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 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 الشعيبي العقالء تقديم الشيخ العالمة حمود
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني والصالة 
 آله وصحبه أمجعني.

 وبعد: 

فقد اطلعت على كتاب: ))التبيان ملا وقع يف الضوابط منسوبًا ألهل السنة بال 
برهان(( مجع وإعداد الشيخ: أمحد بن محود اخلالدي وفقه اهلل، فوجدته كتابًا نافعًا فيما 

اء واألحكام والشرك وقيام احلجة وما يتعلق بذلك ومسائل البدع حتدث عنه يف مسألة األمس
 واحلجة فيها ومسائل الوعيد.

وهذه املسائل من املسائل املهمة يف هذا العصر ملن وفقه اهلل يف فهمها ومعرفتها حق 
 املعرفة، فجزاه اهلل خرياً على ذلك.

املسائل (( حيث  كما اطلعت على رسالته املسماه: ))إجناح حاجة السائل يف أهم
خلص يف هذه الرسالة املسائل السابقة يف كتابه: ))التبيان((، وما أضاف إليها من ذكره 

 إلصول يف التوحيد والشرك والطاغوت وما إىل ذلك، فوجدته قد أجاد وأفاد وأحسن.

نسأل اهلل أن يوفقنا وإياه وإخواننا املسلمني إىل الصواب واحلق واهلل اهلادي إىل سواء 
 سبيل.ال

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعني.

 

 أماله: حمود بن عقالء الشعيبي
91  /6 /9211 



 

 (2) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 علي الخضير الشيخ فضيلةتقديم 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده والصالة على من النيب بعده.

 وبعد:

ألفها فضيلة الشيخ: فقد قرأت رسالة: ))إجناح حاجة السائل يف أهم املسائل(( اليت 
أصاًل فيما يتعلق بالتوحيد  63أمحد بن محود اخلالدي وفقه اهلل وجزاه خرياً، حيث ذكر فيها 

ونواقضه وأقسامه وشروطه وأصوله، والكفر بالطاغوت، والوالء والرباء، ومسألة األمساء 
كام واحلجة يف الشرعية، واإلسالم والشرك، واملسائل الظاهرة واخلفية، وحلوق األمساء واألح

 ذلك وختم ذلك مبسائل الدار اإلسالمية والكفرية.

وقد اختصر تلك املسائل وذكرها على شكل أصول سار فيها على طريقة األئمة 
 األعالم واحملققني الكرام من السابقني والالحقني.

ولذا فإنين أنصح كل مسلم خصوصاً شباب الصحوة إىل اقتناء هذه الرسالة ودراستها 
شتملت عليه من التلخيص واالختصار واإلملام باملسائل املهمة الضرورية وفق اهلل اجلميع ملا ا

 ملا حيبه ويرضاه.

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعني.

 

 كتبه: علي بن خضير الخضير
 القصيم بريدة

11  /6  /9211 

 

 

 



 

 (6) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نعمائه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،  احلمد هلل على آالئه والشكر على
له احلكم يف أرضه ومسائه وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله وخامت أنبيائه أرسله على فرتٍة من 
الرسل فأظهر به احلق، وأرشد به اخللق فاتضحة احملجة وقامت به احلجة صلى اهلل عليه 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً...

 بعد: أما 

ملّا كان التوحيد هو أصل األصول ومبدأ دعوة كل رسول وزبدة الكتب السماوية  
وخالصة الرساالت النبوية وحمط رحلها ومدار حديثها فقد سألين بعض اإلخوة الراغبني يف 
طلب العلم وحتصيله أن أضع هلم خمتصراً يف التوحيد أمجع فيه أصوله وقواعده مع ذكر الدليل 

على بصريٍة من دينه فاستعنت باهلل علىجمع ما استحضره من كالم األئمة جتعل املوحد 
األعالم ومشايخ اإلسالم رمحهم اهلل تعاىل مع العزو إىل كالم بعضهم وأحيانًا أنقل النصوص 
من أصوهلا بأكملها أو جمتزئًة مْدُموجًة ليجتمع شتات املسائل وأمسيتها: ))إجناح حاجة 

 .السائل يف أهم املسائل((

 فأقول واهلل المسؤل في حصول المأمول: 

هذه أصوٌل ومسائٌل مهمٌة يف التوحيد وما يرتتب عليه ويتعلق به من األحكام على 
 املوحد قد جعلتها يف فصول.

 

 

 

 

 

 

 



 

 (4) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 فصل
 في تقرير التوحيد وبيان أقسامه

 ( إن احلكمه من خلق اجلن واإلنس هي عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه لقوله1
أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال }أحيسب اإلنسان أن يرتك سدى{، }تعاىل: 

وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون{ قال ابن عباس: )إال ليوحدون(، وقال: }ترجعون{، 
)كل أمر بالعبادة( فاملراد به التوحيد، فالتوحيد أول ما جيب معرفته على املكلف فهو أول 

وأول ما يدخل به اإلنسان اإلسالم وآخر ما خيرج به من الدنيا وعليه  واجب وآخر واجب
 .(1)يف القرب السؤال

 مأخوذة من الذل، يقال طريق معبد أي مذلل.( والعباده لغة: 1

فهي إسم جامع لكل ماحيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة  وأما شرعًا: 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم }: والباطنة الالزمة واملتعدية لقوله تعاىل

 ينفقون{.

 ( وهي قائمه على ركنني مها:6

 أ( غاية .

 .(2)ب( مع غاية الذل واخلضوع للمحبوب

 وكالم العلماء إىل ثالثة أقسام: (3)( وينقسم التوحيد حبسب االستقراء 4

لك والتدبري والرزق لقوله تعاىل: وهو إفراد اهلل بأفعاله كاخللق وامل أ( توحيد الربوبية:
قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت }

 و خيرج امليت من احلي ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل فقل أفال تتقون{. 

                                      
(. اإلنتصار حلزب اهلل املوحدين للشيخ 22ص راجع تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ) (1)

 العالمة عبداهلل أبا بطني.
 (.134 - 132/  1( العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، جمموعة التوحيد )2)
 ( راجع تعليقات الشيخ العالمة ابن باز رمحه اهلل تعاىل على: )منت الطحاوية(. 3)



 

 (5) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

: وهو إفراد اهلل بأفعال العباد كالصالة والذبح والنذر لقوله ب( توحيد األلوهية
قل إّن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العالني الشريك له وبذلك امرت وأنا }اىل:تع

 أول املسلمني{. 

أن نصف اهلل مبا وصف به نفسه يف كتابه  ج( توحيد األسماء والصفات وهو:
وهلل }غري حتريفٍ والتعطيل ومن غري تكييف والمتثيل لقوله تعاىل:  أوعلى لسان رسوله من

ليس كمثله شيٌئ وهو }, وقوله: {ىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائهاألمساء احلس
 .(4)السميع البصري{، }وله املثل األعلى يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم{

( فتوحيد الربوبية قد أقر به املشركون ومل يدخلهم يف اإلسالم بل قاتلهم النىّب صلى 5
م وأمواهلم وديارهم وسىب نساءهم لقوله تعاىل: }ولئن سألتهم اهلل عليه وسلم واستباح دماءه

ومايؤمن أكثرهم باهلل إالوهم مشركون{ }من خلق السموات واألرض ليقولن اهلل{، وقوله: 
)أمرت أن  صلى اهلل عليه وسلم:لقوله  (5)يأيت بالواجب فهو وإن كان من الواجب فإنه ال

هلل وأن حممداً رسول اهلل، ويقموا الصالة ويؤتوا الزكاة، أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال ا
فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحساهبم على اهلل(. متفق 

 عليه من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.

( فلذا كان األمر بالتوحيد مقدماً على كل أمر سواه كالصالة والزكاة واحلج والصيام 3
وما أمر إالليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء }ائر شرائع اإلسالم العظام لقوله تعاىل: وس

ثالث صلى اهلل عليه وسلم ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيِّمة{ وقد أقام النيب 
 .عشرة سنة يدعو إىل التوحيد ومل تفرض الصالة إال يف السنة العاشرة على أحد القولني

أرسل معاذًا إىل اليمن يف السنة العاشرة من اهلجرة قال له: )إنك تأيت قومًا من  وملا
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن الإله إال اهلل(، ويف رواية: )إىل أن يوحدوا 
اهلل(، ويف أخرى: )إىل عبادة اهلل(، مث ذكر الصالة بعد األمر بالتوحيد مث الزكاة... اخل 

 وكلها يف صحيح البخاري.  احلديث

( كما أن الشرك والنهي عنه مقدم على كل حترمي وهنى عداه كنكاح األمهات 7
قل تعالوا أتلو ما حرم }واألخوات ووْأد البنات وأكل امليتة وشرب املسكرات لقوله تعاىل: 

                                      
 (.5/  1( جمموعة التوحيد )4)
 (. 29 - 27/ 11 - 24/ 2(، الدرر السنية يف األجوبة النجدية )171/  1حيد )( جمموعة التو 5)
 (.272، 2/621121( الدرر السنية )6)



 

 (3) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

واحش ربكم عليكم أن ال تشركوا به شيئًا{، مث ذكر سبحانه حترمي القتل بغري حق وسائر الف
 .(6)الظاهرة والباطنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل
 في وجوب الكفر بالطاغوت وبيان معناه

                                      
 

 



 

 (7) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

( واألمر بالتوحيد هو الدين العام الذي اتفقت عليه دعوة مجيع الرسل مع اختالف 1
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا }شرائعهم لقوله تعاىل: 

)إنا معاشر األنبياء ديننا واحد إخوة لعالت(،  ى اهلل عليه وسلم:صلفاعبدون{، ولقوله 
لكل جعلنا منكم شرعًة ومنهاجًا{ وهو معىن )إخوة لعالت( }وقال تعاىل يف الشرائع: 

فالتوحيد هو األمرالذي وقعت فيه اخلصومة يف قدمي الدهر وحديثه بني الرسل وأتباعهم 
عثنا يف كل أمة رسواًل أن اعبدوا اهلل واجتنبوا ولقد ب}والطواغيت وأوليائهم قال تعاىل: 

 .(7)الطاغوت فمنهم من هدى اهلل ومنهم من حقت عليه الضاللة{

ال إكراه يف الدين قد }( وعبادة اهلل الحتصل إال بالكفر بالطاغوت لقوله تعاىل: 2
 تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال

من  -ويف رواية  -)من وحد اهلل  صلى اهلل عليه وسلم:انفصام هلا واهلل مسيع عليم{، ولقوله 
قال ال إله إال اهلل وكفر مبا يعبد من دون اهلل فقد حرم ماله ودمه وحسابه على اهلل عزَّ 

 وجل(. رواه اإلمام أمحد ومسلم واألصل ألمحد.

هلل فإنه مل جيعل التلفظ هبا عاصمًا للدم ))وهذا من أعظم ما يبني معىن ال إله إال ا
واملال بل وال معرفة معناها مع لفظها بل وال اإلقرار بذلك بل وال كونه اليدعو إال اهلل وحده 
الشريك له بل الحيحْرُُم ماله ودمه حىت يضيف إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهلل فإن شك 

ا أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه أوتوقف مل حيرم ماله ودمه فياهلا من مسألة م
وحجة ما أقطعها للمنازع(( قاله اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب: )يف مسائل الباب 

 السادس من كتاب التوحيد(. 

مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد لقوله تعاىل: }إنّا ملا طغا ( والطاغوت لغة: 3
 املاء محلناكم يف اجلارية{.

))ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل  ًا هو:وأما شرع
قوم من يتحاكمون إليه غري اهلل ورسوله، أو يعبدونه من دون اهلل أو يتبعونه على غري بصرية 
من اهلل أو يطيعونه فيما اليعلمون أنه طاعة هلل فهذه طواغيت العامل، إذاتأملتها وتأملت 

أيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة اهلل إىل عبادة الطاغوت، وعن أحوال الناس معها، ر 
 .(8)إىل طاعة الطاغوت ومتابعته((صلى اهلل عليه وسلم طاعته و متابعة رسوله 

                                      
 راجع مسائل الباب األول من: )كتاب التوحيد(.  (7)
 (. ] حتقيق البغدادي [. 52 - 59/  1قاله العالمة ابن القيم يف أعالم املوقعني: ) (8)



 

 (9) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

( وصفة الكفر بالطاغوت تتحقق خبمسة أشياء قد استخلصها اإلمام اجملدد حممد 4
 بن عبدالوهاب رمحه اهلل تعاىل وهي: 

 ري اهلل.اعتقاد بطالن عبادة غ 
 .تركها 
 .بغضها 
 .تكفري أهلها 
  .معاداهتم يف اهلل 

قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا }والدليل قوله تعاىل: 
لقومهم إنا بُ رحءاُء منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 

فمن مل حيقق هذه الصفة مل يكن مؤمناً باهلل كافراً  والبغضاء أبًدا حىت تؤمنوا باهلل وحده{ إذاً 
بالطاغوت بل العكس ألن اإلميان بالطاغوت واإلميان باهلل ضدان ال جيتمعان يف قلب إنسان 
أبداً إذ ال ميكن أن يوصف الشخص بأنه مشرك وموحد يف نفس الوقت بل البد له من أحد 

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم }الوصفني ال حمالة إذ الثالث هلما لقوله تعاىل: 
 .(9)إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورًا{}مؤمن{ وقوله 

فهذا الطاغوت الذي أُمرنا أن نكفر به وجنتنبه وهذه عبادته اليت هنينا عنها وأمرنا 
 .(10)برتكها وتكفري أهلهاومعاداهتهم

 

 

 

 

 فصل
 في بيان حقيقة اإلسالم والشرك والفرق بينهما

                                      
 (. 631, 2/652(، والدرر السنية يف األجوبة النجدية )4 1/1419وحيد )راجع جمموعة الت (9)
 (.17 1712 1/،1راجع جمموعة التوحيد ) (10)



 

 (2) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

كاسم املسلم واملشرك والكافر واملبتدع والفاسق إىل ما   ( ومرجع األسماء الشرعية:9
حّده الشارع حقيقًة ومعىن ومن مل يفرق بني حقائق هذه املسميات ويتصورها يقع يف خبط 

األعراب أشد كفراً }وخلط، وقد ذّم سبحانه من مل يعرف حدود ما أنزل على رسوله فقال: 
 .(11){علموا حدود ما أنزل اهلل على رسولهونفاقاً وأجدر أال ي

( فقد بني اهلل عز وجل يف كتابه وعلى لسان رسوله حقيقة اإلسالم والشرك وما 2
يرتتب عليهما من األحكام الدنيوية واألخروية، فاإلسالم هو: اإلستسالم هلل عز وجل 

بلى من أسلم وجهه هلل }بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك وأهله. قال تعاىل: 
)اإلسالم أن تعبد اهلل والتشرك به شيئًا وتقيم  صلى اهلل عليه وسلم:وهو حمسن{، ولقوله 

الصالة(. فعرفه باإلستسالم هلل بالتوحيد وترك الشرك رأساً وإقامة الشعائر الظاهرة الدآلة على 
 اإلنقياد. 

من أنواع العبادة له قال تسوية املخلوق باخلالق بصرف أي نوع  وأما الشرك فهو:
تاهلل ان كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب }تعاىل حكاية عن املشركني باعرتافهم: 

فال جتعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون{، ويف احلديث: )أن جتعل هلل نداً }العاملني{، وقال تعاىل: 
ة بني اثنني فأكثر يف وهو خلقك(، ويف اللغة ما يبني معىن الشرك فالشرك مأخوذ من املشارك

وضرب اهلل مثاًل رجاًل فيه شركاء متشاكسون ورجاًل سلمًا لرجل }شٍيء ما... قال تعاىل: 
هل يستويان مثاًل احلمد هلل بل أكثرهم اليعلمون{. فجعل األول فيه شركة وجعل اآلخر 

 خالصاً الشركة فيه. 

فر اهلل ما دونه ملن يشاء قال ( والشرك األكرب اليغفر إال بالتوبة منه قبل املمات ويغ6
إن اهلل اليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{، ويف احلديث: )اليقبل }تعاىل: 

اهلل من مشرٍك أشرك بعد إسالمه عماًل(. أخرجه عبدالرزاق من حديث حكيم بن معاوية 
 .(12)عن أبيه عن جده

ق اخللود يف النريان لقوله تعاىل: ( فمن مات على الشرك األكرب ُحرِم اجِلنحان و استح4
إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار{، ولقوله }

)من مات وهو يدعو هلل نداً دخل النار( ويف حديث آخر: )من لقى  صلى اهلل عليه وسلم:
 النار( روامها مسلم. اهلل اليشرك به شيئاً دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل

                                      
(، منهاج التأسيس والتقديس للشيخ العالمة عبد اللطيف آل 665/ 12( راجع جمموع الفتاوي )11)

 (. 21(، اإلنتصار للشيخ العالمة عبداهلل أبا بطني )ص12الشيخ )ص 
 (.1/673راجع صحيح ابن حبان ) (12)



 

 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

ودخول املشرك النار على عمومه فيدخلها وخيلد فيها والفرق يف ذلك بني اليهود 
والعبدة األوثان أو النريان والصلبان والبني من خالف ملة اإلسالم أو انتسب إليها والبني 

 .(13)من عاند احلق أوجهله من اإلنس واجلآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 لبراء ووجوب إظهار الدين وعذرالمستضعفينفي بيان معنى الوالء وا

( واعلم أنه اليستقيم للمرء إسالٌم ولو وحد اهلل وترك الشرك إال بعداوة املشركني 1
ال جتد قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوآدون من حآد }والتصريح هلم بذلك لقوله تعاىل: 

                                      
  .)باب اخلوف من الشرك( -راجع فتح اجمليد: (13)
 



 

 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

, ويف احلديث: )أوثق {و عشريهتم...اهلل ورسوله ولو كانوا ءابآءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أ
عرى اإلميان احلب يف اهلل والبغض يف اهلل( رواه اإلمام أمحد من حديث الرباء بن عازب 

 – (14)قاله االلباين رمحه اهلل -واحلديث حسن مبجموع طرقه 

وقال العالمة محد بن عتيق: )فأما معاداة الكفار واملشركني فاعلم أن اهلل سبحانه 
أوجب ذلك وأكد إجيابه وحرم مواالهتم وشدد فيها حىت إنه ليس يف كتاب اهلل وتعاىل قد 

تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم، بعد وجوب التوحيد وحترمي ضده( 
 إذاً فال بد من حتقيق الوالء والرباء. 

عليه السالم يم ( وأصل الرباء البغض وأصل الوالء احملبة لقوله تعاىل حكايًة عن إبراه2
أفرئيتم ما كنتم تعبدون أنتم وءابأوكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب }أنه قال لقومه: 

العاملني{ وملا كان أصل الرباء البغضاء اليت حملها القلب كان فرعها الظاهر العداوة قال تعاىل: 
اؤمنكم ومما قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برء}

تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حىت تؤمنوا باهلل 
 وحده{، وهي من صفة الكفر بالطاغوت املتقدم ذكرها.

وهي أن  {إنا برءاؤ منكم ومما تعبدون من دون اهلل}))وها هنا نكتة بديعة يف قوله: 
كني العابدين غري اهلل على الرباءة من األوثان املعبودة من دون اهلل تعاىل قدم الرباءة من املشر 

اهلل، ألن األول أهم من الثاين. فإنه قد يتربأ من األوثان واليتربأ ممن عبدها، فال يكون آتياً 
بالواجب عليه، وأما إذا تربأ من املشركني فإن هذا يستلزم الرباءة من معبوداهتم فعليك هبذه 

لك بابًا إىل عداوة أعداء اهلل فكم من إنسان اليقع منه الشرك ولكنه  النكتة فإهنا تفتح
كفرنا بكم وبدا بيننا }اليعادي أهله فال يكون مسلمًا إذا ترك دين مجيع املرسلني مث قوله: 

وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حىت تؤمنوا باهلل وحده{ فقوله: )وبدا( أي ظهر وبان وتأمل 
لبغضاء ألن األوىل أهم من الثانية فإن اإلنسان قد يبغض املشركني تقدمي العداوة على ا

واليعاديهم فال يكون آتيًا بالواجب عليه حىت حتصل منه العداوة والبغضاء وإن كانت 
البغضاء متعلقة بالقلب فألهنا التنفع حىت تظهر آثارها وتتبني عالمتها وال تكون كذلك 

 .(15)ه الشيخ العالمة / محد بن عتيق رمحه اهللحىت تقرتن بالعداوة واملقاطعة((. قال

                                      
(، )سبيل النجاة والفكاك من مواالة املرتدين وأهل 141، 11/162 - 465/ 9الدرر السنية ) (14

 اإلشراك(
 (.665 -1/664راجع جمموعة التوحيد ) (15



 

 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

))وال يكون املسلم مظهراً لدينه حىت خيالف كل طائفة مبا اشتهر عندها ويصرح هلم  
بالعداوة والرباءة منه فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد والنهي عن 

والدخول حتت طاعتهم فإظهار الدين  الشرك والتحذير منه ومن كان كفره مبواالة املشركني
 .(16)عنده التصريح بعداوته والرباءة منه ومن املشركني(( قاله الشيخ / محد بن عتيق رمحه اهلل

))وقد اليستطيع املسلم إظهار العداوة للكفار واملشركني ملانع أو عذر كاستضعاف  
من مل يظهر العداوة للمشركني  ملن ليس له منعة أو إكراه فيكون معذورًا إىل زوال املانع وأما

لغرض دنيوي وإيثاراً حلظ من حظوظ النفس مع بغضهم واعتقاد كفرهم فهذا عاص مذنبٍ  
وكل حبسبه فإن انتفت البغضاء من القلب انتفى معها اإلميان ملالزمة الظاهر للباطن وذلك 

إال من }له تعاىل: ألن حملها القلب والسبيل ألحد عليها بإكراٍه أوغريه كما هو صريح يف قو 
 .(17)أكره وقلبه مطمئن باإلميان{ فتنبه((

 

 

 

 

 

 

 فصل
 في معنى ال إله إال الّله وبيان شروطها

( وكلمة اإلخالص ال إله إال اهلل قائمة على ركنني )النفي( و )اإلثبات(، )فال إله( 1
ناها المعبود حبق إال تنفي مجيع اآلهلة الباطلة و )إال اهلل( تثبت األلوهية احلق هلل سبحانه فمع

                                      
( 63وراجع إيضاح احملجة والسبيل )ص (، 637-1/633سبيل النجاة والفكاك جمموعة التوحيد ) (16

 للشيخ العالمة إسحاق بن عبد الرمحن آل الشيخ. 
(، تكفري املعني للشيخ إسحاق بن عبد الرمحن آل الشيخ )ص 2/61519/652الدرر السنية ) (17

21.) 



 

 (16) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

بالنفي واإلثبات كما حكى اهلل عنه أنه قال لقومه: عليه السالم اهلل وقد عرّب عنها اخلليل 
إنين براء مما تعبدون إال الذي فطرين فإنه سيهدين * وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم }

 يرجعون{ والكلمة هي ال إله إال اهلل بإمجاع املفسرين.

 أصلني: ( ومبنية على 2

 أ( الصدق. 
 ب( اإلخالص.

 فبالصدق براءة من النفاق وباإلخالص براءة من الشرك. 

 قال ابن القيم يف نونيته: 

 (18) وحيد كالركنني للبنيان والصدق واإلخالص ركنا ذلك التّ 

 ( وهذه الكلمة العظيمة التنفع قائلها إال بإجتماع سبعة شروط إمجاعاً.6

ا أو حفظها فقط فكم من عامّي اجتمعت فيه والتزمها ولو وليس املراد من ذلك عّده
قيل له اعددها مل حيسن ذلك وكم من حافظ أللفاظها جيري فيها كالسهم وتراه يقع فيما 

 يناقضها.

 –ال إله إال اهلل  –وقال الشيخ العالمة سليمان بن عبداهلل آل شيخ: )أما النطق هبا 
 .(19)ا فإن ذلك غري نافع باإلمجاع(من غري معرفة ملعناها وال عمل مبقتضاه

فاعلم أنه ال إله إال اهلل }العلم املنايف للجهل، لقوله تعاىل:  أ( الشرط األول:
 واستغفر لذنبك{. 

)من مات وهو يعلم ال إله إال اهلل دخل اجلنة( رواه  صلى اهلل عليه وسلم:ولقوله 
 رضي اهلل عنه.مسلم من حديث عثمان بن عفان 

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله مث مل }لقوله تعاىل:  منافي للشك،ب( اليقين ال
صلى  يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل أولئك هم الصادقون{ ولقول املصطفى

                                      
 (.1/139راجع جمموعة التوحيد ) (18
 (.71 - 34تيسريالعزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ص ) (19



 

 (14) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

: )من لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنًا هبا فبشره اهلل عليه وسلم 
عبد غري شاك فيها( من حديث  –أي الشهادتني  –: )ال يلقى اهلل هبما باجلنة( ويف رواية

  رضي اهلل عنه.أيب هريرة 

فاعبد اهلل خملصًا له الدين{ وقوله: }، لقوله تعاىل: ج( اإلخالص المنافي للشرك
)من قال ال إله إال اهلل خالصاً  صلى اهلل عليه وسلم:والذين هم برهبم اليشركون{ ولقوله }

ويف رواية خملصاً( رواه البخاري. وحلديث )من لقى اهلل اليشرك به شيئًا دخل  – من قلبه
 رضي اهلل عنه. اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار( أخرجه مسلم من رواية جابر

إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك }، لقوله تعاىل: هـ( الصدق المنافي للكذب
وله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون{ ويف احلديث: )ما من لرسول اهلل واهلل يعلم إنك لرس

أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل صدقًا من قلبه إال حرمه اهلل على النار( 
 رضي اهلل عنه.أخرجاه من حديث أنس 

 قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا{، وحلديث:}، لقوله تعاىل: و( القبول المنافي للرد
 )اليدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب(. رواه مسلم.

وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه }، لقوله تعاىل: ز( اإلنقياد المنافي للترك
)فإذا هنيتكم عن شيٍئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر  صلى اهلل عليه وسلم:فانتهوا{ ولقوله 

 رضي اهلل عنه.ي من حديث أيب هريرة فأتوا منه ما استطعتم( أخرجه البخار 

قل إن كنتم }لقوله تعاىل:  المحبة المنافية لضدها من البغض والكراهية -ح 
حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل{، ويف احلديث: )أوثق عرى اإلميان احلب يف اهلل والبغض يف 

 اهلل( تقدم خترجيه يف الفصل السابق. 

اجلماعة أن اإلميان قول باللسان واعتقاد باجلحنحان ( وهبذا يتبني قول أهل السنة 4
دح صاحبه اإلميان لقوله تعاىل:  ومن }وعمل باألركان فمىت اختل أحد هذه الثالثة وفُِقدح ف حقح

 . (20)أحسن قواًل ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمني{ 

 

                                      
 (. 2/65(، الدرر السنية )1/116راجع جمموعة التوحيد ) (20



 

 (15) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل
 المكره أحدها إال في ذكر نواقض اإلسالم وكفر من فعل

( فتعني معرفة نواقض اإلسالم الجتناهبا والنفرة منها، قال الشيخ حممد بن عبد 1
 الوهاب: ))اعلم أن نواقض اإلسالم عشرة: 



 

 (13) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

إن اهلل اليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون }الشرك يف عبادة اهلل قال تعاىل:  األول:
م اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني إنه من يشرك باهلل فقد حر }ذلك ملن يشاء{ وقوله: 

 من أنصار{، ومنه الذبح لغري اهلل، كمن يذبح للجن أو للقبور. 

من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة، ويتوكل عليهم،  الثاني:
 فقد كفر إمجاعاً.

 ر.من مل يكّفر املشركني، أو شك يف كفرهم، أو صحح مذهبهم كف الثالث:

أكمل من هديه، أو أن صلى اهلل عليه وسلم من اعتقد أن غري هدى النيب  الرابع:
 حكم غريه أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.

، ولو عمل به  صلى اهلل عليه وسلم من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول  الخامس:
 كفر.

ول أوثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعاىل: من استهزأ بشيء من دين الرس السادس:
 قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن التعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{. }

 السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أورضي به كفروالدليل قوله تعاىل: السابع:

 وما يعلمان من أحٍد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر{. }

ومن يتوهلم }اهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني والدليل قوله تعاىل: مظ الثامن:
 منكم فإنه منهم إن اهلل اليهدي القوم الظاملني{.

صلى اهلل عليه من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد  التاسع:
 فهو كافر.عليه السالم كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى وسلم  

ومن أظلم }اإلعراض عن دين اهلل اليتعلمه واليعمل به والدليل قوله تعاىل:  العاشر:
 ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون{. 



 

 (17) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره، وكلها من أعظم 
م أن حيذرها وخياف منها نعوذ باهلل من ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسل

 .(21)موجبات غضبه وأليم عقابه((

واحلاجة إليه  -( وكل ما تقدم يفتح للمنصف معرفة أمهية دراسة باب حكم املرتد 2
الذي ذكره الفقهاء من كل مذهب حيث قالوا يف تعريف املرتد: هو الذي يكفر بعد  -

اًل أو تأوياًل، فلذا قيل يستتاب حىت يعلم أنه إسالمه بقول أو فعل أو اعتقاد شكًا أو جه
نقض إسالمه وأتى مبا يوجب ردته وكفرانه فإن تاب ترك وإال قتل ومل يستثنوا إال املكره بشرط 

 .(22)إال من أكره وقلبه مطمئٌن باإلميان{}طمأنينة القلب لقوله تعاىل: 

قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهلل على بصرية أنا ومن }ويتحقق هذا كله يف قوله تعاىل: 
اتبعين وسبحان اهلل وما أنا من املشركني{ فيتبني فضل العلم وأهله وتأمل يا حمب قوله تعاىل 

 فاعلم أنه ال إله إال اهلل{.}بعد عشرين سنة من البعثة: صلى اهلل عليه وسلم  لنبيه

مه والطاغوت وأفراده ووجوب اجتنابه ( فبعد بيان العبادة وأنواعها والتوحيد وأقسا6
فاعلم أن من صرف شيئًا من العبادة لغري اهلل فقد آمن بالطاغوت وكفر باهلل وإن ادعى 
اإلسالم وعمل باألركان. وذلك ألن قبول األعمال موقف على شرط صحتها وهو التوحيد 

أشركت ليحبطن لئن }و من يكفر باإلميان فقد حبط عمله{، وقوله تعاىل: }لقوله تعاىل: 
مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماٍد اشتدت }عملك ولتكونن من اخلاسرين{ وقوله تعاىل: 

به الريح يف يوم عاصف اليقدرون مما كسبوا على شيء{. ألنه مل يعلم معىن ال إله إال اهلل 
 اإلسالم ومن يبتِغ غري}ومل حيقق اإلسالم الذي اليقبل اهلل من أحد دينًا سواه قال تعاىل: 

دينًا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين{، وبعد هذا يتبني لكل من قام يف قلبه 
عليه حقيقة التوحيد واإلميان غربة هذا الدين وحقيقة دعوة املرسلني وبيان ملة أبينا إبراهيم 

اهيم حنيفاً وما مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبر }اليت أمرنا باتباعها كما يف قوله تعاىل: السالم 
 .(23)كان من املشركني{ 

 فصل
                                      

 (.2/631(، الدررالسنية )62-1/69( جمموعة التوحيد )21
(، الدررالسنية 1/117/114راجع اإلنتصار للشيخ عبداهلل أبا بطني، جمموعة التوحيد ) (22

(11/99.) 
 (.2/651السنية )(، الدرر 171، 171(، جمموعة التوحيد )545، 11/3( راجع الدررالسنية )23



 

 (19) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 في وجوب التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية

( وأما من جحد واجبًا أو استحل حمرمًا وكان مثله جيهله كحديث العهد باإلسالم 1
أو الناشيء يف بادية بعيدة فهذا معذور جبهله غري حمكوم بكفره ولكن يُعّرف فإن خالف بعد 

 .عليه كان مرتداً عن اإلسالمقيام احلجة 

وأما من كان ناشئًا بني املسلمني يف القرى واألمصار مل يعذر، ومل يقبل منه ادعاء 
 اجلهل باإلمجاع ألن الشرائع التلزم إال بعد البالغ وتقوم احلجة يف الشرائع: 

 أ( بالتمكن من العلم.

 .(24)ب( والقدرة على العمل

وصفاته اليكون صاحبه كافراً إذا كان مقراً مبا جاء به ( وأما اجلهل ببعض أمساء اهلل 2
ومل يبلغه ما يوجب العلم مبا جهله على وجه يقتضي كفره إذا مل صلى اهلل عليه وسلم الرسول 

يعلم كحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه ولكن يقال خمطىء ضال مل تقم عليه احلجة 
لعموم وأما التعيني فموقوف على ثبوت ويقال من قال كذا فهو كافر ويطلق التكفري با

 الشروط وانتفاء املوانع يف حق املعني.

إذاً فال بد من التفريق يف احلكم على اجلاهل بني املسائل الظاهرة اجللية وبني املسائل 
 الدقيقة اخلفية اليت قد خيفى دليلها على بعض الناس.

قاالت اخلفية فقد يقال إنه ويف ذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ))إذا كان يف امل
فيها خمطىء ضال مل تقم عليه احلجة اليت يكفر صاحبها لكن ذلك يقع يف طوائف منهم يف 
األمور الظاهرة اليت يعلم اخلاصة والعامة من املسلمني بل اليهود والنصارى واملشركون يعلمون 

ريك له وهنيه عن عبادة أن حممدًا بُعث هبا وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة اهلل وحده الش
أحد سوى اهلل من املالئكة والنبيني وغريهم فإن هذا من أظهر شعائر اإلسالم ومثل معاداة 
اليهود والنصارى واملشركني ومثل حترمي الفواحش والربا واخلمر وامليسر وحنو ذلك مث جتد كثرياً 

                                      
(، واملغين البن 11119(، اإلنتصار أبابطني )116، 112( التبصري يف معامل الدين البن جرير )24

(.، وجمموع الفتاوى 426، 462، 672، 655، 11/6711671(، الدررالسنية )6/651قدامة )
(29/51( ،)12 /21124( ،)4/2521252( ،)19/54( ،)2/54.) 



 

 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

توبون من ذلك من روؤسائهم وقعوا يف هذه األنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد ي
 .(25)ويعودون((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(، منهاج التأسيس للشيخ عبداللطيف آل شيخ 54،7/569112/421/ 19جمموع الفتاوى ) (25

(، إمجاع السنة 11/442(، )11/66216661655(، الدرر السنية )2/227(، وفتح الرب )217)
 (.143مجع الزير )



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 فصل
 في ذكر موانع و شروط تكفير أهل األهواء والبدع

  ( شروط تكفري أهل األهواء والبدع:1

 أ( قيام احلجة.
 ب( و إزالة الشبهة.

  :موانع تكفري أهل األهواء والبدع 
 .عدم بلوغ النصوص املوجبة ملعرفة احلق 
 .أو بلغته و مل تثبت عنده 

 و ثبتت عنده ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها.أ 

 .أوثبتت ومل يتمكن من فهمها 

 .أو عرضت له شبهة يعذره اهلل هبا 

 .أوكان جمتهداً مع حسن النية والقصد 

 .أو مقلداً مع احلرص على معرفة احلق 

 والضالل يكون بسبب التقصري يف طلب احلق أو القصور يف فهمه أوكليهما.

يف طلب احلق فأخطأ فإن اهلل يغفرله خطأه سواًء يف املسائل العلمية  فمن كان جمتهداً 
 النظرية أو العملية باإلمجاع.

أما من عصى مواله واتبع هواه وقصر يف طلب احلق وتكلم بال علم فهو عاٍص 
 .(26)مذنب مث قد يلحقه الوعيد وقد اليلحقه ملوانع متنع من ذلك

                                      
(، 25/ 21(، )12/424(، )217/  12(، )4271511، 191/ 12جمموع الفتاوى ) (26

 (.145/  2التمهيد البن عبدالرب )



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 فصل
 في ذكر موانع لحوق الوعيد

 ع حلوق الوعيد للعصاة املذنبني والُضالل املبتدعني: موان

 أ( التوبة الصادقة. 

 ب( و احلسنات ماحية أو راجحة. 

 ج( أو املصائب املكفرة. 

 د( أوشفاعة شفيع مطاع. 

 ه ( أو برمحة أرحم الرامحني.

إىل غري ذلك مما هو داخل يف معناها ومىت عدمت هذا املوانع حلق الوعيد بالعصاة 
 .(27)تدعني والتعدم إال يف حق من شرد على ربه شراد البعري على أهلهواملب

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 6، 52(، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص )21/254(، )12/191وع الفتاوى )جمم (27
5 .) 



 

 (22) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 فصل
 في ذكر شروط قيام الحجة وبيان معناها

 :(28)( فإن حجة اهلل قامت على العباد بشيئني1

 أ( بلوغ القرآن وجمئ الرسول.

 ب( و التمكن من الوصول إليهما.

ما كنا معذبني حىت نبعث رسواًل{ و } ألنذركم به ومن بلغ{، وقوله:} لقوله تعاىل:
صلى رساًل مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل{، ولقوله }وقوله: 

)الأحد أحب إليه العذر من اهلل فلذلك أرسل املبشرين واملنذرين( أخرجاه  اهلل عليه وسلم:
ه األمة يهودي وقوله: )اليسمع يب من هذرضي اهلل عنه من حديث املغرية بن شعبة 

والنصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار( رواه مسلم من حديث 
وعلى ذلك أمجع أهل السنة فإن اهلل أرسل الرسل ليذكروا الناس رضي اهلل عنه أيب هريرة 

وإذ أخذ ربك من بين ءادم من ظهورهم }بالعهد الذي أخذ عليهم كما يف قوله تعاىل: 
تهم وأشهدهم على أنفسهم ألسُت بربكم قالوا بلى شهدنا * أن تقولوا يوم القيامة إنا  ذري

كناعن هذا غافلني }أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا 
وكذلك نفصل اآليات }فعل املبطلون{ فلذا أشارسبحانه وتعاىل إىل إرسال الرسل بقوله: 

، والتفصيل ال يكون إال عن طريق الرسل ولريجع الناس إىل ما فطروا عليه {ولعلهم يرجعون
فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها } وأقروا به مسبقًا قال تعاىل:

التبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن أكثرالناس اليعلمون{، وحلديث: )مامن مولود 
 يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه أو يشركانه...( أخرجهما مسلم. إاليولد على الفطرة فأبواه

أي بالغاً  (29)اذًا فمن بلغه القرآن أو مسع بالرسول وكان مكلفًا متمكنًا من العلم 
عاقاًل قادرًا على السؤال ومساع اجلواب والحيتاج إىل ترمجان كاألعجمي أواألصم األبكم 

                                      
(، 11/72(، الدرر السنية )22(، الرد على املنطقيني )ص 29/125 - 13/133الفتاوى ) (28

، 72( اإلسراء، راجع تفسري ابن كثري آية )15( األنعام )12راجع تفسري ابن جرير, ابن كثري آية )
 ( األعراف. 76174

طريق اهلجرتني )الطبقة السابعة عشرة(، مدراج السالكني )فصل السماع(، )فصل العلم(.، منهاج  (29
 (.21(،كشف الشبهتني للعالمة سليمان بن سحمان ص )226 - 22التأسيس ص )



 

 (26) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

وما أرسلنا من رسول إال }ت عليه احلجة قال تعاىل: الذي اليهتدي إىل معرفة احلق فقد قام
بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهلل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز احلكيم{ وقوله: 

 فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني{.}

البد يف هذا املقام من تفصيل يزول به اإلشكال وهو الفرق بني مقلد  (30)))نعم  
لم ومعرفة احلق فأعرض عنه، ومقلد مل يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان: متكن من الع

واقعان يف الوجود فاملتمكن املعرض مفرط تارك للواجب عليه العذرله عند اهلل وأما العاجز 
 عن السؤال والعلم الذي اليتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً؛

والعلى طلبه لعدم من يرشده، مريد للهدى مؤثرله حمب له غري قادر عليه  أحدهما:
 فهذا حكمه حكم أهل الفرتات ومن مل تبلغه الدعوة.

 معرض الإرادة له، والحيدث نفسه بغري ما هو عليه. الثاني:

يقول يارب لو أعلم لك دينًا خريًا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه  فاألول:
 هو غاية جهدي وهناية معرفيت.ولكن ال أعرف سوى ما أنا عليه والأقدر على غريه ف

راٍض مبا هو عليه ال يؤثر غريه وال تطلب نفسه سواه وال فرق عنده بني حال  والثاني:
 عجزه وقدرته وكالمها عاجز وهذا الجيب أن يلحق باألول ملا بينهما من الفرق.

كمن طلب الدين يف الفرتة ومل يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع يف   فاألول:
 ه عجزاً وجهاًل.طلب

كمن مل يطلبه بل مات علىشركه وإن كان لوطلبه لعجز عنه ففرق بني عجز والثاني: 
 .(31)الطالب وعجز املعرض((

 

 

                                      
 طريق اهلجرتني الطبقة السابعة عشرة. (30
(.،جمموع الفتاوى 613الشيخ ) منهاج التأسيس للعالمة عبداللطيف بن عبدالرمحن آل (31

(65/223-227( ،)21 /67-69.) 



 

 (24) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 فصل
 اإلسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان بعدها

( قد فرق اهلل بني ما قبل الرسالة وما بعدها يف أمساء ومجع بينهما يف أمساء و 1
دم قيام احلجة اليغري األمساء الشرعية مما مساه الشارع شركًا أوكفرًا أو فسقًا وإن مل أحكام فع

يعاقب فاعله إذا مل تقم عليه احلجة وتبلغه الدعوة فاسم املشرك ثبت قبل جمئ الرسول ألنه 
يشرك بربه ويعدل به غريه وكل حكم علق بأمساء الدين من إسالٍم وإمياٍن وكفٍر نفاٍق وردٍة 

 ٍد وتنصٍر إمنا يثبت ملن اتصف بالصفات املوجبُة لذلك.وهتو 

اذهب إىل فرعون إنه }: كاملسلم والكافر واملشرك... اخل، قال تعاىل: أ( اإلسم
إليه، وقال تعاىل خمربًا عن بلقيس عليه السالم طغى{ فسماه طاغيًا قبل ذهاب موسى 

نت من قوٍم كافرين{ فسماهم  إهنا كا}إليهم: عليه السالم وقومها قبل جمئ كتاب سليمان 
 (32كافرين مبا حدث منهم من الكفر والشرك. )

 ؛ هو مايرتتب على تلك األمساء من األحكام وجوداً وعدماً. ب( والحكم

 واألحكام تنقسم إىل: 

 كاستباحة الدماء واألموال واألعراض واملواالة واملعاداة... اخل.   أحكاٍم في الدنيا:

عليه ثواب والعقاب قال تعاىل عن فرعون بعد تكذيبه ملوسى كال  وأحكاٍم في اآلخرة:
}فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبياًل{، وأيضًا قال تعاىل حكاية عن  السالم:

أنه هّم بعقاب بلقيس وقومها ومل يعذرهم يف عدم اإلميان بعد وصول عليه السالم سليمان 
م هبا ولنخرجّنهم منها أذلةً  وهم صاغرون{ فلنأتيّنهم جبنوٍد القبل هل}الكتاب إليهم فقال: 

فتبني أن من فعل الشرك ُيسمى مشركًا ألنه حدث منه ذلك فال ميكن نفيه عنه حبال 
واليقتضي ذلك عقابه ألن الشرك والكفر هي أمساء ذم األفعال إذًا التالزم بينها وبني 

و عدم قيام احلجة وبلوغ العقاب عليها وإن قام املقتضي لذلك ووجد سببه لوجود املانع وه

                                      
(، شرح الواسطية عند قول الشيخ: )أمساء 12/423(، )21/67169راجع جمموع الفتاوى ) (32

 الدين(.



 

 (25) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

الرسالة اليت تكون املؤاخذة بعدها ففرق بني الكفر الغري معذب عليه الذي يكون قبل قيام 
 .(33)احلجة والكفر املعذب عليه بعدها وهذا أصٌل عظيم جيب التفطن له واألعتناء به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(، درء تعارض 46(، تفسري ابن جرير سورة النمل آية )2/79(، )21/67( راجع جمموع الفتاوى )33

 (. 2/194ئع التفسريالبن القيم )(، بدا422-9/421العقل والنقل )



 

 (23) منرب التوحيد واجلهاد

 إجناح حاجة السائل

 فصل
 في بيان حكم دماء الكفار وذكر شروط الجهاد

أن دّم اآلدمي معصوم وكان دم الكافر يف أول اإلسالم معصوماً ( فإن األصل 1
أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا }بالعصمة األصلية ومبنع اهلل املؤمنني من قتله قال تعاىل: 

 أيديكم{.

)مل أُْؤمر بالقتل بعد( وكدم القبطي الذي قتله موسى  صلى اهلل عليه وسلم:ولقوله 
عّد ذلك عليه السالم ين مل تبلغهم الدعوة يف زماننا فإن موسى ودم الكفار الذعليه السالم 

ذنبًا يف الدنيا واآلخرة وألن بلوغ الدعوة استتابة عامة من كل كفر، وإنا ال جنيز قتل كافر 
قل للذين كفروا إن ينتهوا }حىت نستتيبه فإن قتل من مل تبلغه الدعوة غري جائز لقوله تعاىل: 

 ا معىن اإلستتابة. يغفر هلم ما قد سلف{ وهذ

فإن جهاد الكفار جيب أن يكون مسبوقًا بدعوهتم ِإْذ العذاب إال على من بلغته 
األمر صلى اهلل عليه وسلم الرسالة حلديث بريدة الطويل الذي أخرجه مسلم بعدما ذكر النيب 

إىل أن قال  -بغزو الكفار فقال: )فإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال 
مث ادعهم إىل اإلسالم( وحنن إذا لقينا عدونا دعوناه إىل اإلسالم فإن أىب فاجلزية فإن أىب  -

 استعنا باهلل وقاتلناه حلديث بريدة املتقدم. 

وأما إذا إستفاضت الدعوة وعلم هبا القاصي والداين وحتققنا ذلك أخذناهم على كل 
ملصطلق وهم غاّرون فقتل مقاتلتهم، على بين اصلى اهلل عليه وسلم حال فقد: )أغار النيب 

 وسىب نساءهم وذراريهم( أخرجاه من حديث ابن عمر.

وهذا اليكون إال بعد املفاصلة التامة بني احلزبني والتميز بني الدارين دار الكفر ودار 
إن الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل }اإلسالم وإال امتنع قتاهلم لقوله تعاىل: 

 اهلل...{.

ابن القيم يف الزاد أثناء كالمه على مراتب اجلهاد: )اليتم اجلهاد إال باهلجرة  وقال
والاجلهاد واهلجرة إال باإلميان( وأما اشرتاط املفاصلة فلمنع اهلل املؤمنني من قتال أهل مكة 
ألّن مثة مانٌع مينع من القتال وهو وجود رجال ونساء من أهل اإلميان بني أظهر املشركني 

ولوال رجال }تميزين مبحلة أو مكان الميكن أن يناهلم أذى، فلذا قال تعاىل: وليسوا م
إىل أن قال  -مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم 



 

 (27) منرب التوحيد واجلهاد
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لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا{ فعلل بعدم التزايل الذي هو معىن التميز  -
هلذا األصل فقد ضل بسبب عدم اعتباره خلق كثري يف مسألة قتال الكفار  واملفاصلة فتنبه

 وجهادهم.

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم{ }وأيضًا قوله تعاىل: 
معكم{ بعدما هاجر }فبني أن من آمن مل ميكنه اجلهاد إال بعد اهلجرة وأيضًا تنبه لقوله 

يوم التقى اجلمعان{ وقوله: }رة ترتيبًا حمكمًا وأيضًا قوله تعاىل: فرتب اهلل اجلهاد على اهلج
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى{ واآليات يف ذلك أكثر من أن حتصر وأشهر }

 .(34)من أن تذكر وهي واضحة ملن تأملها جداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(.، 612261625 21(، الصارم املسلول )626-617(، والصفدية )114الصارم املسلول ) (34

راجع شرح )باب ما جاء يف:الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال اهلل( من كتاب التوحيد، جمموع الفتاوى 
(، 6/11 - 131، 119، 6/51171(، زاد املعاد البن القيم )256، 252، 2/2911245)

 (.256/ 2 - 241، 241/ 9الدرر السنية )
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 فصل
 في بيان أقسام الدور وأحكام أهلها

 ارين الثالث هلما:إذاً فالدار تنقسم إىل د

وقوله {كحال مكة قبل البعثة وبعدها قال تعاىل: }القرية الظامل أهلها  أ( دار كفر:
  {سأريكم دار الفاسقني :}تعاىل

كاملدينة بعد اهلجرة فإن اهلجرة كانت واجبة من مكة إىل املدينة   ب( ودار اإلسالم:
حىت فتحت مكة {ن من هاجر إليهموالذين تبؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبو }قال تعاىل: 
)الهجرة بعد الفتح( متفق عليه من حديث ابن عباس  صلى اهلل عليه وسلم:فقال النيب 

 رضي اهلل عنهما. 

فدار اإلسالم هي اليت تعلوها أحكام اإلسالم وإن كان مجهور أهلها كفارًا كحال 
من وجنران والبحرين والشام يف املدينة يف أول األمر قبل نبذ العهود وإجالء اليهود، وكذا الي

  رضي اهلل عنه.زمن عمر 

ودار الكفر هي اليت تعلوها أحكام الكفار وإن كان مجهور أهلها مسلمني كدار 
 العبيديني الذين ملكوا مصر والشام واملغرب.

فمىت كانت الشوكة للكفار جرت أحكامهم وعلت ومىت كانت الشوكة للمسلمني 
كم للغالب ال املغلوب وأحوال البالد كأحوال العباد تارة مؤمنة علت أحكامهم الحمالة فاحل

 وتارة كافرة وذلك ألن صفتها عارضة ليست الزمة. واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وأما إذا طرأ على الوالة الكفر وهم مع ذلك ال جيرون أحكام الكفر يف البالد وال 
ن حوزة واجتماع على احلق وهم يف ذلك مينعون من إظهار شعائر اإلسالم وألهل الدي

مظهرون لدينهم وال أحد مينعهم من ذلك فالبلد حينئٍذ بلد إسالم لعدم إجراء أحكام الكفر 
 عليها ولكن جيب إزالة هذا احلاكم املرتد وتنصيب غريه إن أمكن ذلك بال مفسدة وفتنة.

 ( وتنقسم دار الكفر إىل: كفار حربني أو كفار معاهدين. 2

 كأهل مكة قبل صلح احلديبية.  ربيون:فالح
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 كأهل مكة بعد الصلح.  والمعاهدون:

؛ فدارهم دار إسالم ألهنم حتت حكم املسلمني وبذمتهم آمنني فقد وأما أهل الذمة
حىت يعطوا اجلزية }اجلزية من اليهود والنصارى لقوله تعاىل: صلى اهلل عليه وسلم أخذ النيب 

جموس هجر( أخرجه البخاري من حديث عبدالرمحن  عن يٍد وهم صاغرون{، وأخذها )من
 .(35)رضي اهلل عنهبن عوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
                                      

(، وإمجاع أهل السنة 427، 421, 236 -231/،9(، )429, 2491257/ 2الدرر السنية ) (35
(، 146، 27/45156(، )294 -19/291(، وجمموع الفتاوى )26واجلماعة مجع الزير )

(، 2سري السعدي سورة احلشر آية )( وراجع تف232(، أحكام أهل الذمة البن القيم )ج/65/162)
 (. 6/119وزاد العاد )
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 في وجوب الهجرة وبيان أحكامها
فإن وجدت الداران كانت اهلجرة واجبة من دار الكفر إىل دار اإلسالم ))واهلجرة يف 

عاصي إىل بلد اللغة: اإلنتقال من أرض إىل أرض ويف الشرع اإلنتقال من مواضع الشرك وامل
اإلسالم والطاعة فكل موضع اليقدر اإلنسان فيه على إظهار دينه جيب عليه أن يهاجر إىل 

 موضٍع يقدر فيه على إظهار دينه(( قاله الشيخ سعد بن عتيق.

أحب إليكم من اهلل  -إىل قوله تعاىل  -قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم }قال اهلل تعاىل: 
بصوا حىت يأيت اهلل بأمره واهلل اليهدي القوم الفاسقني{ ولقوله ورسوله وجهاد يف سبيله فرت 

إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف }تعاىل: 
األرض قالوا أمل تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريًا{ 

ا بريء من مسلم يقيم بني ظهراين املشركني(، ويف حديث: )أن صلى اهلل عليه وسلم:ولقوله 
)الترتاءى نارامها(، ويف حديث آخر )من جامع املشرك وسكن معه فهو مثله( وكلها يف 

وهو قادر عليها فهو مرتكُب حرامًا باإلمجاع ومىت متكن املرء  -اهلجرة  –السنن فمن تركها 
يف حديث بريدة الطويل: )أؤمرهم ه وسلم صلى اهلل عليمن إظهار دينه أستحبت له لقوله 

أن يتحولوا من دارهم إىل دار املهاجرين فإن أبو فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني( 
 رواه مسلم.

عحة وال  وأما املستضعفون وهم الذين اليتمكنون من إظهار دينهم لضعفهم وعدم املن ح
ناهم اهلل يف قوله تعاىل: }إال يستطيعون اهلجرة لعجزهم وعدم قدرهتم عليها فقد استث

املستضعفني من الرجال والنساء والولدان اليستطيعون حيلة واليهتدون سبيال{, ويف اآلية 
األخرى: }ومالكم التقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين 

دنك وليًا واجعل لنا من يقولون ربنآ أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من ل
لدنك نصرًا{ فهم اليستطيعون النهوض واخلروج ولو استطاعوا مل يهتدوا إىل ذلك سبيال 
وهم مع ذلك يدعون رهبم أن خيرجهم من دار الكفر إىل دار اإلسالم وأن يؤيدهم باألنصار 

 واألولياء الذين يستنقذوهنم من أيدي الكفار.

 دار اإلسالم شرعت اهلجرة إىل دار السنة واإلميان وإذا ظهرت البدع وانتشر الفسق يف
فإن عدمت دار اإلسالم وجبت اهلجرة إىل أخف الضررين من أجل إقامة الدين والقيام به  

أصحابه باهلجرة إىل أرض احلبشة وهي دار النصارى يف صلى اهلل عليه وسلم كأمر النيب 
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يا عبادي الذين ءامنوا }قال تعاىل: ذلك الوقت وقال إن فيها ملكًا اليظلم عنده أحد وقد 
 .(36)إن أرضي واسعة فإياى فاعبدون{

 هذا وقد مت املقصود مما أردناه.

كثرياً.  وصلى اهلل على حممٍد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً

 مت الفراغ منها يف
24  /4 /1422  

 األحساء / اهلفوف

 

 

                                      
، 26(، تفسري ابن جرير آية )1/671(، جمموعة التوحيد )11/141 - 9/423الدرر السنية ) (36

, 9/2211429( من سورة النساء، تفسري ابن كثري، الدررالسنية )27( من سورة التوبة، آية )24
(، الدررالسنية 29/221(، جمموع الفتاوى )675ىل إ1/633(.، جمموعة التوحيد )2/259 - 422

( من سورة العنكبوت،تفسري السعدي، ابن  53(.، تفسري ابن جرير آية )2/259 - 9/4571221)
 كثري.

 منبر التوحيد والجهاد
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