخر، 
وىو إف من أحبط ٚتيع أعمالو الصاٟتة وبقيت لو كلماتو الطيبات اليت يقو٢تا بلسانو كػ"سبحاف 

فقد قاؿ هللا  ،رب" قد بُّت القرآف أهنا ال ترفع إىل هللاهللا" "واٟتمد " و "ال إلو إال هللا" و "هللا أك
 .[ٓٔفاطر:]  إِلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ تعاىل: 

والعمل  عّز وجلّ قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما: "الكلم الطيِّب ذكر هللا تعاىل، يصعد بو إىل هللا 
فمن ذكر هللا تعاىل يف أداء فرائضو ٛتل عملو ذكر هللا تعاىل يصعد بو إىل  ،فريضةالصاحل أداء ال

 [ابن جرير]كالمو على عملو فكاف أوىل بو".   هللا عز وجل. ومن ذكر هللا تعاىل ومل يؤد فرائضو ردّ 
  [ابن كثَت]وقاؿ إايس بن معاوية: "لوال العمل الصاحل مل يرفع الكالـ" .

 .[ابن جرير] : "ال يقبل هللا قوالً إال بعمل من قاؿ وأحسن العمل قبل هللا منو"وقاؿ اٟتسن و قتادة
الثاِن: ا١تنافقوف وىم الكفار الذين أخفوا كفرىم وتظاىروا ابإلسالـ واإلدياف.  فكاف ٢تم يف الدنيا 

يقة  أحكاـ ا١تسلمُت، ويف اآلخرة أحكاـ الكفار، فهم يدخلوف النار وخيلدوف فيها. ألهنم يف اٟتق
 كالصنف األوؿ، وىم مثلهم يف عدـ قبوؿ هللا ألعما٢تم الصاٟتة.

ُتْم قَػْوًما فَاِسِقَُت. َوَما َمنَػَعُهْم أَْف قاؿ هللا تعاىل:  ُقْل أَْنِفُقوا َطْوًعا أَْو َكْرًىا لَّْن يُػتَػَقبََّل ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكنػْ
ُهْم  نَػَفَقاتُػُهْم ِإالَّ أَنػَُّهْم كَ  َرُسولِِو َواَل أَيْتُوَف الصَّاَلَة ِإالَّ َوُىْم ُكَساىَل َواَل يُػْنِفُقوَف ِإالَّ بِ َفُروا اِبِ وَ تُػْقَبَل ِمنػْ

 . [ٗ٘-ٖ٘التوبة:]َوُىْم َكارُِىوفَ 
عى اإلسالـ ىذا من أىل فقاؿ لرجل ٦تن يدّ  jشهدان مع رسوؿ هللا }قاؿ:  هنع هللا يضرعن أيب ىريرة 

اتل الرجل قتااًل شديدًا فأصابتو جراحة. فقيل اي رسوؿ هللا الذي قلت النار. فلما حضر القتاؿ ق
فكاد بعض  :: إىل النار، قاؿjإنو من أىل النار فإنو قاتل قتااًل شديدًا وقد مات، فقاؿ النيب 

الناس أف يراتب، فبينما ىم على ذلك إذ قيل إنو مل ديت ولكنو بو جراحًا شديداً. فلما كاف من 
هللا أكرب أشهد أِن عبد هللا "بذلك. فقاؿ: jخرب النيب  على اٞتراح، فقتل نفسو. فأُ يل مل يصرباللّ 

ف هللا ليؤيِّد ىذا الدِّين أٍب أمر بالاًل فنادى يف الناس أنو ال يدخل اٞتنة إال نفس مسلمة و  "ورسولو
 . [متفق عليو]ابلرجل الفاجر{.  

ىذه الكلمة ال تنفع إال من قا٢تا "صدقًا من قلبو" ومل ينفع ا١تنافقُت قو٢تم "ال إلو إال هللا" ألف 
 وا١تنافقوف يقولوف أبفواىهم ما ليس يف قلوهبم فكانوا من أصحاب النار.  ،"غَت شاؾ"
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وما قالو هللا تعاىل يف القرآف يف شأف ا١تنافقُت مع كثرهتم يف اجملتمع اإلسالمي وتظاىرىم ابإلسالـ 
على  {من قاؿ "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة}أخذوا  اٟتديث والتوحيد دليٌل كاؼ يرّد على الذين 
 . ومن قا٢تا بنفاؽٍ  عمومو ومل يفرقوا بُت من قا٢تا بصدؽٍ 

وىذاف الصنفاف اللذاف ذكرانمها، ومها الكافروف وا١تنافقوف ال ينفعهم يف اآلخرة تكلُّمهم ابلتوحيد، 
وليسوا ىم ا١تقصودين يف ٚتيع  ، هللا"وال يدخلوف اٞتنة أو خيرجوف من النار بفضل "ال إلو إال

ث عن فضل "ال إلو إال هللا" واليت فيها أف من قا٢تا "دخل اٞتنة" أو "حرـّ األحاديث اليت تتحدّ 
 سيخرج من النار" "على النار" أو 

 {دخل اٞتنة "ال إلو إال هللا"من قاؿ }حتّج لدخوؿ الكافرين وا١تنافقُت اٞتنة ابٟتديث: اومن 
من مات لو }حتّج ابٟتديث ا أخذت اٟتديث على عمومو"، ال خيتلف شيئًا عمن وقاؿ: "أان

. وقاؿ: "أان أخذت {ثالثة من الولد مل يبلغوا اٟتنث كاف لو حجااًب من النار أو دخل اٞتنة
 يبلغوا اٟتنث سيدخل اٞتنة وإف كاف ملاٟتديث على عمومو. وأف من مات لو ثالثة من الولد

!!. فكما ال يصّح أف يؤخذ ىذا  اٟتديث على عمومو كذلك ال "و نصرانياً مشركًا أو يهوداًي أ
على عمومو. ألف كال  {دخل اٞتنة "ال إلو إال هللا"من قاؿ }يصّح أف يؤخذ اٟتديث اآلخر 

 القرآف أحكامهم يف سور كثَتة، وعرؼ أهنم ال اٟتديثُت ال يتناوؿ الكفار وا١تنافقُت الذين بُتَّ 
 ُيدوف رحيها.يدخلوف اٞتنة وال 

َها اَل تُػَفتَُّح ٢َتُْم أّبْػَواُب السََّماِء َواْل َيْدُخُلوَف قاؿ هللا تعاىل:   بُوا ِباَيتَِنا َواْسَتْكبَػُروا  َعنػْ ِإفَّ الَِّذيَن َكذَّ
 . [ٓٗاألعراؼ:] اْٞتَنََّة َحىتَّ يَِلَج اٞتََْمُل يف َسمِّ ا٠ْتَِياِط وََكَذِلَك ٧َتْزِي اْلُمْجرِِمُتَ 

يعاً وقاؿ هللا تعاىل:   .[ٓٗٔالنساء:] ِإفَّ هللَا َجاِمُع اْلُمَناِفِقَُت َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم ٚتَِ
ليُػَعذَِّب هللُا اْلُمَناِفِقَُت َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَُت َواْلُمْشرَِكاِت َويَػُتوَب هللُا َعَلى تعاىل: وقاؿ هللا 

 .[ٖٚاألحزاب:] ُمْؤِمَناِت وََكاَف هللاُ َغُفورًا رَِّحيماً اْلُمْؤِمِنَُت َوالْ 
منوا اب وحده وعبدوه ال شريك لو وآمنوا ٔتالئكتو وكتبو ورسلو آالثالث: وىم ا١تؤمنوف. الذين 

نزؿ إليهم من رهبم. وىؤالء الذين ينفعهم قو٢تم "ال إلو بعوا ما أُ خر والقدر خَته وشره. واتّ واليـو اآل
" يف الدنيا واآلخرة، ولكن ابلنظر إىل تفاضل درجاهتم وقيامهم أبوامر هللا ينقسموف إىل إال هللا

 أقساـ ثالثة: 
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وىم  ،مات وا١تكروىاتاسنوف : وىم ا١تؤمنوف الذين فعلوا الواجبات وا١تستحبات وتركوا ارّ  -ٔ
 اِبُقوَف.  أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوفَ َوالسَّاِبُقوَف السَّ أحرصهم على ا٠تَت وأسرعهم إىل فعل ا٠تَتات وىم 

 . [ٔٔ-ٓٔالواقعة:]
اىم القرآف أصحاب اليمُت مات وىم الذين ٝتّ ا١تؤمنوف : وىم الذين فعلوا الواجبات وتركوا ارّ  -ٕ

أو أصحاب ا١تيمنة. وىذاف القسماف اسنوف وا١تؤمنوف ىم الذين وعدىم هللا اٞتنة والنجاة من 
 م ويقينهم وصدقهم وإخالصهم .النار لكماؿ إدياهن

َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت َكاَنْت ٢َتُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزالً. َخاِلِديَن ِفيَها آ ِإفَّ الَِّذينَ  قاؿ هللا تعاىل:
َها ِحَوالً   [. ٛٓٔ-ٚٓٔ]الكهف: ال يَػبػُْغوَف َعنػْ

غَت شاكُت، يبتغوف بذلك وجو هللا. ولذا قاموا  من قلوهبم وىم الذين قالوا "ال إلو إال هللا" صدقاً 
 مهم هللا على النار ومل حيجبهم عن اٞتنة.مات. فحرَّ بفعل الواجبات وترؾ ارّ 

ليَػْوـِ لَْيَس اْلرِبَّ أَْف تُػَولُّْوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن اِبِ َواْ قاؿ هللا تعاىل: 
َتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِِّو َذِوي اْلُقْرىَب َواْليَػَتاَمى َواْلَمَساِكَُت َواْبَن آْاآلِخِر َواْلَمالَِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَُِّت وَ 

ـَ الصَّالََة َوأََتى الزََّكاَة َواْلُموفُوَف ِبَعْهِدىِ  ْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّاِبرِيَن يف السَِّبيِل َوالسَّائِِلَُت َويف الرِّقَاِب َوأَقَا
 .[ٚٚٔالبقرة:]البأساء والضرّاء َوِحَُت اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمتػَُّقوفَ 

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا اِبِ َوَرُسولِِو ٍُبَّ ملَْ يَػْراَتبُوا َوَجاىَ وقاؿ هللا تعاىل: ُدوا أِبَْمَوا٢ِتِْم َوأَنْػُفِسِهْم يف ِإمنَّ
  [٘ٔ]اٟتجرات:َسِبيِل هللِا أُولَِئَك ُىُم الصَّاِدقُوف

فيتبُّت من اآلايت أف الصادقُت يف إّدعائهم لإلدياف الذين ليس يف قلوهبم شّك وريب، ىم الذين 
 نهم. بذلك دليٌل على صدقهم ويقي ميقوموف بفعل الواجبات وترؾ اّرمات. وقيامه

 .﴾﴿أُولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوفَ  -﴾ ٍُبَّ ملَْ يَػْراَتبُوا﴿ -﴾ أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا﴿قاؿ هللا تعاىل: 
 .َو٢َتُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ٔتَا َكانُوا َيْكِذبُوفَ   ،فَػُهْم يف رَيِْبِهْم يَػتَػَردَُّدوفَ  وقاؿ عن ا١تنافقُت:

وعدـ الصدؽ. ولذلك عجزوا عن فعل الواجبات وترؾ فوصفهم ابلريب والشّك والكذب 
 مات فكانوا ىم الفاسقُت. ارّ 

 .[ٚٙالتوبة:] ِإفَّ اْلُمَناِفِقَُت ُىُم اْلَفاِسُقوفَ قاؿ هللا تعاىل: 
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على  اً صف هبما ال يكوف مصرّ تّ اذلك يف أحاديثو، ألف من  jو النيب وألمهية الصدؽ واليقُت نبَّ 
 على النار. ماً ٤ترَّ  و هللا ورسولو فيكوف عندئذٍ إىل ما حيبُّ  أصاًل. وال حيبّ  ذنبٍ 
مو هللا من قلبو إال حرّ  ما من عبد يشهد أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً عبده ورسولو صدقاً }: jقاؿ 

 . [متفق عليو]على النار{. 
 [.مسلم]حجب عن اٞتنة{ : }ال يلقى هللا هبما عبٌد غَت شاؾ فيُ jوقاؿ 

، وال مرائيًا أبعمالو. ويكوف حنيفًا مقباًل على هللا صف ابإلخالص ال يكوف مشركاً تّ وكذلك من ا
٧تذاب قلبو إىل هللا. ومن كاف حالو كذلك ال مصرّاً على ذنبٍ  معرضاً عما سواه. فال يكوف حينئذٍ 

ذلك ب ييبتغ "ال إلو إال هللا":}فإف هللا حرـّ على النار من قاؿ  jال يكوف من أىل النار. قاؿ 
 . [متفق عليو] وجو هللا{

 .[البخاري]وأخرب أف أسعد الناس بشفاعتو ىو: }من قاؿ "ال إلو إال هللا" خالصاً من قلبو{  
منوا اب وحده وعبدوه ال آأىل الوعيد: وىم قـو ٢تم إدياف يفرقهم عن الكفار وا١تنافقُت، ف -ٖ

مات أو تركوا الواجبات من غَت  ارّ شريك لو. ولكنهم ضعفوا عن بعض تكاليف اإلدياف فوقعوا يف
اَي أَيػَُّها ستحالؿ. ولذلك فهم يف أحكاـ الدنيا مع ا١تؤمنُت واسنُت ويشملهم قولو تعاىل: ا

 ستجابوا لدعوة التوحيد واإلسالـ.الكوهنم  وٚتيع أىل ىذه ا١تراتب الثالثة مسلموف، َمُنواآالَِّذيَن 
قاؿ ألىل ىذه ا١ترتبة ـ على النار ويدخل اٞتنة بال عذاب، ال يُ رّ ولكن ١تا كاف ا١تؤمن ىو الذي حُ 

هبم بذنوهبم وإف شاء غفر ٢تم األخَتة "مؤمنوف"، لكوهنم من أىل الوعيد الذين إف شاء هللا عذَّ 
 .قاؿ ٢تم "مسلموف"ذلك كلو. ولكن يُ 

أف مكثوا فيها لتوحيدىم وعدـ شركهم بعد  أف هللا سيخرج من النار أقواماً  jوقد أخرب النيب 
 ال يعلمها إال هللا. ةً مدّ 

فجاء يف حديث الشفاعة: }حىت إذا فرغ هللا من القضاء بُت العباد وأراد أف خيرج برٛتتو من أراد 
من أىل النار أمر ا١تالئكة أف خيرجوا من النار من كاف ال يشرؾ اب شيئًا ٦تن أراد هللا أف يرٛتو 

 .[متفق عليو]فيعرفوف يف النار أبثر السجود{  ٦تن يشهد أف "ال إلو إال هللا"، 
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ٍب  ،ويف رواية: }خيرج من النار من قاؿ: "ال إلو إال هللا" وكاف يف قلبو من ا٠تَت ما يزف شعَتة 
ٍب خيرج من النار من  ،خيرج من النار من قاؿ: "ال إلو إال هللا" وكاف يف قلبو من ا٠تَت ما يزف برّة

 . [متفق عليو]ف يف قلبو ما يزف من ا٠تَت ذرة{ قاؿ:"ال إلو إال هللا" وكا
، ال خالؼ أو ذرةً  أو برّةً  وىؤالء الذين خيرجوف من النار وكاف يف قلوهبم من ا٠تَت ما يزف شعَتةً 

بُت علماء اإلسالـ أهنم أىل الكبائر الذين مل يشركوا اب شيئًا وكانوا من أىل اإلسالـ. ومل يقل 
النفاؽ الذين كانوا يقولوف "ال إلو إال هللا" يف الدنيا سيخرجوف من منهم أف أىل الكفر و  أحدٌ 

الّنار. ألنو قد ثبت لديهم ببياف القرآف أف أىل الكفر والنفاؽ خالدوف يف الّنار، وليسوا ٓتارجُت 
منها وال تنفعهم شفاعة الشافعُت. فليسوا إذف من أىل "ال إلو إال هللا" وإف قالوىا وليس يف قلوهبم 

 لو هللا منهم. ؿ ذرة من خَت يتقبَّ مثقا
 نو الكتاب والسنة وكما ىو مذىب علماء السلف "كافروف" وىذه ىي أقساـ الناس كما بيَّ 

"ومؤمنوف". وا١تؤمنوف على مراتب بعضها أفضل من بعض:"٤تسنوف" و "مؤمنوف  "منافقوف" و
افرين" و "ا١تنافقُت" و رابعًا غَت "الك "أىل الوعيد". ومن قاؿ أف ىناؾ صنفاً  مقتصدوف" و

بعوف ما مل أيذف بو هللا من  "ا١تؤمنُت" وقاؿ: ىذا الصنف الرابع ىو قوـٌ يعملوف ابلشرؾ والكفر ويتَّ 
كتب الطواغيت ولكنَّهم يدخلوف اٞتنة بفضل قو٢تم "ال إلو إال هللا"، من قاؿ ذلك فقد افًتى إٙتاً 

 .بصَتٌ  سيبو وىو بعباده خبَتٌ وهللا ح شنيعةً  عظيماً وابتدع يف دين هللا بدعةً 
 ه لبعض األمور: ولكن ينبغي التنب  

هبا قلبو،  من قلبو،  مستيقناً  األوؿ: إف اإلنساف قد يؤمن اب ويشهد أف "ال إلو إال هللا" صدقاً 
غَت شاّؾ، ويبتغى بذلك وجو هللا، ولكن يعاجلو ا١توت قبل أف يعمل يف اإلسالـ عماًل واحداً أو 

: }ما من عبد يشهد أف "ال إلو إال هللا" وأفَّ  j َتًة. فهذا يدخل اٞتنة كما قاؿ النيبأعمااًل كث
 . [متفق عليو]دمحماً عبده ورسولو صدقاً من قلبو إال حّرمو هللا على النار{ 

 . [مسلم]: }من شهد أف "ال إلو إال هللا" وأف دمحماً رسوؿ هللا حّرمو هللا على النار{ jوقاؿ 
 من ذلك ما أيٌب:  jحياة النيب  و٦تا وقع يف
ٍب مات، فقاؿ رسوؿ هللا  ": "أشهد أنك رسوؿ هللاjقاؿ لرسوؿ هللا  أف يهودايً هنع هللا يضر عن أنس 
j }[أٛتد/أبو يعلى]: }صلُّوا على صاحبكم. 
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يعوده، فقعد عند  jفمرض فأاته النيّب  jقاؿ: }كاف غالـ يهودي خيدـ النيب هنع هللا يضر عن أنس 
فخرج  .فأسلم،  j سو فقاؿ لو: أسلم. فنظر إىل أبيو وىو عنده فقاؿ لو: أطع أاب القاسمرأ

 . [البخاري]وىو يقوؿ: اٟتمد  الذي أنقذه من النار{   j النيب
فقاؿ: اي   يف مسَتة ساره إذ عرض لو أعرايبّّ  jقاؿ: }كنا مع رسوؿ هللا  هنع هللا يضرعن ابن عباس 

من بالدي وتالدي ومايل ألىتدي هبداؾ وآخذ من  ابٟتق لقد خرجتُ  رسوؿ هللا والذي بعثك
فعرض عليو رسوؿ هللا  ،وما بلغتك حىت مايل طعاـ إال من خضر األرض فأعرض عليّ  ،قولك
j  ُّفانكسرت عنقو فقِبل، فازدٛتنا حولو، فدخل خف بكره يف بيت جرذاف فًتدَّى األعرايب، 

ابٟتق لقد خرج من بالده وتالده ومالو ليهتدي هبداي  : "صدؽ والذي بعثٌتjفقاؿ رسوؿ هللا 
جر  وأُ  وما بلغٍت حىت ما لو طعاـ إال من خضر األرض أٝتعتم ابلذي عمل قليالً  ،وأيخذ من قويل

 ؟  ىذا منهم"{كثَتاً 
 .[ابن أيب حاًب/وأٛتد]وأُِجر كثَتًا{   ويف لفظ: }ىذا عِمل قليالً  
مقنع ابٟتديد فقاؿ اي رسوؿ هللا أقاتل أو أسلم؟ قاؿ: أسلم  رجلٌ  jيب : }أتى النهنع هللا يضر قاؿ الرباء 

 .[البخاري] جر كثَتًا{عِمل قليالً وأُ  jل. فقاؿ رسوؿ هللا تِ ٍب قاتل. فأسلم ٍب قاتل فقُ 
ل. فقاؿ رسوؿ هللا تِ حد فباشر القتاؿ فقُ وثبت يف السَتة أف عمرو بن اثبت بن وقش أسلم يـو أُ 

jيقوؿ: )أخربوِن عن رجل دخل اٞتنة مل يصّل  هنع هللا يضروكاف أبو ىريرة  نة{.: }إنو من أىل اٞت
 صالة. ٍب يقوؿ: ىو عمرو  بن  اثبت(.  

الثاِن: إف اإلنساف ا١تسلم قد يكوف مسرفاً على نفسو، كثَت الذنوب، مرتكباً للكبائر، ٍب يوفقو هللا 
وقد ديوت، فيلقى هللا ٔتا  ذلك أعمااًل صاٟتةً  للتوبة النصوح. فيقبل هللا توبتو ٍب إنو قد يعمل بعد

قدـ من الذنوب قبل أف يتوب مع توبتو النصوح وتوحيده ا٠تالص الذي مات عليو، فيدخل اٞتنة  
 كما جاء يف حديث البطاقة. 

: }ُيصاح برجل من أميت على رؤس jعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ النيب  
قاؿ: أتنكر ٍب يُ ، فينشر لو تسعة  وتسعوف سجاًل كل سجل منها مّد البصر ا٠تالئق يـو القيامة

قاؿ: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقوؿ: ال. فيقاؿ: . فيُ من ىذا شيئاً؟ فيقوؿ: ال اي ربِّ 
بلى إف لك عندان حسنة وإنو ال ظلم عليك فيخرج لو بطاقة فيها أشهد أف "ال إلو إال هللا وأشهد 

قاؿ: إنك ال تظلم ما ىذه البطاقة مع ىذا السجالت؟ فيُ  بده ورسولو" فيقوؿ: اي ربِّ ع أف دمحماً 
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لت فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت، وثقُ 
 . [الًتمذي/والنسائي/واٟتاكم]البطاقة{

ن دخو٢تم قد مّر بك أف كلمة التوحيد ال تنفع الكافرين يف اآلخرة. وأهنا ال ٘تنع بعض ا١تسلمُت م
 النار، و٘تنع بعضهم من ذلك. 
 قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيميو:

على  اً "فال منافاة بُت األحاديث فإنو إذا قا٢تا إبخالص ويقُت اتـ مل يكن يف ىذه اٟتاؿ مصرّ 
ال  فإف كماؿ إخالصو ويقينو يوجب أف يكوف هللا أحّب إليو من كل شيء ، فإذاً  ،أصالً  ذنبٍ 

ا حرـّ هللا وال كراىية ١تا أمر هللا، وىذا ىو الذي حيـر على النار، وإف كانت لو يبقى يف قلبو إرادة ١ت
ة وىذا اليقُت ال تًتؾ لو قبل ذلك، فإف ىذا اإلدياف وىذه التوبة وىذا اإلخالص وىذه ابّ  ذنوبٌ 

 يل ابلنهار".  ديحى كما ديحي اللّ  إالّ  ذنباً 
 

*  *  * 
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 ه إالّ هللا ال يًُع انىصف ببنشرك: قىل ال إنانحقيقت انرابعت عشرة
بّينت الشريعة اإلسالمية أف اإلنساف ا١تسلم الذي شهد أف "ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا" إذا 
ارتكب كبَتًة من كبائر الذنوب، فإنو يستحّق أف يوصف ٔتا فعلو. وأف ُيد جزاء فعلو يف الدنيا 

 غفر لو يف اآلخرة.  واآلخرة إال إذا سًته هللا يف الدنيا أو
نيا. وال دينع قولو "ال إلو إال هللا"  فإف قتل ا١تسلُم مسلمًا بغَت حّق، ُيسمَّى القاتل "قاتالً"  يف الدُّ

 أف يوصف ابلقتل.ويقاؿ لو ىذا "القاتل" وأف يقتصَّ منو كماال دينع قولو ذلك أف يدخل النار.
َعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب هللُا َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوأََعدَّ َوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتػَ قاؿ هللا تعاىل: 
 [.ٖٜ]النساء:  َلُو َعَذاابً َعِظيماً 

وكذلك "الزاِن" يسمَّى يف الشريعة زانياً وال دينع قولو "ال إلو إال هللا" أف يُقاؿ لو ذلك وأف ُُيلد أو 
 يُرجم. 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ قاؿ هللا تعاىل:   [.ٕ]النور:  الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ
 كما ال دينع قولو ذلك أف يعذب بعذاب هللا يف اآلخرة.

 ِإالَّ اِبٟتَْقِّ َوالَ َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَف َمَع هللِا ِإ٢َتًا آَخَر َوال يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَّيِت َحرَّـَ هللاُ قاؿ هللا تعاىل: 
 َمْن اَتَب يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق أاََثماً. ُيَضاَعْف َلُو الَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِو ُمَهااًن ِإالَّ 

.... :الفرقاف[ٙٛ-ٚٓ.] 
 هللا". وكذلك "آكل الراب" يسمَّى يف الشريعة آكل الراب مع قولو "ال إلو إال  

ُتْم ُمْؤِمِنَُت. فَِإْف ملَْ تَػْفعَ قاؿ هللا تعاىل:  ُلوا اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا هللَا َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّراَِب ِإْف ُكنػْ
 [. ٜٕٚ-ٕٛٚ]البقرة: فَْأَذنُوا ِْتَْرٍب مَِّن هللِا َوَرُسولِوِ 

 [. ٕ٘ٚ]البقرة: ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ َوَمْن َعاَد فَأُولَ وقاؿ هللا تعاىل:
يف منامو آكل الراب وىو يف هَنر من دـ ال يقدر على ا٠تروج منو. كما رأي  jوقد رأى النيب 

الزانة وىم يعذَّبوف يف تنوٍر أعاله ضّيق وأسفلو واسع أوقدت فيو انر عظيمة كما جاء يف اٟتديث 
 الصحيح. 
 ارؽ يقاؿ لو "سارقاً" وتُقطع يده وىو يقوؿ"ال إلو إال هللا". وكذلك الس

 [. ٖٛ. ]ا١تائدة:َوالسَّارُِؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما َجزَاًء ٔتَا َكَسَبا َنَكااًل مَِّن هللاِ قاؿ هللا تعاىل: 
 إلو إال هللا".وكذلك القاذؼ يقاؿ لو "قاذفاً" ويُقاـ عليو حّد القذؼ وىو يقوؿ "ال 
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َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ٍُبَّ ملَْ أَيْتُوا أِبَْربَػَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم َٙتَاِنَُت َجْلَدًة َواْل قاؿ هللا تعاىل: 
 [.ٗ]النور: تَػْقبَػُلوا ٢َتُْم َشَهاَدًة أََبداً َوأُولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ 

قاؿ لو "كاذابً" ويكوف مردود الشهادة مع قولو "ال إلو إال هللا". وكذلك من كذب يف اٟتديث ي
يف منامو الكّذاب وىو يعذب بكلوب من حديد يدَخل يف فيو فُيَشقُّ شدقو  jوقد رأي النيب 

 إىل قفاه ٍب يفعل كذلك بشدقو اآلخر، كما جاء يف اٟتديث الصحيح.
و يوصف بو ويلقى جزاءه. والشرؾ اب  وىكذا ٚتيع الكبائر والبدع من فعل شيئًا من ذلك فإن

أنو قاؿ: }أال أنبئكم أبكرب  jكبَتة من الكبائر، بل إنو أكرب الكبائر، كما صّح ذلك عن النيب 
 الكبائر؟ قلنا بلى اي رسوؿ هللا، قاؿ: اإلشراؾ اب وعقوؽ الوالدين{. ]متفق عليو[.  

أي الذنب أعظم عند هللا؟ قاؿ: }أف ٕتعل  نداً  jسألت النيب  هنع هللا يضروقاؿ عبد هللا بن مسعود 
 وىو خلقك{. ]متفق عليو[. 

قاؿ: }اجتنبوا السبع ا١توبقات، قالوا اي رسوؿ هللا وما ىّن؟  jأف رسوؿ هللا  هنع هللا يضرعن أىب ىريرة 
ليتيم، قاؿ الشرؾ اب، والسحر، وقتل النفس اليت حرـّ هللا إال ابٟتق، وأكل الراب، وأكل ماؿ ا

 والتويل يـو الزحف، وقذؼ اصنات الغافالت ا١تؤمنات{. ]متفق عليو[. 
فهل يصّح أف يُقاؿ: إف أكرب الكبائر أخفُّ ضرراً على فاعلو من سائر الكبائر، وأف يُقاؿ: إف من 

 هللا".  أشرؾ اب ال يُقاؿ لو"مشركاً" يف الدنيا وال يدخل النار يف اآلخرة إذا كاف يقوؿ: "ال إلو إال
من الظاىر البُتِّ أف ذلك ال يصّح عقاًل ونقاًل. ولكن ما الذي جعلهم يقلِّبوف اٟتقائق ىكذا؟ إذا 
فكران يف السبب، فإننا ٧تد أنو كامن يف سوء فهمهم للتوحيد وظنِّهم أبنو "النطق" ال غَت، فما داـ 

يتعجبوف من ىذا السؤاؿ ما اإلنساف ينطق بػ"ال إلو إال هللا" فال شرؾ ىناؾ وال كفر. ولذلك 
حكم من يقوؿ "ال إلو إال هللا" وىو مع ذلك يشرؾ اب؟ فيكوف جواهبم على الفور ال تقل يشرؾ 
اب، أليس يقوؿ "ال إلو إال هللا"!!  ألّف الشرؾ عندىم أف يرفض اإلنساف أف ينطق بػ"ال إلو إال 

نطق هبذه الكلمة ٣تّرد النطق. فالبّد من هللا" كما كاف حاؿ مشركي العرب، والتوحيد عندىم أف ي
تفهيمهم أواًل "حقيقة التوحيد" و "حقيقة الشرؾ" وأصناؼ ا١تشركُت قبل أف يدار معهم ٤تاورات 

 ومناظرات دينية فإف ىذا ىو األفضل واألنسب. 
 ٍَوهللاُ يَػْهِدي َمْن يشاء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيم  :البقرة[ٕٖٔ .] 
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*  *  * 
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:يٍ انكفر اإليًبٌ ببعض انكتبة وانكفر ت انخبيست عشرةانحقيق

 ببعضه
 إف من الكفر أف تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضو كما فعلت اليهود.

أَفَػتُػْؤِمُنوَف بِبَػْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف بِبَػْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يَػْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ قاؿ هللا تعاىل: 
نْػَيا َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة يُػَردُّوَف ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما هللاُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوفَ ِخْزٌي يف   [.٘ٛ]البقرة: اْٟتََياِة الدُّ

 :قاؿ رسوؿ هللا  فمثاًلj ما من عبد قاؿ "ال إلو إال هللا" ٍب مات على ذلك إال دخل{ :
 اٞتنة{  ]مسلم[. 

 [. ٔٔ]الفرقاف: َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعَتاً  وقاؿ هللا تبارؾ وتعاىل:
ِإفَّ الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآلِخرَِة زَيػَّنَّا ٢َتُْم أَْعَما٢َتُْم فَػُهْم يَػْعَمُهوَف. أُولَِئَك الَِّذيَن ٢َتُْم وقاؿ هللا تعاىل: 

 [ ٘-ٗ]النمل: أَلْخَسُروفَ ُسْوُء اْلَعَذاِب َوُىْم يف ْاآلِخرَِة ُىُم اْ 
فإف ٘تسكت ابٟتديث وتركت اآلايت وقلت: "من مات وىو يقوؿ "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة 
ولو كاف مكذِّاًب ابلّساعة والبعث". إذاً اّٗتذت ىذا طريقًا تكوف قد آمنت ببعض الكتاب وكفرت 

الدنيا، ويردُّوف يـو القيامة إىل  ببعضو كما فعلت اليهود. فتكوف من الكافرين الذين ٢تم خزٌي يف
 أشّد العذاب.

فلكي ال يصيبك ذلك ُيب عليك أف تؤمن ابٟتقيقتُت معاً، وأف تقوؿ:"من مات وىو يقوؿ "ال 
 إلو إال هللا" دخل اٞتنة إذا كاف من ا١تؤمنُت ابلساعة والبعث. 

  :وكذلك قاؿ هللا تعاىل بُوا أملَْ تَػَر ِإىَل الَِّذيَن ُُيَاِدُلوَف يف  آاَيِت هللِا َأَّنَّ ُيْصَرُفوَف. الَِّذيَن َكذَّ
ْسَحُبوَف يف اِبْلِكَتاِب َؤتَا أَْرَسْلَنا بِِو ُرُسَلَنا َفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف . ِإِذ ْاأَلْغاَلُؿ يف أَْعَناِقِهْم  َوالسَّاَلِسُل يُ 

 [.ٗٓٔ]غافر:  اٟتَِْميِم ٍُبَّ يف النَّاِر ُيْسَجُروفَ 
 [.ٗٓٔ]النحل:  ِإفَّ الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف ِباَيِْت هللِا اْل يَػْهِديِهُم هللاُ َو٢َتُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  تعاىل: قاؿ هللا

فإف ٘تسكت ابٟتديث وتركت اآلايت وقلت: "من مات وىو يقوؿ "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة 
ىذا طريقًا تكوف قد آمنت ببعض الكتاب ولو كاف مكذِّابً ابلقرآف أو ببعض القرآف"، إذاً اّٗتذت 

وكفرت ببعضو،كما فعلت اليهود. فتكوف من الكافرين الذين ٢تم خزٌي يف الدنيا، ويردُّوف يـو 
 القيامة إىل أشّد العذاب.
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فلكي ال يصيبك ذلك ُيب عليك أف تؤمن ابٟتقيقتُت معاً، وأف تقوؿ: من مات وىو يقوؿ "ال 
 كاف من ا١تؤمنُت ابلقرآف كلِّو. إلو إال هللا" دخل اٞتنة إف  

  :قاؿ هللا تعاىل ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف اِبِ َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَف َأْف يُػَفرُِّقوا بَػُْتَ هللِا َوُرُسِلِو َويَػُقوُلوَف نُػْؤِمُن
ولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف َحقِّا َوأَْعَتْداَن بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػُْتَ َذِلَك َسِبياًل.أُ 

 [.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ]النساء:لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب ُمِهيناً 
فإف ٘تسكت ابٟتديث وتركت اآلايت وقلت: "من مات وىو يقوؿ: "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة   

،تكوف قد آمنت ببعض ولو كاف مكذِّابً برسل هللا أو برسوؿ من رسل هللا". إذاً اّٗتذت ىذا طريقاً 
الكتاب وكفرَت ببعضو كما فعلت اليهود. فتكوف من الكافرين الذين ٢تم خزٌي يف الدنيا ويردُّوف 

 يـو القيامة إىل أشّد العذاب. 
فلكي ال يصيبك ذلك ُيب عليك أف تؤمن ابٟتقيقتُت معاً، وأف تقوؿ:"من مات وىو يقوؿ: "ال 

 ا١تؤمنُت برسل هللا الذين مل يفرقوا بُت أحٍد منهم".إلو إال هللا" دخل اٞتنة إذا كاف من 
  :قاؿ هللا تعاىل إِنَُّو َمْن يُْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد َحرَّـَ هللُا َعَلْيِو اْٞتَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن

 [. ٕٚ]ا١تائدة:   أَْنَصارٍ 
ن مات وىو يقوؿ: "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة فإف ٘تسكت ابٟتديث وتركت ىذه اآلية وقلت: "م

ولو كاف يشرؾ اب ويعبد معو غَته" إذًا اٗتذت ىذا طريقًا تكوف قد آمنت ببعض الكتاب 
وكفرَت ببعضو كما فعلت اليهود. فتكوف من الكافرين الذين ٢تم خزٌي يف الدنيا ويردُّوف يـو 

 القيامة إىل أشّد العذاب. 
ُيب عليك أف تؤمن ابٟتقيقتُت معاً. وأف تقوؿ:"من مات وىو يقوؿ:"ال فلكي ال يصيبك ذلك 

 إلو إال هللا" دخل اٞتنة إذا كاف من ا١توّحدين الذين ال يشركوف اب شيئاً".
  :وقاؿ هللا تعاىل َْرِض ِإْف قَاُلوا اٗتَََّذ هللُا َوَلدًا ُسْبَحانَُو ُىَو اْلَغٍِتُّ َلُو َما يف السََّماَواِت َوَما يف ْاأل

ْن ُسْلطَاٍف هِبََذا أَتَػُقوُلوَف َعَلى هللِا َمااَل تَػْعَلُموَف. ُقْل ِإفَّ الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى هللِا  اْلَكِذَب اْل ِعْندَُكْم مِّ
َنا َمْرِجُعُهْم ٍُبَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد  نْػَيا ٍُبَّ إِلَيػْ  ٔتَا َكانُوا َيْكُفُروفَ يُػْفِلُحوَف. َمَتاٌع يف الدُّ

 [. ٓٚ-ٛٙ]يونس:
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"ال إلو إال هللا"  فإف ٘تسكت هبذا اٟتديث وتركت ىذه اآلايت وقلت: "من مات وىو يقوؿ:
دخل اٞتنة ولو كاف يفًتي على هللا الكذب، وُيعل لو بنُت وبنات بغَت علم". إذًا اّٗتذت ىذا 

ما فعلت اليهود. فتكوف من الكافرين طريقاً، تكوف قد آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعضو ك
 الذين ٢تم خزٌي يف الدنيا ويردُّوف يـو القيامة إىل أشّد العذاب. 

فلكي ال يصيبك ذلك ُيب عليك أف تؤمن ابٟتقيقتُت معاً، وأف تقوؿ:"من مات وىو يقوؿ: "ال 
 بنات". إلو إال هللا" دخل اٞتنة إذا كاف من الذين ينػّزىوف هللا  تعاىل عن البنُت وال

  :قاؿ هللا تعاىل ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ إِبِْليَس َأىَب َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوا آلَد
 [. ٖٗ]البقرة:  اْلَكاِفرِينَ 

ُهْم فَِإفَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجزَاوقاؿ هللا تعاىل:   [.ٖٙ]اإلسراء:  ًء َمْوُفوراً قَاَؿ اْذَىْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنػْ
ُهْم أَلْمأَلفَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْٚتَِعُتَ وقاؿ هللا تعاىل:   .[ٛٔ]األعراؼ: ١تْن تَِبَعَك ِمنػْ

فإف ٘تسكت ابٟتديث وتركَت اآلايت وقلت: "من مات وىو يقوؿ: "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة  
يفعل فعل إبليس". إذًا اّٗتذت ىذا طريقًا تكوف قد ولو كاف مستكربًا عن االنقياد ألوامر هللا و 

آمنت ببعض الكتاب وكفرَت ببعضو كما فعلت اليهود. فتكوف من الكافرين الذين ٢تم خزٌي يف 
 الدنيا ويردُّوف يـو القيامة إىل أشّد العذاب. 

"ال فلكي ال يصيبك ذلك ُيب عليك أف تؤمن ابٟتقيقتُت معاً، وأف تقوؿ: من مات وىو يقوؿ: 
عّز  إلو إال هللا" دخل اٞتنة إذا مل يكن من ا١تستكربين، أتباع إبليس، الذين ال ينقادوف ألوامر هللا

 . وجلّ 
وىكذا ٚتيع العقائد واألعماؿ اليت ٗترج ا١تسلم عن اإلسالـ وتدخلو يف الكفر، من مات عليها 

". أما من مات على يدخل النار، وال يكوف من الذين يدخلوف اٞتنة بفضل "ال إلو إال هللا
ا١تعاصي اليت ىي دوف الكفر والشرؾ اب فإف صاحبو ٖتت مشيئة هللا إف شاء عذبو هبا وإف شاء 

 غفر لو ذلك وأدخلو اٞتنة بكرمو ولطفو. 
 فتنبَّو لذاؾ وال تستمع لوساوس الشيطاف الناطق بلساف أوليائو من ا١تشركُت وا١تبتدعُت.

 نْػَيا َوُىْم حَيَْسُبوَف أَنػَُّهْم حُيِْسُنوَف ُصْنعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم  [ٗٓٔ]الكهف:  يف اْٟتََياِة الدُّ
*  *  * 
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 انُتبئج واآلثبر انسيئت نهفكرة انًُحرفت
نسب أصحاب ىذا الفهم ا١تنحرؼ االختالؼ والتعارض إىل الشريعة اإلسالمية ا١تنػزىة عن  أواًل:

ل أف الشرؾ ال يضّر اإلنساف ماداـ يقوؿ: "ال إلو إال هللا" ذلك من حيث ال يشعروف. ألنو إذا قي
وقيل أف ىذا ىو حكم هللا ورسولو. سيكوف بُت ىذا القوؿ وبُت العمـو الوارد يف اآلايت اآلتية 

 تعارض:
ْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد ِإفَّ هللَا اَل يَػْغِفُر أَْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَِغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشآُء َومَ كقولو تعاىل: 

 [.ٙٔٔ]النساء:  َضلَّ َضاَلالً بَِعيداً 
  إِنَُّو َمْن ُيْشرِْؾ اِبِ فَػَقْد َحرَّـَ هللُا َعَليِو اْٞتَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن أَْنَصارٍ وقولو تعاىل: 

 [.ٕٚ]ا١تائدة:
 [.٘ٙ]الزمر: لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن ا٠ْتَاِسرِينَ  لَِئْن َأْشرَْكتَ وقولو تعاىل: 

ـٌ يتناوؿ ٚتيع ا١تشركُت. فمن أشرؾ اب فقد ضّل الضالؿ البعيد  فيظهر من اآلايت أف ذلك عا
وحّرمت عليو اٞتنة وحبط عملو سواًء كاف وثنيًا أو يهوداًي أو نصرانيًا أو مّدعيًا لإلسالـ.وىم 

من قاؿ "ال إلو إال هللا" دخل اٞتنة. فتعارض العموماف ومل يهتدوا إىل اٞتمع والتوفيق يقولوف 
 بينهما.

فإف ثبت عندىم مزاولة شخص ما، أو طائفة صورة من صور الشرؾ، سيكوف موقفهم مًتّدداً. مرّة 
ف "ال إلو إال يقولوف إف ىذا ىو الشرؾ الذي ال يغفره هللا، ومرّة يقولوف إهنم مسلموف ماداموا يقولو 
 هللا".فينشئ ىذا الًتّدد حَتة وشكاً يف نفوس ا١تبتدئُت الذين يظنوف هبم العلم والّتقوى.

 أََفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغَْتِ هللِا َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثَتاً قاؿ هللا تعاىل:  
 [.ٕٛ]النساء:
اب ىذا الفهم ا١تنحرؼ على أانس مقيمُت على كفرىم وشركهم ابإلسالـ ْتجة حكم أصح اثنياً:

 أهنم يقولوف "ال إلو إال هللا". فوقعوا يف سلسلٍة من ا١تفاسد الدِّينية وا١تخالفات الشرعية مثل:
 مواالة الكّفار الذين قاؿ  هللا عنهم: -ٔ
 َُهْم أولياءَودُّوا َلْو َتْكُفُروَف َكَما َكَفُروا فَػَتُكونُوَف س  [.ٕٛ]النساء:  َواًْء َفالَ تَػتَِّخُذوا ِمنػْ



 هللا الإ هلإ ال لاق نم مكح

 
74 

 َاِف َوَمْن يَػتَػَو٢تَُّْم اَي أَيػَُّها الَِّذيَن أََمُنوا اَل تَػتَِّخُذوا آاَبءَكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولِياَء ِإِف اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى ْاإِلدي
 [.ٖٕبة:]التو  ِمْنُكْم فَأُولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ 

 

 مناكحة ا١تشركُت اليت حّرمها هللا: -ٕ
ْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجبَػْتُكْم َوالَ يف قولو تعاىل:  ٌر مِّ َواَل تَػْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يُػْؤِمنَّ َوأَلَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيػْ

ٌر مِّ  ْن ُمْشرٍِؾ َوَلْو أَْعَجَبُكْم أُولَِئَك َيْدُعوَف ِإىَل النَّاِر تُػْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَُت َحىتَّ يُػْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيػْ
ُ آاَيتِِو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ   [.ٕٕٔ]البقرة: َوهللاُ َيْدُعوا ِإىَل اْٞتَنَِّة َواْلَمْغِفرَِة إبِِْذنِِو َويُػبَػُتِّ

 

 توريث الكفار املنهّي عنه: -3
 ]متفق عليو[.  ُم الكافَر وال الكافُر ا١تسلَم{: }ال يرث ا١تسلjلقولو  
 

 أكل ذابئح املشركني اليت هي يف حكم امليتة احملرَّمة. -ٗ
 َُتة  [.ٖ]ا١تائدة:     ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميػْ
 َِواَل ََتُْكُلوا ٦تَّا مَلْ يُْذَكِر اْسُم هللِا َعَليو  :األنعاـ[ٕٔٔ.] 

 [.٘ٙ]الزمر:  لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ أعمالو.  وتسمية ا١تشرؾ ابطلٌة كسائر
 

 الصالة خلفهم. -5
  َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِدينِ وال ٕتوز، ألّف الصالة من الدِّين. وقد أمر هللا أف يقاؿ للمشركُت  

 [.ٙ]الكافروف:
ِلِصَُت َلُو الدِّيَن ُحنَػَفاَء َويُِقيُموا الصَّالََة َويُػْؤتُوا الزََّكاَة َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا هللَا ٥تُْ وقاؿ هللا تعاىل: 
 فسّمي الصالة يف ىذا اآلية ديناً.   [٘]البينة:  َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

 

 الصالة عليهم احملّرمة شرعاً.  -6
ْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَُت َوَلْو َكانُوا أُوىِل قُػْرىَب ِمْن بَػْعِد َما َما َكاَف لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْف يَ لقولو هللا تعاىل: 

َ ٢َتُْم أَنػَُّهْم َأْصَحاُب اٞتَِْحيمَ   [.ٖٔٔ]التوبة: تَػبَػُتَّ
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 ُِهْم َماَت أََبًدا َواَل تَػُقْم َعَلى قَػرْبِِه إِنػَُّهْم َكَفُروا اِبِ َوَرُسولِو َوَماتُوا َوُىْم  َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
 [.   ٗٛ]التوبة:   فَاِسُقوفَ 

 ووقعوا يف غَت ذلك من ا١تخالفات.
مل ينتهج أصحاب ىذا الفهم ا١تنحرؼ ا١تنهج اإلسالمي اٟتركي الصحيح، ١تواجهة اٟتياة  اثلثا:

ن اٞتاىلية، واجملتمعات ا١تشركة. الذي ىو القياـ ابلدعوة إىل الدخوؿ يف دين هللا من جديد، وتكوي
يف ٣تتمع اإلسالمي ال  -كما ديلي عليهم خيا٢تم-األمة ا١تسلمة يف وسط اٞتاىلية. ألهنم يعيشوف 

 حيتاج أفراده إالّ إىل التعليم والتذكَت لرفع مستواىم الثقايف اإلسالمي.
بينما ىم يف اٟتقيقة يعيشوف يف ٣تتمع جاىلّي يعادى اإلسالـ ويقصيو من اٟتياة االجتماعية 

وال يرضي بو دينًا وال اب راًب وحاكماً. ويسّمى الكفر واالرتداد تقدُّمًا وٖتضراً.  والسياسية.
 [.ٓٗ]النور:  َوَمْن ملَّْ َُيَْعِل هللاُ َلُو نُورًا َفمْا َلُو ِمْن نُّورٍ  ورجعيًة.  ً واإلدياف واالستقامة ٚتودا

لعامل اإلسالمي وارتداده عن اإلسالـ ظّن بعضهم أف الذين يعتقدوف جاىلية العامل ا١تسّمي ابرابعاً:
منذ أف رضي إبتباع شرائع الطواغيت، وتطبيقها يف ٚتيع شئوف اٟتياة، "مبتدعوف،" وخوارج. 
فشغلوا أنفسهم يف الرّد عليهم، ووقعوا يف أعراضهم. وكالوا ٢تم السباب والّلعاف.فظلموا بذلك 

 أنفسهم وابؤا إبٍب مبُت. 
ْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت بَِغَْتِ َما اْكَتَسُبوا فَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهَتااًن َوِإْٙتًا ُمِبيناً َوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف ا :األحزاب[٘ٛ.] 

لقد احتملوا ذلك فوؽ تضليلهم للناس وصّدىم عن سبيل هللا السوّي الذي ىو الرباءة من الشرؾ 
 ألنبياء وا١ترسلُت.وأىلو ومفاصلتهم حىت يؤمنوا اب وحده كما ىي سنة ا

 ُِقْل اَي أَيػَُّها اْلَكاِفُروَف اَل أَْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف....  َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِدين  
 [.ٗٔ]األنعاـ:   َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكُتَ [.   ٙ-ٔ]الكافروف:

ما شّق ذلك على نفسو وليس ١تن يريد أف يكوف حنيفًا مسلماً يف سلوؾ ىذا ا١تسلك اختيار، مه
 وصعب. فاٞتنة إمنا ُحفت اب١تكاره وال يدخلها أحٌد إال ٔتشّقة.

فالثابت أهنا كانت البدعة األوىل اليت ظهرت يف اجملتمع اإلسالمي يف عهد  (ٔ)أما بدعة ا٠توارج
. الصحابة. وكاف أصل بدعتهم ظنُّهم أبف اإلدياف جزٌء واحد ال يتجزأ. فإذا ذىب بعضو ذىب كلُّو

                                                                        

فخرجوا وا٨تازوا إىل قرية "حروراء"، وظنُّوا أف ىي أوؿ فرقة مبتدعة ظهرت يف اجملتمع اإلسالمي، كاف أوؿ خروجهم إثر موقعة صفُت  (ٔ)
د هبا ابطٌل".. قاتلهم أمَت ا١تؤمنُت بعد ما سفكوا الدـ أُري علّياً كفر ألنو رضي ابلتحكيم وقالوا }ال حكم إاّل { وقاؿ عليّّ: "كلمة حقٍّ 
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فنشأ من ذلك القوؿ بتكفَت مرتكب الكبَتة وٗتليده يف النار لكوف األعماؿ من اإلدياف. 
. وقتلهم يف يـو هنع هللا يضرفاستحّلوا دماء ا١تسلمُت وأموا٢تم. فقاتلهم أمَت ا١تؤمنُت على بن أىب طالب 

يعتقده ويعمل  . وفرؽ بُت تكفَت ا١تشرؾ بشرؾٍ j . وقد ثبت األمر بقتلهم عن النيب(ٕ)النهرواف
بو، وبُت تكفَت ا١تسلم بذنٍب ال يستحلُّو. وال ٣تاؿ لاللتباس بُت ىذين األمرين على من لو أدَّن 

 بصَتة.
إف أصحاب ىذه الفكرة ا١تنحرفة ينفذوف بسذاجٍة بلهاَء ٥تططات أعداء اإلسالـ،  خامساً:

ء اإلسالـ عن اٟتياة ألف من ٥تططاهتم إقصا -إف استطاعوا-اٟتريصُت على ٤توه من  الوجود 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألخالقية والقضائية، مع إيهاـ الناس أبنو ال يزاؿ ٓتَت ماداـ 
ا١تؤذِّنوف يؤذِّنوف بػ"ال إلو إال هللا" على ا١تآذف وا١تنابر.  وتكتظ ا١تساجد اب١تصلُِّت، وحيّج إىل البيت 

فوف ىذا الدِّين كما يعرفوف أبناءىم ويدرسونو دراسًة جادًة اٟتراـ .إهنم أعداٌء واعوف مدرِّبوف يعر 
 ليعرفوا كيف يقاومونو ويتغلَّبوف عليو. 

ومن ٍب ال يزعجهم انتساب الناس إىل اإلسالـ وإقامتهم لبعض شعائره، ماداموا حييوف حياة 
 جاىلية ويّتبعوف نظماً وشرائع من وضعهم. ومن وحي فكرىم الشارد عن هللا.

عجهم أف يَروا اإلسالـ حكمًا يتحاكم إليو، ويصدر برأيو وخيرج األمة اليت ٖتمل راية ولكن يز  
اٞتهاد يف سبيل هللا إلقامة ٦تلكة هللا يف أرضو الواسعة، على أنقاض ٦تالك البشر اليت تُعّبد الناس 

وجود، تنبعث لغَت رهبم اٞتليل، و٠توفهم ا١تستمّر، وقلقهم الدائم من عودة اٟتياة اإلسالمية إىل ال
منهم صيحات ا٠تطر بُت اٟتُت واٟتُت، ويصرخ مفكِّروىم بضرورة اليقظة الدائمة، ومقاومة 

 اإلسالـ بشىت الوسائل. واٟتيلولة بينو وبُت االنطالؽ مرّة أخرى.
يقوؿ "غالدستوف" رئيس وزراء بريطانيا سابقاً: "ماداـ ىذا القرآف موجودًا يف أيدي ا١تسلمُت   

أوراب السيطرة على الشرؽ، وال تكوف ىي نفسها يف أماف" . ]اإلسالـ على مفًتؽ فلن تستطيع 
 . -مد أسد-الطرؽ[ 

                                                                                                                                                                                                            

٥تّلٌد  اٟتراـ وقتلوا "عبد هللا بن خباب" فقضى عليهم يف موقعة النهرواف. وكانوا فيما بعد خيرجوف على األئمة ويروف أف مرتكب الكبَتة كافرٌ 
 فرية" و "اإلابضية".ات" و "الصديف النار. افًتقوا فرقاً كثَتة من أشهرىم "األزارقة" و "النج

ػ( وكانوا أربعة ىٖٚوىب" و "ابن الكواء" سنة ) وجيش ا٠توارج بقيادة "عبد هللا بن هنع هللا يضر موقع ابلعراؽ دارت فيو ا١تعركة بُت جيش عليّ  (ٕ)
 آالؼ ومل ينج منهم إالّ قليٌل.
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و١تا وقعت تركيا يف قبضة بريطانيا يف اٟترب العا١تية األوىل أبت بريطانيا االنسحاب من أرض تركيا 
  -إال بعد تنفيذ الشروط التالية :

 من تركيا ومصادرة أموالو.  إلغاء ا٠تالفة اإلسالمية وطرد ا٠تليفة (1
 أف تتعهد تركيا إبٜتاد كل حركٍة يقـو هبا أنصار ا٠تالفة.  (2
 أف تقطع تركيا صلتها ابإلسالـ.  (3

 أف ٗتتار ٢تا دستوراً مدنياً بداًل من دستورىا ا١تستمد من أحكاـ اإلسالـ.
د قضينا على تركيا وبعد انسحاب بريطانيا قاؿ وزير خارجيتها أماـ ٣تلس النواب الربيطاِن: "لق 

. ألننا قضينا على قوهتا ا١تتمثلة يف أمرين  " -اإلسالـ وا٠تالفة-اليت لن تقـو ٢تا قائمة بعد اليـو
 فصفق النواب اإل٧تليز كلُّهم وسكتت ا١تعارضة.     ]قادة الغرب يقولوف[. 

اـ وقاؿ "صموئيل زودير" رئيس ٚتعيات التبشَت يف مؤ٘تر القدس للمبشرين، ا١تنعقد ع
ـ(:"وإف مهمة التبشَت اليت ندبتكم دوؿ ا١تسيحية للقياـ هبا يف البالد امدية، ليست يف ٖٜ٘ٔ)

إدخاؿ ا١تسلمُت يف ا١تسيحية. فإف يف ىذا ىدايًة ٢تم وتكردياً. إف مهّمتكم أف ٗترجوا ا١تسلم من 
 اإلسالـ، ليصبح ٥تلوقاً ال صلو لو اب.

اليت تعتمد عليها األمم يف حياهتا. ولذلك تكونوف بعملكم ىذا وابلتايل ال صلة تربطو ابألخالؽ  
طليعة الفتح االستعماري يف ا١تمالك اإلسالمية. لقد ىيأًب ٚتيع العقوؿ يف ا١تمالك اإلسالمية 

 لقبوؿ السَت يف الطريق الذي سعيتم لو أال وىو إخراج ا١تسلم من اإلسالـ.
يريد أف يعرفها. أخرجتم ا١تسلم من اإلسالـ ومل تدخلوه إنكم أعددًب نشًأ ال يعرؼ الصلة اب وال 

يف ا١تسيحية. وابلتايل جاء النشئ اإلسالمي مطابقاً ١تا أراده لو االستعمار، ال يهتّم بعظائم األمور، 
وحيبُّ الراحة والكسل ويسعى للحصوؿ على الشهوات أبي أسلوب، حىت أصبحت الشهوات 

لحصوؿ على الشهوات.وإذا ٚتع ا١تاؿ فللشهوات. وإذا تبّوأ أٝتى ىدفو يف اٟتياة. فهو إف تعلَّم فل
ا١تراكز ففي سبيل الشهوات. أنو ُيود بكل شئ للوصوؿ إىل الشهوات. أيها ا١تبشروف إف مهّمتكم 

 تتمُّ على أكمل الوجوه". ]طريق الدعوة[
ذي وضعتو العناية ويقوؿ "اللورد كرومر" أوؿ معتمد بريطاِن يف مصر: "إف مهّمة الرجل األبيض ال

اإل٢تية على رأس ىذه البالد "مصر"، ىو تثبيت دعائم اٟتضارة ا١تسيحية إىل أقصى حّد ٦تكن، 
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ْتيث تصبح ىي أساس العالقات بُت الناس، وإف كاف من الواجب منعًا إلاثرة الشكوؾ، أالّ 
ن اإلسالمي  يعمل على تنصَت ا١تسلمُت. وأف يرعى من منصبو الرٝتي ا١تظاىر الزائفة للدِّي

 مد قطب . كاالحتفاالت الدِّينية وما شابو ذلك.  ]واقعنا ا١تعاصر[
من ىذه التصرحيات وغَتىا. يتبُتَّ لك أف أعداء اإلسالـ يعرفوف أهنم قد أخرجوا ا١تسلم من 

 إسالمو لقبولو السَت يف الطريق ا١تعارض لطريق اإلسالـ. 
ة على الكفر، واتّباعو ١تناىجها يف اٟتكم والستسالمو ١تبادئ اٟتضارة الغربية القائم

والتشريع.يعرفوف أهنم قد ٧تحوا يف ٗتطيطهم ا١تاكر ا٠تبيث، ألهنم يعرفوف ىذا الدِّين كما يعرفوف 
أبناءىم. بينما ا١تغفلوف الذين ينتموف إىل اإلسالـ يقولوف عكس ما يقولو األعداء، يقولوف إف 

ٟتضارة الغربية ال يضّر ا١تسلمُت، ماداموا يقولوف أبلسنتهم اإلسالـ ٓتَت، وأف االستسالـ ١تبادئ ا
 "ال إلو إال هللا" ألف اإلسالـ ىو النطق بكلمة الشهادة.

فسامهوا بذلك يف تضليل الناس، وٗتدير مشاعرىم، كي تنجح ا١تخططات اليت تستهدؼ إقصاء  
 خالقية والتشريعية.اإلسالـ عن العمل يف اٟتياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واأل

فأصبحْت الفكرة ا١تنحرفة مساعدًة عظيمًة ألعداء اإلسالـ التقليديُِّت. وعقبة كؤودًا يف طريق  
 ا١تسلمُت اٟتقيقيػُت.

ُر اْلَماِكرِينَ وقاؿ هللا تعاىل:   [ٖٓ]األنفاؿ: َودَيُْكُروَف َودَيُْكُر هللاُ َوهللاُ َخيػْ
 ًّب الكتاب بعوف هللا تعاىل وقدرتو.
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