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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا العيلِّ الكبري ، جميب دعوة املضطرين ، وكاشف كرب املكروبني ،      

وموهن مكر املاكرين ، سبحانه ال هيدي كيد اخلائنني ، والصالة والسالم عىل 

خاتم األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ، ومن تبعهم 

 سان إىل يوم الدين.بإح

: فأداء لبعض ما أوجب اهللا من البالغ والبيان، والنصح واإلرشاد، أما بعد     

، والتوايص به، والداللة عليه، وبذل األسباب لدفع الرشور عن  والدعوة إىل احلقِّ

املسلمني، والتحذير منها، حتى تكون أمة اإلسالم كام أراد اهللا منها، أمة متامسكة، 

مرتامحة، َتديُن باإلسالم: اعتقادًا، وقوالً، وعمًال، مستمسكة بالوحيني مرتابطة 

الرشيفني: الكتاب والسنة، ال تتقاسمها األهواء، وال تنفذ إليها األفكار اهلدامة، 

 �    وال يبلغ منها األعداء مبلغهم، كام قال اهللا تعاىل:

     :وقال اهللا تعاىل ،            

                            

     .  

َملُ بعضه عىل بعض، حتى كثرت وإننا نعيش يف هذا الزمان الذي انفتح فيه العا     

يف ديار املسلمني األخالط، وَكُثَر َسواُد أهل الفرق، يف وسط ِمْن َتَداعي األَُمِم 

علينا، كام يف حديث ثوبان ريض اهللا عنه موىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم قال: 
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ُم من كلِّ ُأُفٍق ُيوشُك أْن َتداَعى عليكم األُمَ قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم: (

ٍة بنا يومئذٍ ، قال قلنا يا رسوَل اهللا: كام َتَداعى األََكَلُة عىل َقْصَعتِها قال صىل  ،َأِمْن ِقلَّ

يِل، ُتنَْتَزُع املهابُة  اهللا عليه وسلَّم: أنتم يومئٍذ كثٌري، ولكْن تكونوَن ُغثاًء كغثاء السَّ

كم، وُجيعُل يف قلوبكم الَوْهنُ  ، قال صىل اهللا وما الَوْهنُ  ال: قلنا:، قمن قلوب عدوِّ

 .)١()حبُّ احلياِة، وكراهيُة املوت عليه وسلَّم:

: غياُب كثري من رؤوس أهل العلم حينًا ، وقعودهم عن تبصري أمتنا  وأماَم هذا     

اإلسالمية يف االعتقاد أحيانًا ، ويف حالة غفلة رست إىل مناهج التعليم ، بضعف 

وتثبيت مسلَّامت االعتقاد يف أفئدة أوالد املسلمني ، وقيام التأهيل الَعَقدي ، 

 عوامل الصدِّ والصدود عن غرس عقيدة السلف وتعاهدها يف عقول األمة .

 يف أسباب متوُر باملسلمَني مورًا ، جيمعها غايتان :      

) بني املسلم والكافر، وبني السني الوالء والرباء( كرس حاجز :األوىل     

ِد باسموهو ما ُيسمَّ  ،والبدعي ) فُيكَرس حتت احلاجز النفيس: (ى يف الرتكيب املَُولَّ

 نبذ الشذوذ والتطرف) (القلوب تأليف) و (التسامح: (شعارات مضلَِّلة

) ونحوها من األلفاظ ذات الربيق ، والتي حقيقتها اإلنسانية) (والتعصب

 ستمسك بدينه .) جتتمع لغاية القضاء عىل املسلم امل مؤامراٌت ختريبية(

) حتى ينفرط العقد وتتمزق األمة ، ويسقط املسلم  األُميَِّة الدينية(  ُفُشو: الثانية     

بال ثمن يف أيدهيم وحتت لواء حزبياهتم ، إىل غري ذلك مما ُيعايشه املسلمون يف 
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ةقالب ( ) أفقدهتم التوازن يف حياهتم ، وزلزلت السند أزمة فكرية ُغثائية حادَّ

) كلٌّ بقدر ما علَّ من هذه األسباب وَهنََل ، وحدة العقيدةعي للمسلم (االجتام

َخُن ، وضعفت البصرية ، َوَوَجَد أهُل األهواء والبدع  َخُل ، وثاَر الدَّ فصاَر الدَّ

جماالً فسيحًا لنثر بدعهم ونرشها ، حتى أصبحت يف كفِّ كلِّ القٍط ، وذلك من 

خارج عن دائرة وقف العبادات عىل النصِّ ل عليه (كلِّ أمٍر تعبديٍّ ُحمَْدٍث ال دلي

 .)ومورده

! وعاثوا يف وسائل اإلعالم الفساد !! وظهر الزيغفامتدت من املبتدعة األعناق     

وجتارت األهواء بأقوام بعد أقوام ! فكم سمعنا بآالف من املسلمني ، وبالبلد من 

إلسالم ، إىل آخر ما هنالك من ديار اإلسالم ، يعتقدون ُطُرقًا ونَِحًال َحمَاها ا

عون مرارهتا   .   )٢(الويالت التي يتقلَُّب املسلمون يف حرارهتا ، ويتجرَّ

: تلفةما كثرت الدعوة إليه يف وسائل اإلعالم املخ :وإنَّ من أعظم هذه الويالت     

ح.. والتعددية يف احلوار الفكري.. .. والتسامالتعايش مع اآلخرين، واالنفتاح من

 .... الخ.. ونبذ كلِّ ما ُخيالف الفكر الوسطيحرتام الرأي اآلخر.. والتغيريوا

 :وقد يقول قائل     

ى (مثل هذه  ما فائدة إخراج      بالتعايش والتسامح الرسالة بكشف حقيقة ما ُيسمَّ

م ولن يأخر إال أن يشاء ) وأنَّ ذلك لن ُيقدِّ قريب بني الفرق املنتسبة لإلسالموالت

 .اهللا؟
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: قد دالَّ عىل أنه وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلَّم: أنَّ كتاب اهللا تعاىل واجلواب     

متمسكة باحلق الذي بعث اهللا به حممدًا صىل اهللا عليه  ال يزال يف هذه األمة طائفة

ٌة قائمٌة ( :كقوله صىل اهللا عليه وسلَّموسلَّم إىل قيام الساعة ،  تِي ُأمَّ ال َتَزاُل ِمْن ُأمَّ

م وال َمْن َخاَلَفُهْم ، حتَّى يأتَِيُهْم أمُر اهللا وُهم عىل  ُهم َمْن َخَذَهلُ بأمِر اهللا ال َيُرضُّ

 .)٣()ذلك

 .مع عىل ضاللة؟وأنَّ أمته صىل اهللا عليه وسلَّم ال جتت     

إنَّ ( حلديث ابن عمَر ريض اهللا عنهام أنَّ رسوَل اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم قاَل :     

تِي اهللا  َة حممٍد صىل اهللا عليه وسلَم عىل َضالَلٍة ، َوَيُد اهللا  -أو قال  -ال َجيَْمُع ُأمَّ ُأمَّ

 .)٤( )عىل اَجلامعةِ 

تِِه ( وقال صىل اهللا عليه وسلَّم :      ٍة قبِيل إالَّ كاَن له ِمْن ُأمَّ َما ِمْن َنبِيٍّ َبَعَثُه اهللا يف ُأمَّ

َا َختُلُف بُسنَّتِِه وَيقتُدوَن بَأْمِرِه ،  َيأخُذونَ  وَأصحاٌب  َحَواِريُّونَ  ِمن َبْعدِهِم  ُثمَّ إِهنَّ

بَِيِدِه َفهُ َْو  فَمْن جاَهَدُهمْ ما ال ُيؤَمُروَن ،  وَيفعلونَ َما ال يفعلوَن ،  يقولونَ ُخُلوٌف ، 

وليَس بقلبه فهو مؤمٌن ، وَمْن جاهدهم بلسانِه فهو مؤمٌن ،  وَمْن جاَهَدُهمْ ُمْؤمٌن ، 

 .)٥()َحبَُّة َخْرَدلٍ اَء ذلَك ِمَن اإليامِن ور
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فإذا حصل هذا ، اإليامُن بأنَّ هذا منكر ، وكراهته لذلك ،  :وإنكار القلب هو     

، وإذا َفَقَد القلب معرفة هذا املعروف وإنكار هذا املنكر كان يف القلب إيامن ، 

 .ارتفع هذا اإليامن من القلب

، وال يعرتفون بأنه ال يرتكون هذا املنكر ا أنَّ الناسأننا علمن :ثمَّ لو ُفرض     

، بل ذلك ال ُيسقط الرسالة وبيان العلم مل يكن ذلك مانعًا من إبالغ؟ منكر

، وال وجوب األمر والنهي ، يف إحدى الروايتني عن إمام أهل  وجوب اإلبالغ

 .)٦(السنة أمحد رمحه اهللا تعاىل ، وقول كثري من أهل العلم

 :قول ومن اهللا تعاىل وحده التوفيقأ هذه املقدمة: وبعد     

ى      .. اإلخاء .. التسامح.. االنفتاحالتعايش مع اآلخرين :إنَّ الدعوة إىل ما ُيسمَّ

.. نبذ )٩(العاملية ،)٨(.. اإلنسانية.. احلرية.. املساواة.. السالم العاملي)٧(الديني
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، نبذ حرتام الرأي اآلخر.. التغيريوار الفكري ، االتعصب الديني ، التعددية يف احل

 .)١٠(... الختبادل احلضارات والثقافات، كل ما ُخيالف الفكر الوسطي

ى () من يدعو إىل هذا الفكر)١١(ولعلَّ (      التعايش مع : جيهل أنَّ املناداة بام ُيسمَّ

وحدة ) إىل ()١٢(هي من دعوة الداعني) (... إلخ، واحرتام الرأي اآلخراآلخرين

 .)١٤())١٣(ناألديا

ُيدركها العوام  ،احًا، وردة ظاهرةفرًا ُبوكُ  )١٥(وملَّا كانت الدعوة إىل وحدة األديان     

، رون هلا عىل إجياد ذرائع مبطَّنة، لذا فقد حرص املنظِّ فضًال عن اخلواص

 .للوصول إىل مآرهبم يف هذه الدعوةواستحداث وسائَل مقنعة 

هر برضورة التعايش عالم وغريهم ، ُجيالذا نجد بعض اجلهلة من أرباب اإل     

 .)األديان!بني (َمَع َمْن ؟) (

 اإلسالم ، ووجوب رضورة التعايش مع مجيع الفرق املنتسبة إىل: وقبل ذلك     

 .)١٦(!!؟احرتام آرائها
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هي من أشدِّ ما ابُتَيل به بجذورها ، وشعاراهتا ، ومفرداهتا ،  الدعوةإنَّ هذه (     

قد اجتمعت ،  واملكيدة املهولة،  الدعوة اآلثمة.. وهذه نا هذااملسلمون يف عرص

، وال  فال والَء ، وال براءَ ،  وفاسد التأويل،  واالنتحال،  فيها باليا التحريف

، وال لتعبدات  فضًال عن سني وبدعيتقسيم للمأل إىل مسلٍم وكافٍر أبدًا ، 

 اخلالئق إىل حق وباطل.

، وصاغوا له كوكبة من الدعايات ،  الشعاراتونصبوا لذلك جمموعة من      

إىل آخر ما هنالك وعقدوا له املؤمترات ، والندوات ، واجلمعيات ، واجلامعات ، 

ية ، وما  من خمططات وضغطوط ، ومباحثات ظاهرة ، أو خفية ، ُمعَلنة ، أو رسِّ

 .   وشاَع واشتهرَ ،  ظهَر أمرها وانتَرش يتبع ذلك من خطوات نشيطة ، 

، حلديث ابن  لن جتتمع عىل ضاللة، أمة اإلسالم ،  وإنَّ هذه األمة املرحومة     

تِي (عمَر ريض اهللا عنهام أنَّ رسوَل اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم قاَل:  إنَّ اهللا ال َجيَْمُع ُأمَّ

َة حممٍد صىل اهللا عليه وسلَم عىل َضالَلٍة ، َوَيُد اهللا عىل اَجلامعةِ  -أو قال  -  .)١٧()ُأمَّ

من ، حتى تقوم الساعة ، طائفة ظاهرة عىل احلق  -بحمد اهللا  -وال يزاُل فيها      

أهل العلم والقرآن ، واهلدى والبيان ، تنفي عن دين اهللا حتريف الغالني ، وانتحال 

، فكان حقًا علينا وعىل مجيع املسلمني : التعليم ، املبطلني ، وتأويل اجلاهلني 
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ر فقد إلرشاد ، وصد العاديات عن دين اإلسالم ، والبيان ، والنصح ، وا ومن حذَّ

 .)١٨()برشَّ 

 : هو )١٩(إنَّ الدعوة للتعايش مع اآلخرين واحرتام الرأي املخالف: أهيا املسلمون     

عبارة عن إنكار ألحكام كثرية معلومة من الدين بالرضورة ، منها :      

 .)٢٢(م) تكفريه)٢١(وعدم) مواالة الكفار، ()٢٠(استحالل(

 .))٢٣(تبديعهم وتفسيقهماملبتدعة والفسقة ، وعدم ( ومواالة     

هـ ١٦/٥/١٤٢٦م اخلميس يف يو ٢٣وص ١وقد نرشت جريدة الوطن ص     

لقاء أهبا للحوار الوطني يدعو إىل تغيري اخلطاب الذي يصف غري : (١٧٢٨العدد 

 .)؟!!املسلم بالكافر

د ردَّ عليهم إالَّ سامحة شيخنا صالح بن وال أعلُم أحدًا من علامء هذه البال     

حيث دعاهم إىل التوبة إىل اهللا تعاىل ، وبنيَّ أنَّ  –وفقه اهللا تعاىل  –فوزان الفوزان 

ة هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وسلَّم ، ُينظر رّد الشيخ يف جريدة  هذا من املُحادَّ

 هـ .٢٣/٥/١٤٢٦يف  ١٧٣٥الوطن عدد 
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، وهذا )٢٥(... إلخباإلرهاب ووسمه، يف سبيل اهللا وتوابعه اجلهاد إلغاء )٢٤(و     

فلسطني  ُمسموٌع يف إذاعات كثري من الدول العربية من تسمية املُجاهدين يف

 .واإلرهابيني!، واملُسلَّحني، والعراق وكشمري والشيشان.. باملقاتلني

م الرأي ، واحرتايش مع اآلخرينالدعوة للتعاأنَّ حقيقة ( :وليعلم كل مسلم     

ة الغاية )٢٦()املُخالف ؟ تربُز يف هي دعوة فلسفيَّة النزعة، سياسيَّة النشأة، إحلاديَّ

م ، فهأخذ املنافقون ثأرهم من املسلمني: عقيدًة، وأرضًا، وُملكاً لباس جديد لي

      : يستهدفون اإلسالم واملسلمني يف

، ويف أهل سلمني عامةامل )٢٧(، والبلبلة يفإجياد التشويش عىل اإلسالم/أوالً      

سلُم بني نفس السنة خاصة ، وشحنهم بسيل من الشبهات والشهوات ، ليعيش امل

 .نافرة ، ونفس حارضة

 قُرص مدِّ مذهب أهل السنة واجلامعة واحتواؤه ./ثانياً      

مستهدفة إبرام القضاء عىل مذهب ) اإلسالم من القواعد ، )٢٨(تأيت عىل/(ثالثاً      

ونزع اإليامن من  -عامة  – ووهن املسلمني -خاصة  – ندراسهأهل السنة وا

 .قلوهبم َوَوأِده
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، إلحالل  حلُّ الرابطة اإلسالمية بني العامل اإلسالمي يف شتَّى بقاعه/رابعاً      

ة اليهود والنصارى ، أخوة الوطن .  األخوة البلدية اللعينة : أخوَّ

 .)٢٩()(فالدين هللا، والوطن للجميع!     

قهم اهللا تعاىل كف أقالم املسلمني وألسنتهم عن تبديع وتفسيق/خامساً        من فسَّ

رهم اهللا تعاىل ورسوله )٣٠(فضًال عنورسوله صىل اهللا عليه وسلَّم ( ) تكفري من كفَّ

صىل اهللا عليه وسلَّم ، إن مل ُيؤمنوا بمذهب أهل السنة ، ويرتكوا ما سواه من 

 .املذاهب واألديان

 تهدُف هذه النظرية إبطال أحكام اإلسالم املفروضة عىل املسلمنيتس/سادساً      

أمام الكافرين من اليهود والنصارى وغريهم ، وأمام املبتدعة ممن ينتسب 

لإلسالم ، من وجوب دعوهتم ومناصحتهم ، فإن مل يستجيبوا فيجُب عداوهتم 

 .)٣١(وبغضهم ، والترصيح هلم بالعداوة والبغض
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من عبد العزيز بن عبد اهللا ( :بدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىلع قال سامحة الشيخ     

، شيخ األزهر ،  بن باز إىل حرضة األخ سامحة الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق

 .وفقه اهللا للخري

 سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .      

دية يف رة السعو: فقد اطلعت عىل مقالة لسامحتكم نرشهتا صحيفة اجلزيأما بعد     

عالقة اإلسالم : هـ بعنوان ١٤١٥/  ٥/  ١٦عددها الصادر يف يوم اجلمعة 

 .باألديان األخرى

هَورَ        اإلسالم حيرص عىل أن يكون أساس عالقاته: َد يف أوهلا من كالمكم ما نصُّ

، ألن اإلنسان  السالم العام ، والود والتعاونمع األديان والشعوب األخرى هو 

مه اهللاعمومًا يف نظر  ،  تعاىل وفضله عىل كثري من خلقهاإلسالم هو خملوق عزيز كرَّ

  يدل هلذا قول اهللا تعاىل يف سورة اإلرساء :                 

                             

      ُيعدُّ رباطًا والتكريم اإلهلي لإلنسان بخلقه وتفضيله عىل غريه

، فإذا سمعوا بعد ذلك قول اهللا ساميًا ، يشدُّ املسلمني إىل غريهم من بني اإلنسان 

  :عاىل يف سورة احلجراتت                      

                           

أصبَح واجبًا عليهم أن يقيموا عالقات املودة واملحبة مع غريهم من أتباع 
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األخوة اإلنسانية ،  ، والشعوب غري املسلمة ، نزوالً عند هذهالديانات األخرى 

  إلخ . هو معنى التعارف الوارد يف اآلية. .وهذا 

رين كثريًا ما تضمنته هذه اجلمل من املعاين املُخالفة لآليات القرآنية       ولقد كدَّ

، ورأيُت من النصح لسامحتكم التنبيه عىل ذلك : فإنه ال خيفى  واألحاديث النبوية

أوجَب عىل املؤمنني ُبغَض الكفار ، ومعاداهتم ،  أنَّ اهللا سبحانه قد عىل سامحتكم

      :، كام يف قوله عز وجلوعدم مودهتم ومواالهتم

         

           وقال سبحانه يف ،

          : سورة آل عمران

            

           وقال ،

       : سبحانه يف سورة املمتحنة
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   : اآلية ، وقال سبحانه يف سورة املجادلة             

                              

         . اآلية   

فهذه اآليات الكريامت وما جاء يف معناها من اآليات األخرى ، كلُّها تدلُّ عىل      

ملؤمنني حتى يؤمنوا وجوب بغض الكفار ، ومعاداهتم ، وقطع املودة بينهم وبني ا

الذي دلَّت عليه آية احلجرات فال يلزم منه املودة وال  فأما التعار ،باهللا وحده

املحبة للكفار ، وإنام تدلُّ اآلية : أنَّ اهللا جعل بني آدم شعوبًا وقبائل ، ليتعارفوا ، 

، كالبيع والرشاء وتبادل السفراء ،  فيتمكنوا من املعامالت اجلائزة بينهم رشعاً 

.. وغري ذلك من العالقات التي ال وأخذ اجلزية من اليهود والنصارى واملجوس .

 يرتتب عليها مودة وال حمبة . 

ال يدل عىل جواز إقامة عالقة املودة وهكذا تكريم اهللا سبحانه لبني آدم      

له اهللا  جنس بني آدم، وإنام يدل ذلك عىل أن واملحبة بني املسلم والكافر  قد فضَّ

 عىل كثري من خلقه . 
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مة وغريها  من اآليتني فال جيوُز أن ُيستنبط      ما ُخيالف اآليات املحكامت املتقدِّ

الدالة عىل وجوب ُبغِض الكفار يف اهللا ومعاداهتم ، وحتريم مودهتم ومواالهتم ، ملِا 

 بينهم وبني املسلمني من البون العظيم يف الدين . 

ُق بعضه بعضًا ، وتفسري والواجُب عىل أهل العلم       املشتبه تفسري القرآن بام ُيصدِّ

  باملحكم ، كام قال اهللا جل وعال :                 

                                    

                         اآلية ، مع أنَّ احلكم بحمد اهللا يف

اآليات املحكامت املذكورة وغريها واضٌح ال شبهة فيه ، واآليتان اللتان يف 

   التعارف والتكريم ، ليس فيهام ما ُخيالف ذلك .

ه : وقد و      غريهم من أتباع  فنظرة املسلمني إذن إىلرد يف املقال أيضًا ما نصُّ

والعمل بالرسالة  يف اإليامن باهللاليهودية والنرصانية هي نظرة الرشك إىل رشكائه 

 . التي ال ختتلف يف أصوهلا العامةاإلهلية 

حكٌم ُخمالٌف للنصوص الرصحية يف دعوة  -كام ال خيفى عىل سامحتكم  - وهذا      

، وتسمية َمْن َملْ اهللا عليه وسلَّم صىل أهل الكتاب وغريهم إىل اإليامن باهللا ورسوله 

اراً   .  يستجب منهم هلذه الدعوة ُكفَّ

التي جاءت هبا األنبياء قد ُنسخت برشيعة حممد  ومن املعلوم أنَّ مجيع الرشائع     

صىل اهللا عليه وسلم ، فال جيوُز ألحد من الناس أن َيعمل بغري الرشيعة التي جاء 

لصحيحُة عن النبيِّ صىل اهللا عليه وسلم كام قال هبا القرآُن الكريُم والسنُة ا
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               سبحانه :

           ،وقال تعاىل:  

            

   : وقال سبحانه ،             

                             

                             

      : وقال سبحانه ،                  

         : وقال سبحانه ،               

                 يف  اليهود والنصارى اآلية ، وقال عن

 : سورة التوبة                        

                                     

       . واآليتني بعدها ،  

باختاذهم  كلُّها تدلُّ عىل كفر اليهود والنصارىواآلياُت يف هذا املعنى كثرية ،      

أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهللا ، وقول اليهود : عزيٌر ابن اهللا ، وقول 

النصارى : املسيُح ابن اهللا ، وتكذيبهم ملحمد صىل اهللا عليه وسلم ، وعدم إيامهنم 

 هللا منهم لإلسالم . به إالَّ َمن هداه ا
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عن النبيِّ صىل اهللا عليه وسلم أنه قال : (  )٣٢(وقد روى مسلم يف صحيحه      

والذي نفُس حممٍد بيده ال َيسمُع يب أحٌد من هذه األمة هيوديٌّ وال نرصاينٌّ ثمَّ 

 ) . َيموُت وَملْ ُيؤمن بالذي ُأرسلت به إال كاَن ِمن أهِل النار

َلعَن اهللا اليهوَد عن النبيِّ صىل اهللا عليه وسلم أنه قال : (  )٣٣(ويف الصحيحني      

الة عىل كفر اليهود  والنصارى اختذوا قبوَر أنبيائهم مساجد ) ، واألحاديث الدَّ

 والنصارى ، وأهنم أعداٌء لنا كثرية . 

وإباحة اهللا سبحانه للمسلمني طعام أهل الكتاب ونساءهم املحصنات منهنَّ      

بر اآليات ،  ال تُدلُّ  عىل جواز مودَّهتم وحمبتهم ، كام ال َخيفى عىل كلِّ َمن تدَّ

ُه من النظر والعناية ، وبذلك كلِّه يتبني لسامحتكم خطأ ما ورد  وأعطى املقام حقَّ

 يف املقال من : 

القول بأنَّ الود واملحبة من أساسيات العالقة يف اإلسالم بني األديان  - ١     

 .  والشعوب

احلكم ألتباع اليهودية والنرصانية باإليامن باهللا ، والعمل بالرسالة اإلهلية  - ٢     

 .  التي ال ختتلف يف أصوهلا العامة

وتواصيًا باحلقِّ كتبُت لسامحتكم هذه الرسالة ، راجيًا من سامحتكم إعادة      

ص ، النظر يف كالمكم يف هذين األمرين ، وأن ترجعوا إىل ما دلَّت عليه النصو

                                                 

������������������������������������������������������������������������������������������ 

�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 



 

 

�� 

وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم يف الكلمة املذكورة ، براءة للذمة ، ونصحًا 

لألمة ، وذلك مما ُحيمد لكم إن شاء اهللا ، وهو يدلُّ عىل قوة اإليامن ، وإيثار احلق 

عىل غريه متى ظهرت أدلته ، واهللا املسئول بأسامئه احلسنى وصفاته العىل ، أن 

سلمني ملعرفة احلقِّ واتباعه ، وأن َيُمنَّ علينا مجيعًا يوفقنا وإياكم وسائر علامء امل

بالنصح له ولعباده ، وأن جيعلنا مجيعًا من اهلداة املهتدين ، إنه جواد كريم ، وصىل 

 .  )٣٤(› اهللا وسلم عىل نبينا حممد ، وآله وصحبه 

 تستهدف كفَّ ونسيان املسلمني عن ذروة سنام اإلسالم : اجلهاد يف/  سابعاً      

) الكافرين واملبتدعة أعداء اهللا ورسوله صىل اهللا ) ٣٥(، وكم يف ( جماهدة  سبيل اهللا

عليه وسلَّم واملؤمنني من ( إرهاب ) هلم ، وإدخال للرعب يف قلوهبم ، فينترص به 

 اإلسالم ، وُيَذلُّ به أعداُؤه ، وَيْشِف اهللا به صدوَر قوٍم مؤمنني .

مواقفهم ، لظهور تفريطهم يف  سلمني هبذه القوة الرشعيةَفَوا َعَجَبًا من تفريط امل     

 : املتهالكة

 : اغتيال اجلهاد ووأده . موقِف      

) كلمة اإلسالم ، أو  )٣٦(: تأويل اجلهاد بالدفاع ، ال لالستسالم ( عىل  وموقِف      

 إن مل ُيسلموا . -ممن جيوز قبوهلا منهم  - اجلزية 

 ) للتنفري منه . اإلرهاباسم ( : تلقيب اجلهاد ب وموقِف      
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 ‹)  )٣٨(، ( والذي  الوالء والرباء )٣٧(تستهدف هدم قاعدة اإلسالم وأصله / ثامنًا      

ليس يف كتاب اهللا تعاىل حكٌم فيه من األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم ، بعد 

 . )٣٩( › وجوب التوحيد وحتريم ضده

كرس حاجز براءة املسلمني من الكافرين ، ( : إىل  فرتمي هذه النظرية املاكرة     

) والتديُّن بإعالن  )٤١() املبتدعة وأصحاب الكبائر ( ومفاصلتهم  )٤٠(والرباءة من 

بغضهم وعداوهتم ، والبعد عن مواالهتم وتوليهم وموادَّهتم وصداقتهم ، بعد 

 دعوهتم .

نجتمع فيام  ‹) :  )٤٢(رق ثمَّ إنَّ القاعدة التي جيتمع عليها ( املتحاورون بني الف     

 ؟ .اتَّفقنا عليه ، ويعذُر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا عليه 

) قواطع األحكام يف  )٤٣(وهذا تقعيد حادٌث فاسٌد ، إذ ال ُعذَر ملَِن خالف ( يف      

ال يسوُغ العذر وال التنازُل عن مسلَّامت االعتقاد ،  فإنه بإمجاع املسلمنياإلسالم ، 

 .  )٤٤( ›ُتنابذ أصًال رشعيًا وُجتادل دونه بالباطل ؟ وكم من فرقة 

ِة هيود      ِب ُحجَّ  ؟ . وُأعيُذ باهللا تعاىل كلَّ مسلم من َتَرسُّ
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فهم خمتلفون عىل الكتاب ، ُخمالفون للكتاب ، ومع هذا ُيظهرون الوحدة      

هبم اهللا تعاىل ، فقال سبحانه :      واالجتامع ، وقد كذَّ

  : وكان من أسباب لعنتهم ما ذكره اهللا تعاىل بقوله     

    . اآلية 

املؤمُن (: سالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلوإنَّ املؤمن للمؤمن كام قال شيخ اإل     

الَوَسُخ إال بنوٍع من  ، وقد ال ينقلعُ دامها األخرىن كاليدين َتغسُل إحللمؤم

، ما َنحمُد معه ذلك ذلك ُيوجب من النظافة والنعومة ، لكنَّ اخلشونة

 .)٤٥()التخشني

َر صاحب بدعة فقد أعان عىل (وقال إبراهيم بن ميرسة رمحه اهللا تعاىل :       من وقَّ

املؤمن يقف عند (اىل :، وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا تع )٤٦()هدم اإلسالم

، وقال عبد اهللا بن  )٤٧()وَمن َدَخَل عىل صاحب بدعة فليست له ُحرمةالشبهة ، 

، فبلَغ ذلك ابن  أكلُت عند صاحب بدعة أكلة(عمر الرسخيس رمحه اهللا تعاىل : 

 . )٤٨( )ال كلَّمته ثالثني يوماً املبارك ، فقال : 
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م أمحد : أرى رجًال من أهل السنة وقال اإلمام أبو داود صاحب السنن لإلما     

، أو تعلمه أن الرجل الذي  ال( مع رجل من أهل البدعة ، أترك كالمه ؟ قال :

، قال ابن  وإال فأحلقه بهكالمه فكلِّمه ،  فإْن َتَركَ رأيته معه صاحب بدعة ، 

 . )٤٩()املرء بخدنهمسعود: 

، قال  رجل عىل املبتدع فهو ُحيبُّهإذا سلَّم ال(وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل :      

النبيُّ صىل اهللا عليه وسلم : أال أدلكم عىل ما إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم 

 . )٥٠()بينكم

: ثة الذين خلِّفوا ريض اهللا عنهموقال اإلمام البغوي تعليقًا عىل حديث الثال     

د مضت الصحابة .. وقوفيه دليٌل عىل أن هجران أهل البدع عىل التأبيد(

عىل معاداة أهل البدعة  جممعني متفقنيوالتابعون وأتباعهم وعلامء السنة عىل هذا، 

 .)٥١()ومهاجرهتم

 )إذا ماَت صاحب بدعٍة فقد ُفتَح يف اإلسالم فتٌح ( :وقال اخلطيب والديلمي     

)٥٢(. 

 .فكيف بالداعي هلا؟!     
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والفسق بني أهل السنة ويف  تستهدُف بثَّ ونرش كتب أهل البدع/  تاسعاً      

 . )٥٣( مكتباهتم

 هـ رمحه اهللا تعاىل :٦٢٠قال أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس ت     

، وترك اجلدال واخلصومات يف الدين ،: هجران أهل البدع، ومباينتهمومن السنة(

 ، وكل حمدثة يف الدين، واإلصغاء إىل كالمهموترك النظر يف كتب املبتدعة

 .)٥٥(حتريم النظر يف كتب أهل الكالم، وله رمحه اهللا كتاب لطيف بعنوان : )٥٤()بدعة

قال املروزي : قلُت ألمحد رمحه اهللا (وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل :     

 . )نعم؟ قال : استعرُت كتابًا فيه أشياء رديئة ، ترى أْن أخرقه أو أحرقه تعاىل : 

وكلُّ هذه الكتب املتضمنة ملخالفة السنة : غري مأذون فيها ، بل (وقال أيضًا :      

ق الصحابة ريض اهللا مأذون يف حمقها وإتالفها ، وما عىل األمة أّرض منها  ، وقد حرَّ

عنهم مجيع املصاحف املخالفة ملصحف عثامن ريض اهللا تعاىل عنه ، ملََّا خافوا عىل 

ق فكيف لو رأوا هذه الاألمة من االختالف ،  كتب التي أوقعت اخلالف والتفرُّ

  .)٥٦()بني األمة
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، واستعالئه ، وظهوره ومتيزه ، بجعل  تستهدف إسقاط جوهر اإلسالم/عارشاً      

دين اإلسالم املحكم املحفوظ من التحريف والتبديل ، يف مرتبة متساوية مع غريه 

ف منسوخ ، بل مع العقائد الوثنية األخرى ، وجعل م ذهب أهل من كل دين حمرَّ

 السنة يف مرتبة متساوية مع املذاهب الفاسدة .

: أنَّ من َمل يتَّبع النبيَّ  وقد قام أحد ُدعاة التقارب مع اآلخر بنرش مقاٍل ذكر فيه     

 صىل اهللا عليه وسلم ومل ُيطعه ، بل بقي هيوديًا أو نرصانيًا فهو عىل دين حق ؟ .

 : هذا البيان رمحه اهللا تعاىلاهللا بن باز عبدالعزيز بن عبد سامحة شيخنافأصدر      
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( احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني نبينا      

: فقد اطلعُت عىل املقال املنشور أما بعد  حممد ، وعىل آله وصحبه أمجعني ،

من هـ كتبه ٥/٦/١٤١٥) وتاريخ  ٥٨٢٤بجريدة الرشق األوسط بعددها رقم ( 

ى نفسه : عبد الفتاح احلايك حتت عنوان : (   ) . الفهم اخلاطئَسمَّ

ص املقال :       ملِا هو معلوٌم من دين اإلسالم بالرضورة ، وبالنصِّ  إنكارهوملخَّ

 وادعاؤهرسالة حممد صىل اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ،  وهو عمومُ واإلمجاع ، 

يه وسلم ومل ُيطعه ، بل بقي هيوديًا أو نرصانيًا فهو أنَّ من َمل يتَّبع حممد صىل اهللا عل

عىل ربِّ العاملني سبحانه يف حكمته يف تعذيب الكفار  تطاولعىل دين حق ، ثمَّ 

 والعصاة وجعل ذلك من العبث . 

ها بام  بتحريفوقد قام       النصوص الرشعية ووضعها يف غري مواضعها ، وفرسَّ

الرشعية والنصوص الرصحية الدالة عىل عموم ُيمليه هواه ، وأعرض عن األدلة 

رسالة حممد صىل اهللا عليه وسلم ، وعىل كفر من سمع به ومل يتَّبعه ، وأنَّ اهللا ال 

يقبل غري اإلسالم دينًا ، إىل غري ذلك من النصوص الرصحية التي أعرض عنها ، 

ال .   لينخدع بكالمه اجلهَّ

عن اإلسالم ، وتكذيٌب هللا سبحانه وهذا الذي فعله كفٌر رصيٌح ، وردٌة      

كام َيعلُم ذلك َمن قرأ املقال من أهل العلم  صىل اهللا عليه وسلم ،ولرسوله 

عىل ويلِّ األمر إحالته للمحكمة الستتابته واحلكم عليه بام  واإليامن ، والواجب

ر .   يقتضيه الرشع املطهَّ
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ىل اهللا عليه وسلم ، ووجوب واهللا سبحانه وتعاىل قد بنيَّ عموم رسالة حممد ص     

، ى مسكة من علم من املسلمنياتباعه عىل مجيع الثقلني ، وذلك ال جيهله َمن له أدن

   قال اهللا تعاىل :                   

                             

                          ،

 وقال تعاىل :                       تعاىل : ، وقال

                               وقال ،

 : تعاىل                                

  : وقال تعاىل ،                     وقال ،

 : اىلتع                  وقال تعاىل ،:      

                                    

                وقال سبحانه ،:        

                       . 

، أنَّ النبي صىل اهللا عليه  وروى البخاري ومسلم ، عن جابر ريض اهللا عنه     

عب مسريَة شهر ، وسلم قال : (  ْ ُيعطهنَّ أحٌد قبيل : ُنرصُت بالرُّ ُأعطيُت مخسًا َمل

تي أدركته الصالُة فلُيصلِّ  وُجعلت يل األرُض مسجدًا وطهورًا ، فأيُّام رجٍل من ُأمَّ
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وكان النبيُّ ُيبعُث إىل  ، وُأحلَّت يل املغانُم وَمل ُحتل ألحد قبيل ، وُأعطيُت الشفاعَة ،

ة  . )٥٧()  قومه خاصة وبعثُت إىل الناس عامَّ

وهذا بياٌن رصيٌح لعموم وشمول رسالة نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم إىل      

مجيع البرش ، وأهنا َنسخت مجيع الرشائع املتقدمة ، وأنَّ من َمل َيتَّبع حممد صىل اهللا 

  ، قال تعاىل : اص مستحق لعقابهومل ُيطعه فهو كافٌر ععليه وسلم     

                 : وقال تعاىل ،           

                     . 

  وقال تعاىل :                              

          : وقال تعاىل ،          

              . واآليات يف هذا املعنى كثرية ،   

سبحانه قد قرن طاعة الرسول صىل اهللا عليه وسلم بطاعته ، وبنيَّ أنَّ من  واهللا     

  اعتقد غري اإلسالم فهو خاٌرس ال يقبل منه رصف وال عدل ، فقال تعاىل :  

                                 ،

   ل تعاىل :وقا            . 

  وقال تعاىل :                           

                       : وقال تعاىل ،     
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      . 

والذي ( أنَّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال :  )٥٨(وروى مسلٌم يف صحيحه      

من هذه األمِة هيوديٌّ وال نرصاينٌّ ثم يموُت ومل أحٌد ال َيسمُع يب نفُس حممٍد بيده 

 ُيؤمن بالذي ُأرسلُت به إال كاَن من أصحاِب النار ) .

وقد بنيَّ رسوُل اهللا صىل اهللا عليه وسلم بفعله وقوله بطالن ديانة َمن َمل يدخل      

ر ، يف دين اإلسالم ، فقد حارَب اليهود والنصارى ، كام حارَب غريهم من الكفا

وأخذ ممن أعطاه منهم اجلزية حتى ال َيمنعوا وصول الدعوة إىل بقيتهم ، وحتى 

أن يصدوه أو يمنعوه أو  يدخل من شاء منهم يف اإلسالم دون خوف من قومه

 يقتلوه.

، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال : ( بينام نحُن  )٥٩(وقد روى البخاري ومسلم      

،  انَطلُِقوا إىل هيودَ رسوُل اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم فقاَل : يف املسجِد إْذ َخَرَج علينا 

فخرجنا َمَعُه ، حتَّى جئنا بيت املدراس ، فقام النبيُّ صىل اهللا عليه وسلَّم فناداهم : 

، فقالوا : قد بلَّغَت يا أبا القاسِم ، فقال صىل اهللا يا معَرش هيوَد َأسلُِموا َتْسَلُموا 

ثمَّ قاَل ، فقالوا : قد بلَّغَت يا أبا القاسم ،  ثمَّ قاهلا الثانية، ريُد ذلَك أُ  عليه وسلم :

 .  ) احلديث الثالثة
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: أنه صىل اهللا عليه وسلم ذهب إىل أهل الديانة من اليهود يف بيت  واملقصود     

رها عليهم ،  أسلموا تسلموامدراسهم فدعاهم إىل اإلسالم ، وقال هلم : (  ) وكرَّ

كتابه إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم ، وُخيربه أنه إن امتنع فإنَّ عليه وكذلك بعث ب

الذين امتنعوا من اإلسالم بسبب امتناعه منه ، فقد روى البخاري ومسلم يف إثم 

، أنَّ هرقل دعا بكتاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، فقرأه فإذا  )٦٠(صحيحيهام 

َبَع اُهلَدى ِمْن حممٍد عبد اهللا ورسوله إىل فيه : (  هرقَل عظيِم الروِم ، سالٌم عىل من اتَّ

تني ، فإْن  ا بعُد : فإينِّ أدعوَك بِدعايِة اإلسالِم ، َأْسلِْم َتْسَلْم ُيؤتَك اهللا أجَرَك مرَّ ، أمَّ

   )٦١(تولَّيَت فإنَّ عليَك إثَم األَِرِيِسيَِّني                    

                                     

                         وا ) ، ثمَّ ملََّا تولَّ

سالم قاتلهم صىل اهللا عليه وسلم هو وأصحابه ريض اهللا ورفضوا الدخول يف اإل

 عنهم وفرض عليهم اجلزية . 

وأهنم عىل دين باطل بعد نسخه بدين حممد صىل اهللا عليه  ولتأكيد ضالهلم     

هيديه  وسلم أمَر اهللاُ املسلَم أن َيسأل اهللا يف كلِّ يوم ويف كل صالة ويف كل ركعة أن
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املتقبَّل ، وهو : اإلسالم ، وأن ُجينِّبه طريق املغضوب الرصاط املستقيم الصحيح 

ون عليه ،  عليهم ، وهم : اليهود وأشباههم الذين يعلمون أهنم عىل باطل وُيرصُّ

وُجينبه طريق الضالني الذين يتعبَّدون بغري علم ويزعمون أهنم عىل طريق هدى 

األخرى التي  وهم عىل طريق ضاللة ، وهم : النصارى ، ومن شاهبهم من األمم

  . )٦٢(تتعبَُّد عىل ضالل وجهل 

ليعلم املسلُم علم اليقني أن كلَّ ديانة غري اإلسالم فهي باطلة ، وأنَّ  وكلُّ ذلك     

كلَّ من يتعبَُّد هللا عىل غري اإلسالم فهو ضال ، وَمن َمل يعتقد ذلك فليس من 

 املسلمني . 

 لسنة . واألدلة يف هذا الباب كثرية من الكتاب وا     

أن ُيبادر بالتوبة النصوح ، وأن  -عبد الفتاح  - فالواجب عىل صاحب املقال      

يكتب مقاالً ُيعلن فيه توبته ، ومن تاب إىل اهللا توبة صادقة تاب اهللا عليه ، لقول 

                                                 

� ����� ����� ��������������������������������� ���������� � �  ����������� ���

���������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������� �������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ����������������������������� ���������������������� ������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������� �

 



 

 

�� 

 اهللا سبحانه :                            ،

 وقوله سبحانه :                         

                            ولقول ،

ه ، والتوبُة هتدُم ما كان اإلسالُم هيدُم ما كان قبل النبيِّ صىل اهللا عليه وسلم : (

،  )٦٤() نب كمن ال ذنَب لهالتائُب من الذ، وقوله صىل اهللا عليه وسلم : ( )٦٣( )قبلها

 واآليات واألحاديث يف هذا املعنى كثرية . 

وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ُيرينا احلقَّ حقًا ويرزقنا اتباعه ، وأن ُيرينا الباطَل      

باطًال ويرزقنا اجتنابه ، وأن َيُمنَّ علينا وعىل الكاتب عبد الفتاح وعىل مجيع 

وأن ُيعيذنا مجيعًا من ُمضالت الفتن وطاعة اهلوى  املسلمني بالتوبة النصوح ،

والشيطان ، إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه ، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد ، وعىل آله 

 .   )٦٥(وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ) 

تستهدف السامح للكفار بإقامة شعائر دينهم يف أرض اجلزيرة /  احلادي عرش     

، ويف بالد املسلمني عامة ، والسامح ببناء معابدهم ، فضًال عن السامح  خاصة
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قامة حسينيات هلم وإظهار لبعض الفرق املنتسبة لإلسالم كالروافض بإ

 .شعائرهم

 ٢٣هـ ص١٦/٥/١٤٢٦يف  ١٧٢٨وقد ذكرت جريدة الوطن يف عددها رقم      

 : عن اللقاء الثاين التحضريي ملؤمتر احلوار الوطني اخلامس 

ناقش احلاجز النفيس الذي ينتج عن عدم السامح لغري املسلمني بمامرسة (      

 ) .شعائرهم 

( قالت سيدة حمسن أبو طالب : إنَّ عدم السامح لغري املسلمني بمامرسة      

شعائرهم الدينية خيلق حاجزًا نفسيًا كبريًا لدهيم جتاه اإلسالم ، ِممَّا ُيؤدِّي إىل 

أنه ليس رشطًا أن ُتقام هلم دور  وأضافتاإلسالم فيام بعد ،  صعوبة دعوهتم إىل

دت  أبو طالب عىل أنَّ ذلك َخيلق نظرة  -سيدة  -عبادة داخل السعودية ، وشدَّ

 فوقية لدهيم جتاه اإلسالم .. ) انتهى .

 - قال سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار ، رئيس القضاة      

ع بأرض لكنيسة - رمحه اهللا تعاىل  : يف حكم من تربَّ

 ( من حممد بن إبراهيم إىل حرضة صاحب اجلاللة امللك املعظم ... أيده اهللا .     

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد :     

مع أنه  - احلياة اللبنانية  -فأرفع جلاللتكم من طيه قصاصة ما نرش يف جريدة      

عتم عىل هذا اخلرب يف اجلريدة املذكورة قبل كتايب هذا ، يغلب عىل ظني أنكم اطل

وإىل اهللا املشتكى مما جلبه أعداء اإلسالم من هذه األمور التي َمتسُّ الشعور الديني 

 



 

 

�� 

إىل الغاية ، نسأل اهللا أن حيفظ اإلسالم عن كيدهم ، ويرجع عليهم ما يكيدونه له 

 باخلسار والدمار إنه خري مسئول .

 . نعوذ باهللا من احلور بعد الكور...  ٌة رصحيٌة منوهذه ردَّ      

   وقد قال اهللا تعاىل :                         

                          

                                 

                             

                       . 

وتعلمون حفظك اهللا ما جيب عليكم جتاه هذا األمر اخلطري من اإلنكار غريًة      

لدين اإلسالم الذي رضيه اهللا دينًا لعباده املؤمنني ، ومنَّ عليكم به وجعلكم 

أنصارًا ومحاة له ، إننا هنيب بشهامتكم وبغريتكم أن ُتبادروا باإلنكار عىل هذا 

فظ بكم اإلسالم واملسلمني ، والسالم عليكم الرجل ، وأرجو اهللا أن حيفظكم وحي

 .   )٦٦(ورمحة اهللا ) 

)  ٢١٤١٣العلمية واإلفتاء الفتوى رقم (  للبحوث الدائمة وصدر من اللجنة     

 هذا نصها :  بشأن املعابد الكفرية مثل الكنائس ١/٤/١٤٢١يف 
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د : فقد اطَّلعت احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده .. وبع     

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عىل ما ورد إىل سامحة املفتي العام من 

 ٨٦العلامء برقم (  عدد من املستفتني املقيدة استفتاءاهتم يف األمانة العامة هليئة كبار

) وتاريخ  ١٣٢٨ – ١٣٢٧ -  ١٣٢٦هـ ورقم ( ٥/١/١٤٢١) وتاريخ 

املعابد الكفرية يف جزيرة العرب مثل : بناء بشأن حكم بناء هـ ٢/٣/١٤٢١

ص صاحب  الكنائس للنصارى ، واملعابد لليهود وغريهم من الكفرة ، أو أن ُخيصِّ

 .. إلخ . رشكة أو مؤسسة مكانًا للعاملة الكافرة لديه ُيؤدُّون فيه عباداهتم الكفرية

 وبعد دراسة اللجنة هلذه االستفتاءات أجابت بام ييل :     

كلُّ دين غري دين اإلسالم فهو كفٌر وضالٌل ، وكلُّ مكان ُيعدُّ للعبادة عىل غري      

، إذ ال جتوز عبادة اهللا إال بام رشع سبحانه يف  دين اإلسالم فهو بيُت كفٍر وضاللٍ 

اإلسالم ، ورشيعة اإلسالم خامتة الرشائع : عامة للثقلني اجلن واإلنس وناسخة 

بحمد اهللا تعاىل ، ومن زعم أنَّ اليهود عىل حق ، أو  هوهذا ُجممٌع عليملا قبلها ، 

ٌب لكتاب اهللا تعاىل  النصارى عىل حق سواء كان منهم أو من غريهم فهو ُمكذِّ

إن  وهو مرتٌد عن اإلسالموسنة رسوله حممد صىل اهللا عليه وسلَّم وإمجاع األمة ، 

عي اإلسالم بعد إقامة احلُجة عليه إن كان مثله ممن  خيفى عليه ذلك ، قال كان يدَّ

  اهللا تعاىل:                  : وقال عزَّ شأنه ،  

                : وقال سبحانه ،   

           .  
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  وقال جلَّ وعال :                           وقال ،

  سبحانه:                            

                 وغريمها أنَّ النبيَّ صىل  )٦٧(ت يف الصحيحني ، وثب

ة كان النبيُّ ُيْبَعثاهللا عليه وسلَّم قال: (   .)إىل قومه خاصة ، وُبعْثُت إىل الناس عامَّ

: حتريُم الكفر الذي يقتيض حتريم التعبُّد هللا  وهلذا صار من رضوريات الدين     

ء معابد وفق رشائع ومنه حتريم بناما جاء يف رشيعة اإلسالم ،  عىل خالف

هيودية أو نرصانية أو غريها ، ألنَّ تلك املعابد سواء كانت كنيسة أو منسوخة 

غريها ُتعترب معابد كفرية ، ألنَّ العبادات التي ُتؤدَّى فيها عىل خالف رشيعة 

اإلسالم الناسخة جلميع الرشائع قبلها واملبطلة هلا ، واهللا تعاىل يقول عن الكفار 

  وأعامهلم :                      .  

 مثل :  )٦٨( وهلذا أمجَع العلامُء عىل حتريم بناء املعابد الكفرية     

الكنائس يف بالد املسلمني ، وأنه ال جيوز اجتامع قبلتني يف بلد واحد من بالد      

وأمجعوا ون فيها يشء من شعائر الكفار ال كنائس وال غريها ، اإلسالم ، وأالَّ يك

الكنائس وغريها من املعابد الكفرية إذا ُأحدثت يف أرض  عىل وجوب هدم

 طاعته . اإلسالم ، وال جتوز معارضة ويل األمر يف هدمها بل جتب
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: الكنائس  ومنها عىل أنَّ بناء املعابد الكفرية - رمحهم اهللا تعاىل - وأمجع العلامء     

يف جزيرة العرب أشدُّ إثًام وأعظُم ُجرمًا ، لألحاديث الصحيحة الرصحية 

بخصوص النهي عن اجتامع دينني يف جزيرة العرب ، منها قول النبيِّ صىل اهللا 

) رواه اإلمام مالك وغريه ، الَعَرِب  ال َجيتمُع ديناِن يف جزيرةِ عليه وسلَّم : ( 

 . )٦٩(وأصله يف الصحيحني 

لكافر  اإلذنأو  السامح: حرُم اإلسالم وقاعدته التي ال جيوز  فجزيرُة العرب     

 فضًال عن إقامة كنيسةفيها ،  التملُّكبجنسيتها ، وال  التجنُّسالخرتاقها ، وال 

لعبَّاد الصليب ، فال جيتمُع فيها دينان إال دينًا واحدًا هو ديُن اإلسالم الذي  فيها

سوله حممدًا صىل اهللا عليه وسلَّم ، وال يكوُن فيها قبلتان إال َبَعَث اهللا به نبيه ور

، واحلمد هللا الذي وفَّق والة أمر  )٧٠(قبلة واحدة هي قبلة املسلمني إىل البيت العتيق 

 هذه البالد إىل صدِّ هذه املعابد الكفرية عن هذه األرض اإلسالمية الطاهرة .
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سالم من املعابد الكفرية من الكنائس وإىل اهللا املشتكى مما جلبه أعداء اإل     

وغريها يف كثري من بالد املسلمني ، نسأُل اهللا أن َحيفظ اإلسالم من كيدهم 

 ومكرهم .

وهبذا ُيعلم أنَّ السامح والرضا بإنشاء املعابد الكفرية مثل الكنائس ، أو      

لكفر وإظهار ختصيص مكان هلا يف أيِّ بلد من بالد اإلسالم من أعظم اإلعانة عىل ا

  ، واهللا عزَّ شأنه يقول : شعائره                 

                       . 

أنَّ الكنائس بيوت  اعتقدمن وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل : (      

اهللا ، وأنَّ اهللا ُيعبد فيها ، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عَبادة هللا وطاعة 

لرسوله، أو أنه ُحيبُّ ذلك أو يرضاه ، أو أعاهنم عىل فتحها وإقامة دينهم ، وأن 

أنَّ زيارة أهل الذمة  من اعتقد، وقال أيضًا: ()فهو كافر ذلك قربة أو طاعة

ف ذلك ،  جهل، وإن  فهو مرتٌد سهم قربة إىل اهللا كنائ م ُعرِّ فإن أرصَّ أنَّ ذلك حمرَّ

 انتهى. )٧١()صار مرتداً 

عائذين باهللا من احلور بعد الكور ، ومن الضاللة بعد اهلداية ، وليحذر املسلم      

   أن يكون له نصيٌب من قول اهللا تعاىل :          
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                              ،

 .وباهللا التوفيق ، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس عضو عضو عضو

 عبدالعزيز آل الشيخ عبداهللا الغديان صالح الفوزان بكر أبو زيد

 :  )٧٢( الثاين عرش / ثمَّ غاية الغايات     

يهود والنصارى ، والشيوعيني ، والبعثيني ، واملنافقني بسُط َجنَاح الكفرة من ال     

 هذا بعض ما تستهدفه هذه النظرية والدعوة اآلثمة .، وأهل البدع عىل املسلمني ، 

: أن يستقبل نزٌر من املسلمني ، ولفيف من املنتسبني إىل  وإنَّ من شدة االبتالء     

، ونحوهاُيعقد هلا من مؤمترات ) ويركضوا وراءها وإىل ما  النظريةاإلسالم هذه ( 

، مسابقني هؤالء املبتدعة إىل دعوهتم الفاجرة ، وخطتهم  وتعلو أصواهتم هبا

) فرقة ، وغريها من الفرق التي  ٧٣لوحدة الدين اإلسالمي بني فرقه (  املاكرة

 ) والتي كلُّها يف النار إال واحدة . ٧٣أخرجها العلامء من هذه الفرق ( 

، وإْن كان يف بعض هؤالء  سنتهم باستنكار نقد البدع وأهلهافيلوون أل     

) صالح وخري ، لكنه الَوَهُن وضعف العزائم حينًا ، وضعف إدراك (النزر!
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)  التويلِّ يوم الزحفمدارك احلقِّ ومناهج الصواب أحيانًا ، بل يف حقيقته من ( 

الساكت عن كلمة  ) لدين اهللا والذبِّ عنه ، وحينئٍذ يكون مواقع احلراسةعن ( 

 احلقِّ كالناطق بالباطل يف ( اإلثم ) .

قاق رمحه اهللا :       ، واملُتكلِّم  الساكُت عن احلقِّ شيطان أخرس ‹قال أبو عيل الدَّ

 . )٧٣( ›بالباطل شيطاٌن ناطق 

، فلامَّ بن أيب سفيان َحَجْجنَا مع معاويةَ ( :وعن أيب عامر عبداهللا بن حلي قال     

 : إنَّ رسوَل اهللا صىل اهللا عليه وسلَّمَ الظهر فقال قاَم حَني صىلَّ صالةَ  قِدمنا مكةَ 

ًة، وإنَّ هذه األمَة  :قال ُقوا يف دينهم عىل ثِنْتْنيِ وسبعَني ِملَّ إنَّ أهَل الكتابني افَرتَ

كلُّها يف الناِر إالَّ واحدة وهي  - يعني األهواء  -ستفرتُق عىل ثالٍث وسبعَني ملًة 

اَرى هبم تلَك األهواُء كام َيَتجاَرى الَكَلُب  اجلامعُة، تِي أقواٌم َجتَ وإنه سيخرُج يف ُأمَّ

: َلِئن َمل معَرش العرب، واهللا يا بصاحبِه، ال َيبَقى منُه ِعْرٌق وال َمْفِصٌل إالَّ َدَخَلهُ 

 تقوموا بام جاَء به نبيُّكم صىل اهللا عليه وسلَّم لغُريكم من الناس أحَرى أْن ال يقوم

 .)٧٤()به
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اختصار األمة إىل فرقة ومجاعة واحدة ، مع قيام  -أصلحهم اهللا  – أيريد هؤالء     

ُع كلمة التوحيد )  التاميز الَعَقدي املضطرب ؟؟! أم أهنا ( دعوة إىل وحدة ُتَصدِّ

 يا مسلمون ....  فاحذروايا مسلمون ،  فاحذروايا مسلمون ،  فاحذروا

 :  الباطلة وما حجتهم إال املقوالت     

ُكوا       رِّ فَّ من الداخل !! ال ُتثريوا الغبار من اخلارج !! ال ُحتَ عوا الصَّ ال ُتَصدِّ

 اخلالف بني املسلمني .. 

: هل سكَت املبطلون لنسكت ، أم أهنم  وأضعُف اإليامن أن ُيقال هلوالء     

 ..ُهيامجون االعتقاد عىل مرأى ومسمع وُيْطَلُب السكوت ؟ اللهم ال .

جناية عىل املسلمني جنى ( أنه ما دانا اهللا وإياكم رصاطه املستقيم:فاعلموا ه     

، ومل يكن قهٌر وال ذلٌّ أعظم مما تركهم السلف عىل  )٧٥( أعظم من مناظرة املبتدعة

تلك اجلملة ، يموتون من الغيظ َكَمدًا ودردًا ، وال جيدون إىل إظهار بدعتهم 

وصاروا إىل هالك اإلسالم ،  ن ففتحوا هلم إليها طريقاً حتى جاء املغروروسبيًال ، 

، حتى كثرت بينهم املشاجرات ، وظهرت دعوهتم باملناظرة ، وطرقت  دليالً 

أسامع من مل يكن عرفها من اخلاصة والعامة حتى تقابلت الشبه يف احلجج ، 
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،  )٧٦( ِخالَّناً وعىل املداهنة ، فصاروا أقرانًا وأخدانًا وبلغوا من التدقيق يف اللجج ، 

بعد أن كانوا يف اهللا أعداًء وأضدادًا ، ويف اهلجرة يف اهللا أعوانًا يكفروهنم يف 

وجوههم عيانًا ، ويلعنوهنم جهارًا ، وشتَّان ما بني املنزلتني ، وهيهات ما بني 

 . )٧٧()املقامني

  تال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلَّمعن عائشة ريض اهللا عنها قالت : (و       

                                 

                                       

                                   

                  رسول اهللا صىل اهللا عليه  : قالقالت

ى اهللا إذا رأيتم الذين يتَّبعوَن ما تشابَه منه فأ :وسلَّم ولئك الذين سمَّ

  .)٧٨()فاحذروهم

قال النووي رمحه اهللا تعاىل : ( واعلم أنَّ اجلداَل قد يكوُن بحقٍّ ، وقد يكوُن      

   بباطٍل ، قال اهللا تعاىل :                  ،

  وقال تعاىل :              : وقال تعاىل ،        
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            فإن كان اجلدال للوقوف عىل احلقِّ وتقريره كان

حممودًا ، وإن كان يف مدافعة احلقِّ أو كان جداالً بغري علم كان مذمومًا ، وعىل 

ُل  هالنصوص الواردة يف إهذا التفصيل ُتنزَّ  .)٧٩()باحته وذمِّ

   وإننا لنتلو قول اهللا تبارك وتعاىل :                  

                                )٨٠(. 

) الذي يتكئ عليه دعاة التقريب ومن تبعهم  التسامح : فإنَّ مفهوم ( وأيضاً      

، يتضمن حقًا وباطًال ، ُحيتُِّم رضورة االستفصال  مفهوم فضفاضويدعون إليه : 

 عن املدلول املراد : 

تشجيع املسلمني عمومًا، وأهل السنة خصوصًا عىل  :فإْن أرادوا بالتسامح     

احلقوق الشخصية مالية أو معنوية ،  ) يف املعاملة ، بالتنازل عن بعض)٨١(الصفح(

 فهذا حقٌّ جاء به اإلسالم .

، وإعطاء املسلمني عمومًا وأهل السنة خصوصًا اُملداهنة  :بالتسامح وإن أرادوا     

الدنيَّة يف دينهم ، وتسوية املسلمني باملجرمني ، وإباحة جناب املجتمع املسلم 

بني واملُنافقني ، إلشاعة ال فاحشة الفكرية واخلُلقية يف الذين آمنوا ، جلحافل املقرِّ
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باسم ما يدعو إليه دعاة التقريب بني األديان وبني املذاهب املنتسبة لإلسالم ، من 

 مصطلحات : 

عدم إقصاء ؟  التعددية يف احلوار الفكري؟  فقه التغيري؟  الفكر الوسطي(      

 ؟ ) . ب مصلحة الوطنتغلي؟  عدم تضخيم املواقف؟  إجياد ثقافة جديدة؟  اآلخر

حوا به من (       ة الدينيةوما مل ُيرصِّ فام ؟ ) وما شاهبها من زخرف القول ،  احلريَّ

 ، بل رمٌي باإلسالم وراء ظهورهم . هذا بتسامح

يقيض بمنح إنَّ التسامح ُيعدُّ خطًا حضاريًا  ‹يقول أحد دعاة التقريب :      

ة التعبري عن اآلراء واأل ، كام َيسمُح فكار التي ُتغاير اآلخرين اآلخرين حريَّ

ة ؟ إنَّ التسامح أصبح إذًا  بالعيش وفقًا للمبادئ واملعتقدات التي ال َنديُن هبا سويَّ

جيُب أن  إنَّ التسامحمسألًة ال ُيمكن فصلها عن احلريَّة وحقوق اإلنسان ... 

 .  )٨٢(› ...  وكل األديان عىل وجه األرضيشمل اجلميع ، 

، واهلالك سنة  ١٢٣٣يقول البهاء حسني ابن املريزا املولود بإيران سنة و ‹     

جيُب عىل اجلميع ترك التعصبات ، وأن يتبادلوا زيارة اجلوامع :  )٨٣( ١٣٠٩
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مع بعضهم البعض ، ألنَّ اسم اهللا ُيذكر يف مجيع هذه املعابد مادام  )٨٤(والكنائس 

ميع ، فليس منهم أحٌد يعبد الشيطان الكل جيتمعون لعبادة اهللا ، فال خالف بني اجل

، فيحقُّ للمسلمني أن يذهبوا إىل كنائس النصارى ، وصوامع اليهود ، وبالعكس 

، فام أشبه الليلة بالبارحة ، فإنَّ عمل  )٨٥(›  يذهب هؤالء إىل املساجد اإلسالمية

منافقي اليوم ، ِرضار باإليامن واملؤمنني بوجه أشّد نكاية وأذى لإلسالم 

 .  )٨٦(› سلمني وامل

، ليضفوا عباءهتم هذا ُمَؤدَّى مفهوم التسامح الذي ُينادي به دعاة التقريب      

) عن )٨٨(فضالً ) عن املرشك الوثني ()٨٧(فضالً فضفاضة عىل كلِّ مبتدع وفاسق ، (ال

اليهودي والنرصاين ، بمنحه التقدير واالحرتام من جهة حضارته وعقيدته ، وال 

  دينه ؟ نعوذ باهللا من الضاللة بعد اهلدى ؟ .بأس بأْن يدعوا إىل

وهي : تقديم رابطة  وإنَّ النزعة التي ُيطنطن حوهلا املُنافقون واجلاهلون     

، مل يزل أهل اإلسالم يعرفون ذلك  نزعة نفاق) هي الدين) عىل رابطة (الوطن(

، وقال الشيخ من أهل النفاق بلحن القول ، ُمْذ كان اإلسالم ُحماَرصًا يف املدينة 

    يف تفسريه لقول اهللا تعاىل : -رمحه اهللا تعاىل  -عبدالرمحن السعدي 

                                                 

������������������������������������ �

�������������������������������������������������������������������������������������� ������� �

�������������������������������������� �

���������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������ �

 



 

 

�� 

         ›  : فقالت هذه الطائفة

باسم الوطن املنبئ عن التسمية فنادوهم  يا أهل يثرب ، يريدون : يا أهل املدينة ،

ة اإليامنية ليس هلام يف قلوهبم قدر  ، وأنَّ الذي به ، إشارة إىل أنَّ الدين واألخوَّ

د اخلور الطبيعي    .) ٨٩(› َمحَلهم عىل ذلك جمرَّ

ى  فقه التغيريأنَّ ما يدعو إليه كثري من أهل الصحافة من (  وُأنبَّه :      ) وهو ما ُيسمَّ

االجتاه ) فلعلَّهم يتجاهلون أو جيهلون بأنَّ املراد به : (   الفكربالتحديث يف( 

( باسم التجديد ، أو  العقالين الداعي إىل االبتداع يف الدين أو تكييفه وتطويره

ر ، وخاصة يف جمال األصول العقدية  التغيري ) ملسايرة العرص ومواكبة التطوَّ

 والترشيعية .

يف بعض القضايا الَعَقدية ، كالصفات ، واملوقف  وذلك : كالتجديد والتغيري     

، والوالء والرباء ، واحلكم بغري ما أنزل اهللا ، واعتبار  ريض اهللا عنهممن الصحابة 

إىل آخر االختالف فيها أمرًا مستساغًا ال ينبغي اإلنكاُر عىل املخالف فيها .... 

 . )٩٠( ) فقه التغيري ، أو التجديدخفايا هذه الدعوة اخلبيثة ( 
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أال إنه واجٌب عىل املسلمني احلذر والتيقظ من مكايد أعدائهم ، وواجٌب عىل      

املسلمني ، احلذر من ارتداء الكفرة واملبتدعة ُمُسوَح اِحلَوار ، وَجلب الشخصيات 

      املتميِّعة ونحو ذلك من أساليبهم ، التي هي بحق :

     . 

: َأنه ال لقاء بني أهل اإلسالم والكتابيني وغريهم من أمم  وليعلم كل مسلم     

إال وفق الكفر ، وال بني أهل السنة وغريهم من الفرق املبتدعة املنتسبة لإلسالم ، 

ت عليها اآلية الكريمة    رك وتعاىل :، قال اهللا تبا األصول الرشعية التي نصَّ

                                    

                                  

         وهي توحيد اهللا تعاىل ونبذ اإلرشاك به ، وطاعته يف ،

احلكم والترشيع ، وإتباع خاتم األنبياء واملرسلني حممد صىل اهللا عليه وسلم الذي 

ت به التوراة واإلنجيل .   برشَّ

بني أهل اإلسالم وبني أهل شعار كل جمادلة  فيجُب أن تكون هذه اآلية     

، وبني أهل السنة وغريهم من الفرق املنتسبة لإلسالم ، وكل جهد ُيبذل تابالك

 .  باطٌل . . باطٌل . . باطٌل لتحقيق غري هذه األصول فهو 

؟ ويزعمون  واحرتام اآلخر بالتقاربإنَّ الشيعة وأتباعهم اليوم وهم ُينادون  ‹     

عوننا أن نرجع إىل أنه ال خالف بينهم وبيننا نحن أهل السنة واجلامعة ، ويد

 



 

 

�� 

فكيف نحتج ونثُق يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب بكتب الشيعة كتبهم.. 

ف ، ومن ذلك ما رواه  يف كتاب اهللا ، التي تواتر فيها الطعنُ  وأنه ناقص وحمرَّ

إىل  عإنَّ القرآن الذي جاء به جربئيل عن أيب عبداهللا ع قال :  ‹إمامهم الكليني : 

 . )٩١( ›عَرش ألف آيٍة  ، سبعةَ  صحممد 

 ٣٦، يف مقدمة تفسريه ( ص هاشم بن سليامن البحراين الكتكاينوقال شيخهم      

إعلم أنَّ احلق الذي ال حميص عنه ، بحسب األخبار املتواترة اآلتية وغريها ،  ‹) : 

أنَّ هذا القرآن الذي يف أيدينا ، قد وقع فيه بعد رسول اهللا ص يشء من التغيريات ، 

، وقال شيخهم  › سقط الذين مجعوه بعده ، كثريًا من الكلامت واآليات ..وأَ 

بَعوا ِعْجَل هذه األمة  صولكنَّ أصحابه  ‹املجليس :  عملوا عمل قوم موسى ، فاتَّ

من  صوسامرهيا أعني أبا بكر وعمر فغصب املنافقون خالفته ، خالفة رسول اهللا 

وه ، خليفته ، وجتاوزا إىل خليفة اهللا ، أي ال فوه ، وغريَّ كتاب الذي أنزله فحرَّ

 . )٩٢( › وعملوا به ما أرادوا

 كتاب اهللاعىل  كيف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب مع الشيعة     

 الباطني ؟ . وتفسريهماملنحرف ،  تأويلهمعىل حسب 

  ‹ : ومن ذلك تفسريهم قول اهللا سبحانه وتعاىل                  

    ًأي إماما          أي باألئمة         أي 
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  ‹قوله تعاىل : ، و › أبو بكر وعمر                  أي

  إمامني اثنني          واحدأي إماٌم          ‹ )٩٣ (. 

  ‹تعاىل : وكقوله                          

     أي عمر بن اخلطاب      أي عيلٍّ ع      ‹ )٩٤( . 

  ‹ وكقوله تعاىل :                  ، أي بنور إمام األرض

 . )٩٥( ›فيستغني الناس بنور اإلمام عن نور الشمس والقمر 

   ‹ وكقوله تعاىل :                          

       أي إال األئمة ع                 فاألئمة ع هم

 .. إلخ . )٩٦( › وجه اهللا ، وهم الوجه الذي ُيـؤتى اهللا منه

وهم يزعمون كيف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب مع الشيعة      

ساموية عىل أئمتهم بعد القرآن ؟ كمصحف فاطمة ريض اهللا  بنزول كتب إالهية

مصحف فيه مثل  ‹ا ، رووا أنَّ إمامهم قال عن هذا املصحف املزعوم : عنه
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، واهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد ، قال قلت : هذا قرآنكم هذا ثالث مرات 

 . )٩٧(› واهللا العلم ، قال : إنه العلم وما هو بذاك .. 

أسامئهم إنَّ شيعتنا مكتوبون ب ‹رووا أنَّ إمامهم قال :  :صحيفة الناموس و     

، إىل غري ذلك من  )٩٨(› وأسامء آبائهم .. ليس عىل ملَّة اإلسالم غرينا وغريهم 

لة وهي : مصحف عيل ؟ وصحف عيل ؟ وكتاب عيل ؟ وصحيفة  كتبهم املنزَّ

ذؤابة سيفه ؟ ولوح فاطمة ؟ وصحيفة فاطمة ؟ وكتاب ُأنزل عىل الرسول صىل 

جلفر األمحر ؟ وصحيفة الناموس ؟ اهللا عليه وسلم قبل موته ؟ واجلفر األبيض وا

باُب أنَّ  ‹بابًا بعنوان :  )٩٩(وصحيفة العبيطة ؟ واجلامعة ؟ وعقد شيخهم الكليني 

األئمة ع عندهم مجيع الكتب التي نزلت من عند اهللا عزَّ وجلَّ ، وأهنم يعرفوهنا 

 وفيه عدة روايات .›  عىل اختالف ألسنتها

: وهم  والتسامح والتقارب مع الشيعة يف السنةكيف نجتمع يا ُدعاة التعايش      

يزعمون أنَّ أقوال أئمتهم االثنى عرش كأقوال اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وسلَّم ؟ 

إنَّ حديث كل واحد من األئمة الظاهرين قول اهللا عز وجل ،  ‹ومن ذلك قوهلم : 

 .  )١٠٠(!!!  › وال اختالف يف أقواهلم كام ال اختالف يف قوله تعاىل
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وأنَّ الرسول صىل اهللا عليه وسلم كتَم جزءًا من الرشيعة وأودعه عند أئمتهم ؟      

كتم  ويزعمون أن نبي اهللا  ‹وقد فضحهم حممد بن احلنفية ريض اهللا عنه فقال : 

 ›تسعة أعشار القرآن ، ولو كان نبي اهللا كامتًا شيئًا مما أنزل اهللا لكتم شأن امرأة زيد 

)١٠١(  . 

،  جتمع مع الشيعة وهم ُيؤمنون بحكايات الرقاع ، ويبنون عليها دينهمكيف ن     

حوا هذه التوقيعات ، عىل ما ُروي بإسناد صحيح عـن النبيِّ صىل  حتى إهنم رجَّ

فإنَّ خطَّ املعصوم  ‹اهللا عليه وسلَّم يف حال التعارض ، قال شيخهم احلر العاميل : 

 . )١٠٢( ›أقوى من النقل بوسائط .. 

: وهم يقذفون  يف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب مع الشيعةك     

زوجات رسول ربِّ العاملني صىل اهللا عليه وسلَّم ، أمهات املؤمنني ريض اهللا 

عنهنَّ بالزنا ، وأنَّ عائشة وحفصة ريض اهللا عنهام مها من قتل النبي صىل اهللا عليه 

إنَّ العيايش روى بسند معترب عن  ‹وسلم ، ومن ذلك قول شيخهم املجليس : 

أنَّ عائشة وحفصة لعنة اهللا عليهام وعىل أبوهيام ، قتلتا رسول اهللا بالسمِّ الصادق : 

: يض اهللا عنهام يف الزنا !! بقولهأقسم شيخهم القمي عىل وقوعهام رو،  )١٠٣(› دبرتاه 

  . )١٠٤(›  إال الفاحشة    واهللا ما عنى بقوله : ‹
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إنَّ عائشة مجعت أربعني دينارًا من خيانة ،  ‹وقال شيخهم رجب الربيس :       

قتها عىل ُمبغيض عيلٍّ  إذا ظهر املهديُّ ،  ‹، وقال شيخهم املجليس :  )١٠٥(›   وفرَّ

أحد  -، وقال سيدهم عيل غروي  )١٠٦(›  فإنه سُيحيي عائشة ، وُيقيم عليها احلدَّ 

ال بدَّ أن يدخل فرجه النار ، صىل اهللا عليه وآله النبيَّ  إنَّ  ‹:  -أكرب علامء احلوزة 

 .) ١٠٧(› ألنه وطئ بعض املرشكات 

: وهم يرفضون  كيف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب مع الشيعة     

 ‹اإلمجاع إال بوجود أحد أئمتهم املعصومني ، قال شيخهم ابن املطهر احليل : 

املعصوم ، فكل مجاعة كثرت أو ا الشتامله عىل قول اإلمجاع إنام هو حجة عندن

› ، كان قول اإلمام يف مجلة أقواهلا فإمجاعها حجة ألجله ، ال ألجل اإلمجاع قلت

)١٠٨ (. 

دون  كيف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب مع الشيعة      : وهم يتعمَّ

اعتقادهم ؟ رووا : أنَّ الصادق  خمالفة املسلمني ، ألنَّ يف خمالفة املسلمني الرشاد يف

فام  - أي أهل السنة  –اعرضومها عىل أخبار العامة  ‹قال يف احلديثني املختلفني : 

 . )١٠٩(›  وما خالف أخبارهم فخذوهوافق أخبارهم فذروه ، 
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رون  كيف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح والتقارب مع الشيعة      : وهم ُيكفِّ

رأسهم صحابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم ، وعىل  مجيع املسلمني ، وعىل

رأسهم اخللفاء الثالثة ريض اهللا عنهم ، وزوجات رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلَّم 

 . )١١٠(› ، وريض اهللا عنهنَّ 

وال بدَّ أن يكون مات النبيُّ ص  ‹ومن ذلك قول شيخهم حممد رضا املظفر :      

 . )١١١(› قد انقلبوا عىل أعقاهبم  املسلمون كلهم ، ال أدري اآلن

ة بعد النبيِّ  ‹ورووا أنَّ أبا جعفر قال :       ،  إال ثالثةً  صكان الناُس أهَل الردَّ

فقلُت : ومن الثالثُة ؟ فقال : املقداُد بُن األسوِد ، وأبو ذرٍّ الغفاريُّ ، وسلامُن 

 . )١١٢(› الفاريس 

إنَّ  ‹ عنهام ما قاله شيخهم املجليس : ومما يعتقدون يف أيب بكر وعمر ريض اهللا     

 . )١١٣(›  أبا بكر وعمر كانا كافرين ، الذي ُحيبهام فهو كافر أيضاً 

ويف كتاب مفتاح اجلنان ( بل مفتاح النريان ! ) لعباس القمي ، دعاء علامء      

، والذي هو من  الشيعة املشهور عىل أيب بكر وعمر وابنتيهام عائشة وحفصة 

اللهم صىل عىل حممد وعىل آل حممد ،  ‹باح واملساء عندهم ، ونصه : أذكار الص

والعن صنمي قريش وجبتيها ، وطاغوتيها ، وإفكيها ، وابنتيهام اللذين خالفا 
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فا  أمرك وأنكرا وحيك ، وجحدا إنعامك ، وعصيا رسولك ، وقلبا دينك ، وحرَّ

بيت النبوة ... وقتال كتابك ، وأحبا أعدائك .. وأحلدا يف آياتك .. فقد أخربا 

أطفاله ، وأخليا منربه من وصيِّه ، ووارث علمه ، وجحدا إمامته ، وأرشكا برهبام 

.. وخلدمها يف سقر ، وما أدراك ما سقر ، ال تبقي وال تذر ، اللهم اللعنهم بكل 

 . )١١٤(›  منكر أتوه ، وحق أخفوه .. ونفاق أرسوه ....

أنَّ من َمل جيد يف قلبه عداوة لعثامن ، ومل  ‹ عنه : ومما يعتقدون يف عثامن ريض اهللا     

 . )١١٥(›  يستحلَّ عرضه ، ومل يعتقد كفره ، فهو عدٌو هللا ورسوله ، كافٌر بام أنزل اهللا

إنا مل نجتمع  ‹القائلني :  كيف نجتمع يا ُدعاة التعايش والتسامح مع الشيعة     

وذلك أهنم نبيٍّ ، وال عىل إمامٍّ ،  عىل إلهٍّ ، وال عىل - أي مع أهل السنة  -معهم 

ُم هو الذي كان حممدًا نبيُّه ، وخليفته بعده أبو بكر ، ونحن ال نقول  : يقولوا ُ إنَّ رهبَّ

بِّ ، وال بذلك النَّبيِّ ،  بَّ الذي خليفة نبيِّه أبو بكٍر ليس  بل نقول :هبذا الرَّ إن الرَّ

نا ، وال ذلك النبيُّ نبيُّنا  .  )١١٦(›  ربُّ
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لقد كانت دعوة التقريب بني أهل السنة والشيعة هي (  ‹:  يا ُدعاة التقريب     

) التي أرادت أن ُتعطي الكفر والضالل واإلحلاد صفة الرشعية ،  البدعة الكربى

 واسم اإلسالم .

، ورضرًا كبريًا  وقد سبَّبت دعوة التقارب والتعايش خسارة كربى ألهل السنة     

ُره إال  ، فضًال عن  ن وقَف عىل عدد القبائل التي ترفَّضت بجملتهامال يتصوَّ

لت العراق األفراد ،  من أكثرية سنية إىل بسبب هذه الدعوة  -مثًال  -حتى حتوَّ

، وشيوخ الروافض ُخيطِّطون لنرش الرفض بكلِّ وسيلة حتت شعار أكثرية شيعية 

، واشرتوا األقالم ،  التقريب ، وبعد العراق بدأوا يف كلِّ بالد العامل اإلسالمي

وا ضعاف النفوس واإليامن ، وخدعوا أصحاب الغفلة واجلهل ، وجعلوا  وغرُّ

 منهم أبواق دعاية للرفض والروافض .

: سكَت أكثر علامء  وبسبب دعوة التقارب والتعايش والتسامح مع اآلخر ؟     

ض أهل السنة عن بيان باطل التسامح والتقارب واحرتام اآلخر من الرواف

 وغريهم ، وإيضاح احلقِّ .  

: ُوجدت كتب ونرشات ورسائل  والتعايش مع اآلخر وباسم احلوار والتقارب     

 الرافضة وغريهم من املبتدعة يف كثري من مكتبات أهل السنة .

: أصبح علامء الرافضة وغريهم  وباسم احلوار والتقارب والتسامح مع اآلخر     

كون وسط بالد السنة ب يرس وسهولة ، وينرشون كتبهم ، ويستضيفهم بعض يتحرَّ

 اجلهلة وأرباب الدنيا يف بالد السنة إللقاء حمارضاهتم .
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؟ فام أكرب وأخطر  فهل ينتبه الذين سقطوا يف فتنة التقارب والتسامح مع اآلخر     

أال كتب الروافض العقدية واحلديثية املعتربة عندهم ...  أال يقرأونمسؤليتهم ، 

كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صىل اهللا عليه  أال يقرأونكتب التاريخ ..  يقرأون

.. فإن كانوا ُخملصني فسريجعون عن هذه البدعة أال يدرسون التوحيد وسلَّم .. 

مت هلم أنفسهم ..   .    )١١٧(› فورًا ، وإن كانت األخرى فبأس ما قدَّ

برئاسة الدائمة لإلفتاء قال أصحاب السامحة والفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة      

عبدالرزاق عفيفي  وسامحة نائبهعبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ، سامحة الشيخ 

عبداهللا  وفضيلة الشيخعبداهللا بن قعود ،  وعضوية فضيلة الشيخرمحهام اهللا تعاىل ، 

 ) :  ٧٨٠٧الغديان وفقهام اهللا تعاىل ، يف الفتوى رقم ( 

من البابية والبهائية  وَمن حذا حذوهم، اإلسامعيلية إنَّ الدروز والنصريية و ‹     

قد تالعبوا بنصوص الدين ، ورشعوا ألنفسهم ما مل يأذن به اهللا ، وسلكوا مسلك 

وتقليدًا لزعيم الفتنة ، اتباعًا للهوى ، اليهود والنصارى يف التحريف والتبديل 

يقاع بني مجاعة األول : عبداهللا بن سبأ احلمريي رأس االبتداع واإلضالل واإل

ه وبالؤه وافُتتِن به مجاعات كثرية  املسلمني ،  فكفروا بعد إسالمهم، وقد عمَّ رشُّ

نت بسببه الفرقة بني املسلمني ،  فكانت الدعوة إىل التقارب بني هذه الطوائف ومتكَّ

ومجاعة املسلمني الصادقني دعوة غري مفيدة ، وكان السعي يف حتقيق اللقاء بينهم 

دقني من املسلمني سعيًا فاشًال ، ألهنم واليهود والنصارى تشاهبت وبني الصا
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قلوهبم يف الزيغ ، واإلحلاد ، والكفر ، والضالل ، واحلقد عىل املسلمني ، والكيد 

عت منازعهم ومشارهبم ، واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم ، فكان  هلم ، وإن تنوَّ

 . َمَثُلهم يف ذلك َمَثل اليهود والنصارى مع املسلمني

ي اإليراين الرافيضوألمٍر َما : سعى مجاعة من علامء األزهر املرصيني        مع الُقمِّ

وا يف التقارب املزعوميف أعقاب احلرب العاملية الثانية ،  ، وانخدع بذلك قلَّة  وجدُّ

من كبار العلامء الصادقني ممَّن َطُهرت قلوهبم ، ومل تعركهم احلياة ، وأصدروا جملة 

وها : ورسعان ما انكشف أمرهم ملِن ُخدع هبم ، فباء أمُر )  جملة التقريب(  سمَّ

وال عجَب ، فالقلوب متباينة ، واألفكار متضاربة ، ،  مجاعة التقريب بالفشل

 . )١١٨(›  والعقائد متناقضة ، وهيهات هيهات أن جيتمع النقيضان ، أو يتفق الضدان

 بن باز رمحه اهللا تعاىل : عبدالعزيز بن عبداهللا  وُسئل سامحة الشيخ     

من مبدأ ، ما هو موقفكم  الرافضة: من خالل معرفة سامحتكم بتاريخ  ٧س ‹     

 ؟ .بني أهل السنة وبينهم  التقريب

؟  التقريب بني الرافضة وبني أهل السنة غري ممكن ، ألن العقيدة خمتلفة:  ٧ج     

وأنه ادة هللا سبحانه وتعاىل ، العب توحيد اهللا وإخالص فعقيدة أهل السنة واجلامعة

ب وال نبيٌّ مرسل ،  ال ُيدعى هو وأن اهللا سبحانه وتعاىل معه أحد ، ال مَلك مقرَّ

ريض اهللا عنهم مجيعًا  حمبة الصحابة:  ومن عقيدة أهل السنةالذي يعلُم الغيب ، 

أبو  وأن أفضلهمعنهم ، واإليامن بأهنم أفضل خلق اهللا بعد األنبياء ،  والرتيض
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 والرافضةكر الصديق ، ثم عمر ، ثم عثامن ، ثم عيل ، ريض اهللا عن اجلميع ، ب

كام أنه ال ُيمكن اجلمع بني اليهود ،  فال ُيمكن اجلمع بينهامخالف ذلك ، 

والنصارى والوثنيني وأهل السنة ، فكذلك ال ُيمكن التقريب بني الرافضة وبني 

 .  أهل السنة الختالف العقيدة التي أوضحناها

؟ وهل ُيمكن التعامل معهم لرضب العدو اخلارجي كالشيوعية وغريها :  ٨س     

. 

وأن يكونوا أمة  عىل أهل السنة أن يتحدوا، بل جيُب  ال أرى ذلك ُممكناً :  ٨ج     

َيْدُعوا الرافضة أن يلتزموا بام دلَّ عليه كتاب اهللا وسنة واحدة وجَسَدًا واحدًا ، وأن 

وعلينا فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وسلم من احلقِّ ،  صىل اهللا عليه الرسول

ين عىل ما هم عليهأن نتعاون معهم ،  ا َما داموا مرصِّ  وسبِّ الصحابة  بغضمن  أمَّ

أهل البيت كعيل ريض اهللا  وعامة ّ ِ الصديق وعمر ، وسبالصحابة إال نفرًا قليًال ، 

مة االثني عرشة أهنم يف األئ واعتقادهمعنه وفاطمة واحلسن واحلسني ، 

ُخيالف ، وكلُّ هذا  كلُّ هذا من أبطل الباطليعلمون الغيب ،  ، وأهنممعصومون 

 .  )١١٩(› ما عليه أهل السنة واجلامعة 

 : فيامن تأثَّر بفتنة وبدعة التعايش والتسامح والتقارب مع اآلخر ؟     

                                                 

�������������������������������������������� ������� �

 



 

 

�� 

يدة التوحيد ، ألهنا هي بارقة األمل للمسلمني يف نرش عق جزيرة العربإنَّ  ‹     

ور احلافظ حول احلرمني الرشيفني ،  موئُل مجاعة املسلمني األَُول ، وهي السُّ

 : فال ُيسمح فيها بحال فينبغي أن تكون كذلك أبدًا ، 

حتت مظلَّة اإلسالم ، ُخمالفًا  -مهام كان  -بقيام أيِّ نشاط َعَقِديٍّ أو َدَعوي      

اعة املسلمني األوىل : صحابة رسول اهللا صىل اهللا منهاج النبوة الذي قامت به مج

ده وأعىل مناَرُه شيخ اإلسالم : حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا  عليه وسلم ، وجدَّ

 . )١٢٠(تعاىل 

: مجاعة املسلمني حتت َعَلم التوحيد عىل طريق النبوة ، ال  فاجلامعة واحدة     

 حزاب .تتوازُعهم الفرق واألهواء ، وال اجلامعات واأل

وإنَّ قبول أّي دعوة حتت مظلَّة اإلسالم ُختالف ذلك ، هي وسيلُة إجهاٍز عىل      

دعوة التوحيد ، وتفتيٍت جلامعة املسلمني ، وإسقاٍط المتياز الدعوة ، وسقوٍط 

 جلامعتها ، وكٍرس حلاجز النفرة من البدع واملبتدعني ، والفسق والفاسقني .

دها يف اجلزيرةواجلامعاُت إن استرشى ت      ُد واقعها ،  عدُّ فهو خطٌر داهٌم ، ُهيدِّ

وَهيدُم مستقبلها ، وُيسلِّم بيدها ملفَّ االستعامر هلا ، وبه تكون جممَع رصاٍع فكرٍي 

 وعقدٍي وسلوكي ..

وملَّا كانت اجلزيرُة واحلجاُز معقَل اإلسالم ومبدأه ومنتهاه ، واملوئَل الذي      

سلمون يف ساعات عصيبة ، وأزمات خمتلفة ، ويف آخر يأوي إليه اإلسالُم وامل
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عمر ريض اهللا عنه الزمان ، وقد جاء يف بعض األحاديث مايدلُّ عىل ذلك ، فعن 

إنَّ اإلسالَم َبَدَأ غريبًا وسيعوُد غريبًا كام بدَأ  ‹عن النبيِّ صىل اهللا عليه وسلم قال : 

 . )١٢١(› ُة يف ُجْحِرَها ، وهو َيأِرُز بني املسجديِن كام تْأِرُز اَحليَّ 

إنَّ  ‹وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أنَّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال :      

 . )١٢٢(›  اإليامَن َليْأِرُز إىل املدينِة كام َتأرُز احليُة إىل ُجْحِرَها

اء من تلكم املناهج الفكرية املبتَدعة ، واألهو فواجٌب واهللاِ تنظيُف هذه اجلزيرة     

ة ، وأن تبقى ُعنواَن ُنرصٍة للكتاب والسنة ، والسِري عىل هدي سلف األمة ،  الضالَّ

 . )١٢٣(› حربًا للبدع واألهواء املُِضلَّة 

) عىل  مؤامراتالعاملية التي هي يف حقيقتها : (  املؤمتراتوإنَّ إفشال تلك      

ٌد بوعد اهللا تعاىل للمسلمني يف قوله جلَّ      وعزَّ : املسلمني ، ُمؤكَّ

   . 

م قول النبيِّ       ٌة قائمٌة بأمِر اهللا  ‹صىل اهللا عليه وسلم : وقد تقدَّ تِي ُأمَّ ال َتَزاُل ِمْن ُأمَّ

م وال َمْن َخاَلَفُهْم ، حتَّى يأتَِيُهْم أمُر اهللا وُهم عىل ذلك ُهم َمْن َخَذَهلُ  .  › ال َيُرضُّ

 :  ال ُبدَّ له من موقفني -وأيُم اهللا  -ولكنَّ هذا  ‹     

 رفع راية اجلهاد ، وتوظيف القدرات بصدِّ العاديات . موقف     
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 .  )١٢٤(› للبناء وحتصني املسلمني بإسالمهم عىل وجهه الصحيح  وموقف     

وحدة كل دين جيُب عليك أهيا املسلم : الكفر هبذه النظرية : (  ‹وختامًا :      

ف منسوخ مع دين اإلسالم احلقِّ املُحكم حم املحفوظ من التحريف والتبديل رَّ

مع الفرق املبتدعة  ، ووحدة مذهب أهل السنة الفرقة الناجية ، الناسخ ملِا قبله

 .  وهذا من بدهيات االعتقاد واملسلَّامت يف اإلسالماملنتسبة لإلسالم ) 

صارى ، ومن تبعهم من املبتدعة ، مع وإنَّ حال الدعاة إليها من اليهود والن     

    املسلمني عامة ، ومع أهل السنة خاصة ، هم كام قال اهللا تعاىل :

           ، فال تلتفت أهيا

وال إىل من خدعتهم دعوة إخوان الشياطني ، وال إىل  : إىل غلط الغالطني ، املسلم

املأجورين ، وال إىل أفراد من الفرق الضالة من املنتسبني إىل اإلسالم ، للمنارصة ، 

، بفقهاء ، وال بصرية هلم يف الدينوالرتويج هلذه النظرية ، فيتسنمون الفتيا وما هم 

 وإنام حاهلم كام قال اهللا تعاىل :                     

                              

                   . 
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ر نفسه حق قدرها ، مؤمنًا اللهم إين قد بي      نُت ونصحُت يف هذا كلَّ مسلم قدَّ

باهللا ربًا ، وباإلسالم دينًا ، وبمحمد صىل اهللا عليه وسلم نبيًا ورسوالً ، فأذعَن 

 .  )١٢٥(› للحق ، اللهم فاشهد 

 قال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل :     

اإلسالم ، فإذا تعلَّمتُموه فال ترغبوا عنه ، وعليكم تعلَّموا قال أبو العالية :  ‹     

بالرصاط املستقيم ، فإنه اإلسالم ، وال تنحرفوا عن الرصاط يمينًا وال شامالً ، 

 ، انتهى . ، وإياكم وهذه األهواء صىل اهللا عليه وسلَّموعليكم بسنة نبيكم 

ُه ، واعرف زمانه       ل كالم أيب العالية هذا ما أجلَّ ُر فيه من األهواء تأمَّ الذي ُحيذِّ

التي من اتبعها فقد رغب عن اإلسالم ، وتفسري اإلسالم بالسنة ، وخوفه عىل 

أعالم التابعني وعلامئهم من اخلروج عن السنة والكتاب !! يتبني لك معنى قوله 

  :تعاىل              وقوله ، :           

                          وقوله ،

 تعاىل :                        وأشباه هذه ،

، والناس عنها يف غفلة ، وبمعرفته يتبني  األصول الكبار التي هي أصل األصول

معنى األحاديث يف هذا الباب وأمثاهلا ، وأما اإلنسان الذي يقرأها وأشباهها ، 
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  وهو آمن مطمئن أهنا ال تناله !! ويظنها يف قوم كانوا فبادوا !!     

                    ‹ )١٢٦( . 

أسأل اهللا سبحانه أن هيدي ضالَّ املسلمني ، وأن ُيذهب عنا وعنهم البأس ،      

وأن يرصف عنا وعنهم كيد الكائدين ، والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، 

وأن يثبتنا مجيعًا عىل اإلسالم حتى نلقاه ، وأْن يرزقني اإلخالص والصواب يف 

وأن ُيصلح يل النيَّة والذريَّة وأن ُحيسن يل اخلامتة ، وأن يغفر يل القول والعمل ، 

ولوالدي وأهيل ومجيع املسلمني ، وأن يكفينا رشَّ كلِّ ذي رشٍّ ، إنَّ اهللا لسميع 

 الدعاء .

يا ربِّ لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك ، وعظيم سلطانك ، واحلمد هللا رب      

عبده ورسوله حممد ، وعىل آله وصحبه أمجعني ،  العاملني ، وصىل اهللا وسلم عىل

 سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن ال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 وكتبه

 عبدالرمحن بن سعد الشثري

 ١/٣/١٤٢٥ليىل األفالج 
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