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 كفرال بني الفارقة هي الكلمة هذه أن _ هللا مكـرح _ اعلم

 اليت وهي الوثقى، العروة وهي التقوى، كلمة  وهي واإلسالم،
 لعلهم هعقب يف ابقية كلمة  _ السالم عليه _ إبراهيم جعلها

 .يرجعون

 منافقنيـلا فإن معناها،ـب اجلهل مع ابللسان هاـقول مرادـال وليس
  مع ار،الن من األسفل ركالد يف الكفار حتـت وهم ،هاـيقولون

 تهامعرف مع هاـقول مرادـال ولكن ويتصدقون، صلوني همـكون
 كما  اداته،ومع خالفها ما وبغض أهلها حبةـوم حبتهاـوم ابلقلب

 إله ال قال من )):  _ وسلم وآله عليه هللا صلى _ النيب قال
 رواية ويف ،(( قلبه من اخالص   )) رواية ويف ،(( ...اخملص   هللا إال
 إال إله ال قال من )): آخر حديث ويف ((، قلبه من اصادق   ))
 ألحاديثا من ذلك غري إىل ،(( هللا دون من عبدي ماـب وكفر هللا

 الشهادة. هذهـب الناس أكثر جهالة على الدالة
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 هللا وىس اعم هيةـاإلل نفي :وإثبات نفي الكلمة هذه أن فاعلم
 آلهو  عليه هللا صلى _ حمدـم حىت مخلوقات،ـال من تعاىل
 .نيحـالوالص األولياء من غريهم عن فضال   وجربائيل ، _ وسلم

 لنفسه، هللا أثبتها اليت األلوهية هذه فتأمل ،ذلك فهمت إذا
 قالمث همـل يكون أن ما،ـوغريه ،وجربائيل ،حمدـم عن ونفاها

 العامة اتسميه اليت هي األلوهية هذه أن فاعلم خردل، من حبة
 وهو ،السر هفي الذي الويل معناه واإللهوالوالية،  السر زماننا يف

 وأشباه ،السيد العامة وتسميه والشيخ، الفقري يسمونه الذي
  هذا.

 رضىي منزلة، خلقـال خواصـل جعل هللا أن يظنون أهنم وذلك
 جعلهمـيو  همـب ويستغيث ويرجوهم إليهم يلتجئ اإلنسان أن

 همـأن مانناز  يف الشرك أهل يزعم فالذي هللا، وبني بينه واسطة
 وه والواسطة ،هةـاآلل األولون يسميهم الذين وهم ،وسائطهم

 .الوسائط إبطال هللا إال إله ال الرجل فقول اإلله،
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 :أبمرين فذلك اتمة، معرفة هذا تعرف أن أردت فإذا

 صلى _ هللا رسول قاتلهم الذين الكفار أن تعرف أن: األول
 تحلواس هم،ـأموال هبـون وقتلهم ، _ وسلم وآله عليه هللا

 ال أنه وهو الربوبية، بتوحيد سبحانه هلل مقرين كانوا  نساءهم،
 إال راألمو  ريدب وال ميت،ـي وال حيي،ـي وال يرزق، وال خلق،ـي

 السََّماء   نَ م   يـَر زُُقُكم   َمن   ُقل  : }تعاىل هللا قال كما  وحده، هللا
َر ض   ل كُ ـيَ  َأمَّن   َواأل  عَ  م  َب َصارَ  السَّم  ر جُ ـيُ  َوَمن   َواأل   م نَ  َحيَّ ـال   خ 
ر جُ ـَويُ  ال َمي  ت   َم رَ  يَُدب  رُ  َوَمن   َحي   ـال م نَ  ال َمي  تَ  خ   َفَسيَـُقوُلونَ  األ 

 .[31: يونس{ ]اّللَُّ 

 نشاهدو  الكفار أن تعرف أن وهي مهمة، عظيمة مسألة وهذه
 ،سالماإل يف ذلك يدخلهم مـل ذلك ومع ،به ونومقر  كله  هذاـب

 ،قونيتصد اأيض   وكانوا هم،ـأموال وال دماءهم حرمـي ومل
 محرماتـلا من أشياء ويرتكون ،دونويتعب ،ويعتمرون ،حجونـوي

 . _ وجل عز _ هللا من اخوف  
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 م،هـوأموال دماءهم وأحل رهمكفَّ   الذي هو الثاين األمر ولكن
 دعىي ال أنه :وهو األلوهية، بتوحيد هلل يشهدوا مـل همـأن :وهو
 وال ،ريهبغ ستغاثي وال ،له شريك ال وحده هللا إال رجىي وال

 مرسل، نيب وال ،بمقر  كلمـل ال لغريه، نذري وال ،لغريه ذبحي
 ومن كفر،  فقد لغريه ذبح ومن كفر،  فقد بغريه استغاث فمن
 .ذلك وأشباه ،كفر  فقد لغريه نذر

 هللا رسول قاتلهم الذين شركنيمـال أن تعرف أن هذا: مامـوت
 مثل نيحـالصال يدعون كانوا  _ وسلم وآله عليه هللا صلى _
 ،هذاـب فكفروا األولياء، من وغريهم ،زيروع ،وعيسى ،مالئكةـال

  ر.املدب الرازق خالقـال هو هللا أبن إقرارهم مع

 نم أن وعرفت هللا، إال إله ال معىن عرفت هذا عرفت وإذا
 من خرج فقد ،به استغاث أو ،ندبه أو ،املك   أو انبي   دعا

 صلى _ هللا رسول عليه قاتلهم الذي الكفر هو وهذا اإلسالم،
 . _ وسلم وآله عليه هللا
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 القخـال هو هللا أن نعرف حنـن :مشركنيـال من قائل قال فإن
 ،بنيمقر  يكونوا أن نيحـالصال هؤالء نمكـي ر،املدب الرازق

 ،همـب ونستغيث ،عليهم وندخل ،همـل وننذر ،ندعوهم حنـون
 هو هللا أن نفهم حنـن وإال والشفاعة، الوجاهة بذلك ونريد

 .راملدب خالقـال

 يدعون همفإنـ ،وأمثاله جهل أيب مذهب هذا كالمك:  فقل
 قال اكم  ذلك، يريدون ،واألولياء ،مالئكةـوال ،اوعزير   ،عيسى

ل َياءَ  ُدون ه   م ن   َخُذوا  ـاتَّ  ينَ ذ  الَّ وَ : }تعاىل  ل يُـَقر  بُونَ  إ الَّ  ع ُبُدُهم  نَـ  َما َأو 
  .[3 :الزمر{ ]زُل َفى اّللَّ   إ ىَل 

َفُعُهم   َواَل  رهُهم  َيضُ  اَل  َما اّللَّ   ُدون   م ن   َويـَع ُبُدونَ : }تعاىل وقال  يـَنـ 
 .[18: يونس{ ]اّللَّ   ع ن دَ  ُشَفَعاُؤنَ  ُؤاَلء  ـــهَ  َويـَُقوُلونَ 

ا، أتمال   هذا لتأتم فإذا  هلل يشهدون الكفار أن عرفت جيد 
 وهم دبري،والت والرزق خلقـابل هدتفر  وهو الربوبية، بتوحيد
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 همـبونر يق همـأن يقصدون ،واألولياء ،مالئكةـوال ،عيسى ينخون
 .عنده ويشفعون هللا إىل

 بديع من _ منهم النصارى اخصوص   _ الكفار من أن وعرفت
 عليه خلد ماـب ويتصدق الدنيا، يف ويزهد والنهار، الليل هللا

 ،هلل عدو كافر:  هذا ومع الناس، عن صومعة يف معتزل منها،
 األولياء، نم غريه أو عيسى يف اعتقاده بسبب النار، يف دخلـم

 اإلسالم، ةصف كيف  لك تبني له، ينذر أو ،له يذبح أو ،يدعوه
 وتبني ، _ وسلم وآله عليه هللا صلى _ نبيك إليه دعا الذي

 ولهق معىن لك وتبني معزل،ـب عنه الناس من اكثري    أن لك
 ا،غريب   اإلسالم بدأ )):  _ وسلم وآله عليه هللا صلى _

  (( .بدأ كما  اغريب   وسيعود

 وأس ه خرهوآ وأوله دينكم، أبصل كوامسـت يـإخوان اي هللا فاهلل
 هاو وأحب معناها، واعرفوا ،هللا إال   إله ال أن شهادة: ورأسه
 اكفرواو  بعيدين، كانوا  ولو إخوانكم، واجعلوهم أهلها، وأحبوا
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 وأ ،همأحب من وأبغضوا وأبغضوهم، وعادوهم ابلطواغيت
  ام قال أو ،منهم علي ما قال أو ،رهميكف مـل أو ،عنهم جادل

 هللا فهكل  قدف وافرتى، هللا على هذا كذب  فقد هم،ـب هللا فينكل
 انواك  ولو ،منهم والرباءة ،همـب الكفر عليه وافرتض همـب

 .وأوالدهم همـإخوان

 به شركونت ال ربكم تلقون لعلكم بذلك كوامسـت هللا، فاهلل
 .حنيـابلصال حقناـوأل مسلمني، ناتوف اللهم ا،شيئ  

 كفر  أن كل نيتب كتابه،  يف هللا ذكرها آبية الكالم ولنختم
 سولر  قاتلهم الذين من كفر ا  أعظم زماننا أهل من مشركنيـال

 َوإ َذا: }تعاىل هللا قال ، _ وسلم وآله عليه هللا صلى _ هللا
ر   يف   الضهره  َمسَُّكمُ  ُعونَ  َمن   َضلَّ  ال َبح  هُ  إ الَّ  َتد   جَّاُكم  ـنَ  فـََلمَّا إ ايَّ

ُتم   ال بَـر    إ ىَل  ن َسانُ  وََكانَ  َأع َرض   .[67: سراءاإل{ ]َكُفور ا  اإل  

 ذاإ مهـأن :الكفار عن ذكر _ سبحانه _ هللا أن معتمـس فقد
 بل ،همـب يستغيثوا مـول ،مشائخـوال السادة تركوا الضر هممس
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 جاء فإن وحده، به واستغاثوا ،له شريك ال ،وحده هلل أخلصوا
 ولعل ،زماننا أهل من مشركنيـال ترى وأنت أشركوا، الرخاء

 وعبادة، ،واجتهاد ،زهد وفيه ،العلم أهل من أنه عييد بعضهم
 عبد وأ ،معروف مثل ،هللا بغري يستغيث قد الضر همس إذا

 ،اخلطاب بن زيد مثل ؤالءــه من وأجل ي،ـجيالنـال القادر
 وآله ليهع هللا صلى _ هللا رسول مثل ؤالءــــه من وأجل والزبري،

 .املستعان وهللا ، _ وسلم

 ،فرةوالك ،ابلطواغيت يستغيثون همـأن اوزر   ذلك من وأعظم
 وهللا ،همـوأمثال ،ويونس ،وإدريس ،مسانـش مثل مردة،ـوال

 .أعلم سبحانه

 وآله ،مدحـم خلقه خري على هللا وصلى ،اوآخر   أوال   هلل حمدـال
 .معنيـأج

 


