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 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

 :رمحه اهلل تعاىل 1قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

واإلميان باهلل ، والدليل  الكفر الطاغوت أن أول ما فرض اهلل على ابن آدم تعاىل رمحك اهلل علما
بدوا اهلل واجتنبوا الطاغوتولقد بعثنا يف كل أمة رسواًل أن اعقوله تعاىل 

2. 

 ر أهلااكف  وت   وتبغضاا كااتـت و  فأن تعتقد بطالن عبادة غري اهلل؛  بالطاغوتفأما صفة الكفر 
 .وتعاديام

ص ل  دون من سواه ، وت   املعبود وحده لـههأن اهلل هو اإل أن تعتقداو ف؛  اإلميان باهلل معىن وأما
 وتواليام ، وتبغض اإلخالص أهل مجيع أنواع العبادة كلاا هلل ، وتنفياا عن كل معبود سواه ، وحتب

                                           
الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري ، أحيا اهلل به الدين  1

هـ ،  1221هـ وتويف سنة  1111إىل يومنا هذا ، ونفع به ومبؤلفاته ، كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه ، ولد الشيخ حممد سنة 
 .ه من علماء اجلزيرة العربية عياٌل عليه إىل يومنا هذاوكل من جاء بعد

عقيدة الشيخ »للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـهن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجته يف كتاب 
 .للشيخ د. صاحل بن عبد اهلل العبود« حممد بن عبد الوهاب السلفية

حمد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل ، وهي مثبتة يف ـفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـهن بن حسن بن موله ترمجة حافلة بقلم ح
 (.934-1/372« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف 924-3/373« )جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»

 . 31 :سورة النحل 2
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ه  ملة إبراهيم اليت سف   وتعاديام ، وهذه الشرك أهل
هي األسوة اليت  عناا ، وهذه ب  نفسه من رغ   1

قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومام إنا برءاء أخرب اهلل هبا يف قوله 
نوا باهلل وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حىت تؤممنكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا 

وحده
2. 

طاع يف أو م   أو متبوع من معبود ضي بالعبادةور   د من دون اهللب ـ عام ، فكل ما ع   والطاغوت
 .فاو طاغوت غري طاعة اهلل ورسوله

 :طواغيت كثرية ، ورؤوسام مخسةوال
أمل أعاد إليكم يا بين آدم أن عبادة غري اهلل ، والدليل قوله تعاىل  إىل الداعي،  الشيطان :األول

طان إنه لكم عدو مبنيال تعبدوا الشي
3. 

أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم ر ألحكام اهلل تعاىل ، والدليل قوله تعاىل ـــغي  م  ـال احلاكم اجلائر :الثاني
مروا أن يكفروا به يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أ  آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 

ام ضالالً بعيداً الشيطان أن يضلويريد 
9. 

                                           
أصل السَّـفه اخلفة ، واملقصود )امتاناا ورضي هلا بالدُّون وباعاا بصفقة املغبون ، كما أنه ال أرشد وأكمل ممن رغب يف ملة  1

تيسري الكرمي الرمحـهن يف تفسري  »إبراهيم(. قاله الشيخ عبد الرمحـهن بن ناصر السعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية يف تفسريه 
 «.كالم املنان

 . 9 :سورة املمتحنة 2
 . 12: يـهسسورة  3
 . 12 :سورة النساء 4
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لئك فأو  ومن مل حيكم بغري ما أنزل اهللالذي حيكم بغري ما أنزل اهلل ، والدليل قوله تعاىل  :الثالث
هم الكافرون

1. 
عامل الغيب فال يظار على  تعاىلعي علم الغيب من دون اهلل ، والدليل قوله الذي يدَّ  :الرابع

لك من بني يديه ومن خلفه رصداـسإال من ارتضى من رسول فإنه ي *غيبه أحداً 
 ، وقال تعاىل 2

 إال يعلماا وال  ورقة  هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من إالَّ وعنده مفاتح الغيب ال يعلماا
يف كتاب مبني إالَّ وال يابس  ة يف ظلمات األرض وال رطببح

3. 
 إلـههومن يقل منام إين والدليل قوله تعاىل ، بالعبادة  وهو راض   عبد من دون اهللـالذي ي   :الخامس

الظاملني يزيه جانم كذلك جنز من دونه فذلك جن
9. 

فمن يكفر بالكفر بالطاغوت ، والدليل قوله تعاىل  إالَّ  ما يصري مؤمناً باهلل اإلنسان أن واعلم
ليمبالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهلل مسيع ع

1. 

                                           
 . 99 :سورة املائدة 1
 . 27 – 21 :سورة اجلن 2
 . 14 :سورة األنعام 3
 . 24 :سورة األنبياء 4
 . 211 :سورة البقرة 5
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، وهي « اهلل إال إلـههال »شاادة أن  :والعروة الوثقىدين أيب جال ،  :والغيدين حممد ،  :1شدالر  
مجيع أنواع العبادة   وتثبتتنفي مجيع أنواع العبادة عن غري اهلل تعاىل ،  نة للنفي واإلثبات ،متضم

 2.كلاا هلل وحده ال شريك له

                                           
 الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت قد تبنيتقدمة قوله تعاىل يف أول اآلية امليشري الشيخ هنا إىل معىن الرشد والغي الوارد يف  1

 .اآلية
مؤلفات الشيخ اإلمام »( و 113 – 1/111« )الدرر السنية من األجوبة النجدية»انتاى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف كتاب  2

 .(373 – 1/371« )حممد بن عبد الوهاب
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 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

 :شيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللالقال 

 :الواجب على كل عبد أن يعرف هذه املسائل

بل أرسل إلينا  ، ومل ينهنا مل يأمرنا ؛ الرب الذي خلقنا ورزقنا مل يرتكنا مهلا  :المسألة األولى
إنا والدليل على ذلك قوله تعاىل  ، ومن عصاه فهو يف النار ، من أطاعه فهو يف اجلنة ، رسولا 

فعصى فرعون الرسول فأخذناه  * أرسلنا إليكم رسولا شاهداا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسولا 
أخذاا وبيلا 

1. 

ك معه يف شر  ــأن اهلل ل يرضى أن ي   أن أعظم ما جاء به هذا الرسول من عند اهلل :المسألة الثانية
أحداوأن املساجد هلل فل تدعوا مع اهلل قوله تعاىل  ذلك على والدليل ، عبادته أحد غريه

2. 

 يتوبحىت  ورسوله اهلل ما جيوز له يواد من حاد   د اهللووح   ق الرسولأن من صد   :المسألة الثالثة
ل جتد قوماا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون قوله تعاىل  والدليل على ذلك ، ورسوله من احملادة هلل

من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم 
ن فيها رضى اهلل عنهم اإلميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدي

ورضوا عنه أولئك حزب اهلل أل إن حزب اهلل هم املفلحون
3. 

                                                 
 . 11 – 11 :سورة املزمل 1
 . 11سورة اجلن:  2
 . 22: ورة اجملادلةس 3
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ومل  ، بدلئله يف الدنيا الذي أرسله اهلل إليه ودينه ورسوله ، مبعىن معبوده فمن مل يعرف ربه
 ، من حديد 1ةـرزب  م  ـضربته امللئكة ب ومن مل يعرفه يف القرب ، فلم يعرفه ئل عنه يف القربس  ؛  يعمل به

 2.ما أطاقوا محلها تمع عليها اجلن واإلنسـلو اج

فإنه  ، فيجيب باحلق ، سئل يف القرب ؛ ومات عليه ، وعمل به يف الدنيا ، ومن عرفه بدليله
سألته امللئكة عن ربه وعن دينه  ؛ إذا وضع يف قربه ، أو املوقن ، إن العبد املؤمن :كر يف احلديثذ  

فأجبنا  ، جاءنا بالبينات واهلدى ، ونبيي حممد ، وديين اإلسلم، ريب اهلل  :فيقول ، وعن نبيه
 .بعناـــــوات   قناوصد  

 3.قد علمنا أنك مؤمن ، امن صاحلا  :فيقال له

                                                 
 .امل رزبّـة هي املطرقة الثقيلة 1
وأما املنافق والكافر  :( عن أنس رضي اهلل عنه يف سؤال امللكني للميت ، وفيه1331دليله حديث أنس الذي رواه البخاري ) 2

 .ل أدري ، كنت أقول ما يقول الناس :)ما كنت تقول يف هذا الرجل؟( ، فيقول :فيقال له
 .يه غري الثقلني)ل دريت ول تليت( ، ويضرب مبطارق من حديد ضربةا ، فيصيح صيحة يسمعها من يل :فيقال

 «.الفتح»انظر  .قوله )ول تليت( أي ول تلوت يقصد القرآن ، قراءته وفهمه ، وهو دعاء عليه
 .وله )من يليه( أي الناس كلهموق

 .وقوله )الثقلني( مها اإلنس واجلن
 ؟ما علمك هبذا الرجل :( عن أمساء رضي اهلل عنها ، ولفظ البخاري501( ومسلم )11رواه البخاري ) 3

ى فأجبنا واتبعنا ، هو حممد رسول اهلل ، جاءنا بالبينات واهلد :، ل أدري بأيهما قالت أمساء ، فيقول -أو املوقن  -فأما املؤمن 
 .هو حممد ، ثلثا

 .من صاحلا ، قد علمنا إن كنت ملوقنا به :فيقال
 .ل أدري ، مسعت الناس يقولون شيئا فقلته :، ل أدري أي ذلك قالت أمساء ، فيـقول -أو املرتاب  -وأما املنافق 

 .(1/231) «األحاديث الطوال»)هاه ، هاه( فتفرد هبا الطرباين كما يف  :وأما قوله
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وإن كنتم يف ريب مما نزلنا كما قال تعاىل   ، كتاب اهلل الذي جاء به الرسول وأعظم البينات
وادعوا شهداءكم من دون اهلل إن كنتم صادقنيعلى عبدنا فأتوا بسورة من مثله 

1. 

مسعت الناس يقولون  ، ل أدري ، هاه ، هاه) :يقول إذا سئل عن ذلك وأما املنافق واملرتاب
، وصلى اهلل  تفقهوا يف دينكم قبل املوت ، فاحلذر احلذر من ذلك ، عذبه امللئكةفت  ،  2(شيئاا فقلته
 3.على حممد

                                                 
 . 23 :سورة البقرة 1
 .ينظر احلديث السابق 2
مؤلفات الشيخ »( ، ومثبت أيضا يف 11 – 2/10) «الدرر السنية من األجوبة النجدية»انتهى كلمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  3

: فمن مل يعرف ربه هقولليس يف املصدر الثاين و ، اختلف يف العبارات ( مع 331 – 1/331« )اإلمام حممد بن عبد الوهاب
 .إىل آخر الرسالةمبعىن معبوده ... 
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 :قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل

 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 
مباركـا أيـــــما  لك ــــوأن جيع ، أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة ، ظيمـــرب العرش الع ، أسأل اهلل الكرمي

هــــ ال  فــــ ن  ، وأ ا أ نــــت اســــت  ر ، وأ ا ابتلــــر  ــــر ، عطــــر شــــكرممــــن أ ا أ  كـــــو ، وأن جيعلــــك 
   .عـوان السعادة الثالث
كمـا قــال   ، لـه الــدين خملًصــاوحـد  أن تعبــد اهلل  أن احلـي يـ  ملــ  أبـراهيم تــهعلـم أرشـدك اهلل لطاعا

ومــا خل ــو ااــن واإلنــب أال ليعبــدونتعــا  
فــاعلم أن  ؛ فــ  ا عرفــو أن اهلل خل ــك لعبادتــه ، 1

فـــ  ا  ، أال مـــل الطةـــارة كمـــا أن الصـــالة ال تســـمب  ـــالة  ، أال مـــل التوحيـــد ســـمب عبـــادةالعبـــادة ال ت  
فــ  ا عرفــو أن الكــرك أ ا خــال   ، ث أ ا دخــا يف الطةــارةكاحلــد    ، فســد  دخــا الكــرك يف العبــادة

عرفـو أن أهـم مـا عليـك معرفـ   ؛ مـن ااالـدين يف الــارو ار  احبه  وأحب  العما العبادة أفسدها
الــبق لــل  اهلل ىعــلل   يــ   ، واــا ال ــرل بــلهلل ، صــم  ــن اــبك ال ــ   خل  لعــا اهلل  ي     ،  لــك
 إي اهلل ال  غفــر  ي    ــرل بــ  و غفــر  ــل نوي الــم لمــن   ــل

 والــم بمعر ــ   ربــع لواعــد،  2
 :يف كتابهتعا   كرها اهلل 

ــــ   م   الك ـــار الـــتين قـــاتلةم رســـول اهلل تعلـــم أن أن  :األولـــ القلعـــد   هـــو تعـــا  أن اهلل بـــون ر  ــ
قـا مـن يـرمقكم مـن السـما   والـدليا قولـه تعـا  ، دخلةم يف اإلسـالممل يـ أن  لك و  ،املدبر  ااالق

                                           
 . 65 :سورة التاريا  1
 . 115 :سورة الـسا  2
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ــ يــدبر ن ميلــك الســمل واألبصــار ومــن مــرمل احلــر مــن امليــو ومــرمل امليــو مــن احلــر ومــن واألرض أم 
األمر فسي ولون اهلل ف ا أفال تت ون

1. 
فــدليا  ، والكــ اع  أال لطلــت ال ربــ  أهنــم ي ولــون مــا دعونــاهم وتوهةـــا ألــيةم :القلعــد  النلةيــ 

أن اهلل حيكــم   اهلل مل ــبوالــتين اوــتوا مــن دونــه أوليــا  مــا نعبــدهم أال لي ربونــا أ  قولــه تعــا  ال ربــ 
بيـــةم فيمــا هــم فيــه متل ــون أن اهلل ال يةــد  مــن هــو كــا ب ك ــار

قولــه تعــا   ودليــا الكــ اع  ، 2
ويعبدون من دون اهلل ما ال يضرهم وال يـ عةم وي ولون ه ال  ش عاؤنا عـد اهلل

3. 
طلـت مـن  ـ  ت   كانـوما   فالك اع  املـ ي  ، ت ـــب  ــثـــوش اع  م   ش اع  مـ ي  ؛ وال فلع  شفلعتلي

يـا أيةـا الـتين ومــوا أن  ـوا ممـا رمقــاكم مـن قبــا والـدليا قولـه تعـا   ، فيمـا ال ي ـدر عليـه أال اهلل اهلل
أن يأيت يوم ال بيل فيه وال خل  وال ش اع  والكافرون هم الظاملون

4. 
ـــك  ــــوالكــافل م   ، هــر الــل تطلــت مــن اهلل املثبتــ الكــ اع  و  واملكــ ول لــه مــن ر ــر اهلل  ، م بالكــ اع ر  ـــ

ن  ا الت  يك ل عـد  أال ب  نهمتعا   كما قال ، بعد اإل ن قوله وعمله
6 . 

 ، ـةم مـن يعبـد املالةكـ ـمـ ، ظةر علب أنـا  مت ـرقيف يف عبـاد م أن الـيب  :القلعد  النللن و 
ومـةم من يعبـد الكـمب  ، ومـةم من يعبد األشجار واألحجار ، ومـةم من يعبد األنبيا  والصاحليف

                                           
 . 31 :سورة يونب 1
 . 3 :سورة الزمر 2
 . 11 :سورة يونب 3
 . 264 :سورة الب رة 4
 . 266 :سورة الب رة 5
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قــاتلوهم حــت ال تكــون فتـــ  والــدليا قولــه تعــا   ، ق بيـــةم ــر  ومل ي   وقــاتلةم رســول اهلل وال مــر ، 
 .  1هللويكون الدين كله 

ومــــن وياتــــه الليــــا والـةــــار والكــــمب وال مــــر ال تســــجدوا قولــــه تعــــا   دليــــا الكــــمب وال مــــرو 
عبدونـتللكمب وال لل مر واسجدوا هلل الت  خل ةن أن كـتم أيا  

2. 
وال يأمركم أن تتختوا املالةك  والـبييف أرباباقوله تعا   ودليا املالةك 

3  . 
 للــــا  اوــتوي وأمـــر  وأ  قـــال اهلل يــا عيســـب ابــن مــرمي   أنـــو قلــو قولـــه تعــا   ودليــا األنبيــا 

 أن كـــو قلتــه ف ــد علمتــه يف مــن دون اهلل قــال ســباانك مــا يكــون م أن أقــول مــا لــيب م  ــقألـــ ة
تعلم ما يف ن سر وال أعلم ما يف ن سك أنك أنو عالم ال يوب

4. 
أولئـك الـتين يـدعون يبت ـون أ  رلـم الوسـيل  أيةـم أقـرب ويرهـون قولـه تعـا   ودليا الصاحليف

ومافون عتابه رمحته
6. 

ـــاة الثالثـــ   * أفـــرأيتم الـــال  والعـــز قولـــه تعـــا   واألحجـــار ودليـــا األشـــجار األخـــر ومـ
5  ،

ــ 7«يفـ  ــــح  »أ    الـــيبخرهــا مــل  :قــالر ـر اهلل عـــه  وحـدي  أ  واقــد الليثــر دثا  عةــد وحنــن ح 

                                           
 . 33 :سورة األن ال 1
 . 37 :سورة فصلو 2
 . 18 :ول عمرانسورة  3
 . 115 :سورة املاةدة 4
 . 67 :سورة اإلسرا  5
 . 28 – 13 :سورة الـجم 6
 «.البلدان معجم»ح ــ ـيف مو ل بيف الطاةف ومك . انظر  7
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ــــيعك   وللمكـــركيف ســـدرة ، 1بك ـــر  ، « ا  أنـــوا »ي ـــال  ـــا  3ويـوطـــون لـــا أســـلاتةم 2ون عــــدها   ــ
 4... احلدي . كما  م  ا  أنوا  اهعا لـا  ا  أنوا  ، يا رسول اهلل :ف لـا فمررنا بسدرة

 يف الرخـــا  كـــركوني  ألن األولـــيف  ، أ لـــر شـــركاً مـــن األولـــيف كـــركر ممانــــاأن م   :القلعـــد  الرابعـــ 
ل   فـ  ا ركبـوا والدليا قوله تعا   ، والكدةيف الرخا   ممانـا شركةم داةم واومكرك ،صون يف الكدة وم 

يكركونيف ال لك دعوا اهلل خملصيف له الدين فلما جناهم أ  الر أ ا هم 
6. 

 5.وله و ابه وسلمو  و لب اهلل علب حممد ، متو

                                           
 أ  كانوا ك ارا فأسلموا قريبا. 1

 «.الـةاي »العكوف هو اإلقام  ومالمم  الكر . انظر  2
 .بسبت برك  الكجرة يـوطون لا أسلاتةم أ  ي عل ون عليةا أسلاتةم ، يظـون أن هتا ال عا يزيدها مضا  3
ـبـ ن  اً كما  م و  اهعا لـا ألـ ة سباان اهلل ، هتا كما قال قوم موسب ملوسب:   الـيبف ال ومتامه:  4 ، والت  ن سر بيد  لرتك 

 سـ  من كان قبلكم.
 .، وقال الرتمت : حدي  حسن  ايح (6/211( وأمحد )2118أخرهه الرتمت  )

 . 56 :سورة العـكبو  5
م ل ا  الكيخ اإلمام حممد بن » و( ، 25 – 2/23« )الدرر السـي  من األهوب  الـجدي »يف انتةب كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبو  6

 .(282 – 1/133« )عبد الوهاب
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 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

ُ،رُالرجلُبهُكفُ ـلُعليهُوعماُيُ ـاهللُتعاىلُ،ُعماُيقاتُ ُحممدُبنُعبدُالوهابُرمحهُلُالشيخئُ سُ 
ُ:فأجاب

ُ ،ُ ُمثُاألركانُاألربعة ُالشهادتانُ، ُأوهلا ،ُ ُاخلمسة وتركهاُُهاـبُأقر إذاُفاألربعةأركانُاإلسالم
ُكسال ُُكفرهُبرتكهاُ،ُوالعلماءـفالُنُ ُ،ُفنحنُوإنُقاتلناهُعلىُفعلهاُهتاوناُ  ُكفرُالتاركُهلا اختلفواُيف

ُكلهمُوالُنكفرمنُغريُجحودُ،ُ ُ.وهوُالشهادتانُإالُماُأمجعُعليهُالعلماء
ُ:معناُعلىُأنواعأعداؤناُُ:فُوأنكرُ،ُفنقولعرُ  إذا نكفرهُبعدُالتعريفُوأيضاُ 

أنُُمنُعرفُأنُالتوحيدُدينُاهللُورسولهُ،ُالذيُأظهرناهُللناسُ،ُوأقرُأيضاُ ُ:النوع األول
أنهُالشركُباهللُ،ُالذيُبعثُُالذيُهوُدينُغالبُالناسُوالبشرُوالشجرُهذهُاالعتقاداتُيفُاحلجر

ُيلتف ُإىلُالتوحيدُوالُملُلهُهللُ،ُومعُذلكـعنهُ،ُويقاتلُأهلهُ،ُليكونُالدينُكُينهىُاهللُرسولهُ
ُكافرُ،ُنقاتلهُبكُ مهُتعلُ  فلمُُولـ،ُألنهُعرفُدينُالرسُه ُر ُفُ ـــــوالُدخلُفيهُ،ُوالُتركُالشركُ،ُفهو

ُالشركوالُمنُدخلُفيهُ،ُوالُميدحُُكهُ،ُمعُأنهُالُيبغضُدينُالرسولفلمُيرتُيتبعهُ،ُوعرفُالشرك
ُ.والُيزينهُللناس

بهُ،ُُلُ ـعائهُأنهُعامُ يفُسبُدينُالرسولُ،ُمعُادُ 1ُنـــبيُ ـمنُعرفُذلكُ،ُولكنهُتُ ُالنوع الثاني
لهمُالكوي ُ،ُوفضُ  أهل منُواخلضرُواألشقرُ،ُومنُعبدُأباُعليُدُيوسفـمنُعبُ ُوتبنيُيفُمدح

فلماُجاءهمُماُعرفواُُُوتركُالشركُ،ُفهذاُأعظمُمنُاألولُ،ُوفيهُقولهُتعاىلُعلىُمنُوحدُاهلل

                                           
 .كماُسيأيتُيفُكالمهُُنُحالهُوأنهُعدوُللدينُملاُسبُدينُالرسولُــأيُتـ بيُ  1
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ُبهُفلعنةُاهللُعلىُالكافرين كفروا
ُأمياهنمُمنُبعدُعهدهمُُوهوُممنُقالُاهللُفيه،1ُُ وإنُنكثوا

مُينتهونوطعنواُيفُدينكمُفقاتلواُأئمةُالكفرُإهنمُالُأميانُهلمُلعله
2.ُ

يكرهُمنُدخلُيفُُوتركهُ،ُولكنُواتبعهُ،ُوعرفُالشركُوأحبهُمنُعرفُالتوحيدُ:النوع الثالث
ُأيضاُ ُالتوحيدُ،ُوحيب ُماُُكافرُ،ُفيهُقولهُتعاىلُمنُبقيُعلىُالشركُ،ُفهذا ُكرهوا ذلكُبأهنم

لُاهللُفأحبطُأعماهلمأنُز
3.ُ

ُكلهُ،ُولكنـمُمنُهل ُـمنُسُ ُ:النوع الرابع  واتباع،ُالتوحيدُ أهل يصرحونُبعداوةُبلده أهل ذا
 أهل التوحيدُمع أهل كُوطنهُيشقُعليهُ،ُفيقاتلأنُترُ ُالشركُ،ُوساعنيُيفُقتاهلمُ،ُويتعذر أهل

كافرُ،ُفإهنمُلوُيأمرونهُبرتكُصومُرمضانُوالُميكنهُالصيامُُونفسهُ،ُفهذاُأيضاُ ُدُمبالهبلدهُ،ُوجياهُ 
همُعلىُلُ،ُوموافقتعُ فُـ ُلُ،ُولوُيأمرونهُبتزوجُامرأةُأبيهُوالُميكنهُذلكُإالُبفراقهمعُ فُـ ُإالُبفراقهم

ُُأكربُمنُذلكُبكثريُ-دينُاهللُورسوله4ُُعطُ بذلكُقُ ُمعُأهنمُيريدونُ-ُاجلهادُمعهمُبنفسهُوماله
ُأيضاُ  ستجدونُآخرينُيريدونُأنُيأمنوكمُويأمنواُُكافرُ،ُوهوُممنُقالُاهللُفيهمُكثريُ،ُفهذا

مبيناُ سُ–قولهُ إىل –ُقومهم لطاناُ 
ُ.فهذاُالذيُنقول،5ُُ

                                           
ُ.98ُُ:سورةُالبقرة1ُ
ُ.12ُُ:سورةُالتوبة2ُ
ُ.8ُُ:سورةُحممد3ُ
ُ.زوالهأي4ُُ
 .81ُُ:سورةُالنساء5ُ
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رُعلىُاهلجرةُإليناُعلىُمنُقدُ وجبُرُبالعمومُ،ُونُ كفُ ـإناُنُ ُ:فمثلُقوهلمُوأماُالكذبُوالبهتان
فهُ،ُفكلُهذاُمنُومنُملُيقاتلُ،ُومثلُهذاُوأضعافُأضعاُرفُ كُ ـمنُملُيُ نـ كف رُإظهارُدينهُ،ُوإناُ
ُ.الذيُيصدونُبهُالناسُعنُدينُاهللُورسولهُالكذبُوالبهتان

ُكنا أمحدُالبدويُالذيُعلىُعبدُالقادرُ،ُوالصنمُالذيُعلىُقربُُمنُعبدُالصنمنـ كف رُالُُوإذا
ملُيهاجرُإليناُ،ُأوُ منُملُيشركُباهللُإذانـ كف رُفكيفُُ؛وعدمُمنُينبههمُُوأمثاهلماُألجلُجهلهم

ُ.هذاُهبتانُعظيمُسبحانكُ؟ويقاتليـ ك ف رُملُ
نظرُنفسهُ،ُوعرفُأنهُُهتمُهللُورسولهُ،ُفرحمُاهللُامرءاُ ألجلُحمادُ ُرُتلكُاألنواعُاألربعةكفُ بلُنُ 

1ُ.وسلموصحبهُُوالنارُ،ُوصلىُاهللُعلىُحممدُوآلهُالذيُعندهُاجلنةُمالقُاهلل

                                           
ُ(.104ُ–1/102ُ)ُ«الدررُالسنيةُيفُاألجوبةُالنجدية»انتهىُكالمهُرمحهُاهللُ،ُوهوُمثب ُيفُ 1
ُ
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