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 لل عذر  بجلهل يف الشرك األكرب أم الخطبة 
���﷽ 

مد ال،  ل ه، ون وذفرذ ون وذفره،رون وذذاب بل من 
شرو  أذ،فوا ومن س ئات أع،الوان من عه و هللا فال 

مضل لنن ومن عضلل فال لادي لنن وأشه  أد ال ملن مال 
هللا وح و ال شرعك لنن وأشه  أد دمحمًا عب و و سالن غ 

الََّ َحقَّ تـَُقاتِِن َوَال قال تذاىل: (َ� أَعـَُّها الَِّرعَن آَمُواا اتـَُّقاا 
ُرْم ُمْفِلُ،اَد). وقال: (َ� أَعـَُّها الوَّاُس اتـَُّقاا  َمتُاُتنَّ ِمالَّ َوأَذـْ

َها َزْوَجَها   َبَُّكْم الَِّري َخَلَقُكْم ِمْن ذـَْ،ٍس َواِحَ ٍة َوَخَلَق ِموـْ
ُهَ،ا  َِجاًال َكِرياًا َوِذَفاً  َواتـَُّقاا الََّ الَّ  ِري َتَفاَ ُلاَد َوَب َّ ِموـْ

ِبِن َواَألْ َحاَم ِمدَّ الََّ َكاَد َعَلْ ُكْم َ ِق باً). وقال: (َ� أَعـَُّها 
الَِّرعَن آَمُواا اتـَُّقاا الََّ َوُقاُلاا قَـْاًال َسِ عً ا ُعْصِلْح َلُكْم 
فَـَقْ  َأْعَ،اَلُكْم َوعـَْهِ،ْر َلُكْم ُبذُاَبُكْم َوَمْن عُِطْ  الََّ َوَ ُساَلُن 

فَاَز فَـْازًا َعظ ،ًا). أما بذ : فإد أص ق ال ع  كراب 
هللا تذاىلن وخا اهل ي ل ي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصن وشر األما  

حم هتا وكل حم ثة ب عةن وكل ب عة ضاللةن وكل ضاللة 



 ۲ 

يف الوا . وبذ : فلرذل،اا �محاا  أذن العذر  بجلهل يف 
أما مفألة حباط  ملبني.الشرك األكرب لرا لا الق ا

فهرو مرذلقة بملاتن على مابا مات عل نن الذ،ل... 
ت ولا كافر لقالن؛ {ومن عرت د موكم عن دعون ف ،

مور اإلمام الذالمة الش خ دمحم فأولئك حبط اع،لهم}. 
ولم جم،ذاد ب ود  -بن عب  الالاب مىل وقروا الاضر 

كربن بل اسرريوا ؛ على ع م الذر  بجلهل يف الشرك األ
من ببح لها هللا أو اسرهاث ودعا املاتى أو صرف أي 

يف الرشرع ؛ ذاع من أذااع الذبادة لها هللان أو شا ك هللا 
 ولا كاد جالال أو مرأوال أو مقل ا. فإ�م عف،اذن مشركان

وقال بن ابو ن عب  هللا قال بن دمحم بن عب  الالابن
صنين وكاد وحفني وأعضا مح  بن مذ،ر وعب  الذزعز ال

وقال بن ال د الريا  ؤال  لم األئ،ة بذ  الش خ دمحم. ل
و سائلن يف  -اإلمام الذالمة عب  الرمحن بن حفن  -

"ال   " ويف "جم،اع الرسائل واملفائل" شال ة برلكن 
بطني. مث قال بن أب اع و عل ن تل، رو الش خ عب  هللاوس



 ۳ 

ال د  -اإلمام الذالمة عب  اللط ف بن عب  الرمحن 
يف كرابن وساع و أخاو مسحاق بن عب  الرمحن  -الريال  

ابوا  -مث قال بن عب  هللا ومبرال م الق م "تك،ا املذني". 
ع مها عل ن الش خ ابن وسا -الش خ عب  اللط ف 

 -م رو مث الش خ دمحم بن مبرال من وعل ن تالسح،اد. 
وق  ذبن على بلك أئ،ة من غا فرق.  -م ف ،ا اعل

ال عاة كرياا يف ذقلهم عن ابن ت ، ةن ح و،ا تكلم عن 
ألل الب ع واأللاا ن والذر  ف هم بجلهل والرأوعلن 
أد فطبقاا بلك على الشرك األكربن ومل ع  كاا وع،ه،اا 

  ٢٠قال يف ال،راوىابن ت ، ة ع،رق بني البابني.ولرا
ك عريبت قبل الرسالةن ألذن ]:(واسم الشر ٣٧ - ٣٨/

عذ ل بربن وعشرك بن)ن واذظر كالمن يف "الرد على 
البكري" ويف كالمن عن اجلهال من الررا  الرعن عذب ود 

غا هللان فق  مسالم؛ مشركنين وعبادا لها هللان م  
جهلهم.ومن أ اد ب ا� أبفط من لرا فلاج  مىل  ساليت 

حال الك،ر اليت مس رها بب اد ما قال الذل،ا  



 ٤ 

وهن على ما كاد عل ن سل،وا الصاحلن من والرك،ا.
قبال الق عو  كل أح ن وترك مامل  �ت عل ن دل ل 

مذلامن ولا كاد قائلن صالان وال �خر قال أح  مال ما 
وافق الكراب والفوةن ك،ا قال أبا حو ،ة  محن هللا الحيل 

ك،ا قال ألح  أد �خر بقالوا مامل عذلم من أعن أخر�و. و 
فالصحةن كوت م ع ا فال ل ل ومد كوت �قالالذل،ا  مد  

 الويبذس  محن هللان ل س أح بذ وقال مالك بن أ
وقال الشافذي  محن  مال الويب.مالوعؤخر من قالن وعرتكن

هللا تذاىلن مبا وج مت يف كرايب خالف سوة  سال هللا  
فقالاا بفوة  سال هللا  ودعاا ما قلتن ويف  واعة 

فاتبذاالان وال تلر،راا مىل قال أح ن وقال أعضا فإد 
وقال  ح ع  عن الويب  فها قايل ومد مل تف،ذاو مين.

وال تقلد مد بن حنبل رحمه هللا، التقلدني،أح
مالكا، وال الشافعي، وال األوزاعي، وال الثوري، 

وعقال ش خ اإلسالم يف الصا م وخذ من أين أخذوا.
وبجل،لة ف،ن  ١٧٦/ص٣املفلال على شامت الرسال/ج
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أد عكاد  ما لا ك،ر ك،ر برلك ومد مل عقص  قال أو فذل
قال ابن كافرا مب ال عقص  الك،ر أح  مال ما شا  هللا.

]:(واسم الشرك ٣٧ - ٢٠/٣٨ت ، ة يف ال،راوى [
ومذىن  لرسالة ألذن عذ ل بربن وعشرك بن)الـ عريبت قبل ا

وأشرك  كالم ابن ت ، ة؛ اذن عف،ى مشركا مبا ع ل بربن
ومبا  فقال:بنن "ولا قبل الرسالة"؛ أي ولا كاد جالال.

قال يف كربن اآلت ة: أ دت بفط لرو املفألة فق  بكرلا
 يف فرح البا ي شرح صح ح البحا ي ابن حجر

عن ِمْن  ٣٨٩/ص١٩/ج ِمْن اْلُ،ْفِلِ،َني َمْن َخيُْرج ِمْن ال ِّ
َأْد َخيَْرا  ِدعًوا َعَلى  َغْا َأْد عـَْقِص  اْخلُُروج ِمْوُن َوِمْن َغْا 

عن حم،اد بن أ ْسَالم نبرلاد ال ِّ مح  بن مازو ِدعن اْإلِ
قال يف "احمل ط" : ((من أتى  لـ٦١٦(الو،ّي) . ت:

ا ل،ظُة الك،ر عن اعرقادو فق    بل،ظِة الك،ر م  علِ،ن َأ�َّ
ا ل،ظة الك،ر ولكن أتى  ك،رن و لا مل عذرق  أو مل عذلم َأ�َّ

  فق  ك،ر عو  عامَّة الذل،ا  وال عـُْذَر  با عن اخر ا
ومن ك،ر بلفاذِن اائذاً وقلبن مط،ئن  بإلمياد …بجلهل 



 ٦ 

فها كافر وال عو،ذن ما يف قلبن )).تقّي ال ِّعن عليُّ بن 
قال يف  لـ٧٥٦عب  الكايف الفبكّي (الشافذّي). ت:

 "ال،راوى" : (( الرَّك،ا حكٌم شرعي  سببن َجْح  الرُّباب َّة
أو الاْح اذّ ة ن أو الرِّسالة ن أو قال أو فذل حكَم 

الشَّا ُع بذَّن ك،ر وِمْد مل عكْن َجْح ًا)) "فراوى الفبكّي" 
تازع  الباز.وقال الش خ عب   -) .دا  املذرفة ٢/٥٨٦(

الرمحن بن حفن بن دمحم بن عب  الالاب  محن هللا (أمج  
األئ،ة ومج   الذل،ا  سل،ا وخل،ا من الصحابة والرابذني و 

ألل الفوة أد املر  ال عكاد مفل،ا مال بلرجرد من 
) ٥٤٦ -١١/٥٤٥الشرك األكرب والربا ة مون)(ال    

وقال ابن ت ، ة  محن هللا (وهلرا كاد كل من مل عذب  هللا ٠
فال ب  أد عكاد عاب ا لهاو عذب  غاو ف كاد مشركا 
أو  ول س يف بين آدم قفم هل  بل مما ماح  أو مشرك
من خلط لرا برا كاملب لني من ألل امللل والوصا ى 

ومن أشبههم من الضالل املورفبني مىل اإلسالم) ال،راوى 
أما الش خ عب  هللا بن دمحم بن عب   ١٤/٢٨٤,٢٨٢



 ۷ 

الالاب فلن كراب مفرقل يف بلك ولا كراب الكل،ات 
يف  ١٠/١٤٩الوافذة يف املك،رات الااقذة ولي يف ال    

لذل،ا  الره عن أصحاب املرالب األ بذة بكر كالم ا
ف ،ا عك،ر بن املفلم وعرت  وأ�م أول ما عب ود يف بب 
حكم املرت  بلكالم يف الشرك األكرب وتك،الم ألللن 
وع م عر لم بجلهل .قال دمحم بن عب  الالاب  محن 

هللانفإد قال ال ن لؤال  ذصا ى ك،ا  أصل اد .. قلوا ال 
،ر الري ع،لن الك،ا  األصل اد فرق ف،ن ع،ل الك

أصبح حك،ن حك،هم ن قال عل ن الصالة والفالم: " 
من تشبن بقام فها موهم "أذظر الراض ح و الرر،ات على  
كشف الشبهات.عن أبوا  الش خ دمحم بن عب  الالاب 

ملا  ١٣٨-١٠/١٣٦ومح  بن �صر قالاا يف ال    
ما عكاد   سئلاا أد املؤمن بل و سالن مبا قال أو فذل

ك،را جهال مون برلك فال تك،روذن حىت تقام عل ن الجة 
الرسال ة فهل لا قرل من لرا حالة قبل ظها لرو ال عاة 

ماضاع أوال   فأجاباا قائلني مبا كاد عذ،ل بلك،ر 
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والشرك جلهلن أو ع م من عوبهن ال هكم بك،رو حىت 
0Fتقام عل ن الجة ولكن ال هكم بذن مفلم

بل ذقال  ١
لن لرا ك،ر عب ح املال وال م ومد كوا ال هكم على ع،

1Fلرا الشخص

لذ م ق ام الجة عل ن وال عقال مد مل  ٢
عكن كافرا فها مفلم بل ذقال : ع،لن ع،ل الك،ا  
وماالق الكم على لرا الشخص بذ ون مراقف على 

بلاغ الجة الرسال ة وق  بكر ألل الذلم : أد أصحاب 
 امة يف الذرصات ومل جيذلاا ال،رتات ميرحواد  عام الق

حك،ن حكم الك،ا  وال حكم األبرا  ن 
 ن١٠/١٣٧ال   

وقــــال الشــــ خ عبــــ  الــــرمحن يف شــــرحن ألصــــل اإلســــالم 
ن  قــــاال(من ١٢وقاع تــــن وعبــــ  اللط ــــف يف املوهــــاج ص

فذل الشـرك فقـ  تـرك الراح ـ  فإ�،ـا ضـ اد ال جير،ذـاد 
، ة(قـ  وقـال ابـن ت  ٠وذق ضاد ال جير،ذاد وال عرت،ذاد) 

فرق هللا بني ما قبل الرسـالة ومـا بذـ لا يف أمسـا  وأحكـام 
                                                 

 الحظ هنا لم يحكم بإسالمه وال يُسميه مسلما ،  ۱
أي باسم الكفر ،واحكام الكفر من القتل أو القتال أو التعذيب ،أما إثبات اسم الشرك له وما يتبعه من عدم االستغفار له فلم   ۲

 يُنف ،



 ۹ 

-٢٠/٣٧ومجــــــ  ب وه،ــــــا يف أمســــــا  وأحكام)ال،رـــــــاوى 
)وقــال الشــ خ عبــ  الذزعــز قاضــي ١٢/٤٦٨)(ال،رــاوى 

ــــــــة  ــــــــة يف الرســــــــائل واملفــــــــائل الوج ع . ٥/٥٧٦ال  ع 
ذقاالت من كالم الشـ خ عبـ  هللا اب بطـني :ولـن كرـب يف 

ــــر  يف ال ــــن كربــــن عــــ م الذ شــــرك األكــــرب بجلهــــل نـــــ وم
املفــرقلة يف بلــك كرــاب االذرصــا  ولــا مــن ألــم الكرــب 
يف بلــك وقــ   د ف ــن علــى داود بــن جــرج س وأب�بــن يف 
بلــــك نولــــن  ســــائل يف تك،ــــا املذــــني يف الشــــرك األكــــرب 

يف  ١٠/٣٦٠وعــ م عــر و بجلهــل موهــا  ســالة يف الــ    
ولــن  نكــرباأل بجلهل يف الشــركتك،ــا املذــني وعــ م الذــر  

ــــن عجــــالد يف لــــرا  ــــرال م ب  ســــالة أعضــــا أ ســــلها مىل مب
املاضاع ولا ع م الذر  بجلهل يف الشـرك األكـرب ولـي 

ـ وقال الش خ أب بطـني أعضـا ٣١ ٠ ١٠/٣٧٦يف ال    
فـــال عـــر  ألحـــ  بذـــ  بذريـــة  ١٠/٣٥٢يف الـــ    الفـــو ة 

،هــم الوــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عــ م اإلميــاد بــن ومبــا جــا  بــن بكاذــن مل ع
ـــــ    الفـــــو ة  ـــــة يف ال ـــــن ت ،  ـــــل عـــــن اب حجـــــج هللا نوذق
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أذــــن مل عراقــــف يف اجلالــــل نوقــــال مد مــــن مل  ١٠/٣٥٥
عك،ــر مال املذاذــ  مبا ا تكــب ك،ــرا فهــرا خمــالف للكرــاب 
ـــــ    الفـــــو ة.قال شـــــ خ  والفـــــوة وممجـــــاع األمـــــة ن يف ال
ــــن  ــــة : ( ومذلــــام بالضــــطرا  مــــن دع ــــن ت ،  اإلســــالم اب

املفل،ني أد مـن سـاغ اتبـاع غـا  املفل،ني وبت،اق مج  
ــن اإلســالم أو اتبــاع شــرعذة غــا شــرعذة دمحم صــلى هللا  دع
عل ــــن وســــلم فهــــا كــــافر ولــــا كك،ــــر مــــن آمــــن بــــبذض 
الكراب وك،ر ببذض ك،ا قال تذـاىل { مد الـرعن عك،ـرود 
بل و ســـلن وعرعـــ ود أد ع،رقـــاا بـــني هللا و ســـلن وعقالـــاد 

رخروا بـني بلـك ذؤمن ببذض وذك،ر ببذض وعرع ود أد ع
سب ال أولئك لم الكافرود حقـاً وأعرـ � للكـافرعن عـرابً 

فحفبوا هللا وذذم ) . ٢٨/٥٢٤مه وًا} .( جم،اع ال،راوى 
أقــال  الاك ــل؛ ومــا تــاف قي مال بل عل ــن تاكلــت ومل ــن أذ ــبن

  ولكـم  فاسـره،روو مذـن لـا اله،ـا  يلأسـره،ر هللا و  قايل لرا 
 الرح م.

���﷽. 
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 ب الذاملنين مح ا عوبهي جلالل وجهن وعظ م ال،  ل 
سلطاذننمبال عبلغ وصف جاللن الااص،ادنوالع  ك كون 
عظ،رن املر،كرودن وعقربلذجز عن مبلغ ق  تن املذرربود. 

مد هللا العوام وال عوبهي لن  وص،ن أعرف اخللق بن ملسو هيلع هللا ىلصن فقال:
فذن عرف  مل ن ع،ل الل ل قبل أد عوام خي،ض القفط وعر 

الوها  وع،ل الوها  قبل الل ل حجابن الوا  لا كش،ن 
ألحرقت سبحات وجهن كل شي  أد كن بصرو // مسوادو 

أمح و مح اكرياا االرا ا با مبا كا ف ننع د خلقن صح ح // 
وأشه   وكل،اتننومل  أ ضن ومساواتننوزذة عرشن و ضا ذ،فن.

بو الرمحة والطال   شرعك لناد الملن مال هللا وح و ال
الااح  األح نال،رد الص، ن الري مل عل  نوبوالقاة والال

مل يف ت عخ لرو الشبهة.ومل عال  ومل عكن لن ك،اا أح .وبذ :
ابن ت ، ة ألد كل من ادعى تظهر لرو الشبهة قبل عصر 

الذر  فإد أق م ما عفر ل بن من األقاال كالم ابن ت ، ة 
أذن عذر  ن مث ظهرت لرو الشبهة يف عصر الش خ دمحم 
بن عب  الالاب ن وظهرت لرو الشبهة يف زمن الش خ 

دمحم بن عب  الالابن ظهرت من ع  أ�س ضالل أه ولا 
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ت يف أ�س من فرد عل هم يف م،   املفر،   ن مث ظهر 
بب االشرباو وكاذاا عطلباد الق نأمريال بذض االبن يف 
ال  ع ة ن ويف االحفا  مث مخ ت ف ،ا بذ  نمث ظهرت 
يف اجل ل الريا  يف زمن ال،   عب  الرمحن بن حفن ن 

تبوالا داود بن جرج س وعري،اد بن موصا  فرص ى هلا 
الش خ عب  الرمحن وساع و ابون عب  اللط ف يف 

مث ة نوساع لم أعضا الش خ اببطني ن،ات مذروفمصو
ظهرت يف اجل ل الريال  فرص ى هلا الش خ مسحاق بن 
عب  الرمحن  والش خ  ابن سح،اد يف مصو،ات وفراوى 

اللط ف ومها عب   وساع  على بلك  أبوا  الش خ عب 
وعقال ج د كل عصرنوتروالزالت ماجادةومبرال من هللا

 ٢سا ة الكهف/جالشوق طي يف أضاا  الب اد/
ومن أصرح األدلة يف لرا: أد هللا جل وعال  ٣٥٩/ص

يف سا ة الوفا  بني أد من عرع ود أد عرحاك،اا مىل غا 
ما شرعن هللا عرذجب من زع،هم أ�م مؤموادن وما بلك 
مال ألد دعاالم اإلمياد م  م ادة الرحاكم مىل الطاغات 
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الن بلهة من الكرب ما حيصل مون الذجب. وبلك يف ق
تذاىل: {َأَملْ تـََر ِمَىل الَِّرعَن عـَْزُعُ،اَد أَذـَُّهْم آَمُواا ِمبَا أُْذِزَل 
ِملَْ َك َوَما أُْذِزَل ِمْن قَـْبِلَك عُرِعُ وَد َأْد عـََرَحاَكُ،اا ِمَىل 

الطَّاُغاِت َوَقْ  أُِمُروا َأْد َعْكُ،ُروا ِبِن َوعُرِعُ  الشَّْ طَاُد َأْد 
].وبرو الوصاص ٤/٦٠َبِذ  ًا} [ُعِضلَُّهْم َضالًال 

الف،اوعة اليت بكر� عظهر غاعة الظها : أد الرعن عربذاد 
القااذني الاضذ ة اليت شرعها الش طاد على ألفوة أول ائن 
خمال،ة ملا شرعن هللا جل وعال على ألفوة  سلن صلى هللا 

عل هم وسلمن أذن ال عشك يف ك،رلم وشركهم مال من 
ع،او عن ذا  الاحي مريلهم. وقال ا،س هللا بصاتنن وأ

مد ع م ق ام الجة ال عها األمسا  الشرع ة بل ُعف،ى ما 
مساو الشا ع ك،را أو شركا أو ففقا بمسن الشرعي وال 
عو، ن عون ومد مل عذاقب فاعلها مبا مل تقم عل ن الجة 

بب  ٠وفرق بني كاد الرذب ك،را وبني تك،ا فاعلن) 
حكام إذا كان مشركاومل تقم عليه ماذا ُجيرى عليه من األ

قال تذاىل:: (ماكاد للويب والرعن آمواا أد احلجة
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عفره،روا لل،شركني) وقال تذاىل:(وال توكحاا املشركات 
حىت عؤمن) اآلعة وقال تذاىل:(وماكوا مذربني حىت ذبذ  
 ساال) وقال تذاىل:(ولاال أد تص بهم مص بة مبا ق مت 

 سلت مل وا  ساال فورب  آ�تك أع عهم  ف قالاا  بوا لاال أ
من قبل أد ذرل وخنزى) وقال عب  هللا وحفني أبوا  

الش خ دمحم بن عب  الالاب( من مات من ألل الشرك 
قبل بلاغ لرو ال عاة فالري حيكم عل ن أذن مبا كاد 
مذروفا ب،ذل الشرك وع عن بن ومات على بلك فهرا 

ُعضحى لن ظالرو أذن مات على الك،ر فال عُ عى لن وال 
وال عُرص ق عون وأما حق قة أمرو فإىل هللا تذاىل فإد 

قامت عل ن الجة يف ح اتن وعاذ  فهرا كافر يف الظالر 
والباان ومد مل تقم عل ن الجة فأمرو مىل هللا تذاىل وأما 

نوقال أب بطني(أما ١٠/١٤٢ن ولذون فال جياز) ال    سب
قال من عقال أد اآل�ت اليت ذزلت حبكم املشركني 
األولني فال ترواول من فذل فذلهم فهرا ك،ر عظ م ن 

واعل،اا � مخايت األحبة أد الك،ر  ٠ ١٠/٤١٨ال    
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ك،راد ك،ر المسالم ف ن وال تذرعب فهرا قبل ق ام 
 الجةن و ك،ر المسالم ف ن أما الرقر ل والرذرعب ف ن.

ـ بب اسم ك،ر  ٣١قال امل،يت علي بن خضا اخلضا 
الرذرعب والقرل والقرال وهاو ال عكاد مال بذ  الجة 
قال تذاىل:( وماكوا مذربني حىت ذبذ   ساال) وقال 

تذاىل:(ومن عك،ر بإلمياد فق  حبط ع،لن ولا يف اآلخرة 
من اخلاسرعن) وقال تذاىل:(فل،ا جا لم ما عرفاا ك،روا 

وة هللا على الكافرعن) قال  مد قال الش خ تقي بن  فلذ
ال عن( مد الرك،ا والقرل ماقاف على بلاغ الجة) 
وقال عب  الرمحن بن حفن(وال  عب أد الك،ر عوايف 

اإلمياد وعبطلن وحيبط األع،ال بلكراب والفوة وممجاع 
وقال الش خ دمحم ٤٧٨٠ن١١/٤٧٩املفل،ني) ال    

ملا ذقل كالم ابن ت ، ة  ٩/٤٠٦بن عب  الالاب يف ال   
يف  مفألة تك،ا املفلم املذني مبا أشرك بذ  بلاغ الجة  

وقال  ال ذذلم عن واح  من الذل،ا  خالفا يف لرو 
املفألة . فُ الحظ من كالم الش خ خصاصاً الفطر 
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األخا وبلرح ع  قالن : " أو أك،ر اجلالل الري مل تقم 
قم عل ن الجة ( فاعل عل ن الجة " (فاجلالل الري مل ت

الشرك) ال عك،ر ولكن ال عف،ى مفل،ا وال ماح ا 
وفرق بني مف،ى الك،ر ومرذلقاتن وبني مف،ى الشرك 
ومرذلقاتن وك،ا قال ابن ت ، ة مد هللا فرق بني أمسا  

-/٢٠وما بذ لا نال،راوى  وأحكام بني ما قبل الرسالة
) عامل ٦/١٦٤) اذظر : " ال،روع " (٤() ٣٨-٣٧
لـ.وأخاا أد الذر  بجلهل ١٤٠٥ - ٤رب .طالك

العذررب يف الشرك األكرب لرا لا الصااب من القال بني 
الذل،ا  بآل�ت واآلحادع  ك،ا ق موا آذ،انويف ح ع  

 جًال يف  أى  -ملسو هيلع هللا ىلص -ع،راد بن الصني � أد الويب 
 )١( من الاالوةع و حلقة من ص،رنفقال:ما لرو قال:

فقال: " اذزعها فإ�ا ال تزع ك مال ولوان فإذك لا مت 
م دمحم بن عب  ولي عل ك ما أفلحت أب ًا" قال اإلما

(ف ن شال  لكالم الصحابة: مد الشرك الالاب  محن هللا:
(فإبا  كبائرن و أذن مل عذر  بجلهالة).األصهر أكرب من ال
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كاد الرجل مل عذر  بجلهالة يف أمر من أما  الشرك 
أعن األصهر فك ف بلشرك األكرب !)  أذظر اجلااب امل،  
اإلخاة الكرام فالذلم والذ ل: أصل كل خا. والظلم 
واجلهل: أصل كل شر. وهللا تذاىل أسل  سالن بهل ى 
ودعن الق. أمرو أد عذ ل بني الطاائف وال عرب  لاى 

َ،ا َواْسَرِقْم كَ  ِلَك فَادْعُ ٰ  ﴿َفِلرَ أح  موهم. فقال تذاىل: "
ُ ِمْن   َوَال تـَرَِّبْ  َأْلَااَ ُلمْ  أُِمْرتَ  َوُقْل آَمْوُت ِمبَا أَذـَْزَل الَّ
َوُكمُ  ِكَرابٍ  ُ  َبـَُّوا َو َبُُّكمْ  َوأُِمْرُت ِألَْعِ َل بـَ ـْ لََوا َأْعَ،الَُوا  الَّ

َوُكمُ  َوَلُكْم َأْعَ،اُلُكمْ  وَـَوا َوبـَ ـْ وَـ  َال ُحجََّة بـَ ـْ ُ َجيَْ،ُ  بـَ ـْ   َواالَّ
).وال،  ل  ب الذل،ني. ١٥(الشا ى/ َوِملَْ ِن اْلَ،ِصُا﴾"

وصلى هللا وسلم وب ك على خامت املرسلني دمحم وعلى آلن 
أسأل هللا تذاىل أد ع،ك أسر مخااذوا وأد عرزقوا  أمجذني.

بلشهادة يف املذركة مقبلني غا م برعن صابرعن حمرفبني 
الَلُهمَّ أْذَت َعُض � ب،ضلن و محرن ولا أ حم الرامحني. 

اللَُّهمَّ أْجنِْز لوا ما  َوَذصا� ن ِبَك ُهاُل َوِبَك َذُصاُلنَوِبَك ذُقاِتل
َوَعْ تَوا ناللَُّهمَّ ُمْوِزَل الِكَراِبن وُجمِْرَي الفَّحاِبنَولاِزم 
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اللَُّهمَّ  مْ اللَُّهمَّ اْلزِْمُهْم َوزَْلِزهلُْ  األْحَزاِبناْلزِْمُهْم َواْذُصْرَ� َعَلْ ِهمْ 
 مم�َّ َجنَْذُلَك يف ُهُا ِِلْمن َوذـَُذاُب ِبَك ِمْن ُشُرو ِلِ 

َا عـَْهِلبـُُهْم  اللَُّهمَّ أْذَت  َبُّوا َو َبـُُّهْمن َوقـُُلابُوا َوقـُُلابـُُهْم بَِ ِ َكن وممنَّ

اللَُّهمَّ أَْذِزْل َذْصَرَك على االلهم أ � ما وع توا يف أع ائو أْذتَ 

وني ..اللهم عل ك ب هاد الهاصبني واألمرعكاد عبادك املؤم

الاق عنن والذل،اذ ني واملوافقني واملرت عنن اللهم عل ك بم 

فإ�م ال عذجزوذكن اللهم احصهم ع دا واقرلهم ب دان وال 

تهاد  موهم أح ان اللهم ال م ال ميقراا ةن وامل ا س 

ذني األجوب ةن وسائر ب ات ال،فاد �جبا ن اللهم مزق القاا

الاضذ ة الكافرة وواضذالا ومو،رولا على املفل،نين �عزعز 

�قها ن اللهم الزم كل حكامة ال حتكم بكرابك وسوة ذب ك 

� ب الذل،ني اللهم أقم دولة اإلسالم وع،ا لا براعة الراح   

 واح،ظها بذبادك الال عن وزعوها بفوة املصط،ىن � عزعز �

) َوَسَالٌم ١٨٠اْلِذزَِّة َع،َّا َعِصُ،اَد ( ُسْبَحاَد  َبَِّك َ بِّ  حك م.

) َواْلَْ،ُ  ِلَِّ َ بِّ اْلَذاَلِ،َني ١٨١َعَلى اْلُ،ْرَسِلَني (
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أخــوكم في قاماا مىل صالتوا عرمحوا هللا مج ذا. ).١٨٢(

إمام جماعة هللا أبو دمحم أبو بكر بن دمحم الشكــوي 
في أهل السنة للدعوة والجهاد في غرب إفريقية 

ت عخ لجرعة شهر نا.هللا ورعا ناحفظ الدولة اإلسالمية

: سوة ألف وأ ب  مأعة ومثاد  الذشر عام الريال  ادبشذ

 وثالثني. 

 


