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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 ، اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىالصَّبلىةي كىالسَّبلىـي عىلىى خىاَتًى األىنًٍبيىاًء كىالػميٍرسىًلُت ٤تيىمَّده 

 بػىٍعدي: أما  

ٍم كىأىٍسرىر ٢تىيٍم لقومو ١تا دعائهم لىٍيبلن كىنػىهىارنا مث إنو دعاىم ًجهىارنا كأىٍعلىٍن ٢تىي  قاؿ نوح  
يف دعوهتم فما يزيدىم ذلك إال  ًفرىارنا من  كاستخدموًإٍسرىارنا، فما ترؾ أسلوبان يف الدعوة إال 

دعوتو كىإصىرارا على الكفر كىاٍستىٍكبىارا عن قبوؿ اٟتق فقاؿ ٢تم: ))يىا قػىٍوـً أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف كيٍنتي عىلىى 
 ،[ِٖرىٍٛتىةن ًمٍن ًعٍنًدًه فػىعيمّْيىٍت عىلىٍيكيٍم أىنػيٍلزًميكيميوىىا كىأىنٍػتيٍم ٢تىىا كىارًىيوفى((]ىود:بػىيػّْنىةو ًمٍن رىِّبّْ كىآتىاشل 

يا قومي أرأيتم إف كنتي على حجة ظاىرة من رِّب فيما جئتكم بو تبُتّْ لكم أنٍت أم: "
بسبب على اٟتق من عنده، كآتاشل رٛتة من عنده، كىي النبوة كالرسالة فأخفاىا عليكم 

جهلكم كغركركم، فهل يصح أف نػيٍلزمكم إياىا باإلكراه كأنتم جاحدكف ّٔا؟ ال نفعل ذلك، 
 ]التفسَت ا١تيسر[.."كلكن نىًكل أمركم إذل ا حىت يقضي يف أمركم ما يشاء

الشرح: كىو جهد سبع سنُت من البحث كاٞتمع  كقد مٌن ا علٌي إذ أخرجت ىذا   
اٟتٌلة اليت ىو فيها، إذ هنجت فيو إذل شرح التوحيد كتبسيط معانيو كالتدكين إذل أف خرج ّٔذه 

بعد أف رأيت ا١تبتدئ يف الطلب يطالع كتابان يف التوحيد فما أف يقرأ فيو فصبلن إال كتركو 
 ٞتموده، كأخذ يطالع يف غَته كىكذا بات يتخبط بُت الكتب فما كجد ضالتو، 

"  ا١تنعم فيما ٮت  كل مسلمَتتيسيسٌمى " ىو شرحه ١تنت "التيسَت" أك ماشرح كىذا ال
 فجمع يف كريقاتو أمور التوحيد ،سهولة عباراتو كشدة اختصاره كعظم احتواءهكىو منت امتاز ب

 كالتحذير من البدع،معٌت التوحيد كأقسامو كذكر الفرؽ من   كل مسلم كمسلمة، اليت ٗت
مع ذكر بعض ا١تسائل  هاشركطها، كنواقضال إلو إال ا كأركاهنا ك معٌت العبادة كمعناىا ك بُت ك 

كالشبو ا١تعاصرة، فكاف حىريَّان على كل مسلم كمسلمة اقتناء ىذا ا١تنت كاٟترص على حفظو 
 كفهمو كدراستو.
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 ،١تا جاء فيو من أصوؿ، كزيادتو ١تا فيو من نقوؿ توضيحان  "شرح التيسَت" كلذا جاء
     اٟتائر.اعو ليدؿ التائو كيرشد يف معٌت التوحيد كأقسامو كالشرؾ كأنو استطرادا ك 

فربطت السَتة بالتوحيد كأنزلت ا١تسائل على الواقع مث أرفقتو بأىم ا١تسائل يف الفقو يف 
 أركاف اإلسبلـ يف الصبلة كالزكاة كالصياـ كاٟتج، 

ليكوف كا١ترجع للمبتدئ يف طلب العلم كمطالعة لطلبة العلم كال أدعي الكماؿ، فما كاف 
 كزلل كنق  كالبد فمٍت كمن الشيطاف، كما كاف من خَت فمن ا كحده،فيو من خطأ 

قاؿ لو:  ؿ لو: اٟتق معك أـ مع معاكية؟!و قي علي بن أِّب طالبك١تا جاء رجل إذل 
 ))ك٭تك، ما اٟتق يعرؼ بالرجاؿ، إ٪تا الرجاؿ يعرفوف باٟتق، اعرؼ اٟتق تعرؼ أىلو(. 

عرؼ كلمة التوحيد )ال إلو إال ا( فإف ٟتق تعرؼ أىلو كأحق اٟتق أف تااعرؼ  ،نعم
اٟتق، كإذا  عندىا فقط تعرؼكمقتضياهتا كلوازمها، طها كأركاهنا كنواقضها رك عرفت معناىا كش
 كإال سيكوف كاإلمعة كلما ٝتع قوالن بو.و، أىل عرفت اٟتق عرفت

 وؿى وصي الٍ  ـى رً حي  مٍ " أى  وؿى الوصي  ـى رً حي  وؿى صي األي  دى قى فػى  نٍ " مى :  مٍ و٢تًً قى كىذا ما قرره األئمة األعبلـ بً 
 . ةى يى افً عى الٍ  وى لَّ ال ؿي أى سٍ نى ،  ةً نَّ جى لٍ لً  وؿى وصي الٍ  ـي رى ٭تيٍ  دٍ قى كى  ةً يقى قً ٟتٍى  اذلى إً  وؿى وصي الٍ  ـى رً حي كى  قّْ حى لٍ لً 

فا ا يا إخواشل ٘تسكوا بأصل دينكم، كأٌكلو كأيٌسو كرأسو، شهادة أف ال إلو إال ا، ]
أحبوىا، كأحبوا أىلها، كاجعلوىم إخوانكم، كلو كانوا بعيدين منكم نسبان اعرفوا معناىا ك 

كاكفركا بالطواغيت كعادكىم كأبغضوىم، كأبغضوا من أحبهم. أك جادؿ عنهم أك دل يكفرىم، 
أك قاؿ ما علٌي منهم، أك قاؿ ما كلفٍت ا ّٔم، فقد كذب ىذا على ا كافًتل إٙتان مبينان، 

سلم ببغض الكفار، كافًتض عليو عداكهتم، كتكفَتىم كالرباءة منهم، كلو  فقد كٌلف ا كل م
كانوا آبائهم أك أبنائهم أك إخواهنم، فا ا ٘تسكوا بذلك لعلكم تلقوف ربكم ال تشركوف بو 

 .[٣تموعة التوحيد].[شيئان 

 كا كرل التوفيق
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 إىل ٚالدة إٌبي   إبشا٘يُِٓ 
 ا١تؤرخوف إذل ثبلثة أقساـ:كأما أقواـ العرب فقد قسمها 

كىم العرب القدامى الذين دل ٯتكن اٟتصوؿ على تفاصيل كافية عن  العرب البائدة: -ُ
 تارٮتهم، مثل: عاد كٙتود كطسم كجديس كعمبلؽ كسواىا.

العرب العاربة: كىم العرب ا١تنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قحطاف،  -ِ
 كتسمى بالعرب القحطانية.

 ستعربة: كىي العرب ا١تنحدرة من صلب إٝتاعيل، كتسمى بالعرب العدنانية.العرب ا١ت -ّ
من ببلد العراؽ، من بلدة بالقرب من الكوفة، مث ىاجر إذل  كأصل جدىم ىو إبراىيم 
 حرٌاف مث إذل فلسطُت.

ك٦تا مر معو كزكجو سارٌة يف رحلتو إذل فلسطُت أهنما مرٌا على جبار من اٞتبابرة فأراد أف 
أمّْنا سارٌة فرٌد ا كيده إذل ٨تره كخاؼ منها كاىداىا ىاجر، اليت زكجتها لزكجها ابراىيم يكيد ب
  فرزقو منها اٝتاعيل،الذم احبو كتعلق بو كثَتان ، 

 ،زكجتو ىاجر كابنها اٝتاعيل عند البيت اٟتراـ مث جاء األمر اإل٢تي بأف يضع ابراىيم 
 رىبػَّنىا رَّبػَّنىا ًإشلّْ أى  :إبراىيم قاؿ 

ٍسكىنتي ًمن ذيرّْيَّيًت ًبوىادو غىٍَتً ًذم زىرٍعو ًعندى بػىٍيًتكى اٍلميحىرَّـً
ٍشكيريكفى لًييًقيميوٍا الصَّبلىةى فىاٍجعىٍل أىٍفًئدىةن مّْنى النَّاًس تػىٍهًوم ًإلىٍيًهٍم كىاٍرزيقٍػهيم مّْنى الثَّمىرىاًت لىعىلَّهيٍم يى 

لما نفذ ا١تاء الذم معها صارت تبحث عن  ا١تاء فخضعت ىاجر ألمر رّٔا ف ،ّٕ{إبراىيم
 لى يٌ ا١تركة فاذا نظرت اذل الصفا خي ك الصفا  بُتلتشرب كتسقي ابنها الذم كاف يبكي، فسعت 
يف ك  كىكذا حىت سعت سبعا بُت الصفا كا١تركة. ٢تا أف ىناؾ ماء فاذا كصلت دل ٕتد شيء

" أم اٚتع،  ماء كثَت فرجعت اذل األثناء تفجرت عند اٝتاعيل  تلك ابنها تقوؿ:  "ـز ـز
كمنهم قبيلة  ىاجركا إليها، فلما رأت القبائل أف مكة ّٔا ماء ،٢تم قوتا تزمـز كصار  تفصار 

 .العربية كتزكج منهم جرىم الذين علموا اٝتاعيل 
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  بذبح ابنو اسماعيل إبراىيم رؤيا 

نىاـً أىشلّْ : ))فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي السَّعٍ ا عن حاؿ ابراىيم  قاؿ يى قىاؿى يىا بػيٍتىَّ ًإشلّْ أىرىل يًف اٍلمى
فػىلىمَّا  ،أىٍذْتىيكى فىانظيٍر مىاذىا تػىرىل قىاؿى يىا أىبىًت افٍػعىٍل مىا تػيٍؤمىري سىتىًجديشل ًإف شىاء اللَّوي ًمنى الصَّاًبرًينى 

ًإفَّ  ،قىٍد صىدٍَّقتى الرٍُّؤيىا ًإنَّا كىذىًلكى ٧تىٍزًم اٍلميٍحًسًنُتى  ،كىنىادىيٍػنىاهي أىٍف يىا ًإبٍػرىاًىيمي  ،أىٍسلىمىا كىتػىلَّوي لًٍلجىًبُتً 
ء اٍلميًبُتي  ا ٢تىيوى اٍلبىبلى يٍػنىاهي ًبًذٍبحو عىًظيمو  ،ىىذى ـه عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى  ،كىتػىرىٍكنىا عىلىٍيًو يف اٍْلًخرًينى  ،كىفىدى   ،سىبلى
 [.ُُُ- َُِ:الصافات](( ،اًدنىا اٍلميٍؤًمًنُتى ًإنَّوي ًمٍن ًعبى  ،كىذىًلكى ٧تىٍزًم اٍلميٍحًسًنُتى 

 

 بناء الكعبة

الكعبة كرفعا قواعدىا كأذف ابراىيم إبراىيم كابنو اٝتاعيل عليهما السبلـ  مث بعدىا بٌت
  َّا ًإنَّكى باٟتج قاؿ تعاذل: ))كىًإٍذ يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإٍٝتىاًعيلي رىبػَّنىا تػىقىبٍَّل ًمن

نىا كىتيٍب  ،أىنتى السًَّميعي اٍلعىًليمي  رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٍُتً لىكى كىًمن ذيرّْيًَّتنىا أيمَّةن مٍُّسًلمىةن لَّكى كىأىرًنىا مىنىاًسكى
نىا ًإنَّكى أىنتى التػَّوَّابي الرًَّحيمي  لي ، عىلىيػٍ و عىلىٍيًهٍم آيىاًتكى كىيػيعىلّْميهيمي رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن مّْنػٍهيٍم يػىتػٍ

يًهٍم ًإنَّكى أىنتى العىزًيزي اٟتىًكيمي  كىمىن يػىٍرغىبي عىن مّْلًَّة ًإبٍػرىاًىيمى ًإالَّ مىن سىًفوى  ،اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى كىيػيزىكّْ
نٍػيىا كىًإنَّوي يف اْلًخرىًة لىًمنى الصَّ  نىاهي يف الدُّ ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُّوي أىٍسًلٍم قىاؿى  ،اًٟتًُتى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ

 [.ُُّ- ُِٕ: البقرة]أىٍسلىٍمتي لًرىبّْ اٍلعىالىًمُتى(( 

 كقاؿ: }كىأىذّْف يًف النَّاًس بًاٟتٍىجّْ يىٍأتيوؾى رًجىاالن كىعىلىى كيلّْ ضىاًمرو يىٍأًتُتى ًمن كيلّْ فىجٍّ عىًميقو {
 .[ِٕ:اٟتج]
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 سيادة مكة

ىم يف سيادة مكة اذل أف ساء حكمهم ك ضاقت أموا٢تم فظلموا الوافدين كاستمرت جر 
اليها  كاستحلوا أمواؿ الكعبة فهاٚتتهم خزاعة  كأجلتهم من مكة، كلكن جرىم سدكا بئر 

 زمـز قبل اجبلءىم كدرسوا موضعها.

كاستمرت كالية خزاعة قرابة الثبلٙتئة سنة اذل أف جاء قصي بن كبلب الذم تزكج ابنة 
ليل ا٠تزاعي كبَت خزاعة فلما مات حيليل قامت حرب بُت خزاعة كقريش كتغلب قصي حي 

القرشي على أمر مكة كالبيت كأسس دار الندكة اليت كانت ٣تمع قريش فيها تفصل مهاـ 
لكعبة( كسقاية اٟتجاج كرفادهتم فتوذل قصي الرياسة كالقيادة كاٟتجابة )خدمة ا األمور،
لسقاية كالقيادة كالرفادة إذل عبدمناؼ مث انتقلت ٢تاشم مث لعبد اطعامهم( فلما ىلك صارت ا)

 ا١تطلب إذل أف جاء اإلسبلـ كالوالية للعباس بن عبد ا١تطلب.

ًإفَّ اى اٍصطىفىى ًكنىانىةى ًمٍن كىلىًد ًإٍٝتىاًعيلى، كىاٍصطىفىى قػيرىٍيشنا ًمٍن ًكنىانىةى، كىاٍصطىفىى  »:  قاؿ
، كىاٍصطىفىاشل ًمٍن بىًٍت ىىاًشمو ًمٍن قػيرىٍيشو بىًٍت ىىاشً   .ركاه مسلم« مو

 

 وأول بداية الشرك  حال العرب قبل بعثة النبي

فيوحدكف ا كيلتزموف بشعائر الدين  كاف معظم العرب يدينوف بدين ابراىيم 
اٟتنيف إذل أف جاء عمرك بن ٟتي ا٠تزاعي كبَت خزاعة الذم سافر إذل الشاـ فرآىم يعبدكف 

ـ فاستحسن ذلك كجاء ّٔبل إذل الكعبة كدعا أىل مكة إذل الشرؾ كعبادة األكثاف األصنا
 َّٔكىي  فأجابوه، مث انتشرت بعد ذلك عبادة األصناـ إذل فتح مكة يـو حطمها النيب 

كانت قريش تذبح ٢تذه األصناـ كينذركف ٢تا كيدعوهنا من دكف ا كيقولوف ))مىا ك  صنمان.
  [.ْ :الزمر]يػيقىرّْبيونىا ًإذلى اللًَّو زيٍلفىى(( نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لً 

 أم: ما نعبد تلك اْل٢تة مع ا إال لتشفع لنا عند ا، كتقربنا عنده منزلة،
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كيقولوف يف طوافهم: " لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إال شريكان ىو لك 
 ٘تلكو كما ملك"

ر ا١تصرؼ لؤلمور كما شهد ا ٢تم بذلك حيث فيقركف أف ا ىو ا٠تالق ا١تالك ا١تدب
 قاؿ: }كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مٍَّن خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػىقيولينَّ اللَّوي فىأىسلَّ 

 [.ُٔ:العنكبوت] يػيٍؤفىكيوفى {

اءن فىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى ًمن بػىٍعًد مىٍوهًتىا لىيػىقيولينَّ اللَّوي كقاؿ: }كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مَّن نػَّزَّؿى ًمنى السَّمىاًء مى 
 [.ّٔ:العنكبوت] قيًل اٟتٍىٍمدي لًلًَّو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى {

ًٍلكي السٍَّمعى كاألىٍبصىارى كىمىن ٮتيٍرًجي  اٟتٍىيَّ كقاؿ: }قيٍل مىن يػىٍرزيقيكيم مّْنى السَّمىاًء كىاألىٍرًض أىمَّن ٯتى
بػّْري األىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى الٌلوي فػىقيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى   {ًمنى اٍلمىيًّْت كىٮتيٍرًجي اٍلمىيَّتى ًمنى اٟتٍىيّْ كىمىن ييدى

 [.ُّ:يونس]

قيٍل  ،ريكفى سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تىذىكَّ ، كقاؿ : ))قيل لّْمىًن اأٍلىٍرضي كىمىن ًفيهىا ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى 
قيٍل مىن بًيىًدًه  ،سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى  ،مىن رَّبُّ السَّمىاكىاًت السٍَّبًع كىرىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً 

َتي كىالى ٬تيىاري عىلىٍيًو ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى   ،أىسلَّ تيٍسحىريكفى سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل فى  ،مىلىكيوتي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى ٬تًي
نىاىيم بًاٟتٍىقّْ كىًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى  مىا اٗتَّىذى اللَّوي ًمن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إًلىوو ًإذان لَّذىىىبى كيلُّ إًلىوو  ،بىٍل أىتػىيػٍ

اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىتػىعىاذلى  عىادلًً  ،ٔتىا خىلىقى كىلىعىبلى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا يىًصفيوفى 
 .[ِٗ- ْٖ:ا١تؤمنوف]عىمَّا ييٍشرًكيوفى(( 

دل يكن يدخلهم يف دائرة اإلسبلـ إذ أف ذلك جزء من معٌت ال إلو إال  اإلقرارلكن ذلك 
 اٍلويثٍػقىىى{ ا قاؿ تعاذل: }فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىةً 

[. أم فقد استمسك باإلٯتاف، فبل بد بالكفر بالطاغوت قبل اإلٯتاف با فإف ِٔٓ:البقرة]
أم فقد فقد ركن من أركاف التوحيد،  بالعيركىة الوثقى، دل يستمسكبالطَّاغوت  من دل يكفر

 كمن فقد ركن التوحيد دل يكن مؤمنان.
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 مشاركة اهلل في التشريع في األنعام

رىأىٍيتي عىٍمرىك ٍبنى عىاًمًر ٍبًن ٟتيىيٍّ ا٠تيزىاًعيَّ ٬تىيرُّ قيٍصبىوي يًف النَّاًر )): قاؿ النيب حيحُت يف الص 
أم  :"أىكَّؿى مىٍن سىيَّبى السَّوىاًئبى ما ىو ذنبو كما ىي جرٯتتو "  ((كىكىافى أىكَّؿى مىٍن سىيَّبى السَّوىاًئبى 

يف البهائم فقاؿ: الناقة اليت تلد عشرة من الذكور شرع مع ا كشاركو بالتشريع كشرع شرائع 
كالناقة اليت تلد عشرة من اإلناث يشرب  ذلك.لرجاؿ ل ٭تقكال  ،ظهرىاأف تركبها لنساء ل ٭تق

 .األنعاـلبنها كال يؤكل ٟتمها كىكذا .. نازع ا يف أخ  خصائصو نازعو بالتشريع يف ٣تاؿ 

َتىةو كىالى سىآئًبىةو كىالى كىًصيلىةو كىالى حىاـو كىلىػًكنَّ الًَّذينى كىفىريكاٍ }مىا جىعىلى الٌلوي ًمن ْتىً قاؿ تعاذل: 
 [.َُّ:ا١تائدة] يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًو اٍلكىًذبى كىأىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى {

 

 مشاركة اهلل في التشريع في األشهر

السنة إال يف األشهر اٟتـر على الغزك فكانوا يغزكف طواؿ  أرزاقهمكاف العرب يعتمدكف يف 
فتأيت سدنة الكعبة فيؤخركف ٤تـر إذل صفر فيحـر القتاؿ يف  فأظهركا النسيء كىو التأخَت،

، قاؿ تعاذل كاصفان فعلهم القبيح: }ًإ٪تَّىا النًَّسيءي زًيىادىةه يًف  صفر تلك السنة ك٭تلل يف شهر ٤تـر
لّْ  ونىوي عىامان كى٭تيىرّْميونىوي عىامان لّْيػيوىاًطؤيكاٍ ًعدَّةى مىا حىرَّـى الٌلوي فػىييًحلُّواٍ مىا حىرَّـى اٍلكيٍفًر ييضىلُّ بًًو الًَّذينى كىفىريكاٍ ٭تًي

 [.ّٕ:التوبة] الٌلوي زييّْنى ٢تىيٍم سيوءي أىٍعمىا٢تًًٍم كىالٌلوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى {

البهائم، كمن نازع ا بالتشريع يف فإذا كاف ىذا حاؿ من نازع ا بالتشريع يف ٣تاؿ 
اٞتمادات، فكيف يكوف حاؿ من ينازع ا بالتشريع يف ٣تاؿ البشر فيقوؿ :" إذا زنت ا١ترأة 

 كإذا سرؽ الرجل فبل تقطعوا يده كاسجنوه "؟!  ،برضاىا فبل جرٯتة عليها كال حرج يف ذلك

نى اٞتًٍنّْ كىاإًلنًس ٢تىيٍم قػيليوبه الَّ يػىٍفقىهيوفى ًّٔىا كى٢تىيٍم أىٍعُتيه قاؿ تعاذل: }كىلىقىٍد ذىرىأٍنىا ٞتًىهىنَّمى كىًثَتان مّْ 
 غىاًفليوفى {الَّ يػيٍبًصريكفى ًّٔىا كى٢تىيٍم آذىافه الَّ يىٍسمىعيوفى ًّٔىا أيٍكلىػًئكى كىاألىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ أيٍكلىػًئكى ىيمي الٍ 

 [.ُٕٗ:األعراؼ]
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 قريش انتقال سيادة الكعبة إلى

نرجع إذل سيادة الكعبة حيث انتقلت من قصي بن كبلب إذل أف كصلت لعمرك بن ك 
الثريد للحجاج ٔتكة. مث تزكج ىاشم سلمى بنت  كإطعاموقصي ا١تلقب ّٔاشم ٢تشمو ا٠تبز 

فربتو أمو  ىاشم كمات ،لو عبد ا١تطلب كٝتتو شيبو لشيبة يف رأسو كأ٧تبتعمر من بٍت النجار 
بيثرب فلما صار ابن سبع سنُت ذىب ا١تطلب عمو يف طلبو كقدـ بو إذل  بعيدان عن أعمامو

 مكة على ظهر بعَته فظنو الناس عبدان لو فصاركا ينادكنو عبد ا١تطلب.

 قصة ذبح والد النبي 

ك٦تا حصل لعبد ا١تطلب أنو رأل يف ا١تناـ مكاف بئر زمـز اليت درس مكاهنا اٞترا٫تة 
نازعو قومو عليها كدل يكن عنده حينئذ أكالد ٯتنعونو من ف فحفرىا كأقاـ سقاية اٟتجاج،

نذر عبد ا١تطلب لئن آتاه ا عشرة أبناء، كبلغوا أف ٯتنعوه لينحرف أحدىم عند القـو ف
 الكعبة.

فمنعو  فلما حصل لو ذلك كتب أٝتائهم على القداح فخرج على عبدا كالد النيب 
 الكاىنو فيستأمرىا، فأتاىا، فأمرت أف يضرب اعمامو من ذْتو كاشاركا عليو بالذىاب اذل

القداح على عبد ا كعلى عشر من اإلبل، فإف خرجت على عبد ا يزيد عشرا من اإلبل 
حىت يرضي ربو، فإف خرجت على اإلبل ٨ترىا، فرجع كأقرع بُت عبد ا كبُت عشر من 

ا عشرا كال تقع القرعة إال اإلبل فوقعت القرعة على عبد ا فلم يزؿ يزيد من اإلبل عشر 
عليو إذل أف بلغت اإلبل مائة فوقعت القرعة عليها، فنحرت عنو، مث تركها عبد ا١تطلب ال 
يرد عنها إنسانا كال سبعا، ككانت الدية يف قريش كيف العرب عشرا من اإلبل، فجرت بعد 

عليو سكت حديث - الوقعة مائة من اإلبل، كأقرىا اإلسبلـ، كركم عن النيب  ىذه
يعٍت إٝتاعيل، « أنا ابن الذبيحُت»أنو قاؿ:  -اٟتاكم، لكن تعقبو الذىيب بقولو: إسناده كاه

 .كأباه عبد ا
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كاختار عبد ا١تطلب لولده عبد ا آمنة بنت كىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب، 
فا، فبٌت ّٔا كىي يومئذ تعد أفضل امرأة يف قريش نسبا كموضعا، كأبوىا سيد بٍت زىرة نسبا كشر 

 كيف عودتو إذل مكة تويف كدفن يف ا١تدينة ا١تنورة. كخرج يف ٕتارة إذل الشاـ، عبد ا يف مكة،

 

 قصة أصحاب الفيل

الكعبة بٌت كنيسة   إذل ك٦تا حصل يف ذلك العاـ أف أبرىة اٟتبشي، ١تا رأل العرب ٭تجوف
ل من بٍت كنانة، فدخلها سمع بذلك رجفكبَتة بصنعاء، كأراد أف يصرؼ حج العرب إليها، 

ليبل فلطخ قبلتها بالعذرة. ك١تا علم أبرىة بذلك ثار غيظو، كسار ّتيش إذل الكعبة ليهدمها، 
كاختار لنفسو فيبل من أكرب الفيلة، كهتيأ لدخوؿ مكة، فلما كاف يف كادم ٤تسر بُت ا١تزدلفة 

، كإذا غَت الكعبة ذل كمٌت برؾ الفيل، كدل يقم ليقدـ إذل الكعبة، ككانوا كلما كجهوه إ يقـو
صرفوه إذل الكعبة برؾ، كأما قريش فكانوا قد تفرقوا يف الشعاب كٖترزكا يف رؤكس اٞتباؿ، خوفا 

ككاف ابرىة قد أخذ اببل لعبد ا١تطلب فراح يف طلبها فتعجب  على أنفسهم من معرة اٞتيش،
 و"،من طلبو لئلبل فقاؿ عبد ا١تطلب: " أما اإلبل فلي كللبيت ربه ٭تمي

ىم كذلك إذ أرسل ا عىلىٍيًهٍم طىٍَتان أىبابًيلى، تػىٍرًميًهٍم ًْتًجارىةو ًمٍن ًسجّْيلو فىجىعىلىهيٍم   فبينا
، ال تصيب منهم أحدا إال كىعىٍصفو مى  أعضاؤه، كىلك، كخرجوا ىاربُت ٯتوج  تتقطعٍأكيوؿو

كورؽ زرع أم:   كيوؿو كىعىٍصفو مىأٍ   كجعلهم ا بعضهم يف بعض فتساقطوا بكل طريق، كىلكوا،
 مث رمت بو.أكلتو الدكاب كداستو 

ك٧تى ا بيتو من ابرىة كاىلكو فزادت تلك اٟتادثة من تعظيم الكعبة يف نفوس الناس، 
 .كٝتي ذلك العاـ بعاـ الفيل
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 إىل اٌذعٛة اجلٙشيت مبىت ِٓ ٚالدتٗ 
التاسع  االثنُتيـو شعب بٍت ىاشم ٔتكة يف صبيحة  كيف ذلك العاـ كلد سيد ا١ترسلُت 

 من شهر ربيع األكؿ،

١تا كلدتو خرج من فرجي نور أضاءت لو "قالت:  ركل ابن سعد أف أـ رسوؿ ا 
  .، كركل أٛتد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك"قصور الشاـ

، فسقطت أربع عشرة شرفة من إيواف  كالدتوكقد ركم أف إرىاصات بالبعثة كقعت عند 
نار اليت يعبدىا آّوس، كاهندمت الكنائس حوؿ ْتَتة ساكة بعد أف كسرل، كٜتدت ال

 .غاضت، ركل ذلك البيهقي

ك١تا كلدتو أمو أرسلت إذل جده عبد ا١تطلب تبشره ْتفيده، فجاء مستبشرا كدخل بو 
 -كىذا اإلسم دل يكن معركفا يف العرب -الكعبة، كدعا ا كشكر لو، كاختار لو اسم ٤تمد

 .و كما كاف العرب يفعلوفكختنو يـو سابع

 

 الرضاعة

ككانت العادة عند العرب أف يلتمسوا ا١تراضع ألكالدىم، ابتعادا ٢تم عن أمراض اٟتواضر؛ 
لتقول أجسامهم، كتشتد أعصأّم، كيتقنوا اللساف العرِّب يف مهدىم، فالتمس عبد ا١تطلب 

ي حليمة بنت أِّب كى -الرضعاء، كاسًتضع لو امرأة من بٍت سعد ابن بكر لرسوؿ ا 
 كزكجها اٟتارث بن عبد العزل ا١تكٌت بأِّب كبشة، من نفس القبيلة. -ذؤيب

نسوة من بٍت  معمع زكجها كابن ٢تا صغَت ترضعو،  ١تا قدمت السعديةحليمة  كركم أف
فخرجت على أتاف رل قمراء، معنا شارؼ لنا، كا " قالت:  ،الرضعاء نلتمسيسعد بن بكر، 
ما نناـ ليلنا أٚتع من صبينا الذم معنا، من بكائو من اٞتوع، ما يف ثديي ما ما تبض بقطرة، ك 
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قد يغنيو، كما يف شارفنا ما يغذيو، كلكن كنا نرجو الغيث كالفرج، فخرجت على أتاشل تلك فل
، حىت قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إال كقد أدمت بالركب حىت شق ذلك عليهم

 كالدفتأباه، إذا قيل ٢تا إنو يتيم، كذلك أنا كنا نرجو ا١تعركؼ من   عرض عليها رسوؿ ا
ما بقيت امرأة قدمت معي إال ك الصيب، فكنا نقوؿ: يتيم! كما عسى أف تصنع أمو كجده! 

قلت لصاحيب: كا إشل ألكره أف أرجع من بُت  االنطبلؽأخذت رضيعا غَتم، فلما أٚتعنا 
 ذىنب إذل ذلك اليتيم فآلخذنو.صواحيب كدل آخذ رضيعا، كا أل

قالت: فذىبت إليو، فأخذتو، فلما كضعتو  علي، عسى ا أف ٬تعل لنا فيو بركة.افقاؿ: ف 
يف حجرم أقبل عليو ثديام ٔتا شاء من لنب، فشرب حىت ركم، كشرب معو أخوه حىت ركم، 

حافل، فحلب منها مث ناـ، كما كنا نناـ معو قبل ذلك، كقاـ زكجي إذل شارفنا تلك، فإذا ىي 
ما شرب كشربت معو حىت انتهينا ريا كشبعا، فبتنا ٓتَت ليلة، قالت: يقوؿ صاحيب حُت 
أصبحنا: تعلمي كا يا حليمة! لقد أخذت نسمة مباركة، قالت: فقلت: كا إشل ألرجو 
ذلك، قالت: مث خرجنا كركبت أنا أتاشل، كٛتلتو عليها معي، فو ا لقطعت بالركب ما ال 
يقدر عليو شيء من ٛترىم، حىت إف صواحيب ليقلن رل: يا ابنة أِّب ذؤيب، أربعي علينا، 
أليست ىذه أتانك اليت كنت خرجت عليها؟ فأقوؿ ٢تن: بلى كا! إهنا ٢تي ىي، فيقلن: كا 
إف ٢تا شأنا، قالت: مث قدمنا منازلنا من ببلد بٍت سعد كما أعلم أرضا من أرض ا أجدب 

نت غنمي تركح على حُت قدمنا بو معنا شباعا لبنا، فنحلب كنشرب، كما ٭تلب منها، فكا
إنساف قطرة لنب، كال ٬تدىا يف ضرع حىت كاف اٟتاضركف من قومنا يقولوف لرعياهنم: كيلكم 
اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أِّب ذؤيب، فًتكح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لنب، كتركح 

تعرؼ من ا الزيادة كا٠تَت حىت مضت سنتاه كفصلتو ككاف يشب غنمي شباعا لبنا، فلم نزؿ ن
شبابا ال يشبو الغلماف، فلم يبلغ سنتيو حىت كاف غبلما جفرا، قالت: فقدمنا بو على أمو ك٨تن 

عندم  كأحرص على مكثو فينا، ١تا كنا نرل من بركتو، فكلمنا أمو، كقلت ٢تا: لو تركت ابن
 مكة، قالت: فلم نزؿ ّٔا حىت ردتو معنا . حىت يغلظ، فإشل أخشى عليو كباء
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يف بٍت سعد، حىت إذا كانت السنة الرابعة أك ا٠تامسة  من مولده  كىكذا بقي رسوؿ ا 
  ،كقع حادث شق صدره

كىىيوى يػىٍلعىبي مىعى  أىتىاهي ًجرٍبًيلي  ركل مسلم عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اً 
: ىىذىا اٍلًغٍلمىاًف، فىأى  ، فىاٍستىٍخرىجى ًمٍنوي عىلىقىةن، فػىقىاؿى خىذىهي فىصىرىعىوي، فىشىقَّ عىٍن قػىٍلًبًو، فىاٍستىٍخرىجى اٍلقىٍلبى

ىمىوي، مثيَّ أىعىادىهي يف مىكىانً  ، مثيَّ غىسىلىوي يًف طىٍستو ًمٍن ذىىىبو ٔتىاًء زىٍمزىـى، مثيَّ ألى ًو، حىظُّ الشٍَّيطىاًف ًمٍنكى
ا قىٍد قيًتلى، فىاٍستػىٍقبػىليوهي كىىيوى ميٍنتىًقعي  -يػىٍعًٍت ًظئػٍرىهي  -ٍلمىافي يىٍسعىٍوفى ًإذلى أيمًّْو كىجىاءى اٍلغً  فػىقىاليوا: ًإفَّ ٤تيىمَّدن

 : كجاء الغلماف يسعوف إذل «. يًف صىٍدرًهً  كىقىٍد كيٍنتي أىرىل أىثػىرى ذىًلكى اٍلًمٍخيىطً »اللٍَّوًف "، قىاؿى أىنىسه
 و كىو منتقع اللوف.تقتل، فاستقبلفقالوا: إف ٤تمدا قد  مرضعتو حليمة 

 

 رجوعو إلى أمو ووفاتها باألبواء

كخشيت عليو حليمة بعد ىذه الوقعة حىت ردتو إذل أمو، فكاف عند أمو إذل أف بلغ ست 
كرأت آمنة كفاء لذكرل زكجها الراحل أف تزكر قربه بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة  ،سنُت

كخادمتها أـ أٯتن، كقيمها عبد  -٤تمد  -ة كيلو مًتا، كمعها كلدىا اليتيمرحلة تبلغ ٜتسمائ
ا١تطلب، فمكثت شهرا، مث قفلت: كبينما ىي راجعة إذ ماتت باألبواء بُت مكة كا١تدينة كعاد 

 .بو عبد ا١تطلب إذل مكة

كاف يوضع لعبد ا١تطلب فراش يف ظل الكعبة، فكاف بنوه ٬تلسوف حوؿ فراشو ذلك حىت ك 
يأيت كىو غبلـ جفر  ج إليو، ال ٬تلس عليو أحد من بنيو إجبلال لو، فكاف رسوؿ ا ٮتر 

دعوا "حىت ٬تلس عليو، فيأخذه أعمامو ليؤخركه عنو، فيقوؿ عبد ا١تطلب إذا رأل ذلك منهم: 
 ".ابٍت ىذا فو ا إف لو لشأنا
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 كفالة عمو أبو طالب وقصة الراىب بحيرا

تويف جده عبد ا١تطلب ٔتكة، كرأل قبل كفاتو أنو يعهد  كلثماشل سنوات من عمره 
بكفالة حفيده إذل عمو أِّب طالب شقيق أبيو فضمو إذل كلده، كقدمو عليهم، كاختصو بفضل 

 .احًتاـ كتقدير، كظل فوؽ أربعُت سنة يعز جانبو، كيبسط عليو ٛتايتو

ذل الشاـ، حىت كصل ارٖتل بو أبو طالب تاجرا إ، اثنيت عشرة سنة ك١تا بلغ رسوؿ ا 
ككاف يف ىذا البلد راىب عرؼ ببحَتا فلما نزؿ الركب خرج  الشاـ، يفكىي   إذل بصرل

بصفتو، فقاؿ  إليهم، كأكرمهم بالضيافة، ككاف ال ٮترج إليهم قبل ذلك كعرؼ رسوؿ ا 
علمك  كىو آخذ بيده: ىذا سيد العا١تُت، ىذا يبعثو ا رٛتة للعا١تُت. فقاؿ أبو طالب: كما

بذلك؟ فقاؿ: إنكم حُت أشرفتم من العقبة دل يبق حجر كال شجر إال كخٌر ساجدا، كال 
تسجد إال لنيب، كإشل أعرفو ٓتاَت النبوة يف أسفل غضركؼ كتفو، كإنا ٧تده يف كتبنا، كسأؿ أبا 
 طالب أف يرده، كال يقدـ بو إذل الشاـ، خوفا عليو من اليهود، فبعثو عمو مع بعض غلمانو إذل

 .مكة

 

 حرب الفجار

كانت حرب الفجار بُت قريش كمن معهم من كنانة كبُت   ك٠تمس عشرة من عمره 
قيس عيبلف، كٝتيت ْترب الفجار النتهاؾ حرمات اٟتـر كاألشهر اٟتـر فيها، كقد حضر ىذه 

 .عمومتو، أم ٬تهز ٢تم النبل للرميل، ككاف ينبل اٟترب رسوؿ ا 
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 حلف الفضول

ه اٟترب كقع حلف الفضوؿ، تداعت إليو قبائل من قريش: بنو ىاشم، كبنو كعلى أثر ىذ
ا١تطلب، كأسد بن عبد العزل، كزىرة بن كبلب، كتيم بن مرة، فاجتمعوا يف دار عبد ا بن 
جدعاف التيمي لسنو كشرفو، فتعاقدكا كتعاىدكا على أال٬تدكا ٔتكة مظلوما إال قاموا معو، 

، كقاؿ بعد أف د عليو مظلمتو، كشهد ىذا اٟتلف رسوؿ ا ككانوا على من ظلمو حىت تر 
لىقىٍد شىًهٍدتي يًف دىاًر عىٍبًد اللًَّو ٍبًن جيٍدعىافى ًحٍلفنا مىا أيًحبُّ أىفَّ رل بًًو ٛتيٍرى "أكرمو ا بالرسالة: 

ىجىٍبتي  ـً ألى ٍسبلى  ند صحيح.ركاه ابن حباف كغَته بس."النػَّعىًم كىلىٍو أيٍدعىى بًًو يف اإٍلً

 

 من خديجة بنت خويلد  زواجو

خرج تاجرا إذل الشاـ يف ماؿ خد٬تة رضي ا عنها،  عمره  كيف ا٠تامسة كالعشرين من
ما  كانت خد٬تة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرؼ كماؿ، فلما بلغها عن رسوؿ ا   فقد

عليو أف ٮترج يف ماؿ  بلغها من صدؽ حديثو، كعظم أمانتو ككـر أخبلقو بعثت إليو، فعرضت
٢تا إذل الشاـ تاجرا، كتعطيو أفضل ما كانت تعطي غَته من التجار، مع غبلـ ٢تا يقاؿ ٢تا 

 منها، كخرج يف ما٢تا ذلك،  ميسرة، فقبلو رسوؿ ا 

ك١تا رجع إذل مكة، كرأت خد٬تة يف ما٢تا من األمانة كالربكة ما دل تر قبل ىذا، كأخربىا 
من خبلؿ عذبة، كمشائل كرٯتة، كفكر راجح، كمنطق صادؽ،  أل فيو غبلمها ميسرة ٔتا ر 

 كهنج أمُت. 

تفاٖتو أف  فتحدثت ٔتا يف نفسها إذل صديقتها نفيسة بنت منية، كىذه ذىبت إليو 
يتزكج خد٬تة، فرضي بذلك، ككلم أعمامو، فذىبوا إذل عم خد٬تة، كخطبوىا إليو، كعلى إثر 

و ىاشم كرؤساء مضر، كأصدقها عشرين بكرة، ككانت سنها ذلك َت الزكاج، كحضر العقد بن
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إذ ذاؾ أربعُت سنة، ككانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا كثركة كعقبل، كىي أكؿ امرأة 
  ،، كدل يتزكج عليها حىت ماتتتزكجها رسوؿ ا 

مث زينب كرقية،  -كبو كاف يكٌت -ولدت لو القاسمفمنها سول إبراىيم،  ككل أكالده 
كلثـو كفاطمة كعبد ا، ككاف عبد ا يلقب بالطيب كالطاىر، كمات بنوه كلهم يف   كأـ

صغرىم، أما البنات فكلهن أدركن اإلسبلـ فأسلمن كىاجرف، إال أهنن أدركتهن الوفاة يف 
 .، سول فاطمة رضي ا عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر، مث ٟتقت بوحياتو 

 

 بناء الكعبة وقضية التحكيم

جاءىا قامت قريش ببناء الكعبة، كذلك ألف الكعبة  ٠تمس كثبلثُت سنة من مولده ك 
دخلوا يي  ٕتديد بنائها حرصا على مكانتها، كاتفقوا على أال علىقريش  فاجتمعت ،سيل عـر

يف بنائها إال طيبا، فبل يدخلوا فيها مهر بغي، كال بيع ربا، كال مظلمة أحد من الناس، ككانوا 
، فابتدأ ّٔا الوليد بن ا١تغَتة ا١تخزكمي، كتبعو الناس ١تا رأكا أنو دل يصبو شيء، يهابوف ىدمها

كدل يزالوا يف ا٢تدـ حىت كصلوا إذل قواعد إبراىيم، مث أرادكا األخذ يف البناء، فجزأكا الكعبة، 
كخصصوا لكل قبيلة جزآ منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، كأخذك يبنوهنا، ك١تا بلغ 

اف موضع اٟتجر األسود اختلفوا فيمن ٯتتاز بشرؼ كضعو يف مكانو، كاستمر النزاع أربع البني
، إال أف أبا أمية بن  لياؿ أك ٜتسا، كاشتد حىت كاد يتحوؿ إذل حرب ضركس يف أرض اٟتـر
ا١تغَتة ا١تخزكمي عرض عليهم أف ٭تكموا فيما شجر بينهم أكؿ داخل عليهم من باب ا١تسجد 

فلما رأكه ىتفوا: ىذا األمُت، رضيناه، ىذا   أف يكوف ذلك رسوؿ ا فارتضوه، كشاء ا
٤تمد. فلما انتهى إليهم، كأخربكه ا٠ترب طلب رداء، فوضع اٟتجر كسطو، كطلب من رؤساء 
القبائل ا١تتنازعُت أف ٯتسكوا ٚتيعا بأطراؼ الرداء، كأمرىم أف يرفعوه، حىت إذا أكصلوه إذل 

  يف مكانو. موضعو أخذه بيده، فوضعو
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كقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من اٞتهة الشمالية ٨توا من ستة أذرع، كىي اليت 
تسمى باٟتجر كاٟتطيم، كرفعوا بأّا من األرض، لئبل يدخلها إال من أرادكا، ك١تا بلغ البناء 
 .ٜتسة عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة. كصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع

ٯتتاز بفكره الصائب كنظره السديد كفطنتو كنباىتو ككاف يًتفع عن دنايا  اف النيب كك
 األمور كسفاسفها فكاف ال يشرب ا٠تمر كال يعبد األكثاف كال يأكل ٦تا ذبح على النصب،

ٯتتاز يف قومو ٓتبلؿ عذبة كأخبلؽ فاضلة، كمشائل كرٯتة فكاف أفضل قومو  ككاف النيب 
ا، كأعزىم جوارا، كأعظمهم حلما، كأصدقهم حديثا، كألينهم عريكة، مركءة، كأحسنهم خلق

أمانة، حىت ٝتاه قومو:  كأحفظهمكأعفهم نفسا، كأكرمهم خَتا، كأبرىم عمبل، كأكفاىم عهدا، 
ككاف ٭تب ا٠تلوة كيطيل  األمُت؛ ١تا ٚتع فيو من األحواؿ الصاٟتة كا٠تصاؿ ا١ترضية،الصادؽ 

 .ا فكاف يقضى األياـ الطواؿ يف غار حراء يتعبد االتأمل كالتفكر يف ٥تلوقات 

 

 نزول الوحي

فلما بلغ األربعُت من عمره بدأت طبلئع النبوة تلوح فكاف ال يرل رؤيا إال كجاءت مثل 
 فلق الصبح ككاف ىناؾ حجر يف مكة يسلم عليو، 

: ك فجبذه   كىو يف غاًر ًحراء حىت جاءه جربيل  : اقٍػرىٍأ. فػىقىاؿى «. مىا أىنىا بًقىارًئو »قىاؿى
: مىا أىنىا بًقىارًئو  : اقٍػرىٍأ. فػىقيٍلتي :"فىأىخىذىشل فػىغىطًٍَّت حىىتَّ بػىلىغى ًمٍتّْ اٞتٍىٍهدي مثيَّ أىٍرسىلىًٍت فػىقىاؿى  فىأىخىذىشل قىاؿى

: اقٍػرىٍأ. فػىقي  . فىأىخىذىشل فػىغىطًٍَّت فػىغىطًٍَّت الثَّانًيىةى حىىتَّ بػىلىغى ًمٍتّْ اٞتٍىٍهدى مثيَّ أىٍرسىلىًٍت فػىقىاؿى : مىا أىنىا ًبقىارًئو ٍلتي
ٍنسىافى ًمنٍ  . خىلىقى اإٍلً : ]اقرىٍأ باسًم ربّْكى الًَّذم خىلىقى  الثَّالًثىةى حىىتَّ بػىلىغى ًمٍتّْ اٍٞتهد مثَّ أىٍرسلًٍت فػىقىاؿى

ـي. الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم. عىلَّمى اإٍلً  . اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرى ٍنسىافى مىا دل يعلم[ ". فىرجع ًّٔىا رىسيوؿي اللًَّو عىلىقو
  : فػىزىمَّليوهي حىىتَّ ذىىىبى عىٍنوي الرٍَّكعي « زىمّْليوشل زىمّْليوشل »يػىٍرجيفي فػيؤىاديهي فىدىخىلى عىلىى خىًد٬تىةى فػىقىاؿى

ًد٬تىةي: كىبلَّ كىاللًَّو الى ٮتيٍزًيكى فػىقىالىٍت خى « لىقىٍد خىًشيتي عىلىى نػىٍفًسي»فػىقىاؿى ٠تد٬تةى كأخربىىا ا٠تربى: 
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ا ًإنَّكى لىتىًصلي الرًَّحمى كىتىٍصديؽي اٟتٍىًديثى كىٖتىًٍملي اٍلكىلَّ كىتىٍكًسبي اٍلمىٍعديكـى كتٍقرًم الضيفى  اللَّوي أىبىدن
  ،كىتيًعُتي عىلىى نػىوىاًئًب اٟتٍىقّْ 

ٍوفىلو اٍبًن عىمّْ خىًد٬تىةى. فػىقىالىٍت لىوي: يىا اٍبنى عىمّْ اٍٝتىٍع ًمًن مثيَّ اٍنطىلىقىٍت بًًو خىًد٬تىةي ًإذلى كىرىقىةى ٍبًن نػى 
. فػىقىاؿى لىوي كىرىقىةي: يىا اٍبنى أىًخي مىاذىا تػىرىل؟ فىأىٍخبػىرىهي رىسيوؿي اللًَّو  بػىرى مىا رىأىل. فػىقىاؿى  اٍبًن أىًخيكى خى

ا ىيوى النَّاميوسي الًَّذم أىنٍػزىؿى اللَّوي  يِّا ًإٍذ  كىرىقىةي: ىىذى عىلىى ميوسىى يىا لىٍيتىًٍت ًفيهىا جىذىعنا يىا لىٍيتىًٍت أىكيوفي حى
. فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : نػىعىٍم دلٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ ٔتًٍثًل مىا « أىكى ٥تيٍرًًجيَّ ىيٍم؟: »ٮتيٍرًجيكى قػىٍوميكى قىاؿى

أىٍنصيريؾى نىٍصرنا ميؤىزَّرنا. مثيَّ دلٍى يػىٍنشىٍب كىرىقىةي أىٍف تػيوىيفّْى كىفػىتػىرى  ًجٍئتى بًًو ًإالَّ عيوًدمى كىًإٍف ييٍدرًٍكًٍت يػىٍوميكى 
 .الوحيي. ميتَّفق عىلىٍيوً 

» ٭تدث عن فًتة الوحي، قاؿ: كىو  عن جابر بن عبد ا أنو ٝتع رسوؿ ا  ك٢تما
ٍعتي صىٍوتنا ًمنى السَّمىاًء، فػىرىفػىٍعتي  نىا أىنىا أىٍمًشي ٝتًى ىلىكي الًَّذم جىاءىشل  فػىبػىيػٍ

بىصىرًم ًقبىلى السَّمىاًء، فىًإذىا ا١ت
ًئٍثتي ًمٍنوي حىىتَّ ىىوىٍيتي ًإذلى األىٍرًض، فىًجٍئتي  ًْتًرىاءو قىاًعده عىلىى كيٍرًسيٍّ بػىٍُتى السَّمىاًء كىاألىٍرًض، فىجى

: زىمّْليوشل زىمّْليوشل فػىزىمَّليوشل، فىأىنٍػزىؿى ال ثػّْري قيٍم فىأىٍنًذٍر{ ]ا١تدثر: أىٍىًلي فػىقيٍلتي يدَّ
: }يىا أىيػُّهىا ا١ت [ ِلَّوي تػىعىاذلى

يى الوىٍحيي كىتػىتىابىعى  -قىاؿى أىبيو سىلىمىةى: كىالرٍّْجزى األىٍكثىافى  -[ًٓإذلى قػىٍولًًو }فىاٍىجيٍر{ ]ا١تدثر:   .«مثيَّ ٛتًى

ءى  التميمي رٛتو اقاؿ الشيخ ٤تمد  بًػ }اقٍػرىٍأ{ كىأيٍرًسلى بًػ  يف االصوؿ الثبلثة: "نػيِّبّْ
ارىًة عىًن اٍلشٍّْرًؾ، كىيىٍدعيو ًإذلى اٍلتػٍَّوًحيًد( ىذا ىو األصل، األصل  ثػّْري{( أرسل ٔتاذا؟ )بًاٍلنّْذى }اٍلميدَّ

ٍلنىا ًمن  النيب  بل عامة الرسل إ٪تا بعثوا من أجل ٖتقيق التوحيد قاؿ ا جل كعبل: }كىمىا أىٍرسى
ارىًة( ِٓسيوؿو ًإال نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي ال إًلىوى ًإال أىنىا فىاٍعبيديكًف{]األنبياء: قػىٍبًلكى ًمن رَّ  [. )بػىعىثىوي اي بًاٍلنّْذى

كاإلنذار ىو إببلغه كإعبلـه مع التخويف )عىًن اٍلشٍّْرًؾ، كىيىٍدعيو ًإذلى اٍلتػٍَّوًحيًد( ال شك أف قولو: 
وحيد، إذ التوحيد ىو معٌت ال إلو إال ا، كىي قائم على )عىًن اٍلشٍّْرًؾ( داخله يف مفهـو الت

( دليل على  تػىعىاذلى ركنُت: اإلثبات، كنفي. حينئذو نفي ىذا داخله فيو الشرؾ ... )كىاٍلدَّلًيلي قػىٍوليو ي
ثػّْري{ ]ا١تدث : }يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّ تػىعىاذلى ر: أنو بعث باإلنذار عن الشرؾ كالدعوة إذل التوحيد )قػىٍوليو ي

ثػّْري{( أم ا١تتدثر بثيابو متغشي ّٔا من الرعب الذم حصل لو من ُ [( يعٍت )}يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّ
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[( يعٍت قم من دثارؾ )}فىأىنًذٍر{( يعٍت ِرؤية ا١تلك عند نزكؿ الوحي )}قيٍم فىأىنًذٍر{ ]ا١تدثر: 
اإلرساؿ كما  فأنذر الناس كخوفهم كحذرىم من عذاب ا تعاذل إف دل يؤمنوا، كّٔذا حصل

بػٍّْر{ ]ا١تدثر:  [( أم عىظٍّْم ربك بالتكبَت  ّحصل باألكؿ النبوة )}اقٍػرىٍأ{(، ... )}كىرىبَّكى فىكى
[( أم نفسك طهرىا عن الذنوب، كٌتَّ عن النفس ْكذلك بغَته )}كىثًيىابىكى فىطىهٍّْر{ ]ا١تدثر: 

لثياب ا١تلبوسة كطهرىا بالثوب ألهنا تشتملو، كقاؿ بعضهم على ظاىرىا: ثيابك اليت ىي ا
[( أم ٓيعٍت عن النجاسات، كىو ٤تتمله ٢تذا كذاؾ ك٭تمل عليو )}كىالرٍُّجزى فىاٍىجيٍر{ ]ا١تدثر: 

{( أك الرّْجز ىو القذر من الرّْجس كما قاؿ تعاذل: }فىاٍجتىًنبيوا  اترؾ األكثاف كال تقرّٔا )}كىالرٍُّجزى
ٍنين تىٍستىٍكًثري{ ]ا١تدثر: [ )}كى َّالرٍّْجسى ًمنى األىٍكثىاًف{ ]اٟتج:  [(، )}تىٍستىٍكًثري{( ىذا ٔال ٘تى

اٞتملة حاؿ بالرفع، أم ال تيعطي مالك مصانعةن لتيعطى أكثر منو. قالو ابن جرير، أك )}الى 
ٍنين{( على ا بعملك كتستكثره، كاختاره ابن كثَتو رٛتو ا، أك ال تضعف أف تستكثر من  ٘تى

[( يعٍت اصرب لربك، قٌدـ من ٕا٠تَت )}كىلًرىبّْكى فىاٍصربٍ{ ]ا١تدثر:  ا٠تَت، فيو حثه على عمل
أجل اٟتصر كالصرب ىنا إ٪تا ا١تراد بو على طاعتو كأكامره كعلى ما أيكًذمى يف ا تعاذل من أجل 

 الدعوة إذل التوحيد".

 

 مراتب الوحي

نان يأتيو يف مثل صلصلة ككاف الوحي يأتيو احيانان على صورتو اليت خلقو ا عليها، كاحيا
فيلتبس بو ا١تلك، حىت أف جبينو ليتفصد عرقا يف اليـو الشديد الربد، كحىت أف راحلتو  اٞترس

لتربؾ بو إذل األرض، إذا كاف راكبها، كلقد جاء الوحي مرة كذلك كفخذه على فخذ زيد بن 
اطبو حىت يعي عنو فيخ كاحيانان يتمثل لو ا١تلك رجبل ثابت، فثقلت عليو حىت كادت ترٌضها.

كاحيانان بالرؤيا الصادقة، كاحيانا يكلمو ا منو إليو ببل كاسطة ملك كما كٌلم ا  ،ما يقوؿ لو
 .موسى بن عمراف
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 األولى الدعوة السريةالمرحلة 

سران، بعدىا ىاجر إذل ا١تدينة  ةيف مكة ثبلثة عشر سنة منها ثبلث كانقسمت دعوتو 
 مات فكانت دعوتو ثبلثة كعشرين سنة.كمكث فيها عشر سنُت حىت 

دعوتو إذل أقرب الناس إليو كعلى مقدمتهم زكجو خد٬تة كمواله زيد بن حارثة  فبدأ 
كابن عمو علي كصديقو ابوبكر ، مث انتشر ىؤالء ينشركف التوحيد بُت الناس سران، فأسلم 

ن بن عوؼ، كسعد بن بدعوة أِّب بكر الصديق عثماف بن عفاف، كالزبَت بن العواـ، كعبد الرٛت
 أِّب كقاص، كطلحة بن عبيد ا. 

كمن أكائل ا١تسلمُت ببلؿ بن رباح اٟتبشي، مث تبلىم أمُت ىذه األمة أبو عبيدة عامر بن 
اٞتراح، كأبو سلمة، كاألرقم بن أِّب األرقم، كعثماف بن مظعوف كأخواه قدامة كعبد ا، 

لعدكم، كامرأتو فاطمة بنت ا٠تطاب العدكية كعبيدة بن اٟتارث بن ا١تطلب، كسعيد بن زيد ا
 أخت عمر بن ا٠تطاب، كخباب بن األرت كعبد ا بن مسعود كٚتاعة.

أحد  كبقوا على ذلك ثبلث سنُت ككانت قريش تغض الطرؼ عنهم لظنها أف ٤تمدان 
الديانيُت الذين يتكلموف يف األلوىية كحقوقها، كما صنع أمية بن أِّب الصلت، كقس بن 

ة، كعمرك بن نفيل كأشباىهم، إال أهنا توجست خيفة من ذيوع خربه كامتداد أثره، ساعد
 كأخذت ترقب على األياـ مصَته كدعوتو.

 

 المرحلة الثانية الدعوة جهارا

بٍت  دعا النيب ، [ُِْ]الشعراء:  ((كىأىٍنًذٍر عىًشَتىتىكى اأٍلىقٍػرىًبُتى ))نزؿ قولو تعاذل: فلما 
اٟتمد  أٛتده، »ر من بٍت ا١تطلب بن عبد مناؼ مث قاؿ: ىاشم فحضركا، كمعهم نف

كأستعينو، كأكمن بو، كأتوكل عليو، كأشهد أالإلو إال ا كحده ال شريك لو. مث قاؿ: إف الرائد 
ال يكذب أىلو كا الذم ال إلو إال ىو، إشل رسوؿ ا إليكم خاصة، كإذل الناس عامة، كا 
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ثن كما تستيقظوف، كلتحاسنب ٔتا تعملوف، كإهنا اٞتنة أبدا أك النار لتموتن كما تناموف، كلتبع
فقاؿ أبو طالب: ما أحب إلينا معاكنتك، كأقبلنا لنصيحتك، كأشد تصديقنا ٟتديثك، « . أبدا

 كىؤالء بنو أبيك ٣تتمعوف، كإ٪تا أنا أحدىم غَت أشل أسرعهم إذل ما ٖتب، فامض ١تا أمرت بو.

 أمنعك، غَت أف نفسي ال تطاكعٍت على فراؽ دين عبد ا١تطلب.فو ا ال أزاؿ أحوطك ك 
فقاؿ أبو ٢تب: ىذه كا السوأة، خذكا على يديو قبل أف يأخذ غَتكم، فقاؿ أبو طالب: كا 

 ،لنمنعو ما بقينا

: لىمَّا نػىزىلىٍت: }كىأىٍنًذٍر  عىًشَتىتىكى ركل البخارم طرفا عىًن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا قىاؿى
يىا بىًٍت ًفٍهرو، يىا بىًٍت »عىلىى الصَّفىا، فىجىعىلى يػينىاًدم:  [، صىًعدى النَّيًبُّ ُِْاألىقٍػرىًبُتى{ ]الشعراء: 

حىىتَّ اٍجتىمىعيوا فىجىعىلى الرَّجيلي ًإذىا دلٍى يىٍستىًطٍع أىٍف ٮتىٍريجى أىٍرسىلى رىسيوالن  -لًبيطيوًف قػيرىٍيشو  -« عىًدمٍّ 
: لًيػىنٍ  ، فػىقىاؿى ، فىجىاءى أىبيو ٢تىىبو كىقػيرىٍيشه أىرىأىيٍػتىكيٍم لىٍو أىٍخبػىٍرتيكيٍم أىفَّ خىٍيبلن بًالوىاًدم تيرًيدي أىٍف »ظيرى مىا ىيوى

؟ : « تيًغَتى عىلىٍيكيٍم، أىكيٍنتيٍم ميصىدًّْقيَّ يره لىكيٍم فىًإشلّْ نىذً »قىاليوا: نػىعىٍم، مىا جىرَّبٍػنىا عىلىٍيكى ًإالَّ ًصٍدقنا، قىاؿى
، أى٢ًتىذىا ٚتىىٍعتػىنىا؟ فػىنػىزىلىٍت: }تػىبٍَّت « بػىٍُتى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو  : تػىبِّا لىكى سىائًرى اليػىٍوـً فػىقىاؿى أىبيو ٢تىىبو

{ ]ا١تسد:  ا أىِّب ٢تىىبو كىتىبَّ مىا أىٍغٌتى عىٍنوي مىاليوي كىمىا كىسىبى  ،[ِيىدى

، أىٍنًقذيكا مث قاؿ: ))يىا بىًٍت كىٍعًب ٍبًن ليؤىمٍّ  ، أىٍنًقذيكا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّاًر، يىا بىًٍت ميرَّةى بًن كىٍعبو
، أىٍنًقذي  ، أىٍنًقذيكا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّاًر، يىا بىًٍت عىٍبًد مىنىاؼو كا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّاًر، يىا بىًٍت عىٍبًد مشىٍسو

، أىٍنًقذيكا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّاًر، يىا بىًٍت عىٍبًد اٍلميطًَّلًب، أىٍنًقذيكا أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّاًر، يىا بىًٍت ىىاًشمو 
ٍيئنا، غىيػٍرى  أىنٍػفيسىكيٍم ًمنى النَّاًر، يىا فىاًطمىةي، أىٍنًقًذم نػىٍفسىًك ًمنى النَّاًر، فىًإشلّْ الى أىٍمًلكي لىكيٍم ًمنى اً شى

 ،٢ًتىا((أىفَّ لىكيٍم رىًٛتنا سىأىبػيلُّهىا بًبىبلى 

[ فقاـ رسوؿ ْٗ]اٟتجر:  ((فىاٍصدىٍع ٔتا تػيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكُتى ))نزؿ تعاذل: فلما أ
 ،آ٢تتهمسفو كييعكر على خرافات الشرؾ كترىاتو، كيذكر حقائق األصناـ  ا 
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با منو أف يكف ابن أخيو عما ىو فيو، فقالوا: يا أ فإذل عمو أِّب طالب، يطلبو  فأتوا
طالب إف ابن أخيك قد سب آ٢تتنا، كعاب ديننا، كسفو أحبلمنا، كضلل آباءنا فإما أف تكفو 

 عنا، كإما أف ٗتلي بيننا كبينو، فنكفيكو. 

، كىكىافى ذىا ًسنٍّ ًفيًهٍم، كىقىٍد حىضىرى اٍلمى  مى ٍوسً مثيَّ إفَّ اٍلوىلًيدى ٍبنى اٍلميًغَتىًة اٍجتىمىعى إلىٍيًو نػىفىره ًمٍن قػيرىٍيشو
ـي عىلىٍيكيٍم  تػىٍقدى ا اٍلمىٍوًسمي، كىًإفَّ كيفيودى اٍلعىرىًب سى ، إنَّوي قىٍد حىضىرى ىىذى ًفيًو، فػىقىاؿى ٢تىيٍم: يىا مىٍعشىرى قػيرىٍيشو
ا، كىالى ٗتىٍتىًلفيوا فػىييكىذّْبى بػىٍعضيكيمٍ  ا، فىأىٚتًٍعيوا ًفيًو رىأٍينا كىاًحدن عيوا بًأىٍمًر صىاًحًبكيٍم ىىذى بػىٍعضنا،  كىقىٍد ٝتًى
، فػىقيٍل كىأىًقٍم لىنىا رىأٍينا نػىقيوؿي بًًو، : بىٍل  كىيػىريدَّ قػىٍوليكيٍم بػىٍعضيوي بػىٍعضنا، قىاليوا: فىأىٍنتى يىا أىبىا عىٍبًد مشىٍسو قىاؿى

: الى كىاىللًَّو مىا ىيوى ًبكىاًىًن، لىقىٍد رىأى  يٍػنىا اٍلكيهَّافى فىمىا ىيوى أىنٍػتيٍم فػىقيوليوا أىٍٝتىٍع، قىاليوا: نػىقيوؿي كىاًىنه، قىاؿى
: مىا ىيوى ٔتىٍجنيوًف. لىقىٍد رىأىيٍػنىا اٞتٍينيو  : ٣تىٍنيوفه، قىاؿى فى ًبزىٍمزىمىًة اٍلكىاًىًن كىالى سىٍجًعًو، قىاليوا: فػىنػىقيوؿي

ًًو، كىالى كىٍسوىسىًتًو، قىاليوا: : شى  كىعىرىفٍػنىاهي، فىمىا ىيوى ًٓتىٍنًقًو، كىالى ٗتىىاٞتي : مىا ىيوى ًبشىاًعًر، فػىنػىقيوؿي ، قىاؿى اًعره
: لىقىٍد عىرىفٍػنىا الشٍّْعرى كيلَّوي رىجىزىهي كىىىزىجىوي كىقىرًيضىوي كىمىٍقبيوضىوي كىمىٍبسيوطىوي، فىمىا ىيوى بًالشٍّْعًر، قىالي  وا: فػىنػىقيوؿي

: ، قىاؿى مىا ىيوى بًنػىٍفًثًهٍم كىالى عىٍقًدًىٍم، قىاليوا: مىا ىيوى ًبسىاًحًر، لىقىٍد رىأىيٍػنىا السُّحَّارى كىًسٍحرىىيٍم، فى  سىاًحره
، كىًإفَّ فػىرٍ  كىةن، كىًإفَّ أىٍصلىوي لىعىًذؽه : كىاىللًَّو إفَّ لًقىٍولًًو ٟتىىبلى ؟ قىاؿى عىوي ٞتىينىاةه كىمىا فىمىا نػىقيوؿي يىا أىبىا عىٍبًد مشىٍسو

ا شىٍيئنا إالَّ عيًرؼى أىنَّوي  ، جىاءى  أىنٍػتيٍم بًقىائًًلُتى ًمٍن ىىذى ىٍف تػىقيوليوا سىاًحره بىاًطله، كىًإفَّ أىقٍػرىبى اٍلقىٍوًؿ ًفيًو ألى
ٍرًء كىأىًخيًو، كىبػىٍُتى اٍلمىٍرءً  ٍرًء كىأىبًيًو، كىبػىٍُتى اٍلمى ٍرًء  بًقىٍوؿو ىيوى ًسٍحره يػيفىرّْؽي بًًو بػىٍُتى اٍلمى ًتًو، كىبػىٍُتى اٍلمى كىزىٍكجى

، فىجىعىليوا ٬تىًٍلسيوفى ًبسيبيًل النَّاًس ًحُتى قىًدميوا اٍلمىٍوًسمى، الى ٯتىيرُّ ًًٍّٔم  كىعىًشَتىتًًو. فػىتػيفىرّْقيوا عىٍنوي  ًبذىًلكى
 أىحىده إالَّ حىذَّريكهي إيَّاهي، كىذىكىريكا ٢تىيٍم أىٍمرىهي.

ا  ،ًنُتى شيهيودناكىبى  ،كىجىعىٍلتي لىوي مىاالن ٦تىٍديكدنا ،فأنزؿ ا يف الوليد: ))ذىٍرشل كىمىٍن خىلىٍقتي كىًحيدن
ا ًٍهيدن ا  ،مثيَّ يىٍطمىعي أىٍف أىزًيدى  ،كىمىهٍَّدتي لىوي ٘تى ًإنَّوي فىكَّرى  ،سىأيٍرًىقيوي صىعيودنا ،كىبلَّ ًإنَّوي كىافى ًْليىاتًنىا عىًنيدن

فػىقىاؿى  ،مثيَّ أىٍدبػىرى كىاٍستىٍكبػىرى  ،مثيَّ عىبىسى كىبىسىرى  ،مثيَّ نىظىرى  ،مثيَّ قيًتلى كىٍيفى قىدَّرى  ،فػىقيًتلى كىٍيفى قىدَّرى  ،كىقىدَّرى 
ا ًإالَّ ًسٍحره يػيٍؤثػىري  ا ًإالَّ قػىٍوؿي اٍلبىشىرً  ،ًإٍف ىىذى الى تػيٍبًقي  ،كىمىا أىٍدرىاؾى مىا سىقىري  ،سىأيٍصًليًو سىقىرى  ،ًإٍف ىىذى

 [.َّ- ُُ:ا١تدثر]عىلىيػٍهىا ًتٍسعىةى عىشىرى ((  ،لىوَّاحىةه لًٍلبىشىرً  ،كىالى تىذىري 
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 :قمع دعوة النبي في قريش  ساليبأ

 فكىانىٍت قػيرىٍيشه تيسىمّْي النَّيبَّ  :السخرية، كاإلستهزاء كالتكذيب  تىارىةن ٣تىٍنيونان، كىتىارىةن
ًيان لتخذيل ا١تسلمُت.  شىاًعران، كىتىارىةن كىاًىنان، كىتىارىةن ميٍفًتى

 .تشويو تعاليمو كإثارة الشبهات، كبث الدعايات الكاذبة 
 رضة القرآف بأساطَت األكلُتمعا. 
 [ فهناؾ ركاية ٗ]القلم:  {كىدُّكا لىٍو تيٍدًىني فػىييٍدًىنيوفى } : قاؿ تعاذل:ا١تساكمة كا١تداىنة

أف يعبد آ٢تتهم عاما،  ركاىا ابن جرير كالطرباشل تفيد أف ا١تشركُت عرضوا على رسوؿ ا 
 كيعبدكف ربو عاما.

نىاؾى لىقىٍد ًكٍدتى تػىرٍكىني ًإلىٍيًهٍم شىٍيئنا قىًليبلن (( قاؿ تعاذل: ))كىلىٍوالى أىٍف ثػىبَّ   [.ْٕ :االسراء]تػٍ

 ،كىالى أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي  ،الى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى  ،فأنزؿ ا الفصل: ))قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى 
 [.ٔ- ُ(( ]الكافركف:لىكيٍم ًدينيكيٍم كىرلى ًدينً  ،ديكفى مىا أىٍعبيدي كىالى أىنٍػتيٍم عىابً  ،كىالى أىنىا عىاًبده مىا عىبىٍدَتيٍ 

 ليب دل ٕتدم نفعان استخدمت اكالتعذيب: فلما رأت قريش أف تلك األس االضطهاد
 ،كالتعذيب االضطهاد أسلوب

ٍندى البػىٍيًت، كىأىبيو كىافى ييصىلّْي عً   ركل البخارم عن عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو حىدَّثىوي أىفَّ النَّيبَّ 
 ، يءي ًبسىلىى جىزيكًر بىًٍت فيبلىفو : أىيُّكيٍم ٬تًى ، ًإٍذ قىاؿى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو جىٍهلو كىأىٍصحىابه لىوي جيليوسه

، يبُّ فػىيىضىعيوي عىلىى ظىٍهًر ٤تيىمَّدو ًإذىا سىجىدى؟ فىانٍػبػىعىثى أىٍشقىى القىٍوـً فىجىاءى بًًو، فػىنىظىرى حىىتَّ سىجىدى النَّ 
: فىجىعىليوا  ًتفىٍيًو، كىأىنىا أىٍنظيري الى أيٍغًٍت شىٍيئنا، لىٍو كىافى رل مىنػىعىةه، قىاؿى كىضىعىوي عىلىى ظىٍهرًًه بػىٍُتى كى

، كىرىسيوؿي اللًَّو  يلي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سىاًجده الى يػىٍرفىعي رىٍأسىوي، حىىتَّ جىاءىٍتوي  يىٍضحىكيوفى كى٭تًي
:  ، فىطىرىحىٍت عىٍن ظىٍهرًًه، فػىرىفىعى رىسيوؿي اللًَّو فىاًطمىةي  ثىبلىثى «. اللَّهيمَّ عىلىٍيكى بًقيرىٍيشو »رىٍأسىوي مثيَّ قىاؿى

: كىكىانيوا يػىرىٍكفى أىفَّ الدٍَّعوىةى يف ذىًلكى البػىلىًد ميٍستىجىا ، فىشىقَّ عىلىٍيًهٍم ًإٍذ دىعىا عىلىٍيًهٍم، قىاؿى  بىةه، مثيَّ مىرَّاتو
ٍيبىةى ٍبًن رىبًيعىةى، كىالوىلًيًد ٍبًن عيٍتبىةى »ٝتىَّى:  ، كىعىلىٍيكى بًعيٍتبىةى ٍبًن رىبًيعىةى، كىشى ، اللَّهيمَّ عىلىٍيكى بًأىِّب جىٍهلو
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، كىعيٍقبىةى ٍبًن أىِّب ميعىٍيطو  : فػىوىالًَّذم نػى -كىعىدَّ السَّاًبعى فػىلىٍم ٭تىٍفىٍظ  -« كىأيمىيَّةى ٍبًن خىلىفو ٍفًسي ، قىاؿى
 .صىٍرعىى، يف القىًليًب قىًليًب بىٍدرو  بًيىًدًه، لىقىٍد رىأىٍيتي الًَّذينى عىدَّ رىسيوؿي اللًَّو 

ككاف أبو جهل إذا ٝتع برجل قد أسلم لو شرؼ كمنعة أنبو كأخزاه، كأكعده بإببلغ 
  كآذاه.ا٠تسارة الفادحة يف ا١تاؿ، كاٞتاه، كإف كاف ضعيفا ضربو 

مية بن خلف اٞتمحي، فكاف أمية يضع يف عنقو حببل، مث يسلمو إذل ككاف ببلؿ موذل أ
يشده شدا  الصبياف، يطوفوف بو يف جباؿ مكة، حىت كاف يظهر أثر اٟتبل يف عنقو، ككاف أمية

مث يضربو بالعصا، ككاف يلجئو إذل اٞتلوس يف حر الشمس، كما كاف يكرىو على اٞتوع، كأشد 
يت الظهَتة فيطرحو يف بطحاء مكة، مث يأمر بالصخرة من ذلك كلو أنو كاف ٮترجو إذا ٛت

العظيمة فتوضع على صدره، مث يقوؿ: ال كا ال تزاؿ ىكذا حىت ٘توت أك تكفر ٔتحمد، 
أحد، أحد، حىت مر بو أبو بكر يوما كىم  -كىو يف ذلك -كتعبد البلت كالعزل. فيقوؿ: 

 ٓتمس من الفضة كأعتقو. يصنعوف ذلك بو فاشًتاه بغبلـ أسود، كقيل بسبع أكاؽ أك

، أسلم ىو كأبوه كأمو، فكاف ا١تشركوف ككاف عمار بن ياسر  كعلى  -موذل لبٍت ٥تزـك
ٮترجوهنم إذل األبطح إذا ٛتيت الرمضاء، فيعذبوهنم ْترىا. كمر ّٔم النيب  -رأسهم أبو جهل

  ،كطعن كىم يعذبوف فقاؿ: صربا آؿ ياسر! فإف موعدكم اٞتنة، فمات ياسر يف العذاب
أكؿ شهيدة يف اإلسبلـ، كشددكا  فكانتيف قبلها ْتربة فماتت،  -أـ عمار -أبو جهل ٝتية

. كقالوا: ال تارة، كبالتغريق تارةالعذاب على عمار باٟتر تارة، كبوضع الصخر على صدره 
نًتكك حىت تسب ٤تمدا، أك تقوؿ: يف البلت كالعزل خَتا، فوافقهم على ذلك مكرىا، كجاء 

مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ))إال ، فأنزؿ ا ذرا إذل النيب باكيا معت
ٯتافً   .[َُٔاْلية: ]النحل:  ((ميٍطمىًئنّّ بًاإٍلً

ككاف ا١تشركوف يذيقوف خباب بن األرت أنواعا من التنكيل، يأخذكف بشعر رأسو 
تلوية عنيفة كأضجعوه مرات عديدة على فحاـ ملتهبة، فما فيجذبونو جذبا، كيلوكف عنقو 

 .كىذا ما كاف ٭تصل ١تن آمن يف أكؿ الدعوة من الصحابة  يطفؤىا إال كدؽ ظهره.
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 الهجرة إلى الحبشة

كيف رجب سنة ٜتس من النبوة ىاجر أكؿ فوج من الصحابة إذل اٟتبشة. كاف مكونا من 
، رقية بنت رسوؿ ا  كزكجو ثماف بن عفافع ككاف معهماثٍت عشر رجبل كأربع نسوة، 

أكؿ بيت ىاجر يف سبيل ا بعد إبراىيم كلوط عليهما : » قاؿ فيهما النيب  الذين
 .«السبلـ

، كىناؾ ٚتع كبَت من قريش، نفس السنة خرج النيب  كيف كأخذ يتلو سورة  إذل اٟتـر
 ،فما ٘تالكوا أف ٮتركا  ساجدين ،[ِٔلنجم: ]ا فىاٍسجيديكا لًلًَّو كىاٍعبيديكاقرأ:  ، فلماالنجم

بلغ ىذا ا٠ترب إذل مهاجرم اٟتبشة، بلغهم أف قريشا أسلمت، فرجعوا إذل مكة يف شواؿ من 
 اشتد عليهم الببلء كالعذاب من قريش، ف نفس السنة،

 فػىقىاؿى ٢تىيمٍ  ،امرأة ثبلثة كٙتانوف رجبل كٙتاف عشرةإذل اٟتبشة، انت ا٢تجرة الثانية فك
ا الدّْيني الًَّذم قىٍد فىارىقٍػتيٍم ًفيًو قػىٍومىكيٍم، فػىقىاؿى جعفر بن أِّب طالبالنجاشي أىيػُّهىا ":  : مىا ىىذى

، كىنػىٍقطى  ٍيتىةى، كىنىٍأيت اٍلفىوىاًحشى ـى، كىنىٍأكيلي اٍلمى اًىًليَّةو، نػىٍعبيدي اأٍلىٍصنىا ، كينَّا قػىٍومنا أىٍىلى جى عي اٍلمىًلكي
ـى، كى  ، اأٍلىٍرحىا ، فىكينَّا عىلىى ذىًلكى ، كىيىٍأكيلي اٍلقىًومُّ ًمنَّا الضًَّعيفى  نيًسيءي اٞتًٍوىارى

نىا رىسيوالن ًمنَّا، نػىٍعًرؼي نىسىبىوي كىًصٍدقىوي كىأىمىانػىتىوي كىعىفىافىوي، فىدىعىانىا إذلى اللَّ  ًو حىىتَّ بػىعىثى اللَّوي إلىيػٍ
كينَّا نػىٍعبيدي ٨تىٍني كىآبىاؤينىا ًمٍن ديكنًًو ًمٍن اٟتًٍجىارىًة كىاأٍلىٍكثىاًف كىأىمىرىنىا ًبًصٍدًؽ لًنػيوىحّْدىهي كىنػىٍعبيدىهي، كى٩تىٍلىعى مىا  

 كىالدّْمىاًء، كىنػىهى 
انىا عىٍن اٟتٍىًديًث، كىأىدىاًء اأٍلىمىانىًة، كىًصلىًة الرًَّحًم، كىحيٍسًن اٞتًٍوىاًر، كىاٍلكىفّْ عىٍن اٍلمىحىارًـً

ٍوًؿ الزُّكًر، كىأىٍكًل مىاًؿ اٍليىًتيًم، كىقىٍذًؼ اٍلميٍحصىنىاًت، كىأىمىرىنىا أىٍف نػىٍعبيدى اللَّوى كىٍحدىهي، الى اٍلفىوىاًحًش، كىقػى 
ًة كىالزَّكىاًة كىالصّْيىاـً  ٍيئنا، كىأىمىرىنىا بًالصَّبلى ـً ك  -نيٍشرًؾي بًًو شى ٍسبلى قٍػنىاهي كىآمىنَّا بً  -عىدَّدى عىلىٍيًو أيميورى اإٍلً ًو، فىصىدَّ

ٍيئنا، كىحىرٍَّمنىا مى  ا حىرَّـى كىاتػَّبػىٍعنىاهي عىلىى مىا جىاءى بًًو ًمٍن اللًَّو، فػىعىبىٍدنىا اللَّوى كىٍحدىهي، فػىلىٍم نيٍشرًٍؾ بًًو شى
نىا، كىأىٍحلىٍلنىا مىا أىحىلَّ لىنىا،   عىلىيػٍ



 
 

25 

نىا قػىٍومينىا، فػىعىذَّبيونىا، كىفػىتػىنيونىا عىٍن ًديًننىا ا عىلىيػٍ ، لًيػىريدُّكنىا إذلى ًعبىادىًة اأٍلىٍكثىاًف ًمٍن ًعبىادىًة اللًَّو فػىعىدى
نىا ، كىأىٍف نىٍستىًحلَّ مىا كينَّا نىٍستىًحلُّ ًمٍن ا٠تٍىبىاًئًث، فػىلىمَّا قػىهىريكنىا كىظىلىميونىا كىضىيػَّقيوا عىلىيػٍ ، كىحىاليوا تػىعىاذلى

ًدؾى  نػىنىا كىبػىٍُتى ًديًننىا، خىرىٍجنىا إذلى ًببلى ، كىرىجىٍونىا أىٍف بػىيػٍ نىا يف ًجوىارًؾى ، كىرىًغبػٍ ، كىاٍختػىٍرنىاؾى عىلىى مىٍن ًسوىاؾى
 .  الى نيٍظلىمى ًعٍندىؾى أىيػُّهىا اٍلمىًلكي

: نػىعىٍم،  فػىقىاؿى لىوي النَّجىاًشيُّ: ىىٍل مىعىكى ٦تَّا جىاءى بًًو عىٍن اللًَّو ًمٍن شىٍيءو؟ قػىرىأى كى فػىقىاؿى لىوي جىٍعفىره
. فػىبىكىى كىاىللًَّو النَّجىاًشيُّ حىىتَّ اٍخضىلٍَّت  ًٟتٍيىتيوي، كىبىكىٍت أىسىاًقفىتيوي حىىتَّ سورة مرصلصىٍدرنا ًمنٍ  عىلىٍيوً 

عيوا مىا تىبلى عىلىٍيًهٍم، مثيَّ قىاؿى النَّجىاًشيُّ:  ا كىاىلًَّذم جىاءى بًًو "أىٍخضىلُّوا مىصىاًحفىهيٍم، ًحُتى ٝتًى إفَّ ىىذى
 ".ريجي ًمٍن ًمٍشكىاةو كىاًحدىةو ًعيسىى لىيىخٍ 

 

 وموت عمو وزوجتو  ثالثة أعوام في شعب أبي طالب

حىت بلغهم اٞتهد كالتجأكا إذل أكل األكراؽ  ،كالصحابة  على النيب  كاشتد اٟتصار
 اٞتوع، كاٞتلود، كحىت كاف يسمع من كراء الشعب أصوات نسائهم كصبياهنم يتضاغوف من

ستة أشهر سنة عشر من النبوة، أحل ا١ترض بأِّب طالب، فلم بعد ا٠تركج من الشعب ب
 ،يلبث أف كافتو ا١تنية، كبعد كفاة أِّب طالب بنحو شهرين أك ثبلثة توفيت أـ ا١تؤمنُت خد٬تة

 ، كٝتي ذلك العاـ بعاـ اٟتزف،رسوؿ ا  فحزف

كاألذل بعد مث دل تزؿ تتواذل عليو ا١تصائب من قومو، فقد ٕترأكا عليو، ككاشفوه بالنكاؿ 
موت أِّب طالب، فازداد غما على غم، حىت يئس منهم كخرج إذل الطائف، رجاء أف 

كدل ير ناصرا، كآذكه مع ذلك أشد مؤكيان يستجيبوا لدعوتو أك يؤكه كينصركه على قومو، فلم ير 
 األذل، كنالوا منو ما دل ينلو قومو.
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 عرض الدعوة على أبناء عبد ياليل

ثػىٍتوي أىنػَّهىا ركة بن الزبَت، أف عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا، زىٍكجى النَّيبّْ عن ع ركل البخارم     ، حىدَّ
: " لىقىٍد لىًقيتي ًمٍن قػىٍوًمًك مىا قىالىٍت لًلنَّيبّْ  : ىىٍل أىتىى عىلىٍيكى يػىٍوـه كىافى أىشىدَّ ًمٍن يػىٍوـً أيحيدو، قىاؿى

، كىكىافى أىشىدَّ مىا لىًقيتي  ًمنػٍهيٍم يػىٍوـى العىقىبىًة، ًإٍذ عىرىٍضتي نػىٍفًسي عىلىى اٍبًن عىٍبًد يىالًيلى ٍبًن عىٍبًد   لىًقيتي
، فىاٍنطىلىٍقتي كىأىنىا مىٍهميوـه عىلىى كىٍجًهي، فػىلىٍم أىٍستىًفٍق ًإالَّ كىأىنىا ٍبًٍت ًإذلى مىا أىرىٍدتي ، فػىلىٍم ٬تًي بًقىٍرًف  كيبلىؿو

: فػىرىفػىٍعتي رىٍأسً  ،الثػَّعىاًلبً  ي، فىًإذىا أىنىا ًبسىحىابىةو قىٍد أىظىلٍَّتًٍت، فػىنىظىٍرتي فىًإذىا ًفيهىا ًجرٍبًيلي، فػىنىادىاشل فػىقىاؿى
، كىقىٍد بػىعىثى إًلىٍيكى مىلىكى اٞتًبىاًؿ لًتىٍأميرىهي  ، كىمىا رىدُّكا عىلىٍيكى عى قػىٍوؿى قػىٍوًمكى لىكى ٔتىا ًشٍئتى ًإفَّ اللَّوى قىٍد ٝتًى

، ًإٍف ًشٍئتى ًفيًهٍم، فػى  ، ذىًلكى ًفيمىا ًشٍئتى : يىا ٤تيىمَّدي، فػىقىاؿى نىادىاشل مىلىكي اٞتًبىاًؿ فىسىلَّمى عىلىيَّ، مثيَّ قىاؿى
بػىٍُتً؟ فػىقىاؿى النَّيبُّ  : بىٍل أىٍرجيو أىٍف ٮتيٍرًجى اللَّوي ًمٍن أىٍصبلىًًٍّٔم مىٍن يػىٍعبيدي اللَّوى أىٍف أيٍطًبقى عىلىٍيًهمي األىٍخشى

ٍيئنا "  .كىٍحدىهي، الى ييٍشرًؾي بًًو شى

 إسالم عّداس

منا ٢تىيمىا  ، ٖتىىرَّكىٍت لىوي رىًٛتيهيمىا، فىدىعىٍوا غيبلى ٍيبىةي، كىمىا لىًقيى نىٍصرىانًيِّا، فػىلىمَّا رىآهي ابٍػنىا رىبًيعىةى، عيٍتبىةي كىشى
، فػىقىاالى لىوي: خيٍذ ًقٍطفنا ا الطَّبىًق، مثيَّ اٍذىىٍب بًًو إذلى ذىًلكى اٍلًعنىًب، فىضى  يػيقىاؿي لىوي عىدَّاسه ٍعوي يف ىىذى

، مثيَّ أىقٍػبىلى بًًو حىىتَّ كىضىعىوي بػىٍُتى يىدىٍم رىسيوًؿ اللًَّو  الرَّجيًل، فػىقيٍل لىوي يىٍأكيلي ًمٍنوي. ، مثيَّ فػىفىعىلى عىدَّاسه
: بًاٍسًم اللًَّو، مثيَّ أىكىلى، فػىنىظىرى عىدَّاسه يًف ًفيًو يىدىهي  قىاؿى لىوي: كيٍل، فػىلىمَّا كىضىعى رىسيوؿي اللًَّو  ، قىاؿى

ًد، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللًَّو  ـى مىا يػىقيوليوي أىٍىلي ىىًذًه اٍلًببلى ا اٍلكىبلى : كىاىللًَّو إفَّ ىىذى : كىًمٍن كىٍجًهًو، مثيَّ قىاؿى
؟ ، كىمىا ًدينيكى ًد أىٍنتى يىا عىدَّاسي : نىٍصرىاشلّّ، كىأىنىا رىجيله ًمٍن أىٍىًل نًينػىوىل، فػىقىاؿى  أىٍىًل أىمّْ اٍلًببلى قىاؿى

: كىمىا ييٍدرًيكى مىا ييونيسي رىسيوؿي اللًَّو  ، فػىقىاؿى لىوي عىدَّاسه : ًمٍن قػىٍريىًة الرَّجيًل الصَّاًلًح ييونيسى ٍبًن مىىتَّ
؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو   ا كىأىنىا نىيبّّ، فىأىكىبَّ عىدَّاسه عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو ذىاؾى أىًخي، كىافى نىًبيِّ  ٍبني مىىتَّ
ٍيًو كىقىدىمىٍيًو.  يػيقىبّْلي رىٍأسىوي كىيىدى

 . ميكى فػىقىٍد أىٍفسىدىهي عىلىٍيكى : يػىقيوؿي ابٍػنىا رىبًيعىةى أىحىدي٫تيىا ًلصىاًحًبًو: أىمَّا غيبلى  قىاؿى
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 ِغبئً اجلبٍ٘يت
بد أف نذكر كنلخ  صفات اىل اٞتاىلية ليتسٌت لك كقبل أف نتكلم عن بيعة العقبة ال
الذم سنشرحو إف شاء ا مفصبل حيث قاؿ: ))بىدىأى  أخي القارئ فهم حديث النيب 

ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا بىدىأى غىرًيبنا، فىطيوَبى لًٍلغيرىبىاًء(( ٍسبلى   ،اإٍلً

ـ عركة عركة، إذا نشأ يقوؿ:" يوشك أف تنقض عرل اإلسبل  عمر بن ا٠تطابقاؿ 
 يف اإلسبلـ من ال يعرؼ اٞتاىلية"،

 كأفضل من ٚتع تلك الصفات كاحصاىا الشيخ ٤تمد التميمي رٛتو ا حيث قاؿ:" 

ما عليو أىل اٞتاىلية الكتابيُت كاألميُت، ٦تا ال غٌت  ىذه أمور خالف فيها رسوؿ ا 
 ا تتبُت األشياء.للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنو الضد، كبضدى

، فإف انضاؼ إذل فأىم ما فيها كأشدىا خطران، عدـ إ ٯتاف القلب ٔتا جاء بو الرسوؿ 
ذلك استحساف ما عليو أىل اٞتاىلية، ٘تت ا٠تسارة، كما قاؿ تعاذل: }قيٍل كىفىى بًاللًَّو بػىٍيًٍت 

نىكيٍم شىًهيدان يػىٍعلىمي مىا يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىا لًَّذينى آمىنيوا بًاٍلبىاًطًل كىكىفىريكا بًاللًَّو أيٍكلىًئكى ىيمي كىبػىيػٍ
 [ِٓ:العنكبوت]ا٠تٍىاًسريكفى {

أهنم يتعبدكف بإشراؾ الصاٟتُت يف دعاء ا كعبادتو، يريدكف شفاعتهم عند  المسألة األولى:
الى يىنفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى ىىػؤيالء ا، كما قاؿ تعاذل: }كىيػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الٌلًو مىا الى يىضيرُّىيٍم كى 

، كقاؿ تعاذل: }أىالى لًلًَّو الدّْيني ا٠تٍىاًل ي كىالًَّذينى اٗتَّىذيكا ًمن ديكنًًو  [ُٖ:يونس]شيفىعىاؤينىا ًعندى الٌلًو{
 [ّ:الزمر]أىٍكلًيىاء مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىا ًإذلى اللًَّو زيٍلفىى{

، فأتى باإلخبلص كأخرب أنو دين ا الذم ة خالفهم فيها رسوؿ ا كىذه أعظم مسأل
أرسل ٚتيع الرسل، كأنو ال يقبل من األعماؿ إال ا٠تال ، كأخرب أف من فعل ما يستحسنونو 

كىذه ا١تسألة اليت تفرؽ الناس ألجلها بُت مسلم ككافر،  فقد حـر ا عليو اٞتنة كمأكاه النار.
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، كألجلها شرع اٞتهاد، كما قاؿ تعاذل: }كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كعندىا كقعت العداكة
 [.ّٗ:األنفاؿ]كىيىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لًٌلو{

ٍيًهٍم }أهنم متفرقوف يف دينهم، كما قاؿ تعاذل:  الثانية:المسألة  كيلُّ ًحٍزبو ٔتىا لىدى
ركف ذلك ىو الصواب، فأم باالجتماع يف ، ككذلك يف دنياىم، كي[ ِّ:الرـك]فىرًحيوفى{

نىا بًًو  نىا ًإلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ يػٍ يًن مىا كىصَّى بًًو نيوحان كىالًَّذم أىٍكحى الدين بقولو: }شىرىعى لىكيم مّْنى الدّْ
تعاذل: [ ، فقاؿ ُّ]الشورل: { ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدّْينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيوً 

كهنانا عن  [.ُٗٓ]األنعاـ:{ }ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوٍا ًدينػىهيٍم كىكىانيوٍا ًشيىعان لٍَّستى ًمنػٍهيٍم يًف شىٍيءو 
]آؿ  مشأّتهم بقولو: }كىالى تىكيونيوٍا كىالًَّذينى تػىفىرَّقيوٍا كىاٍختػىلىفيوٍا ًمن بػىٍعًد مىا جىاءىيمي{

يعان كىالى تػىفىرَّقيوٍا{ كهنانا عن التفرؽ يف الد .[َُٓعمراف: ين بقولو: }كىاٍعتىًصميوٍا ًْتىٍبًل الٌلًو ٚتًى
 [.َُّ]آؿ عمراف: 

أف ٥تالفة كرل األمر كعدـ االنقياد لو فضيلة، كالسمع كالطاعة ذؿ  الثالثة:المسألة 
، كأمر بالصرب على جور الوالة، كأمر بالسمع كالطاعة ٢تم كمهانة، فخالفهم رسوؿ ا 

 ، كغلظ غي ذلك، كأبد أفيو كأعاد.كالنصيحة

ًإفَّ اى يػىٍرضىى » يف الصحيحُت أنو قاؿ:  كىذه الثبلث اليت ٚتع بينها فيما ذكر عنو 
يعنا كىالى تػىفىرَّقي  ثنا: أىٍف تػىٍعبيديكهي، كىالى تيٍشرًكيوا بًًو شىٍيئنا، كىأىٍف تػىٍعتىًصميوا ًْتىٍبًل اً ٚتًى كدل يقع « وا لىكيٍم ثىبلى

 لل يف دين الناس كدنياىم إال بسبب اإلخبلؿ ّٔذه الثبلث أك بعضها.خ

أف دينهم مبٍت على أصوؿ أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكربل ٞتميع  الرابعة:المسألة 
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى يف قػىٍريىةو مّْن نًَّذيرو ًإالَّ قى  اؿى الكفار أك٢تم كآخرىم، كما قاؿ تعاذل: }كىكىذىًلكى مىا أىٍرسى

[ ، كقاؿ تعاذل: ِّ]الزخرؼ:  ميتػٍرىفيوىىا ًإنَّا كىجىٍدنىا آبىاءنىا عىلىى أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى آثىارًًىم مٍُّقتىديكفى {
افي شٍَّيطى }كىًإذىا ًقيلى ٢تىيمي اتًَّبعيوا مىا أىنزىؿى اللَّوي قىاليوا بىٍل نػىتًَّبعي مىا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو آبىاءنىا أىكىلىٍو كىافى ال

اًب السًَّعًَت { [ ، فأتاىم بقولو: }قيٍل ًإ٪تَّىا أىًعظيكيم ًبوىاًحدىةو أىف ُِ]لقماف:  يىٍدعيوىيٍم ًإذلى عىذى
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[ . كقولو: }اتًَّبعيوٍا مىا ْٔ]سبأ:{ تػىقيوميوا لًلًَّو مىثٍػٌتى كىفػيرىادىل مثيَّ تػىتػىفىكَّريكا مىا ًبصىاًحًبكيم مّْن ًجنَّةو 
 [ .ّ]األعراؼ:  ن رَّبّْكيٍم كىالى تػىتًَّبعيواٍ ًمن ديكنًًو أىٍكلًيىاء قىًليبلن مَّا تىذىكَّريكفى {أينزًؿى ًإلىٍيكيم مّْ 

ثٍػرىًة، كاالٍحًتجاجي بالسَّواًد  الخامسة:المسألة  أف من أكرب قواعدىم االٍعًتمادي عىلى الكى
زىؿى ا تىعاذل ًضدَّ ذىًلكى كما يػيٍبًطليوي، األٍعظًم كاالٍحًتجاجي عىلى بيٍطبلًف الشٍَّيءبًًقلًَّة أىًلًو. فىأنػٍ 

 كأكضحو يف غَت موضع من القرآف.

ًبيًل اللًَّو  :قىاؿى  - [، ُُٔ]األىنٍػعىاـ:  كىًإف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يف األىٍرًض ييًضلُّوؾى عىن سى
 : كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى  كىقىاؿى : [، ُٕٖ]األىٍعرىاؼ: كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى  كىقىاؿى
ا اٍلقيٍرآًف ًمٍن كيلّْ مىثىلو فىأىَبى أىٍكثػىري  [، كىقىاؿى : ُ]الرٍَّعد:   يػيٍؤًمنيوفى  كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا لًلنَّاًس يف ىىذى

:ٖٗ]اإًلٍسرىاء:  النَّاًس ًإالَّ كيفيورنا ا ا [، كىقىاؿى ٍلقيٍرآًف لًلنَّاًس ًمٍن كيلّْ مىثىلو كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا يف ىىذى
ٍنسىافي أىٍكثػىرى شىٍيءو جىدىالن  كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى [، كىقىاؿى :ْٓ]اٍلكىٍهف:   كىكىافى اإٍلً

، [ُٕ]الصَّافىات: كىلىقىٍد ضىلَّ قػىبػٍلىهيٍم أىٍكثػىري اأٍلىكًَّلُتى [، كىقىاؿى :َُّ]ييوًسف: ٔتيٍؤًمًنُتى 
: ْٗ]اٍلمىاًئدىة:  كىًإفَّ كىًثَتنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى  : كىقىاؿى  كىًإفَّ كىًثَتنا لىييًضلُّوفى  [، كىقىاؿى

  كىًإفَّ كىًثَتنا ًمنى النَّاًس عىٍن آيىاتًنىا لىغىاًفليوفى  :  كىقىاؿى  [، ُُٗ]األىنٍػعىاـ:   بًأىٍىوىائًًهٍم بًغىٍَتً ًعٍلمو 
كىًعٍندى اٍلبيخىارًمّْ [، َْ]ىيود: كىمىا آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله   :عىٍن نيوحو كىقىاؿى  [، ِٗ]ييوًنس: 
عيًرضىٍت عىلىيَّ األيمىمي فػىرىأىٍيتي النَِّّبَّ كىمىعىوي الرُّىىٍيطي كىالنَِّّبَّ كىمىعىوي الرَّجيلي :))  النَّيبي قىاؿى كىميٍسًلمو 

ءً  لىٍيسى مىعىوي أىحىده كىالرَّجيبلىًف كىالنَِّّبَّ  األىنًٍبيىاءى كىانىٍت  (( ، فػىلىٍم ٮتىٍطيٍر عىلىى  قػىٍلًب ميٍؤًمنو أىفَّ ىىؤيالى
ى دىٍعوىتػيهيم بىاًطلىةه ، أىٍك دلٍى يىكيٍن ًعٍندىىيمي اأٍليٍسليوبي اأٍلىٍمثىلي يف تػىٍبًليًغ رًسىالىًة اللًّْو ًإذلى مىا ييسىمَّ 

 .-. ٍعًبيًَّة ؛ أًلىفَّ أىٍكثػىرى النَّاًس دلٍى يػىتًَّبعيوىيمبًاٟتٍىاًضنىًة الشَّ 

{ فىمىا بىاؿي اٍلقيريكًف اأٍليكذلى  كقولو:}قىاؿى  االحتجاج با١تتقدمُت، السادسة:المسألة 
ا يف آبىائًنىا اأٍلىكًَّلُتى  [ }ُٓ]طو: ٍعنىا ًّٔىذى  [ .ِْ{ ]ا١تؤمنُت: مَّا ٝتًى
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أعطوا قول يف األفهاـ كاألعماؿ، كيف ا١تلك كا١تاؿ  االستدالؿ بقـو السابعة:المسألة 
[ كقولو: ِٔ]األحقاؼ: { كاٞتاه، فرد ا ذلك بقولو: }كىلىقىٍد مىكَّنَّاىيٍم ًفيمىا ًإف مَّكَّنَّاكيٍم ًفيوً 

[ ٖٗريكٍا بًًو{]البقرة: }كىكىانيوٍا ًمن قػىٍبلي يىٍستػىٍفًتحيوفى عىلىى الًَّذينى كىفىريكٍا فػىلىمَّا جىاءىيم مَّا عىرىفيوٍا كىفى 
 [ .ُْٔ]البقرة: .كقولو: }يػىٍعرًفيونىوي كىمىا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىيٍم{

االستبلؿ على بطبلف الشيء بأنو دل يتبعو إال الضعفاء، كقولو: }قىاليوا  الثامنة:المسألة 
من ا عليهم من بيننا{ ، [ . كقولو: }أىؤالء ُُُ]الشعراء: أىنػيٍؤًمني لىكى كىاتػَّبػىعىكى اأٍلىٍرذىليوفى {

 [ .ّٓ]األنعاـ:{ أىلىٍيسى الٌلوي بًأىٍعلىمى بًالشَّاًكرًينى } فرده ا بقولو:

االًقتداءي بًفىسىقىًة أىًل الًعٍلًم كجهَّا٢تًًم كعبَّاًدًىم فىحىذَّرىىيم ا تىعاذل ًمن  التاسعة:المسألة 
فَّ كىًثَتان مّْنى األىٍحبىاًر كىالرٍُّىبىاًف لىيىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى النَّاًس بًالٍبىاًطًل يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا إً  ذلكى بقولو: }

[ . كبقولو: }الى تػىٍغليوٍا يف ًديًنكيٍم غىيػٍرى اٟتٍىقّْ كىالى تػىتًَّبعيواٍ ّْكىيىصيدُّكفى عىن سىًبيًل الٌلًو{ ]التوبة: 
 [ .ٕٕأىضىلُّواٍ كىًثَتان كىضىلُّواٍ عىن سىوىاء السًَّبيًل{ ]ا١تائدة: أىٍىوىاء قػىٍوـو قىٍد ضىلُّواٍ ًمن قػىٍبلي كى 

االستدالؿ على بطبلف الدين بقلة أفهاـ أىلو، كعدـ حفظهم، كقولو  العاشرة:المسألة 
 [ .ِٕ}بىاًدمى الرٍَّأًم{ ]ىود:

فبل يتنٌق  آّاىدكف كيتهمهم بقصر النظر كعدـ الفهم إال من ىو شبيو بأىل  -
 -ىلية، كبقـو نوح الذين يصفوف أتباع الرسل ّٔذا الوصف؛ لينفركا الناس عنهماٞتا

االستدالؿ بالقياس الفاسد، كقولو: }ًإٍف أىنتيٍم ًإالَّ بىشىره مّْثٍػلينىا{ الحادية عشرة: المسألة 
 [ .َُ]إبراىيم:

أكؿ من يقوؿ ابن القيم رٛتو ا: "أكثر ضبلؿ الناس إ٪تا ىو بسبب القياس الفاسد. ك  -
لىٍقتىًٍت ًمٍن نىارو  يػٍره ًمٍنوي خى مارس القياس الفاسد إبليس، ١تا أمره ا بالسجود ْلدـ }قىاؿى أىنىا خى

لىٍقتىوي ًمٍن ًطُتو{ ]األعراؼ:  [ يزعم أف النار خَت من الطُت، فيكوف ىو خَتان من آدـ. ُِكىخى
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خَت من النار؛ ألف النار ٤ترقة كىذا قياس فاسد؛ ألف النار ليست خَتان من الطُت، بل الطُت 
متلفة لؤلشياء، أما الطُت فهو ينبت األشياء كالبذكر، كفيو خَت للناس. فلو ذىبنا إذل القياس 
لقلنا: الطُت خَت من النار، مع أف االعتماد ليس ىو على القياس، بل االعتماد على اختيار 

يشاء كٮتتار، ال اعًتاض عليو، كلو ا سبحانو كتعاذل كتفضيلو، كىو سبحانو كتعاذل يفعل ما 
اٟتكمة البالغة"، كمن عجائب انتكاس ىؤالء: أهنم يستبعدكف الرسالة يف البشر، كال 

 -يستبعدكف أف تكوف العبودية للحجر! 

إنكار القياس الصحيح، كاٞتامع ٢تذا كما قبلو عدـ فهم اٞتامع  الثانية عشرة:المسألة 
 كالفارؽ.

ذل البشر بشران مثلهم، كأف يكوف الرسل إذل ا١تبلئكة من كىو: أف يكوف الرسل إ -
ا١تبلئكة، ىذا ىو القياس الصحيح، الذم تقتضيو اٟتكمة كالفطر السليمة؛ أف ا١ترسل يكوف 

 -من جنس ا١ترسل إليهم، ال من جنس آخر

ٍغليوٍا يًف الغلو يف العلماء كالصاٟتُت، كقولو: }يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػى  الثالثة عشرة:المسألة 
 [ .ًُُٕديًنكيٍم كىالى تػىقيوليواٍ عىلىى الٌلًو ًإالَّ اٟتٍىقّْ { ]النساء: 

أف كل ما تقدـ مبٍت على قاعدة كىي النفي كاإلثبات، فيتبعوف ا٢تول  الرابعة عشرة:
 كالظن، كيعرضوف عما آتاىم ا.

 {قػيليوبػينىا غيٍلفه } ٍهًم، كقولو:اٍعًتذارىم عىًن اتّْباًع الوىٍحًي بًعىدىـً الفى  الخامسة عشرة:
{ ]ىود: ُٓٓ]النساء:  ّٔم ا، كبُت أف [ ، فكذٌ ُٗ[ ، }يىا شيعىٍيبي مىا نػىٍفقىوي كىًثَتان ٦تَّّْا تػىقيوؿي

 ذلك بسبب الطبع على قلؤّم، كالطبع بسبب كفرىم.
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اعتياضهم عما أتاىم من ا بكتب السحر، كما ذكر ا ذلك يف السادسة عشرة: 
بػىعيواٍ ولو: }نػىبىذى فىرًيقه مّْنى الًَّذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًكتىابى الٌلًو كىرىاء ظيهيورًًىٍم كىأىنػَّهيٍم الى يػىٍعلىميوفى * كىاتػَّ ق

ليواٍ الشَّيىاًطُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى{ ]البقرة:  [ .َُِ-َُُمىا تػىتػٍ

 [ .َُِكىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي{ ]البقرة:نسبة باطلهم إذل األنبياء، كقولو: } السابعة عشرة:
 [ .ٕٔكقولو: }مىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًديٌان كىالى نىٍصرىانًٌيان { ]آؿ عمراف: 

فيضع  ككذلك كاف يف ىذه األمة من ينسب ما ىو عليو من الباطل إذل النيب ٤تمد  -
 األحاديث ا١تكذكبة لنصرة باطلو.

بوف إذل األئمة كىم ٮتالفوهنم يف العقيدة، فينتسبوف إذل أِّب ككذلك من ىذه األمة من ينتس
حنيفة كإذل مالك كإذل الشافعي كإذل أٛتد كغَتىم من العلماء أقوالن يف الغالب يكونوا ٓتبلؼ 

 -ما يٌدعوف

 تناقضهم يف االنتساب، ينتسبوف إذل إبراىيم، مع إظهارىم ترؾ إتباعو. الثامنة عشرة:

إذل  ينتسب أف ينتسب إذل الشيء كيكوف موافقان لو، فالذم كاالنتساب الصحيح ىو -
إبراىيم يوافق ما جاء بو من توحيد ا سبحانو كتعاذل، كإخبلص العبادة لو، كالرباءة من 

 ، ال كما تفعل اليهود كالنصارل،ا١تشركُت، كال ٮتالفو يف شيء من ذلك

 -اجاء بوكٮتالفو يف م ككما يفعل كثَت ٦تن يدعي اإلنتساب للنيب 

قدحهم يف بعض الصاٟتُت بفعل بعض ا١تنتسبُت، كقدح اليهود يف  التاسعة عشرة:
 .، كقدح اليهود كالنصارل يف ٤تمد  عيسى

اعتقادىم يف ٥تاريق السحرة كأمثا٢تم أهنا من كرامات الصاٟتُت، كنسبتو إذل  العشرون:
 . األنبياء كما نسبوه لسليماف
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 ا١تكاء كالتصدية.تعبدىم ب الحادية والعشرون:

دث  - العبادة ال تكوف إال ٔتا شرعو ا سبحانو كتعاذل، كىي توقيفية، فاإلنساف ال ٭تي
شيئان من عند نفسو، أك يتلقاه من غَته ٦تا دل يشرعو ا يتعبد بو إذل ا كىو ليس لو أصل 

الفرؽ قريبان إف شاء  كسيأيت التفصيل يف يف الشرع ككما يفعل ا١تتصوفة كاألشاعرة يف ىذا الزماف
 -ا

 أهنم اٗتذكا دينهم ٢توان كلعبان. الثانية والعشرون:

أف اٟتياة الدنيا غرهتم، فظنوا أف عطاء ا منها يدؿ على رضاه،   الثالثة والعشرون:
دان كىمىا ٨تىٍني ٔتيعىذًَّبُتى   [ .ّٓ]سبأ:{ كقولو: }٨تىٍني أىٍكثػىري أىٍموىاالن كىأىٍكالى

ترؾ الدخوؿ يف اٟتق إذا سبقهم إليو الضعفاء تكربان كأنفةن، فأنزؿ ا  عشرون:الرابعة وال
 [ .ِٓ]األنعاـ: { الى تىٍطريًد الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيمكى }

االستدالؿ على بطبلنو بسبق الضعفاء كقولو: لىٍو كىافى خىٍَتان مَّا  الخامسة والعشرون:
بػىقيونىا ًإلىٍيًو{ ]األحقاؼ:  [ .ُُسى

 ٖتريف كتاب ا من بعد ما عقلوه كىم يعلموف. السادسة والعشرون:

تصنيف الكتب الباطلة كنسبتها إذل ا، كقولو: }فػىوىٍيله لّْلًَّذينى  السابعة والعشرون:
ا ًمٍن ًعنًد الٌلًو{ ]البقرة:  [ .ٕٗيىٍكتيبيوفى اٍلًكتىابى بًأىٍيًديًهٍم مثيَّ يػىقيوليوفى ىىػذى

م ال يػىٍقبىلوفى ًمنى اٟتىقّْ ًإال ما تىقوؿي بًًو طائًفىتهمٍ  ن:الثامنة والعشرو  كقولو: }نػيٍؤًمني ٔتىا ،  أهنَّ
نىا كىيىٍكفيركفى ٔتىا كىرىاءهي{ ]البقرة:  [ .ُٗأينزًؿى عىلىيػٍ
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وف ٔتا تقولو الطائفة كما نبو ا عليو بقولو: ملأهنم مع ذلك ال يع التاسعة والعشرون:
 [ .ُٗوفى أىنًٍبيىاءى اللًَّو ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنُتى{ ]البقرة: }قيٍل فىًلمى تػىٍقتػيلي 

كىي من عجائب آيات ا أهنم ١تا تركوا كصية ا باالجتماع، كارتكبوا ما هنى  الثالثون:
ٍيًهٍم فىرًحيوفى{ ]ا١تؤمنوف:   [ .ّٓا عنو من اْلفة صار } كيلُّ ًحٍزبو ٔتىا لىدى

كىي من عجائب ا أيضان، معاداهتم الدين الذم انتسبوا إليو غاية  لثالثون:الحادية وا
العداكة، ك٤تبتهم دين الكفار الذين عادكىم كعادكا نبيهم، كفتنتهم غاية ابة، كما فعلوا مع 

 ١تا آتاىم بدين موسى كاتبعوا كتب السحر، كىي من دين آؿ فرعوف. النيب 

ٟتق إذا كاف مع من ال يهوكنو، كما قاؿ تعاذل: }كىقىالىًت كفرىم با  الثانية والثالثون:
اٍليػىهيودي لىٍيسىًت النَّصىارىل عىلىى شىٍيءو كىقىالىًت النَّصىارىل لىٍيسىًت اٍليػىهيودي عىلىى شىٍيءو{]البقرة: 

ُُّ.] 

إنكارىم ما أقركا أنو من دينهم، كما فعلوا يف حج البيت فقاؿ تعاذل:  الثالثة والثالثون:
 [ .َُّكىمىن يػىٍرغىبي عىن مّْلًَّة ًإبٍػرىاًىيمى ًإالَّ مىن سىًفوى نػىٍفسىوي{ ]البقرة:  }

قيٍل ىىاتيواٍ  أف كل فرقة تدعى أهنا الناجية، فأكذّٔم ا بقولو: } الرابعة والثالثون:
أىٍسلىمى كىٍجهىوي بػىلىى مىٍن  [ . مث بُت الصواب بقولو: }ْٔبػيٍرىىانىكيٍم ًإف كينتيٍم صىاًدًقُتى{ ]النحل: 

 [ .ُُِلًٌلًو كىىيوى ٤تيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعندى رىبًّْو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى{ اْلية ]البقرة: 

 كقريبا سنفصل يف صفات الفرقة الناجية قريبان إف شاء ا.

}كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا  :آّاىرة ًبكىٍشًف العىٍوراًت، قاؿ تعاذلالخامسة والثالثون: 
ٍدنىا عىلىيػٍهىا آبىاءىنىا كىاللَّوي أىمىرىنىا ًّٔىا قيٍل ًإفَّ اللَّوى الى يىٍأميري بًاٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى اللَّ  ًو مىا الى كىجى
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مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى كىمىا قيٍل أىمىرى رىِّبّْ بًاٍلًقٍسًط كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كيلّْ  ،تػىٍعلىميوفى 
أىكيٍم تػىعيوديكفى{ ]األعراؼ:   .[ِٗ - ِٖبىدى

 بالشرؾ. كاالتعبد بتحرصل اٟتبلؿ، كما تعبد السادسة والثالثون:

اٗتَّىذيكاٍ ، قاؿ تعاذل: ))التعبد باٗتاذ األحبار كالرىباف أربابان من دكف ا السابعة والثالثون:
 [.ُّ(( ]التوبة:ارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلوً أىٍحبى 

كىلىًكن ظىنىنتيٍم أىفَّ اللَّوى الى يػىٍعلىمي كىًثَتان  اإلٟتاد يف الصفات، كقولو تعاذل: } الثامنة والثالثون:
 [.٦ِِتَّّْا تػىٍعمىليوفى{ ]فصلت: 

[ : َُٖاتًًو، قاؿى سيبحانىو يف سورة ]األعراؼ: اإًلٍٟتادي يف أٍٝتائًًو كًصف التاسعة والثالثون:
ٍعمىليوفى{ }كىلًلًَّو اأٍلىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي ًّٔىا كىذىريكا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى يًف أىٍٝتىائًًو سىييٍجزىٍكفى مىا كىانيوا يػى 

 .[َُٖ]األعراؼ: 

 التعطيل، كقوؿ آؿ فرعوف. األربعون:

[ }مىا ٍّٖف يكوفى لًلعادلًى صاًنع، كما قاؿ فرعوفي لًقوًمًو ]القص : كالتَّعطيلي: إنكاري أ -
 -.[ّٖعىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىٍَتًم{ ]القص : 

كىقىاليوٍا اٗتَّىذى الٌلوي كىلىدان سيٍبحىانىوي بىل قاؿ تعاذل: )) . انسبة النقائ  إذل الحادية واألربعون:
 [.ُُٔ(( ]البقرة:ٍرًض كيلّّ لَّوي قىانًتيوفى لَّوي مىا يف السَّمىاكىاًت كىاألى 

  الشرؾ يف ا١تلك، كقوؿ آّوس. الثانية واألربعون:

- ، كىؤالًء يىركفى االشًتاؾى يف النّْساًء  كآّوسي أيمَّة تػيعىظّْمي األنوارى كالنَّْتافى كا١تاءى كاألرضى
ىكاًسًب كما يشًتىؾي يف ا٢تىواًء كالطيريًؽ كغَتىا.

 -كا١ت
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 جحود القدر. لثالثة واألربعون:ا

 الناس يف القدر مع الشرع، انقسموا إذل أربعة أقساـ:ك  -

 القسم األكؿ: من يثبت القدر، كينفي الشرع. كىم اٞتربية.

 القسم الثاشل: من يثبت الشرع، كينفي القدر. كىم القدرية.

 ا١تشركوف. القسم الثالث: من يثبت الشرع كالقدر، كيزعم أف بينهما تناقضان، كىم

القسم الرابع: من يثبت الشرع كالقدر، كينفي عنهما التناقض، كىم أىل السنة 
 -كاٞتماعة.

 االحتجاج على ا. الرابعة واألربعون:

 -بالقدر، كأهنم معذكركف يف كفرىم كمعاصيهم؛ ألف ا قدر ذلك عليهم. -

 معارضة شرع ا بقدره. الخامسة واألربعون:

  .[ِْ}كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري{ ]اٞتاثية:  :مسىبَّة الدٍَّىًر: كقو٢ًتم ون:السادسة واألربع

 كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ طوؿ الزَّماًف. أم -

، فىًإفَّ ا ىو الدٍَّىري : »فقاؿ عىٍن سبّْ الدٍَّىًر، ى النيب كقىد هن « ال يىسيٌب أحىديكيم الدٍَّىرى
 -.ميٍسًلم وأٍخرجى 

إضافةي نًعىًم ا إذل غَتًًه، قاؿ ا تىعاذل: }يػىٍعرًفيوفى نًٍعمىتى اللًَّو مثيَّ  واألربعون:السابعة 
 .[ّٖيػيٍنًكريكنػىهىا كىأىٍكثػىريىيمي اٍلكىاًفريكفى{ ]النحل: 
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ٍم كىلًقى قاؿ تعاذل: )) الكفر بآيات ا. الثامنة واألربعون: ائًًو أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآيىاًت رىًّّْٔ
 [.َُٓ(( ]الكهف:فىحىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم فىبلى نيًقيمي ٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزننا

}كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا أىنفيسيهيٍم ظيٍلمان قاؿ تعاذل: جحد بعضها.  التاسعة واألربعون:
 [.ُْ:لنملا] كىعيليٌوان فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدينى {

) كىجىحىديكا ًّٔىا( دل يقركا كقد )كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا أىنفيسيهيٍم( تيقنوا أهنا من عند ا )ظيٍلمان كىعيليٌوان( -
 -.تكربا عن اإلٯتاف

 [ .ُٗقو٢تم: }مىا أىنزىؿى الٌلوي عىلىى بىشىرو مّْن شىٍيءو{ ]األنعاـ:  الخمسون:

ا ًإالَّ قػىٍوؿي اٍلبىشىًر{ ]ا١تدثر:قو٢تم يف القرآف: }إً  الحادية والخمسون:  [ .ٍِٓف ىىذى

 

 

 القدح يف حكمة ا تعاذل. الثانية والخمسون:

كأىل اٞتاىلية ينكركف حكمة ا سبحانو كتعاذل يف خلقو كأمره، كا١تعتزلة كاألشاعرة  -
سبحانو ينفوف اٟتكمة يف أفعاؿ ا سبحانو كتعاذل، فاألشاعرة ينفوف اٟتكمة يف أفعاؿ ا 

كتعاذل، فاألشاعرة يقولوف: ا ال يفعل ٟتكمة، كإ٪تا يفعل ١تشيئة ٣تردة فقط، ال ٟتكمة؛ ألف 
اٟتكمة معناىا: أنو يعمل لغرض، كا منزٌه عن األغراض، كألف اٟتكمة تؤثر عليو فيكوف 
ال  خلقهم من أجل ىذه العلة، كا جل كعبل يفعل ما يشاء ٔتجرد ا١تشيئة كاإلرادة فقط،

عن األغراض، ك٢تذا -بزعمهم -ٟتكمة. فينفوف اٟتكمة يف أفعاؿ ا كيف شرعو؛ تنزيهان  
يقولوف: ٬توز أف يأمر ا بالكفر كالفسق كا١تعاصي، كينهى عن الطاعة كعن إقاـ الصبلة كعن 

 -صلة األرحاـ كعلى فعل ا٠تَت؛ ألنو يفعل ما يشاء.
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ىرة كالباطنة يف دفع ما جاءت بو الرسل، كقولو: إعماؿ اٟتيل الظا الثالثة والخمسون:
[ . كقولو تعاذل: }كىقىالىت طَّآئًفىةه مٍّْن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ْٓ}كىمىكىريكٍا كىمىكىرى الٌلوي{ ]آؿ عمراف: 

ٍرًجعيوفى{ ]آؿ عمراف: آًمنيوٍا بًالًَّذمى أينزًؿى عىلىى الًَّذينى آمىنيوٍا كىٍجوى النػَّهىاًر كىاٍكفيريكٍا آًخرىهي لىعىلَّهيٍم يػى 
ِٕ. ] 

 اإلقرار باٟتق ليتوصلوا بو إذل دفعو كما قاؿ يف اْلية. الرابعة والخمسون:

كىذا ىو فعل ا١تنافقُت الذين أنزؿ ا فيهم سورة كاملة كفضحهم يف غَت موطن من -
ذىا خىلىٍوٍا ًإذلى شىيىاًطيًنًهٍم قىاليوٍا إًنَّا كىًإذىا لىقيوٍا الًَّذينى آمىنيوٍا قىاليوٍا آمىنَّا كىإً القرآف فقاؿ عن حا٢تم: ))
[. كسيأيت التفصيل يف صفات ا١تنافقُت آخر البحث ُْ(( ]البقرة:مىعىٍكٍم ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ميٍستػىٍهزًئيوفى 

 . -إف شاء ا

 

ٍم{ التعصب للمذىب، كقولو فيها: }كىالى تػيٍؤًمنيواٍ ًإالَّ لًمىن تىًبعى ًدينىكي  الخامسة والخمسون:
 [ .ّٕ]آؿ عمراف: 

نًٍتصىاًر لًٍلًفٍرقىًة النَّاًجيىةً  ةً يى افً كى الٍ  ةً يى افً "الشَّ  وً تً يَّ ونً  ني يف رٛتو ا م يّْ قى الٍ  نى ابٍ قىاؿى  -  :"يف اإٍلً

 ًكتػىعىرَّ  ًمٍن  ثػىٍوبػىٍُتً ًمٍن  يػىٍلبىٍسهيمىا      يػىٍلقىى   الرَّدىل   ٔتىذَّمَّةو    كىىىوىافً 

 اٞتٍىٍهًل اٍلميرىكًَّب  فػىٍوقىوي      ثػىٍوبي  التػَّعىصًُّب  بًٍئسىًت  الثػٍَّوبىافً  ثػىٍوبه ًمنى 

ًتفىافً  ٍنصىاًؼ  أىٍفخىًر  حيلَّةو      زًيٍػنىٍت  ًّٔىا   اأٍلىٍعطىاًؼ  كىاٍلكى  كىٖتىىلَّ   بًاإٍلً

ا   اأٍلىٍمرىافً كىاٍجعىٍل ًشعىارىؾى  خىٍشيىًة  الرٍَّٛتىًن      مىٍع نيٍصًح الرَّسيوًؿ فى   حىبَّذى

فً   .-كى٘تىىسَّكىنَّ      ًْتىٍبًلًو      كىًبوىٍحًيًو     كىتػىوىكَّلىنَّ   حىًقيقىةى      التٍُّكبلى
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تسمية إتباع اإلسبلـ شركان، كما ذكره يف قولو تعاذل: }مىا كىافى  السادسة والخمسون:
]آؿ { كىالنُّبػيوَّةى مثيَّ يػىقيوؿى لًلنَّاًس كيونيوٍا ًعبىادان رلّْ ًمن ديكفً  لًبىشىرو أىف يػيٍؤتًيىوي الٌلوي اٍلًكتىابى كىاٟتٍيٍكمى 

 [ .ٕٗعمراف: 

كتسمية اٟتق باطبلن كالسنة بدعة كالبدعة سنة كما يصفوف أىل السنة كاٞتماعة -
فىالرَّكىاًفضي تيسىمّْيًهمي  بًأىٍلقىابو افٍػتػىرىٍكىىا، بأكصاؼ شنيعة كىمىا كىافى اٍلميٍشرًًكُتى يػيلىقّْبيوفى النَّيًبَّ 

، كىاٍلقىدىرًيَّةي ييسىمُّونػىهيمي ٣تيىبػّْرىةه، كىاٍلميٍرًجئىةي تيسىمّْيًهمي خىوىارًج، كىاٞتٍىٍهًميَّةي تيسىمّْيًهمي  ميشىبػّْهىةن، نػىوىاًصبه
، كىمىا كىانىٍت قػيرى  ـً ييسىمُّونػىهيٍم حىشىوًيَّة، ًإذلى أىٍمثىاًؿ ذىًلكى تىارىةن  ٍيشه تيسىمّْي النَّيًبَّ كىأىٍىلي اٍلكىبلى

ٍرًث الصًَّحيًح كىاٍلميتىابػى  مىةي اإٍلً ًيان فػىهىًذًه عىبلى  -عىًة التَّامَّةً ٣تىٍنيونان، كىتىارىةن شىاًعران، كىتىارىةن كىاًىنان، كىتىارىةن ميٍفًتى

 ٖتريف الكلم عن مواضعو. السابعة والخمسون:

على مذىبهم   اوهنلاع ا١تتشابو من الكتاب فيؤك كما يفعل أىل البدع كاألىواء يف اتب -
}ىيوى الًَّذمى أىنزىؿى قاؿ تعاذل: ، عن طريق اٟتق ليثَتكا الشبهات عند الناس، كي يضلوىم الباطل

ؤًًٍّم زىٍيغه عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍنوي آيىاته ٤تٍُّكىمىاته ىينَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب كىأيخىري ميتىشىأًّىاته فىأىمَّا الًَّذينى يف قػيلي 
نىًة كىابًٍتغىاء تىٍأًكيًلًو كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَّ الٌلوي كى  الرَّاًسخيوفى يف اٍلًعٍلًم فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاء اٍلًفتػٍ

 -[.ٕ :آؿ عمراف] ٍلبىاًب {يػىقيوليوفى آمىنَّا بًًو كيلّّ مٍّْن ًعنًد رىبػّْنىا كىمىا يىذَّكَّري ًإالَّ أيٍكليواٍ األ

 تلقيب أىل ا٢تدل بالصباة كاٟتشوية. الثامنة والخمسون:

من خصاؿ أىل اٞتاىلية السخرية بأىل اإلٯتاف كاالستهزاء ّٔم كاحتقارىم كعيبهم ك  -
كتناقصهم ك١تزىم كتلقيبهم باأللقاب الشنيعة ا١تنفرة للناس عنهم. إذنا التلقيب ىذا يعترب من 

كإف كاف اللقب يف أصلو قد يقاؿ مدحنا كقد يقاؿ ذمِّا، لكن ا١تراد ىنا على  الشيء القبيح،
كالصابئ: كانوا يطلقونو على من غَت دينو،  أما اٟتشوية:  كجو الذـ لقبو بكذا جعلو لقبنا لو،

 قاؿ ابن القيم رٛتو ا تعاذل يف ))النونية((:
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 رآفبالوحي من أثر كمن ق     كمن عجائب قو٢تم ١تن اقتدل 

 الوجود كفضلة أمة اإلنساف    حشوية يعنوف حشونا يف

 رب العباد بداخل األكواف   كيظن جاىلهم بأهنم حشوا 

 

يف آّاىدين ككيف تصفهم مبتدعة زماننا الذين يسَتكف  ا وي ًٛتى  رى لييب  الّْ ِتى و ٭تٍ بي أى كقاؿ 
 على هنج أىل اٞتاىلية:

 ػارا ػػػػػظى انتً   ػػػوفى يقي طً ػ  يي ػػػان   الى افى ػػػفى ػخً        ػوا     ػػػبػُّ ػػهى ػػفى  وذلى ػػمى ػػال يى اعً ػػوا دى ػػػػابي جى أى 

 ػػراراػًػف  اػػػػػػػجى يٍ ا٢تى   يف   ػػرُّ ػػػ اٟتي َبى ػأٍ يػى كى        ػاره ػػعى شً  مٍ ػػػ٢تىي  ٍُتً يػى سنػى ل اٟتي كإحدى 

ـى ن رى مى فى   ارا صى انتً   ػػازى ـ  حى أى   لى ػػتػالقى  اؿى ػػػنػى أى           ارل ػػػػػػبػى ػبل  يي ػػػفى   ػػافى نػى اٞتً  ا

 اارى دى   اتي ػػَّػو  اٞتنػػارت  لى من صى لً        ػوَبى ػػػطي   مثَّ   ػوَبى ػػػطي   مثَّ   ػػوَبى ػطي فى 

 ا ارى ػػغى ا  الصَّ يى ٨تى   فٍ أى   ػػػػارى العى   إفَّ كى        ػػاره ػػػػعى   ػتػلى القى   فَّ أى  ػاسي النػَّ  نُّ ػػظيى 

 اػػػارى نى ن  اسػػػػػتػى مى ػا  لً ػىػػػىكري ى  ذً بقى يى كى        ل رى تػٍ تػى  ػاؿً بطى األى  بي اكً وى مى  اؾى كػػذى 

 ا ارى ػرى الضّْ     ػػػػػوفى قُّ حً ػػتى سٍ يى     ةه بلى غي        ػمػػػيهً فً  اؿى قى  نٍ ي مى حً تى سٍ يى   فػػهبلَّ 

 اػػػػػارى غى وا صً ػػالي  زى الى  اثي دى حٍ األى   مي ىي        ػمػػػيهً فً  اؿى قى  نٍ ي مى حً تى سٍ   يى بلَّ ىى كى 

 ا ارى ػقى الوى كى  م هي نػٍ عى   ـى زٍ ػػػػوا  اٟتى اعي ضى أى        ػمػػػيهً فً  اؿى قى  نٍ ي مى حً تى سٍ   يى بلَّ ىى كى 

 اارى ًتى ػا اغٍ يهى ى فً غى ػػػوا الوى اضي خى  دٍ قى لى        مهي نػٍ عى  اؿى قى  نٍ ي مى حً تى سٍ   يى بلَّ ىى كى 
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 ا ػػارى سى مى ػوا  اللُّ ا  ضى مى وا كى اىي تى  دٍ قى لى        مهي نػٍ عى  اؿى قى  نٍ ي مى حً تى سٍ   يى بلَّ ىى كى 

 اػػػارى ػػػهى ػػقً ػػنٍ اػػػػػػان  كى سَّ ػػح ينً دّْ ػػػلا  لً وٍ بػى أى        ، نكً لى ػوا كى لُّ ا  ضى مى ػوا  كى اىي ا  تى مى كى 

 ل ارى ن ٘تىى مى ػلً   اـً صى ا٠تً   لي صٍ فى   وً بً        ػػان ػػػػػومى يى   ػنً ٛتى ل الرَّ دى ا  لى نى لى   فَّ إً كى 

 - اارى ػػػبى طً ا  اصٍ نى حٍ نى امٍ كى   قّْ اٟتى  هجً نى لً        ان     دى ػػػػشػػري   كى ػٍػػني مً ػػػػ٢تىً ػػػػػا  إً نى مٍ ٢تً أى فى 

 افًتاء الكذب على ا. التاسعة والخمسون:

ا ًّٔىا قيٍل ًإفَّ اللَّوى الى }كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجىٍدنىا عىلىيػٍهىا آبىاءىنىا كىاللَّوي أىمىرىنى : قاؿ تعاذل -
قيٍل أىمىرى رىِّبّْ بًاٍلًقٍسًط كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى   ،يىٍأميري بًاٍلفىٍحشىاًء أىتػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى 

أىكيٍم تػىعيوديكفى{ ]األعراؼ:  -.[ِٗ - ِٖ كيلّْ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى كىمىا بىدى

وا باٟتجة فزعوا إذل الشكول للملوؾ، كما قاؿ: } أىتىذىري ميوسىى بي لً كوهنم إذا غي   الستون:
نػيقىتّْلي أىبٍػنىاءىىيٍم كىنىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىيٍم كىًإنَّ  ا فػىٍوقػىهيٍم كىقػىٍومىوي لًيػيٍفًسديكا يًف اأٍلىٍرًض كىيىذىرىؾى كىآ٢ًتىتىكى قىاؿى سى

 [.ُِٕؼ: قىاًىريكفى{ ]األعرا

 رميهم إياىم بالفساد يف األرض، كما يف اْلية. الحادية والستون:

انتقاص آ٢تة ك  ،رميهم إياىم بانتقاص دين ا١تلك السادسة والستون:إلى  ة والستوننيالثا
[ ُِٕ]األعراؼ:  {كما قاؿ تعاذل: }كىيىذىرىؾى كىآ٢ًتىتىكى كانتقاص ا١تلك، كتبديل الدين ،  ا١تلك، 

 [.ِٔأىٍك أىف ييٍظًهرى يف اأٍلىٍرًض اٍلفىسىادى{ ]غافر: : }ًإشلّْ أىخىاؼي أىف يػيبىدّْؿى ًدينىكيمٍ ككما قاؿ تعاذل

كقاموا بتهييج ا١تلوؾ بتلك األمور،  وا باٟتجة فزعوا إذل الشكول للملوؾبي لً غي فكوهنم -
كيصفوهنم كىذا عُت ما حصل مع اإلماـ أٛتد بفتنة خلق القراف كما ٭تصل اليـو مع آّاىدين 

 -بأهنم ارىابيُت كمتطرفُت كيبدلوف الدين كيشوىونو
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نىا{ نػي دعواىم العمل ٔتا عندىم من اٟتق، كقولو: } السابعة والستون: ٍؤًمني ٔتىا أينزًؿى عىلىيػٍ
 [ . مع تركهم إياه.ُٗ]البقرة: 

 الزيادة يف العبادة، كفعلهم يـو عاشوراء. الثامنة والستون:

 .-اكغَتى كفعل الصوفية للموالد-

 نقصهم منها، كًتكهم الوقوؼ بعرفات. التاسعة والستون:

 -كًتؾ القتاؿ يف سبيل ا  -

 تركهم الواجب كرعان.  السبعون:

أم: يتقربوف إذل ا بًتؾ الواجب، مثل الوقوؼ ٔتزدلفة، بدؿ الوقوؼ بعرفة؛ يزعموف  -
ٟتل، فهم يًتكوف اٟتق تورعان، كىذا أنو كرع؛ ألهنم أىل اٟتـر كال ٮترجوف إذل عرفة؛ ألهنا من ا

من عمل اٞتاىلية، نسأؿ ا العافية. ككذلك من تركهم اٟتق تورعان: أهنم يطوفوف بالبيت 
من باب الورع، يقولوف: ال نطوؼ بثياب عصينا -الذم ىو اٟتق -عراة، كيًتكوف سًت العورة 

 -ا فيها

 .ترؾ زينة اك  ،ؾ الطيبات من الرزؽتعبدىم بًت  الثانية والسبعون:و الحادية والسبعون 

أم: تقرّٔم إذل ا تعاذل بًتؾ الطيبات من الرزؽ، كترؾ لباس الزينة، كيتعبدكف  -
بالتشديد على النفس كمنعها ٦تا أباحو ا ٢تا، كىذا ليس من الشرع، كإ٪تا ىو من سيما أىل 

ا١تشركبات كا١تلبوسات ال ٭تل اٞتاىلية، فما أباحو ا تعاذل من الطيبات من ا١تأكوالت ك 
ألحدو أف ٭ترمو البتة، كال يًتؾ كرعنا البتة، كإ٪تا من شيٍكًر نعمة ا تعاذل أخذ ىذه الطيبات 
شربنا كأكبلن كلباسنا، قاؿ ا تعاذل: }قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اً الَّيًتى أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىاٍلطَّيّْبىاًت ًمنى 
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األصل يف }اٍلطَّيّْبىاًت{ مأكبلن كمشربنا كملبسنا كذلك األصل يف ف [.ِّألعراؼ:الرٍّْزًؽ{ ]ا
 .الزينة اإلباحة كال ٭تـر منها إال ما حرمو ا عز كجل أك حرمو رسولو 

قاؿ ابن جرير رٛتو ا تعاذل: كلقد أخطأ من آثر لباس الشعر كالصوؼ على لباس القطن 
حلو، كمن أكل البقوؿ كالعدس كاختاره على خبز اٍلبػيٌر،  كالكتاف مع كجود السبيل إليو من

يعٍت: دل يصل كمن ترؾ أكل اللحم خوفنا من عارض الشهوة .. إذل آخره. قل: كل ذلك دل 
 .ييًصبٍ 

رد على الصوفية الذين يتقشفوف بتك الطيبات كا١تباحات يابن جرير رٛتو ا تعاذل  ككأف 
 ا يعترب من البدع.ىذك ، بذلك كيتقربوف إذل ا تعاذل

 
ي
ثىة رىٍىط ًإذلى بييوت أىٍزكىاًج  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  تَّفق عىلىٍيوً كيف اٟتديث ا١ت يػىقيوؿي جىاءى ثىبلى

أىنػَّهيٍم تقالوىا فػىقىاليوا كىأىٍينى ٨تىٍني ًمنى النَّيًبّْ  يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النَّيًبّْ  النَّيًبّْ    فػىلىمَّا أخربكا كى
ـى ًمٍن ذىنًٍبًو كىمىا تىأىخَّرى قىاؿى أحدىم أما أىنا فىًإشلّْ أيصىلّْي اللٍَّيل أبدا كىقىاؿى آخر أىنا  قىٍد غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
ا فىجىاءى رىسيوؿي اللًَّو  ٍيًهٍم ًإلى  أىصـو الدٍَّىر كىالى أفطر كىقىاؿى آخر أىنىا أىٍعتىزًؿي النّْسىاءى فىبلى أىتػىزىكَّجي أىبىدن

 : ىٍخشىاكيٍم لًلًَّو كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي لىًكٍتّْ أىصيوـي كى »فػىقىاؿى ا أىمىا كىاللًَّو ًإشلّْ ألى ا كىكىذى أيٍفًطري أىنٍػتيمي الًَّذينى قػيٍلتيٍم كىذى
 .-«كىأيصىلّْي كىأىٍرقيدي كىأىتػىزىكَّجي النّْسىاءى فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينَّيًت فػىلىٍيسى مٍت

 دعواىم الناس إذل الضبلؿ بغَت علم. ون:الثالثة والسبع

كالذين يدعوف الناس إذل الشرؾ، كعبادة األضرحة كالقبور، كيدعوف الناس إذل البدع   -
 ،كادثات يف الدين، اليت ما أنزؿ ا ّٔا من سلطاف

حاؿ دعاة اٞتاىلية كإذل ما يدعوف إليو، فذكر أهنم كىذه ا١تسألة كاليت بعدىا بٌُت ا١تصنف 
د الرجلُت: إما جاىل يدعو بغَت علمو فحينئذو دعوتو تكوف للضبلؿ، دعوتو إذل الضبلؿ. أح

جاىل يدعو بغَت علمو كدعوتو إذل الضبلؿ كتقليد اْلباء كالشيوخ كالتعصب األعمى لطريقتو، 
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النصارل، فإهنم ضلوا عن معرفة اٟتق كأضلوا كىذا اشبو ْتاؿ  كالقوؿ على ا بغَت علم،
ا يف أنفسهم كضلوا غَتىم، كإما النوع الثاشل األكؿ جاىل، كأما عادل ٔتا مع غَته غَتىم، ضلو 

لكنو مع ذلك ال يقبل ما  -يعٍت: استكبارنا  -من اٟتق كيعلم أنو ىو يف نفسو على الباطل 
كىذا أليق ْتاؿ اليهود فإهنم ، مع غَته من اٟتق كال يرجع إليو كدعوتو حينئذو تكوف إذل الكفر

 .ق لكنهم غَتي كبدَّلوا ككتموا كصدُّكا الناس عن إتباع اٟتقعلموا اٟت

}لًيىٍحًمليوٍا أىٍكزىارىىيٍم كىاًملىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًمٍن أىٍكزىاًر الًَّذينى ييًضلُّونػىهيم بًغىٍَتً ًعٍلمو أىالى قاؿ تعاذل: 
 [.ِٓ:النحل] سىاء مىا يىزًريكفى {

 ًكتىاًب دًلى تػىٍلًبسيوفى اٟتٍىقَّ بًاٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوفى اٟتٍىقَّ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى {}يىا أىٍىلى الٍ كقاؿ يف الثاشل: 
 [.ُٕ:آؿ عمراف]

ًصرىاطى الًَّذينى  ،اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى كلذلك أمرنا ا بفاٖتة الكتاب أف نقوؿ: ))
كمن ىم  ىم اليهود: ا١تغضوب عليهم(( فكىالى الضَّالُّْتى  أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍَتً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهمٍ 

 -كمن ىم على شاكلتهم.ىم النصارل  :الضَّالُّْتى ك  على شاكلتهم،

 دعواىم إياىم إذل الكفر مع العلم. الخامسة والسبعون:

هم ال يقولوف للناس: اكفركا، كإ٪تا يأتوهنم بطريقة مزخرفة، ظاىرىا أهنا حسنة كباطنها  ف -
 ىكذا دعاة الضبلؿ،  كفر،

كإبليس جاء إذل قـو نوح ١تا كجدىم قد حزنوا على الصاٟتُت الذين ماتوا، جاءىم بطريق 
دين، كقاؿ: صىوّْركا صيوىرىىم من أجل إذا رأيتموىا أف تنشطوا على العبادة كتذكركا أحوا٢تم 

الدين، كصبلحهم كدينهم فينشطونكم على العبادة. فهو جاءىم بطريق النصيحة، كطريق 
كىو يريد أف ىذه الصور تكوف أصنامان يف النهاية، فكانت أصنامان، ١تا مات أىل العلم كمات 
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ىذا اٞتيل، جاء جيل جاىل بعدىم، فقاؿ الشيطاف: إف آباءكم ما نصبوا ىذه الصور إال 
 ليعبدكىا، كّٔا كانوا ييسقوف ا١تطر، فعبدكىا من دكف ا عز كجل.

أتوف للناس بالدعوة إذل الشر ا١تكشوؼ، إ٪تا يأتوهنم بطريقة ككذلك دعاة الضبلؿ، ال ي
مزخرفة ٭تسنوهنا للناس، مث يف النهاية ٭تصل ٢تم مقصدىم، كدعاة الضبلؿ ١تا دعوا الناس إذل 
الشرؾ بعبادة األضرحة دل يقولوا ٢تم: اعبدكىا، بل قالوا: ٢تم: ىؤالء أكلياء كصاٟتوف، ٢تم 

وا إليهم من أجل أف يقرٌبوكم إذل ا، كيكونوا كسائط ككسائل لكم مكانة عند ا، فأنتم تقرٌب
عند ا عز كجل، جاءىم ّٔذه الطريقة، كىي ٤تبة الصاٟتُت كاٗتاذىم كسائل ككسائط عند 

 -ا عز كجل، فعبدكا القبور كاألضرحة ّٔذه ا٠تديعة الشيطانية، كأشركوا با عز كجل.

 ر، كفعل قـو نوح.ا١تكر الكبا السادسة والسبعون:

نوعاف: مكره حسن. كمكره سيئ. كالسيئ ىو اٟتيل ا٠تفية إليصاؿ الشر ١تن ال  كا١تكر -
}كىًإٍذ ٯتىٍكيري ًبكى الًَّذينى  قاؿ تعاذل:  كا١تكر اٟتسن ىو إيصاؿ الضرر ١تن يستحقو، يستحقو،

يػٍري اٍلمىاًكرًينى{كىفىريكٍا لًييٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك ٮتيٍرًجيوؾى كىٯتىٍكيريك   فى كىٯتىٍكيري الٌلوي كىالٌلوي خى
 -[.َّ:األنفاؿ]

أف أئمتهم: إما عادل فاجر، كإما عابد جاىل، كما يف قولو: }كىقىٍد   السابعة والسبعون:
 [ .ٖٕ-ٕٓكىافى فىرًيقه مّْنػٍهيٍم يىٍسمىعيوفى كىبلىـى الٌلًو{ إذل قولو: }كىًمنػٍهيٍم أيمّْيُّوفى{ ]البقرة: 

ن ٘تىىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامان مٍَّعديكدىةن{ لى ٘تنيهم األماشل الكاذبة، كقولو ٢تم: } امنة والسبعون:الث
 [.ُُُيىٍدخيلى اٞتٍىنَّةى ًإالَّ مىن كىافى ىيودان أىٍك نىصىارىل{ ]البقرة: }لىن [ ، كقو٢تم: َٖ]البقرة: 

كاألمور العظاـ فإذا أمرتو ٔتعركؼ  كىذا كقوؿ بعض الناس ٦تن يتجرأ على ا با١تعاصي-
} نػىبٍّْئ ًعبىاًدم أىشلّْ أىنىا مأ٘تر أك هنيتو عن منكر ما انتهى، كقاؿ ا غفور رحيم، قاؿ تعاذل: 

 -[.َٓ-ْٗ:اٟتجر] كىأىفَّ عىذىاِّب ىيوى اٍلعىذىابي األىلًيمى { ،اٍلغىفيوري الرًَّحيمي 
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بُّوفى دعواىم ٤تبة ا مع ترك التاسعة والسبعون:  هم شرعو فطالبهم ا بقولو: }ًإف كينتيٍم ٖتًي
 .{الٌلوى 

 اٗتاذ قبور أنبيائهم كصاٟتيهم مساجد. الثمانون:

 اٗتاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر. الحادية والثمانون:

كالفرؽ بُت ا١تسألتُت أف ا١تسألة األكذل )اٗتاذ قبور أنبيائهم( ىذا غلوه يف األشخاص.  -
 سألة اليت تليها )آثار أنبياءىم( ىذا غلوه يف آثار األشخاص،كا١ت

قىاؿى يف مىرىًضًو الًَّذم  عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً كيف اٟتديث 
 «أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجد لىعىنى اللَّوي اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل اٗتَّىذيكا قػيبيورى »دلٍى يػىقيٍم ًمٍنوي: 

قولو: )كما ذيكر عن عمر( أم: من النهي عن ذلك، كنصو أف ا١تعركر بن سويد قاؿ: ك 
يف حجةو من اٟتجج فقرأ بنا يف الفجر }أىدلٍى تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىبُّكى  خرجنا مع عمر 

{ ]قريش: ُبًأىٍصحىاًب اٍلًفيًل{ ]الفيل:  لما قضى حجو كرجع [. فُ[، ك }إًليبلًؼ قػيرىٍيشو
فقاؿ ما ىذا؟ فقالوا: مسجده صلى فيو رسوؿ ا  -يعٍت: كأهنم يىٍسعىٍوفى  -كالناس يبتدركف 

، عنو: ىكذا ىلك أىل الكتاب، اٗتذكا آثار أنبيائهم بيعنا، من  فقاؿ عمر رضي ا
م عرضت لو منكم الصبلة فليصلّْ كمن دل تعرض لو منكم فيو الصبلة فبل يصلي. فنهاى

ا. عن أف يتتبعوا آثرنا دل ٬تعلو النيب    .-مسجدن

 اٗتاذ السراج على القبور. الثانية والثمانون:

كىذه ا١تسألة فيها بياف صورةو من صور غلو أىل اٞتاىلية يف القبور، كىي أهنم يتخذكف  -
إذل أف  السُّرج أم: يوقدكهنا على القبور، كىذا إ٪تا يكوف هتيئةن للعبادة عندىا، ألنو كسيلةه 

تقع العبادة عند ىذه القبور، كىذا من أسباب الشرؾ، كىعىًن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا 
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 : . رىكىاهي أىبيو "زىائًرىاًت اٍلقيبيوًر كىاٍلميتًَّخًذينى عىلىيػٍهىا اٍلمىسىاًجدى كىالسُّريجى  لىعىنى رىسيوؿي اللًَّو "قىاؿى
 -حسن. كإسناده كغَتهدىاكيد 

 اٗتاذىا أعيادان. الثالثة والثمانون:

تقرر أف أمة اإلسبلـ دل ييٍشرىٍع ٢تا إال عيداف فقط عيد الفطر كعيد األضحى، كلقد -
عيد األـ، كال  فليس يف اإلسبلـكحينئذو يكوف ىذا الن  حاكمنا على ٚتيع األعياد بالبطبلف، 

من األعياد الباطلة اليت دل ين  كال عيد العٌماؿ، كال عيد ا١تولد، كال غَتىا  ،الشجرةعيد 
 عليها الشرع،

ا: ))كيف اٟتديث قاؿ  ٔتعٌت أف (( ركاه النسائي كىو صحيح لغَته. كىالى ٕتىٍعىليوا قػىرٍبًم ًعيدن
 فإذا هنى النيب ، االجتماع كالعكوؼ حولو كالًتدد عليو منييعاد إذل القرب مرةن بعد أخرل. 

ا، فغَته من بابو  ا لكاف قرب  لنالو جاز أف ٧تعل قربنا فأكذل كأحرل، عن جعل قربه عيدن عيدن
 -فهو سيد كلد آدـ كال شك. أكذل القبور، النيب 

 الذبح عند القبور. الرابعة والثمانون:

الى شىرًيكى لىوي  ،قاؿ ا تعاذل: }قيٍل ًإفَّ صىبلىيت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىايت لًٌلًو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى  -
[. فأمره تعاذل أف ٮترب ا١تشركُت ُّٔ، ُِٔذىًلكى أيًمٍرتي كىأىنىٍا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى{ ]األنعاـ: كىبً 

الذين يعبدكف غَت ا كيذْتوف لغَت اٝتو أنو ٥تالفه ٢تم يف ذلك فإف صبلتو ، كنسكو على 
. أم: ا٨تر لربك أم: اٝتو كحده ال شريك لو، كىذا كقولو تعاذل: }فىصىلّْ لًرىبّْكى كىا٨ٍتىٍر{

أخل  لو صبلتك كذْتك، فإف ا١تشركُت كانوا يعبدكف األصناـ كيذْتوف ٢تا فأمره جل كعبل 
ٔتخالفتهم كاال٨تراؼ عن ما ىم فيو كاإلقباؿ بالقصد كالنية كالعـز على اإلخبلص  تعاذل. 

يأيت التفصيل يف ا١تسألة يف كقتها إف ركاه مسلم، كس «لىعىنى اللَّوي مىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اللًَّو : » كقاؿ 
 -شاء ا
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التربؾ بآثار ا١تعظمُت، كدار الندكة، كافتخار  الخامسة والثمانون والسادسة والثمانون:
من كانت ٖتت يده بذلك، كما قيل ٟتكيم بن حزاـ: بعت مكرمة قريش؟ فقاؿ: ذىبت 

 . ا١تكاـر إال التقول

: الدعاء بالربكة، كطعاـ بريك: كأنو مبارؾ، كيقاؿ: الربكة: النماء كالزيادة، كالتربيك -
 بارؾ ا لك كفيك كعليك كباركك.." الصحاح.

{ ]الصافات:   [ُُّقاؿ سبحانو: }كىبىارىٍكنىا عىلىٍيًو كىعىلىى ًإٍسحىاؽى

ٍولىوي{ ]اإلسراء:  [ كمعٌت كوف األرض ُ[ ]اإلسراء: ُقاؿ سبحانو: }الًَّذم بىارىٍكنىا حى
أف يػيتىمىسَّح بأرضها، أك أف يػيتىمىسَّح  -أبدا  -كوف فيها ا٠تَت الكثَت البلـز يعٍت مباركة: أف ي

ْتيطاهنا، ألف بركتها الزمة ال تنتقل بالذات، يعٍت: أنك إذا المست األرض، أك دفنت فيها، 
 أك تربكت ّٔا، فإف بركتها ال تنتقل إليك بالذات، كإ٪تا بركتها من جهة ا١تعٌت فقط.

فيعٍت: أف  -مثل شهر رمضاف، أك بعض أياـ ا الفاضلة  -كوف الزماف مباركا كأما معٌت  
 من تعبد فيها، كراـ ا٠تَت فيها، فإنو يناؿ من كثرة الثواب ما ال ينالو يف غَتىا من األزمنة.

يف  -جل كعبل  -كالقسم الثاشل: الربكة ا١تنوطة ببٍت آدـ، كىي الربكة اليت جعلها ا 
لناس، كعلى رأسهم: سادة ا١تؤمنُت: من األنبياء كالرسل فهؤالء بركتهم بركة ذاتية، ا١تؤمنُت من ا

 يعٍت: أف أجسامهم مباركة،..كىذا جائز،

كالتدلك بنخامتو، بل إف  كقد ثبت عن الصحابة أهنم تربكوا بالتمسح بفضل كضوئو 
ئان من خلفائو ، كلكن دل يرد أهنم فعلوا ٨تو ذلك مع غَته شيمنهم من شرب دـ حجامتو 

الراشدين كأىل بيتو الطاىرين، فيكوف ىذا الضرب من التربؾ مقصوران على ذاتو الشريفة، 
 (.ٗ - ٔ/ ِمنقطعان ٔتوتو، كقد بسط اٟتديث يف ذلك صاحب " االعتصاـ " )

فقد جاء بالتواتر القطعي: أف الصحابة كالتابعُت  أما التربؾ بالصاٟتُت دكف النيب 
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كونوا يتربكوف بأِّب بكر، كعمر، كعثماف، كعلي، كما كانوا يتربكوف بشعر كا١تخضرمُت دل ي
، أك بوضوئو، أك بنخامتو، أك بعرقو أك ٔتبلبسو، ك٨تو ذلك، فعلمنا ّٔذا التواتر النيب 

القطعي أف بركة أِّب بكر كعمر إ٪تا ىي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما ىي بركة النيب 
. 

بالشجر، أك باٟتجر أك بالقرب، أك ببقاع ٥تتلفة، قد يكوف شركا أكرب، حكم التربؾ: التربؾ 
 كقد يكوف شركا أصغر.

فيكوف شركا أكرب: إذا طلب بركتها، معتقدا أنو بتمسحو ّٔذا الشجر، أك اٟتجر أك القرب، 
أك ٘ترغو عليو، أك التصاقو بو: يتوسط لو عند ا. فإذا اعتقد فيو أنو كسيلة إذل ا فهذا: 

 كشرؾ أكرب، -جل كعبل  -اٗتاذ إلو مع ا 

كيكوف التربؾ شركا أصغر: إذا كاف يتخذ ىذا التربؾ بالقبور أك بنثر الًتاب عليو، أك 
إلصاؽ اٞتسم بو، ك٨تو ذلك، أسبابا ٟتصوؿ الربكة بدكف اعتقاد أهنا توصل كتقرب إذل ا، 

 أك اٟتلقة، أك ا٠تيط،يعٍت: أنو جعلها أسبابا فقط، كما يفعل البس التميمة، 

 أما إف اعتقد أهنا توصل كتقرب إذل ا فهذا شرؾ أكرب.

فإذا اعتقد ّٔذا الشيء أنو يعطي الربكة، كأنو بركة بذاتو، كلو دل يصحب ىذا االعتقاد 
 عمل.

فإف ذبح ٢تا، أك طلب الربكة بالذبح ٢تا، أك دعائها، أك اعتكف عندىا، أك طاؼ ليطلب 
 كلو شرؾ أكرب.  منها الربكة، فهذا

اكالدليل قولو تعاذل:   -.[ُٖ]اٞتن:  كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

 

 الفخر باألحساب. السابعة والثمانون:
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 االستسقاء باألنواء. الثامنة والثمانون:

 الطعن يف األنساب. التاسعة والثمانون:

 النياحة. التسعون:

: " أىٍربىعه يف  أيمَّيًت ًمٍن أىٍمًر اٞتٍىاًىًليًَّة الى حيث قاؿ ائل األربعة ذكرىا النيب كىذه ا١تس -
كىاهي يػىتػٍريكيونػىهينَّ: اٍلفىٍخري يف اأٍلىٍحسىاًب كىالطٍَّعني يف اأٍلىٍنسىاًب كىااًلٍسًتٍسقىاءي بًالنُّجيوـً كىالنػّْيىاحىةي ". رى 

 ،ميسلم

ساب. الفخر ىو ا١تباىاة يف األشياء ا٠تارجة عن اإلنساف  ا٠تصلة األكذل: الفخر باألح
يفتخركف ٔتا فعلو آباؤىم كأجدادىم، ككاف اٞتاىليوف يعقدكف ما يسمونو ك  كا١تاؿ كاٞتاه،

با١تنافرات، كىي ٣تالس تعقد يتبارل فيها الرجبلف بذكر مآثرىم كمآثر آبائهم كأجدادىم، 
 .كىذا من دين اٞتاىلية

الطعن يف األنساب( الطعن يقاؿ: طعن فيو كعليو كبلسانو أك بقولو طعننا ا٠تصلة الثانية: )
سىلىبىو كعىابىوي، فالطعن ٔتعٌت السلب كالتنق  كالعيب، كيف الشيء دخل أك أخذ فيو، كاألنساب 
ٚتع نسبو كىي القرابة، كيقاؿ: نسبو يف بٍت فبلف ىو منهم، كالطعن يف األنساب الوقوع فيها 

دخاؿ العيب يف أنساب الناس ٖتقَتنا ْلبائهم كتفضيبلن ْلباء أنفسهم على بالعيب كالنق  كإ
آباء غَتىم، فيطعن يف أنساب اْلخرين كأف يقاؿ: ىذا ليس لو أصله، كىذا ليس من آؿ 

، ككل ذلك يعترب من أمور اٞتاىلية  .فبلف دكف علمو

م الذم يكوف بو ا١تطر، ا٠تصلة الثالثة: )االستسقاء باألنواء(. كاألنواء ٚتع نوءو كىو النج
ك )االستسقاء( طلب السٍُّقيىا كىو ا١تطر، ك )االستسقاء باألنواء( إضافة ا١تطر كنسبتو إذل 

 .النوء، يعٍت إذل الكوكب
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 -تكوف بالقوؿ كما أهنا تكوف بالفعل النياحة ك ا٠تصلة الرابعة: )النياحة على ا١تيت(: 
ن النياحة يف الشرع تشمل النوعُت قد يكوف كقد يكوف باللساف كلك -يعٍت: الصياح بالعويل 

بالقوؿ، قد تكوف بالفعل، كرفع الصوت بالندب كتعديد ٤تاسن ا١تيت، ىذا كلو من النياحة، 
ٍثٌي الًتاب على الرؤكس ك٨تو ذلك، كقد كاف النساء يفعلن  كشق اٞتيوب، كلطم ا٠تدكد، كحى

وىهن ك٭تثُت الًتاب على ذلك يف اٞتاىلية يقفن متقاببلت يضربن خدكدىن كٮتمشن كج
 رؤكسهن ك٭تلقن شعورىن كل ذلك ٖتزننا على مٌيتهم،

 
ي
لىٍيسى ًمنَّا مىٍن ضىرىبى ا٠ٍتيديكدى كىشىقَّ اٞتٍيييوبى : »قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  تػَّفىق عىلىٍيوً كيف اٟتديث ا١ت
 ،«كىدىعىا ًبدىٍعوىل اٞتٍىاًىًليَّةً 

ـي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىعىلىيػٍهىا ًسٍربىاؿه ًمٍن قطراف كىدرع النَّاًئحىةي ًإذىا دلٍى تػى : » كىقىاؿى  تيٍب قػىٍبلى مىٍوهًتىا تػيقىا
 -رىكىاهي ميسلم« . من جرب

 

. الحادية والتسعون:  ًإفَّ أىجىلَّ فىضىائًلىهيمي البػىٍغيي، كىقىٍد ذىكىرى اي ًفيًو مىا ذىكىرى

عراضهم، كأىل اٞتاىلية يعتربكف ذلك كىو: التعدّْم على الناس يف دمائهم كأموا٢تم كأ-
من مفاخرىم، كيتمدحوف بو يف أشعارىم كمقاالهتم، فجاء اإلسبلـ بتحرٯتو كالنهي عنو، كأمر 

 .-بالعدؿ بُت الناس

 أف أجل فضائلهم أيضان الفخر كلو ْتق، فنهي عنو. الثانية والتسعون:

َّ الًَّذينى يػىٍفرىحيوفى ٔتى - بُّوفى أىف ٭تيٍمىديكٍا ٔتىا دلٍى يػىٍفعىليوٍا فىبلى قاؿ تعاذل: }الى ٖتىٍسىنبى ا أىتىوٍا كَّ٭تًي
بػىنػَّهيٍم ٔتىفىازىةو مّْنى اٍلعىذىاًب كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه { ٍنين تىٍستىٍكًثري [، ُٖٖ:آؿ عمراف] ٖتىٍسى كقاؿ: }كىالى ٘تى

 [.ِّ:النجم] ًن اتػَّقىى {فىبلى تػيزىكُّوا أىنفيسىكيٍم ىيوى أىٍعلىمي ٔتى [. كقاؿ: }ٔ:ا١تدثر]{
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أف الذم البد منو عندىم تعصب اإلنساف لطائفتو، كنصر من ىو  الثالثة والتسعون:
 منها ظا١تان أك مظلومان.

كقاؿ: }كىًإذىا قػيٍلتيٍم  ،[ٖقاؿ تعاذل: }كىال ٬تىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا{ ]ا١تائدة: -
{ ]األنعاـ: فىاٍعًدليوا كىلىٍو كى  أم: ال ٭تملنكم بغض قوـو على ترؾ العدؿ ، [ُِٓافى ذىا قػيٍرَبى

ا،  مهما كانت العداكة بينك كبُت غَتؾ كلو كاف من الكافرين، ال ٬توز الظلم أبدن

 
ي
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  تػَّفىق عىلىٍيوً كيف اٟتديث ا١ت اٍنصيٍر أىخىاؾى ظىاًلمنا أىٍك : »عىٍن أىنىسو قىاؿى

: « . ليومنامىظٍ  نعوي من »فػىقىاؿى رىجيله: يىا رىسيوؿى اللًَّو أىٍنصيريهي مىٍظليومنا فىكىٍيفى أىٍنصيريهي ظىاًلمنا؟ قىاؿى ٘تى
 « .الظُّلم فىذىاؾ نصرؾ ًإيَّاه

اءى لًلًَّو كىلىٍو عىلىى تعاذل كقاؿ أىنٍػفيًسكيٍم أىًك : }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمُتى بًاٍلًقٍسًط شيهىدى
ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبُتى ًإٍف يىكيٍن غىًنٌيان أىٍك فىًقَتان فىاللَّوي أىٍكذلى ًًّٔمىا فىبل تػىتًَّبعيوا ا٢ٍتىوىل أىٍف تػى  ٍعًدليوا كىًإٍف تػىٍلويكا أىٍك اٍلوىاًلدى

كثَت رٛتو ا تعاذل: يأمر [ قاؿ ابن  ُّٓتػيٍعًرضيوا فىًإفَّ اللَّوى كىافى ٔتىا تػىٍعمىليوفى خىًبَتان{ ]النساء:
تعاذل عباده ا١تؤمنُت أف يكونوا قوامُت بالقسط أم: بالعدؿ فبل يعدؿي عنو ٯتيننا كال مشاالن، كال 
تأخذه يف ا لومة الئم، كال يصرفهم عنو صارؼ كأف يكونوا متعاكنُت متساعدين متعاضدين 

ًسكيٍم{. أم: اشهد باٟتق كلو عاد ضررىا متناصرين فيو، يعٍت يف العدؿ كقولو: }كىلىٍو عىلىى أىنفي 
عليك يعٍت: تأيت با١تقولة اٟتٌقة كلو كاف مثى ضرره يًتتب على الشاىد، كإذا سيئلت عن األمر 

 .-فقل اٟتق فيو، كلو عادت مضرتو عليك

أف دينهم أخذ الرجل ّترٯتة غَته، فأنزؿ ا: }كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى  الرابعة والتسعون:
  .[ٍُْٔخرىل{ ]األنعاـ:أي 

إذا حصل اعتداء من شخ  من قبيلة، ككاف ىذا الشخ  ال كزف لو، ال يقتصوف ف -
بل رٔتا قتلوا بالقتيل ، منو، كإ٪تا يقتلوف أك ينتقموف من غَته من القبيلة ٦تن ىو أشرؼ منو

 .-الواحد عشَتةن ٦تن ليسوا جناة
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أىعىيػٍَّرتىوي بًأيمًّْو؟ ًإنَّكى اٍمريؤه ًفيكى » فقاؿ: تعيَت الرجل ٔتا يف غَته،  الخامسة والتسعون:
اًىًليَّة  « .جى

قاؿ أبو ذر لببلؿ: يا ابن فركل البخارم أف أبا ذر كببلال اٟتبشي تغاضبا كتسابا  -
ؤه يىا أىبىا ذىرٍّ أىعىيػٍَّرتىوي بًأيمًّْو؟ ًإنَّكى اٍمري : ))ألِّب ذر فقاؿ النيب  السوداء فشكاه ببلؿ إذل النيب 

اًىًليَّة  ((.ًفيكى جى

االفتخار بوالية البيت، فذمهم ا بقولو: }ميٍستىٍكربًينى بًًو سىاًمران  السادسة والتسعون:
 [.ٕٔتػىٍهجيريكفى{ ]ا١تؤمنوف:

مستكربين على الناس بغَت اٟتق بسبب بيت ا اٟتراـ، تقولوف: ٨تن أىلو ال نػيٍغلىب   -
 القوؿ.  فيو، كتتسامركف حولو بالسيّْئ من

ـً  فبٌُت تعاذل أف ىناؾ ما ىو أعظم من فقاؿ:  ًسقىايىةى اٟتٍىاجّْ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىا
ًبيًل }أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى اٟتٍىاجّْ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً كىمىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىجىاىىدى يًف   سى

[ نعم، سقاية اٟتاج كعمارة ا١تسجد اٟتراـ عمل صاحل، ُٗويكفى ًعٍندى اللًَّو{ ]التوبة: اللًَّو ال يىٍستػى 
كلكن ال يفتخر اإلنساف ّٔذا، كيظن أنو يكفيو، بل عليو أف يسهم باألعماؿ الصاٟتة 
األخرل، اليت ىي أجٌل من سقاية اٟتاج كعمارة ا١تسجد اٟتراـ، كىي اٞتهاد يف سبيل ا، 

 .-، كا٢تجرة، كأعماؿ جليلةكاإلٯتاف با

االفتخار بكوهنم ذرية األنبياء، فأتى ا بقولو: }تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خىلىٍت  السابعة والتسعون:
 [.٢ُّْتىىا مىا كىسىبىٍت{ ]البقرة: 

قريش كانت تفتخر بأهنا من ذرية إبراىيم ا٠تليل عليو السبلـ، كلذلك كانوا فكانت  -
 مكة. كسكافم، كأىل اٟترمة، كالة البيت يقولوف: ٨تن بنو إبراىي
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قاؿ ابن كثَت رٛتو ا تعاذل: كقولو تعاذل: }تًٍلكى أيمَّةه قىٍد خىلىٍت{. أم: مضت }خىلىٍت{ 
مضت }٢تىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيم{ أم: إف السلف ا١تاضًيُت من آبائكم من األنبياء كالصاٟتُت ال 

َتنا يعود نفعو عليكم، فإف ٢تم أعما٢تم اليت عملوىا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا دل تفعلوا خ
كلكم أعمالكم، }كىالى تيٍسأىليوفى عىمَّا كىانيوا يػىٍعمىليوفى{ ىكذا قاؿ ا تعاذل. كقاؿ قتادة }تًٍلكى 

 .أيمَّةه قىٍد خىلىٍت{ يعٍت: إبراىيم كإٝتاعيل كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط

 ركاه مسلم. «عىمىليوي دلىٍ ييٍسرًٍع بًًو نىسىبيوي  مىٍن أىٍبطىأى بًوً »: كقاؿ رسوؿ ا 

هي ًعٍلمي اٍلغىٍيًب فػىهيوى يػىرىل ،كىأىٍعطىى قىًليبلن كىأىٍكدىل ،أىفػىرىأىٍيتى الًَّذم تػىوىذلَّ قاؿ تعاذل: )) أىـٍ  ،أىًعٍندى
كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلًٍنسىاًف  ،كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلأىالَّ تىزًري  ،كىًإبٍػرىاًىيمى الًَّذم كىّفَّ  ،دلٍى يػينىبٍَّأ ٔتىا يف صيحيًف ميوسىى

، ال على أف كل نفسو إ٪تا ٖتاسب على عملها[، أم: ّٗ- ّّ(( ]النجم:ًإالَّ مىا سىعىى
  نسبها.

نػٍهيٍم ًلكيلّْ اٍمرًئو مّْ  ،كىصىاًحبىًتًو كىبىًنيوً  ،كىأيمًّْو كىأىبًيوً  ،}يػىٍوـى يىًفرُّ اٍلمىٍرءي ًمٍن أىًخيوً كقاؿ تعاذل: 
 - [ّٕ - ّْيػىٍومىًئذو شىٍأفه يػيٍغًنيًو{ ]عبس: 

 

 االفتخار بالصنائع، كفعل أىل الرحلتُت على أىل اٟترث. الثامنة والتسعون:

فمن خصاؿ أىل اٞتاىلية االفتخار كالتعاظم كالتعارل باٟترؼ على من ليس مثلهم يف  -
م يف ا١تنزلة، كىذا يعٍت: ليس خاصنا ىذه الصنعة، بل ك٭تتقركف أىلها كيتنقصوهنم كيركهنم دكهن

بأرباب الصنائع يف ىذا الزماف نقوؿ: مثلها ا١تناصب كالشهادات فمن افتخر بشهادتو فهو يف 
 خصلة من خصاؿ أىل اٞتاىلية، كمن افتخر ٔتنصبو فهذه خصلة من خصاؿ أىل اٞتاىلية،

[ ُُُعىكى اأٍلىٍرذىليوفى{ ]الشعراء: }أىنػيٍؤًمني لىكى كىاتػَّبػى كىذا كقوؿ القركف ا١تاضية ألنبيائهم 
 -قيل: األرذلوف ىنا اٟتاكة ك٨توىم.
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ا اٍلقيٍرآفي عىلىى رىجيلو مّْنى  التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا يف قلؤّم، كقو٢تم: }لىٍوالى نػيزّْؿى ىىذى
 [.ُّاٍلقىٍريػىتػىٍُتً عىًظيمو{ ]الزخرؼ: 

هو كذا ماؿو كذا غٌتن فهو الكرصل عندىم، ىي ا١تعيار يف الوالء كالرباء، فمن كاف ذا جا -
 كمن دل يكن كذلك فبل كرامة لو،

لكونو ليس من العظماء يف زعمهم، يعٍت: ليس من  فاستنكركا نزكؿ القرآف على ٤تمدو 
األغنياء أصحاب ا١تاؿ عظيم، حينئذو لىمَّا دل يكن كذلك قالوا: إذنا ال ٯتكن أف ينزؿ عليو 

ا١تاؿ، إ٪تا لو كاف حقِّا لنزؿ على }رىجيلو مّْنى اٍلقىٍريػىتػىٍُتً عىًظيمو{ لىمَّا الوحي كيدع ىؤالء أصحاب 
 -.دل ينزؿ دؿ على أنو باطل كليس ْتق، كىذا ميزاف فاسد ألنو ميزاف غَت الشرع

 .التحكم على ا المائة:

 كىذا كثَت قد أخرب ا تعاذل عن مشرؾ مكة، كما يف اْلية قًتاحاالعًتاض ك كىو اال-
{ ]األنعاـ:  [ ىذا اقًتاح ٖتكم كاعًتاض على الشرع،  ٖأهنم قالوا }كىقىاليوٍا لىٍوال أينزًؿى عىلىٍيًو مىلىكه

[ ىذا اقًتاح ُِْكذلك قالوا }قىاليوٍا لىن نػٍُّؤًمنى حىىتَّ نػيٍؤتىى ًمٍثلى مىا أيكيتى ريسيلي اً{ ]األنعاـ: 
 دره، كىو ٖتكم على ا تعاذل كاعًتاض على شرعو كق

[ كىذا ِّ}كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوالى نػيزّْؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي ٚتيٍلىةن كىاًحدىةن{ ]الفرقاف: كمثلو: 
 اعًتاض كىو اقًتاح كىو كذلك.

كأىل الكتاب كذلك قاؿ ا تعاذل عنهم: }يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب أىف تػينػىزّْؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابان 
[ ىذا ُّٓمىاًء فػىقىٍد سىأىليوٍا ميوسىى أىٍكبػىرى ًمن ذىًلكى فػىقىاليوٍا أىرًنىا اً جىٍهرىةن{ ]النساء: مّْنى السَّ 

فأمر بالتسليم  تعاذل يف دينو  اعًتاض كاقًتاح على ا تعاذل، كخالفهم ىىٍدم نبينا ٤تمدو 
تعاذل: } كىمىا كىافى لًميٍؤًمنو  كشرعو كقدره، ٝتعنا كأطعنا ىذا شعار ا١تؤمن كل زمافو كمكاف. قاؿ

 .[ّٔأىف يىكيوفى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم { ]األحزاب:  كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران 
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قاؿ تعاذل: ]فىبل كىرىبّْكى ال كمثل ذلك ما يفعلو الذين استبدلوا شرع ا بالقوانُت الوضعية، 
ديكا يف أىنفيًسًهٍم حىرىجان ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا  يػيٍؤًمنيوفى  نػىهيٍم مثيَّ ال ٬تًى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 .[ٓٔالنساء:]تىٍسًليمان[ 

" أقسم ا تعاذل بنفسو الكرٯتة أف ىؤالء ال يؤمنوف حقيقة حىت ٬تعلوؾ حكمنا فيما كقع 
موا إذل سنتك بعد ٦تاتك، مث ال ٬تدكا يف أنفسهم ضيقنا ٦تا بينهم من نزاع يف حياتك، كيتحاك

من  انتهى إليو حكمك، كينقادكا مع ذلك انقيادنا تامان، فاٟتكم ٔتا جاء بو رسوؿ ا 
الكتاب كالسنة يف كل شأف من شؤكف اٟتياة من صميم اإلٯتاف مع الرضا كالتسليم"]التفسَت 

 .-ا١تيسر[.

ء الفقراء، فأتاىم ا بقولو: }كىالى تىٍطريًد الًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيم ازدرا الحادية بعد المائة:
اًة كىاٍلعىًشيّْ{ ]األنعاـ:  [ .ِٓبًاٍلغىدى

كىذه ا١تسألة سبق ٢تا نظَت كىو أهنم يًتكوف إتباع األنبياء ألف الفقراء ىم الذين اتبعوه،  -
م الفقراء، إذنا أصحاب اٞتاه كاألمواؿ إذا ال يتبعوف األنبياء، ١تاذا؟ ألف الذم اتبع األنبياء ى
فرد عليهم نوح عليو تركوا إتباع األنبياء.  مدخلوا يف متابعة األنبياء استوكا مع الفقراء، فازدراءن ٢ت

ينى آمىنيوا ًإنػَّهيٍم }كىيىا قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو مىاالن ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اللًَّو كىمىا أىنىا ًبطىارًًد الَّذً السبلـ: 
ٍم كىلىًكٍتّْ أىرىاكيٍم قػىٍومنا ٕتىٍهىليوفى  قيو رىًّّْٔ  ،كىيىا قػىٍوـً مىٍن يػىٍنصيريشل ًمنى اللًَّو ًإٍف طىرىٍدتػيهيٍم أىفىبلى تىذىكَّريكفى  ،ميبلى

 مىلىكه كىالى أىقيوؿي لًلًَّذينى تػىٍزدىرًم كىالى أىقيوؿي لىكيٍم ًعٍنًدم خىزىاًئني اللًَّو كىالى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىالى أىقيوؿي ًإشلّْ 
يػٍرنا اللَّوي أىٍعلىمي ٔتىا يف أىنٍػفيًسًهٍم ًإشلّْ ًإذنا لىًمنى الظَّاًلًمُتى { ]ى  -ِٗ:ودأىٍعيػينيكيٍم لىٍن يػيٍؤتًيػىهيمي اللَّوي خى

ُّ]،  

اًة : }كىالى تىٍطريًد الًَّذينى يىٍدعيوفى قاؿ تعاذل مع النيب  قريش شأف كىذا رىبػَّهيم بًاٍلغىدى
أم ال تيبعد ىؤالء ا١تتصفُت ّٔذه ". قاؿ ابن كثَت رٛتو ا تعاذل: [ِٓ]األنعاـ:كىاٍلعىًشيّْ{

الصفات عنك، بل اجعلهم جلسائك كأخصائك دؿ على أف الفقراء إ٪تا يكرموف إلٯتاهنم، 
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.}فػىتىٍطريدىىيٍم فػىتىكيوفى ًمنى "ىنا هنى ا عز كجل نبيو عن طرد الفقراء، اٍلميتًَّصًفُت ّٔذه الصفات
 .الظَّاًلًمُتى{

كعنده خبٌاب  قاؿ: مر ا١تؤل من قريش على رسوؿ ا  ركل أٛتد عن ابن مسعود 
كصهيب كببلؿ كعمار فقالوا: يا ٤تمد أرضيت ّٔؤالء؟ فنزؿ فيهم القرآف }كىأىنًذٍر بًًو الًَّذينى 

مٍ  [ إذل قولو: }أىلىٍيسى اي بًأىٍعلىمى بًالشَّاًكرًينى{ ُٓ{ ]األنعاـ: ٮتىىافيوفى أىف ٭تيٍشىريكٍا ًإذلى رىًّّْٔ
 [ ّٓ]األنعاـ: 

قاؿ ا تعاذل: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى يىٍسخىٍر قىوـه مّْن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍَتان مّْنػٍهيٍم ك 
 ،[ُُنػٍهينَّ{ ]اٟتجرات: كىالى ًنسىاء مّْن نّْسىاء عىسىى أىف يىكينَّ خىٍَتان مّْ 

 ركاه مسلم.«. ْتسب امرئو من الشَّرّْ أف ٭تقر أخاه ا١تسلم: »قاؿ ك 

قىاؿى رىجيله: ًإفَّ الرَّجيلى « الى يىٍدخيلي اٞتٍىنَّةى مىٍن كىافى يًف قػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو ًمٍن ًكرٍبو : » كقاؿ  
بُّ أىٍف يىكيوفى ثػىٍوبيوي حىسىننا كىنػىٍعلي  : ٭تًي ، اٍلًكبػٍري بىطىري اٟتٍىقّْ، »وي حىسىنىةن، قىاؿى بُّ اٞتٍىمىاؿى يله ٭تًي ًإفَّ اى ٚتًى

 -ركاه مسلم. «كىغىٍمطي النَّاسً 

رميهم أتباع الرسل بعدـ اإلخبلص كطلب الدنيا، فأجأّم بقولو: }مىا  الثانية بعد المائة:
 ا.[ كأمثا٢تِٓ]األنعاـ: { عىلىٍيكى ًمٍن ًحسىأًًّم مّْن

فيقولوف  ،يعٍت: الطعن يف مقاصد األتباع أهنم ما تىًبعيوا األنبياء إال من أجل لقمة العيش -
ما اتبعوىم كآمنوا ّٔم إال من أجل أف ٭تصلوا على شيءو من مطامع الدنيا من أجل  مأهن

رضنا كقناعة بالرسل كما جاءكا بو، كىذا ينايف  نع ، كليساألكل كالشرب ك٨تو ذلك
 اإلخبلص،  

ٌتبًعُت زكَّافكذب ا الكافرين ك 
ي
[ أم: أهنم ِٓقاؿ: }ييرًيديكفى كىٍجهىوي{ ]األنعاـ: ف ا١ت

 -.٥تلصوف يف عبادهتم ال يردكف بذلك إال كجو ا تعاذل
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الكفر ، ك الكفر بالرسلك  ،الكفر با١تبلئكة الخامسة بعد المائة:إلى الثالثة بعد المائة 
 .بالكتب

 ،الكفر باليـو اْلخر :السابعة بعد ا١تائةل ككذلك يف ا١تسألة كسيأيت شرح تلك ا١تسائ -

 -يف أركاف اإلٯتاف إف شاء ا 

 اإلعراض عما جاء عن ا. السادسة بعد المائة:

كىذا يسمى كفر اإلعراض كىو أف ييعرض الرجل بقلبو كٝتعو عن دين ا تعاذل، كمثلو  -
ـ إال رٝتو، ٔتعٌت أنو يقلد غَته يف ٚتيع ا١تسائل، من نشأ يف ببلد اإلسبلـ كدل يعلم من اإلسبل

ىذا ييسمى كفر إعراض فبل يتعلمو كال يعمل بو كال يواليو كال يعاديو كىذا يعترب ناقضنا من 
نواقض اإلسبلـ العشرة ا١تتفق عليها عند أئمة السنة، كىذا النوع من الكفر موجوده يف اٞتاىلية 

ٍم ًإالَّ كىانيوٍا عىنػٍهىا ميٍعًرًضُتى{ كىو من خصا٢تا قاؿ تعاذل: }كىمىا  تىٍأتًيًهم مٍّْن آيىةو مٍّْن آيىاًت رىًّّْٔ
 .[ كاإلعراض كفره ْ]األنعاـ: 

 -كسيأيت التفصيل يف ىذه ا١تسألة يف الناقض العاشر إف شاء ا.

 الكفر باليـو اْلخر. السابعة بعد المائة:

 التكذيب بلقاء ا. الثامنة بعد المائة:

{ ]النحل: قا - [، أم: ّٖؿ تعاذل: }كىأىٍقسىميوٍا بًاً جىٍهدى أىٯٍتىاهًنًٍم الى يػىبػٍعىثي اي مىن ٯتىيوتي
أف ا١تشركُت حلفوا فأقسموا با }جىٍهدى أىٯٍتىاهًنًٍم{ أم: اجتهدكا يف اٟتلف كغلَّظوا األٯتاف على 

يف إخبارىم ٢تم بذلك كحلفوا  أنو ال يبعث ا من ٯتوت، أم: استبعدكا ذلك ككذَّبوا الرسل
على نقيضو، اإلٯتاف باليـو اْلخر إثباتو ىو الذم جاءت بو الرسل، كأقسموا با كغٌلظوا 

 األٯتاف على نقيضو كىو إنكار كاستبعاد البعث. 
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ـى كىًىيى رىًميمه  ٍلقىوي قىاؿى مىٍن ٭تيًٍيي اٍلًعظىا قيٍل ٭تيًٍييهىا  ،قاؿ تعاذل: }كىضىرىبى لىنىا مىثىبلن كىنىًسيى خى
الًَّذم جىعىلى لىكيم مّْنى الشَّجىًر اأٍلىٍخضىًر نىارنا فىًإذىا  ،الًَّذم أىنشىأىىىا أىكَّؿى مىرَّةو كىىيوى ًبكيلّْ خىٍلقو عىًليمه 

[. قاؿ ٣تاىد كعكرمةه كقتادة: جاء أيِّبىٌ بن خلف إذل َٖ: ٖٕأىنتيم مٍّْنوي تيوًقديكفى{ ]يس: 
عظم الرميم. يعٍت: بارل، كىو يفتو كيذركه يف ا٢تواء كىو يقوؿ: يا كفيو يده  رسوؿ ا 

نعم، ٯتيتك ا تعاذل، مث يبعثك مث ٭تشرؾ إذل : »٤تمد أتزعم أف ا يبعث ىذا. قاؿ 
 «.النار

نٍػيىا كىىيٍم الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيى  ،قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن قاؿ تعاذل: )) اًة الدُّ
ٍم كىلًقىائًًو فىحىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم فىبلى نيًقيمي  ،٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآيىاًت رىًّّْٔ
(( ا آيىايت كىريسيًلي ىيزيكناذىًلكى جىزىاؤيىيٍم جىهىنَّمي ٔتىا كىفىريكا كىاٗتَّىذيك  ،٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزننا

 [.ؤَُ- َُّ]الكهف:

 -كنظَت تلك ا١تسألة اليت تليها

التكذيب ببعض ما أخربت بو الرسل عن اليـو اْلخر، كما يف قولو:  التاسعة بعد المائة:
ٍم كىلًقىائًوً  مىاًلًك [ كمنها التكذيب بقولو: }َُٓ]الكهف: { }أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآيىاًت رىًّّْٔ

[ كقولو: ِْٓ[ كقولو: }الَّ بػىٍيعه ًفيًو كىالى خيلَّةه كىالى شىفىاعىةه{ ]البقرة: ِيػىٍوـً الدّْيًن{ ]الفاٖتة: 
 [ .ٖٔ}ًإالَّ مىن شىًهدى بًاٟتٍىقّْ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى{ ]الزخرؼ: 

 اإلٯتاف باٞتبت كالطاغوت. العاشرة بعد المائة:

الًَّذينى أيكتيوٍا نىًصيبان مّْنى اٍلًكتىاًب يػيٍؤًمنيوفى بًاٍٞتًٍبًت كىالطَّاغيوًت  }أىدلٍى تػىرى ًإذلى قاؿ تعاذل: -
كسبب نزكؿ اْلية: [. ُٓ:النساء] كىيػىقيوليوفى لًلًَّذينى كىفىريكاٍ ىىؤيالء أىٍىدىل ًمنى الًَّذينى آمىنيواٍ سىًبيبلن {

نة، كعقد معهم ا١تعاىدة على أال إذل ا١تدي أف اليهود الذين كانوا با١تدينة ١تا ىاجر النيب 
يقاتلوا ا١تسلمُت، كأف يدافعوا عن ا١تدينة مىٍن قىصىدىا، كأعطوا العهد على ذلك، فلما ضاقوا 
بالنيب كبأصحابو ذرعان، كرأكا أف اإلسبلـ ينتصر كينمو، ذىب سادهتم إذل قريش ٔتكة 
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، فأ٢تم ا اؿ النيب ، كيريدكف منهم أف يذىبوا معهم القتيستنجدكف ّٔم على الرسوؿ 
أـ ٨تن؟! قالوا:  قريشان أف يسألوا ىؤالء كقالوا ٢تم: أنتم أىل كتاب، فأينا على اٟتق، ٤تمد 

ماذا أنتم عليو؟! قالوا: ٨تن نكـر الضيف، كنصل األرحاـ، كنسقي اٟتجيج، ككذا ككذا، كأما 
حامنا ك ... ك...ك ... ، ٤تمد فإنو سبَّ آ٢تتنا، كعاب ديننا، كخالف دين أجداده، كقطع أر 

 فقالوا ٢تم: أنتم على اٟتق، ك٤تمد على باطل.

كىذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفَت، كفيها رد على من يقوؿ: ال يكفر اإلنساف مهما 
قاؿ: كمهما فعل، كمهما أتى من الكفر، كلو سب ا كرسولو، حىت يعلم أنو يف قلبو يوافق 

 -على ىذا الشيء!

 تفضيل دين ا١تشركُت على دين ا١تسلمُت. بعد المائة:الحادية عشر 

 ، أم تقدصل دين ا١تشركُت كىديهم على دين ا١تسلمُت كىدم سيد ا١ترسلُت  -

كما يفعل حٌكاـ ا١تسلمُت اليـو من تقدصل القوانُت الوضعية كالدساتَت األرضية على شريعة 
 ا كاٟتكم ّٔا،

ًة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى{ }أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليَّ قاؿ تعاذل: 
 [.َٓ]ا١تائدة:

يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل عىلىى كيلّْ  قاؿ ابن كثَت
:" يػيٍنًكري تػىعىاذلى عىلىى مىٍن خىرىجى عىٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت

حىاًت، الَّيًت كىضىعىهىا خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعىٍدؿو ًإذلى مىا ًسوىاهي مً  نى اٍْلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى
ًت  الى الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو ًمٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىٍىلي اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى

ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرىائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت اٍلمىلىًكيًَّة  كىاٞتٍىهىاالى
اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهٍم ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي اليىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن 

، ًمنى اٍليػىهيوًديَّ  اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى شىىتَّ ًميًَّة، كىًفيهىا كىًثَته ًمنى أىٍحكى ًة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى
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اـً أىخىذىىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي، فىصىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍي  ٍكًم اأٍلىٍحكى
بي ًقتىاليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإذلى . كىمى ًبًكتىاًب اللًَّو كىسينًَّة رىسيولًًو  ٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى

 .فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف قىًليلو كىالى كىًثَت" حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو 

 -كسيأيت التفصيل يف ا١تسألة الحقان إف شاء ا. 

 .كتماف اٟتق مع العلم بوك لباطل. لبس اٟتق با الثالثة عشر بعد المائة:و الثانية عشر 

اللبس ىو ا٠تلط، فا١تراد ىنا لبس اٟتلق بالباطل ىو خلطهما ْتيث يشتبهاف، فبل  -
 .يتميز أحد٫تا عن اْلخر، كىذا من خصاؿ أىل اٞتاىلية

وي، ًمٍن تػىٍلًبيًس يػىقيوؿي تػىعىاذلى نىاًىينا لًٍليػىهيوًد عىمَّا كىانيوا يػىتػىعىمَّديكنى  "ابن كثَت رٛتو ا تعاذل:  قاؿ
ٍوًيًهًو بًًو كىًكٍتمىاهًنًمي اٟتٍىقَّ كىًإٍظهىارًًىمي اٍلبىاًطلى: }كىال تػىٍلًبسيوا اٟتٍىقَّ بًالٍ  بىاًطًل كىتىٍكتيميوا اٟتٍىقّْ بًاٍلبىاًطًل، كى٘تى

 .[بس، كالكتمافالل] ."فػىنػىهىاىيٍم عىًن الشٍَّيئػىٍُتً مىعنا  [.ِْ]البقرة:اٟتٍىقَّ كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى{

حرـٌ ا تعاذل لبس اٟتق بالباطل كشٌنع على من فعل ذلك كأمر ببياف اٟتق كما ىو  كقد
من عند ا تعاذل كاضحنا ال لبس فيو كال غموض. قاؿ تعاذل: }كىًإذى أىخىذى اي ًميثىاؽى الًَّذينى 

 [. كالبياف ضد اللبس، ُٕٖوي{ ]آؿ عمراف: أيكتيواٍ اٍلًكتىابى لىتيبػىيػّْنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى تىٍكتيميونى 

ا تػىٍوبًيخه ًمنى اللًَّو كىتػىٍهًديده أًلىٍىًل اٍلًكتىاًب، الًَّذينى أخىذ عىلىٍيًهمي اٍلعىٍهدى عىلىى  "قاؿ ابن كثَت:  ىىذى
عىلىى أٍىبىة ًمٍن أىٍمرًًه،  اًس لًيىكيونيوا، كىأىٍف يػينػىوّْىيوا ًبذًٍكرًًه يًف النَّ أىٍلًسنىًة اأٍلىنًٍبيىاًء أىٍف يػيٍؤًمنيوا ٔتيحىمَّدو 

 فىًإذىا أىٍرسىلىوي اللَّوي تابعوه، 

نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة بًالدُّكًف الطًَّفيًف،  فىكىتىميوا ذىًلكى كىتػىعىوَّضيوا عىمَّا كىعىديكا عىلىٍيًو ًمنى ا٠تٍىٍَتً يف الدُّ
نٍػيىًومّْ السًَّخيًف، فىًبٍئسىًت الصَّ   ٍفقىةي صىٍفقىتػيهيٍم، كىبًٍئسىًت اٍلبػىيػٍعىةي بػىيػٍعىتػيهيٍم.كىاٟتٍىظّْ الدُّ
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كىيف ىىذىا ٖتىٍذير لًٍلعيلىمىاًء أىٍف يىٍسليكيوا مىٍسلىكىهيٍم فػىييًصيبػىهيٍم مىا أىصىابػىهيٍم، كييٍسلكى ًًٍّٔم 
ًفًع، الدَّاؿّْ عىلىى اٍلعىمىًل الصَّاًلًح، كىالى مىٍسلكهم، فػىعىلىى اٍلعيلىمىاًء أىٍف يػىٍبذيليوا مىا بًأىٍيًديًهٍم ًمنى اٍلًعٍلًم النَّا

ٍيئنا، فػىقىٍد كىرىدى يف اٟتٍىًديًث اٍلمىٍرًكمّْ ًمٍن طيريؽو ميتػىعىدّْدىةو عىًن النَّيبّْ  : "مىٍن  يىٍكتيميوا ًمٍنوي شى أىنَّوي قىاؿى
اـو ًمٍن نىارو"  .رٛتو او . انتهى كبلمسيًئل عىٍن ًعٍلم فكىتىمو أٞتًٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة بًلجى

نىاىيمي اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونىوي كىمىا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم كىًإفَّ فىرًيقان ًمنػٍهيٍم لىيىٍكتيميوفى قاؿ تعاذل: }الًَّذينى آتػىيػٍ
ًينى{ ]البقرة:   -.[ُْٕ ،ُْٔاٟتٍىقَّ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى اٟتٍىقُّ ًمٍن رىبّْكى فىبل تىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍمًتى

 قاعدة الضبلؿ، كىي القوؿ على ا ببل علم. الرابعة عشر بعد المائة:

كقولو: )قاعدة الضبلؿ(. أم أصلو كمنشأه لو، فكل من ا٨ترؼ يف نفسو أك حرؼ غَته  -
.  فإف مبناه اٞتهل كالقوؿ على ا تعاذل ببل علمو

كعبل: }قيٍل ًإ٪تَّىا حىرَّـى رىِّبّْى كالقوؿ على ا ببل علم أعظم من الشرؾ؛ كلذلك قاؿ ا جل 
نػىزٍّْؿ بًًو اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىاأٍلًمٍثى كىاٍلبػىٍغيى بًغىٍَتً اٟتٍىقّْ كىأىٍف تيٍشرًكيوا بًاللًَّو مىا دلٍى يػي 

 [،ّّسيٍلطىانان كىأىٍف تػىقيوليوا عىلىى اللًَّو مىا ال تػىٍعلىميوفى{ ]األعراؼ: 

ـه لّْتػىٍفتػىريكٍا عىلىى تعاذل:  قاؿ ا حىرىا }كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىػذىا حىبلىؿه كىىىػذى
 ،[ُُٔ:النحل] الٌلًو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًو اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى {

ا، فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّارً مىٍن كىذىبى عىلىيَّ ميتػىعى : »كقاؿ النيب   متفق عليو،« مّْدن

إذا سئل عن شيء دل ينزؿ عليو فيو كحي يؤجل اإلجابة حىت ينزؿ عليو  ككاف الرسوؿ 
 -الوحي من ا عز كجل، فكيف بغَته؟!
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بيوا التناقض الواضح ١تا كذبوا اٟتق، كما قاؿ تعاذل: }بىٍل كىذَّ  الخامسة عشر بعد المائة:
{ ]ؽ:   [ .ٓبًاٟتٍىقّْ لىمَّا جىاءىيٍم فػىهيٍم يف أىٍمرو مَّرًيجو

فأىل الباطل ٮتتلفوف فيما بينهم، كيتعادكف كيضلل بعضهم بعضان، كيكفر بعضهم  -
فإهنم ال ٮتتلفوف، كإف اختلفوا عن اجتهاد فإهنم ال  بوبعضان، أما أىل اٟتق ا١تتمسكوف 
فىًإف   ٢تم الصواب رجعوا إليو، كتركوا أقوا٢تم، قاؿ تعاذل: }يتعادكف كال يتقاطعوف، كإذا تبُت

 ،[ٗٓ تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإذلى الٌلًو كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اْلًخًر { ]النساء:

إنو ابن ا  كأىل الكتاب كذلك اضطربوا يف شأف عيسى ابن مرصل عليو السبلـ فقالوا:
تارة، كمرةن قالوا: إنو ا، كمرةن قالوا: ثالث ثبلثة، قاؿ ا تعاذل: }لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوٍا ًإفَّ اى 

 .-[. ِٕىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرصلىى{ ]ا١تائدة: 

 اإلٯتاف ببعض ا١تنزؿ دكف بعض. السادسة عشر بعد المائة:

ٟتكم  كبعضو لغَت ا قاؿ تعاذل: }كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى كمن يريد أف يكوف بعض ا-
نىةه كىيىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لًٌلو{األنفاؿ  ّٗتىكيوفى ًفتػٍ

 التفريق بُت الرسل. السابعة عشر بعد المائة:

كىذا نوعه من أنواع الكفر بالرسل السابق معنا، كا١تراد أهنم يؤمنوف ببعض الرسل  -
نىا ميوسىى كيكفركف ببعض هم اْلخر كإٯتاهنم ببعض ا١تنزؿ دكف بعض. قاؿ تعاذل: }كىلىقىٍد آتػىيػٍ

نىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرصلىى اٍلبػىيػّْنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي بًريكًح اٍلقيدي  نىا ًمن بػىٍعًدًه بًالرُّسيًل كىآتػىيػٍ ًس أىفىكيلَّمىا اٍلًكتىابى كىقػىفَّيػٍ
بٍػتيٍم كىفىرًيقان تػىٍقتػيليوفى{ ]البقرة: جىاءكيٍم رىسيوؿه ٔتىا الى تػىٍهوىل أىن [. ٕٖفيسيكيمي اٍستىٍكبػىٍرَتيٍ فػىفىرًيقان كىذَّ

 إذنا فرَّقوا بُت الرسل، كقاؿ تعاذل: }ًإفَّ الًَّذينى يىٍكفيريكفى بًاً كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىف يػيفىرّْقيوٍا بػىٍُتى اً 
{ ]النساء: كىريسيًلًو كىيقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كى   -[.َُٓنىٍكفيري بًبػىٍعضو

 



 
 

64 

 ٥تالفتهم فيما ليس ٢تم بو علم. الثامنة عشر بعد المائة:

من خصاؿ أىل اٞتاىلية ااجة كا١تخاصمة كآّادلة فيما ال يعلموف من االعتقادات -
 ،كاألحكاـ، كالغرض من ىذه ا١تخاصمات دفع اٟتق بالباطل، كلبسو بو، كإضبلؿ الناس

عىًن اٍبًن عباس قاؿ: اٍجتىمىعىٍت نىصىارىل ٧تىٍرىافى كىأىٍحبىاري يػىهيودى ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو  : "قاؿ ابن كثَت
 مىا كىافى إًبٍػرىاًىيمي ًإالَّ يػىهيوًديِّا. كىقىالىًت النَّصىارىل مىا كىافى : ، فػىتػىنىازىعيوا ًعٍندىهي، فػىقىالىًت اأٍلىٍحبىاري

: }يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب دًلى ٖتيىاجُّوفى يف ًإبٍػرىاًىيمى ]كىمىا أينزلىًت ًإبٍػرىاًىيمي ًإالَّ نىٍصرىانًيِّ  ا. فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاذلى
يلي ًإال ًمٍن بػىٍعًدًه أىفىبل تػىٍعًقليوفى[{ أىٍم: كىٍيفى تىٌدعيوف، أىيػُّهىا  [.ٓٔ]آؿ عمراف: التػٍَّورىاةي كىاإل٧تًٍ

ا، كىقىٍد كىافى زىمىنيوي قػىٍبلى أىٍف يػينػىزّْؿى اللَّوي التػٍَّورىاةى عىلىى ميوسىى، كىكىٍيفى تىٌدعيوف، اٍليػىهيودي، أىنَّوي كىافى يػىهيوًديِّ 
ا  ثىًت النٍَّصرىانًيَّةي بػىٍعدى زىمىًنًو ًبدىٍىرو. كى٢ًتىذى : }أىفىبل أىيػُّهىا النَّصىارىل، أىنَّوي كىافى نىٍصرىانًيِّا، كىًإ٪تَّىا حىدى قىاؿى

 "تػىٍعًقليوفى{.

الذين يتهموف أىل السنة كاٞتماعة بأهنم خوارج فإذا سألتو من ىم ا٠توارج تلكأ كمثلهم 
 -كما أجاب كأعد٢تم طريقة من يقوؿ ىم الذين خرجوا إذل ببلد الشاـ

 دعواىم إتباع السلف مع التصريح ٔتا خالفتهم. التاسعة عشر بعد المائة:

 و.صدىم عن سبيل ا من آمن ب العشرون بعد المائة:

من خصاؿ أىل اٞتاىلية صدُّىم الناس عن دعوة الرسل، كصرفهم عنها كمنعهم منها  -
بأم كسيلة كانت يف كسعهم من قتلو كحبسو كتعذيبو كإخراجو من الديار كالتشكيك يف اٟتق 

 -..كغَت ذلك

 مودهتم الكفر كالكافرين. الحادية والعشرون بعد المائة:

 .-امن من نواقض ال إلو إال اسيأيت إف شاء ا يف الناقض الث-
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اعتمادىم على  الثانية والعشرون بعد المائة إلى الواحدة والثالثون بعد المائة:
، كالطّْيػىرىة، كالكىهىانىة، كالتَّحىاكيمي إذل الطَّاغيوًت، ككىرىاىىة التػٍَّزًكيًج بُت  ا٠ترافات: ]الًعيىافىة، كالطٍَّرؽي

 العيدين[.

ككذلك الطَتة؛ ألهنم يف اٞتاىلية كانوا يتشاءموف بالطيور، كالطرؽ:  العيافة: زجر الطَت، -
ا٠تطُّ، ٮتط باألرض، كىذا إ٪تا يكوف عند ا١تشعوذين الذين ٮتطوف يف الرمل، كالتحاكم إذل 

، من القوانُت الوضعية، الطاغوت ىو: التحاكم إذل غَت كتاب ا تعاذل كسنة رسولو 
كسوالفها، أك علم الكبلـ كالقواعد ا١تنطقية، كسيأيت الكبلـ عنها كحكم العوائد، عوائد البادية 
 قريبان إف شاء ا تعاذل،

 ككىرىاىىة التػٍَّزًكيًج بُت العيدين: ىو من التشاـؤ باألياـ ا١تنهي عنو، كىو نوع من الطَتة.

 كسيأيت التفصيل فيها عند ذكر الناقض األكؿ من نواقض ال إلو إال ا إف شاء ا.
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 اٌبيعت
: )ًإفَّ الًَّذينى يػيبىايًعيونىكى ًإ٪تَّىا يػيبىايًعيوفى اللَّوى يىدي اللًَّو فػىٍوؽى أىٍيًديًهٍم فىمىٍن نىكىثى فىًإ٪تَّى قاؿ  ا تػىعىاذلى

يػيٍؤتًيًو أىٍجرنا عىًظيمنا(  [.َُح: ]الفت يػىٍنكيثي عىلىى نػىٍفًسًو كىمىٍن أىٍكّفى ٔتىا عىاىىدى عىلىٍيًو اللَّوى فىسى

( بيعة الرضواف باٟتديبية )ًإ٪تَّىا يػيبىايًعيوفى اللَّوى( ىو ٨تو من يطع الرسوؿ  )ًإفَّ الًَّذينى يػيبىايًعيونىكى
فقد أطاع ا )يىدي اللًَّو فػىٍوؽى أىٍيًديًهٍم( اليت بايعوا ّٔا النيب أم ىو تعاذل مطلع على مبايعتهم 

( نقض البي كىمىٍن ) (و )عىلىى نػىٍفًسوً ض( يرجع كباؿ نقعة )فىًإ٪تَّىا يػىٍنكيثي فيجازيهم عليها )فىمىٍن نىكىثى
يػيٍؤتًيًو أىٍجرنا عىًظيمنا(  .أىٍكّفى ٔتىا عىاىىدى عىلىٍيًو اللَّوى فىسى

كىمىٍن ( )و )عىلىى نػىٍفًسوً ضفىمىٍن نقض البيعة فىًإ٪تَّىا يرجع كباؿ نق فالبيعة: عقد كعهد مع ا،
يػيٍؤتًيًو أىٍجرنا عىًظيمنا(أىٍكّفى ٔتىا عىاىىدى عى   .لىٍيًو اللَّوى فىسى

 

 بيعة العقبة األولى

رسوؿ مع  تواصلقد  منهم من النبوة اثنا عشر رجبل، كاف ُِجاء يف موسم اٟتج سنة 
 ،يف العاـ السابق ا 

تعالوا: بايعوشل على أف ال "قاؿ:  ركل البخارم عن عبادة بن الصامت أف رسوؿ ا 
 شيئا، كال تسرقوا، كال تزنوا، كال تقتلوا أكالدكم، كال تأتوا ببهتاف تفًتكنو بُت تشركوا با

أيديكم كأرجلكم، كال تعصوشل يف معركؼ، فمن كّف منكم فأجره على ا، كمن أصاب من 
إذل  ذلك شيئا فعوقب بو يف الدنيا فهو لو كفارة، كمن أصاب من ذلك شيئا فسًته ا، فأمره

 . "على ذلك -كيف نسخة فبايعناه -عاقبو، كإف شاء عفا عنو. قاؿ: فبايعتو ا، إف شاء
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مع ىؤالء ا١تبايعُت أكؿ سفَت يف يثرب،  كبعد أف ٘تت البيعة كانتهى ا١توسم بعث النيب 
ليعلم ا١تسلمُت فيها شرائع اإلسبلـ، كيفقههم يف الدين كليقـو بنشر اإلسبلـ بُت الذين دل 

 ىو مصعب بن عمَت رضي ا عنو.ك  يزالوا على الشرؾ،

فدخبل يف حائط من حوائط بٍت ظفر ككاف  نزؿ مصعب بن عمَت على أسعد بن زرارةك 
  ،ىناؾ سعد بن معاذ كأسيد بن حضَت سيدا قومهما

فلما ٝتعا بذلك قاؿ سعد ألسيد: اذىب إذل ىذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا 
 ، فإف أسعد بن زرارة ابن خاليت، كلوال ذلك لكفيتك ىذا.ناار فازجر٫تا، كاهنهما عن أف يأتيا د

فأخذ أسيد حربتو كأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قاؿ ١تصعب: ىذا سيد قومو قد جاءؾ 
فاصدؽ ا فيو، قاؿ مصعب: إف ٬تلس أكلمو. كجاء أسيد فوقف عليهما متشتما، كقاؿ: ما 

ت لكما بأنفسكما حاجة، فقاؿ لو جاء بكما إلينا؟ تسفهاف ضعفاءنا؟ اعتزالنا إف كان
مصعب: أك ٕتلس فتسمع، فإف رضيت أمرا قبلتو، كإف كرىتو كف عنك ما تكره، فقاؿ: 
أنصفت، مث ركز حربتو كجلس، فكلمو مصعب باإلسبلـ، كتبل عليو القرآف. قاؿ: فو ا 

ا كأٚتلو؟ لعرفنا يف كجهو اإلسبلـ قبل أف يتكلم، كيف إشراقو كهتللو، مث قاؿ: ما أحسن ىذ
 كأسلم،

عليو اإلسبلـ، كقرأ عليو مصعب سعد بن معاذ إليهما غاضبا، فعرض  أتىمث رجع ف
أقبل إذل نادم قومو، فلما رأكه قالوا: ٨تلف با لقد رجع بغَت الوجو الذم ك ، فأسلمالقرآف، 
 ذىب بو.

نا فلما كقف عليهم قاؿ: يا بٍت عبد األشهل، كيف تعلموف أمرم فيكم؟ قالوا: سيد
كأفضلنا رأيا، كأٯتاننا نقيبة، قاؿ: فإف كبلـ رجالكم كنسائكم علي حراـ حىت تؤمنوا با 

 كرسولو. فما أمسى فيهم رجل كال امرأة إال مسلما كمسلمة.
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 بيعة العقبة الثانية

قدـ بضع كسبعوف نفسا من ا١تسلمُت من من النبوة، يف موسم اٟتج يف السنة الثالثة عشر 
 أىل يثرب، 

فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا، حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا من "ؿ كعب: قا
، نتسلل تسلل القطا مستخفُت، حىت اجتمعنا يف الشعب عند رحالنا ١تعاد رسوؿ ا 

 .العقبة، ك٨تن ثبلثة كسبعوف رجبل كامرأتاف من نسائنا

عبد  عمو العباس بنحىت جاءنا، كمعو  فاجتمعنا يف الشعب ننتظر رسوؿ ا 
إال أنو أحب أف ٭تضر أمر ابن أخيو، كتوثق لو، ككاف  -كىو يومئذ على دين قومو -ا١تطلب

 ،أكؿ متكلم

إف ٤تمدا منا حيث قد علمتم، كقد منعناه من  -األكس كا٠تزرج– يا معشر ا٠تزرج" قاؿ:ف
حوؽ بكم، فإف كنتم تركف قومنا ٦تن ىو على مثل رأينا فيو، كإنو قد أَب إال اإل٨تياز إليكم كالل

أنكم كافوف لو ٔتا دعو٘توه إليو، كمانعوه ٦تن خالفو، فأنتم كما ٖتملتم من ذلك، كإف كنتم 
فإنو يف عز كمنعة من قومو تركف أنكم مسلموه كخاذلوه بعد ا٠تركج بو إليكم فمن اْلف دعوه، 

 ."كبلده

فخذ لنفسك كلربك ما  قاؿ كعب: فقلنا لو: قد ٝتعنا ما قلت، فتكلم يا رسوؿ ا،
 ".أحببت
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 بنود البيعة

:ر  اكعند ابن حباف من ركاية جابر قاؿ: قلنا: ي تػيبىايعيوشل " سوؿ اللًَّو عىلىى مىا نيبايًعيك؟ قىاؿى
  :عىلىى

ٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىعىلىى اأٍلى  ،كىعىلىى النػَّفىقىًة يف العيسر كىاٍلييٍسرً  ،السٍَّمًع كىالطَّاعىًة يف النَّشىاًط كىاٍلكىسىلً 
ًئمو كىعىلىى أىٍف تػىٍنصيريكشلى  ،كىالنػٍَّهًي عىًن اٍلميٍنكىرً  كىعىلىى أىٍف تػىقيوليوا يف اللًَّو الى يىٍأخيٍذكيٍم يف اللًَّو لىٍومىةى الى

ٍنػىعيوفى ًمٍنوي أىنٍػفيسىكيٍم كىأىٍزكىاجىكيٍم كىأى  ٍنػىعيوشل مىا ٘تى  ".نىاءىكيٍم فػىلىكيمي اٞتٍىنَّةي بػٍ ًإذىا قىًدٍمتي عىلىٍيكيٍم كى٘تى
: قاؿ جابر:  ا "فػىقيٍمنىا نػيبىايًعيوي فىأىخىذى بًيىًدًه أىٍسعىدي ٍبني زيرىارىةى كىىيوى أىٍصغىري السٍَّبًعُتى ًإالَّ أىنىا قىاؿى ريكىٍيدن

كىًإٍف ًإٍخرىاجىوي  ٍعلىمي أىنَّوي رىسيوؿي اللًَّو يىا أىٍىلى يػىٍثًربى ًإنَّا دلٍى نىٍضًرٍب ًإلىٍيًو أىٍكبىادى اٍلمىًطيّْ ًإالَّ كى٨تىٍني نػى 
لىيػٍهىا ًإذىا اٍليػىٍوـى ميفىارىقىةي اٍلعىرىًب كىافَّةن كقتلي ًخيىارًكيٍم كىأىٍف تعٌضكيمي السُّييوؼي فىًإمَّا أىنٍػتيٍم قػىٍوـه تىٍصربيكفى عى 

كىًإمَّا أىنٍػتيٍم  -كىأىٍجريكيٍم عىلىى اللًَّو  -ةن فخيذيكهي مسَّتكم كىعىلىى قػىٍتًل ًخيىارًكيٍم كىميفىارىقىًة اٍلعىرىًب كىافَّ 
 "ٗتىىافيوفى ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم ًخيفىةن فذىريكهي فػىهيوى أعذري ًعٍندى اللًَّو!

  "،يىا أىٍسعىدي أىًمٍط عىنَّا يدؾ فو ا الى نىذىري ىىًذًه اٍلبػىيػٍعىةى كىالى نستًقيليها"قىاليوا:  

، فىاٍعتػىرىضى اٍلقىوٍ  نػىنىا كىبػىٍُتى الرّْجىاًؿ ًحبىاالن : يىا رىسيوؿى اللًَّو، إفَّ بػىيػٍ ، أىبيو ا٢ٍتىٍيثىًم ٍبني التػَّيػّْهىاًف، فػىقىاؿى ؿى
فػىهىٍل عىسىٍيتى إٍف ٨تىٍني فػىعىٍلنىا ذىًلكى مثيَّ أىٍظهىرىؾى اللَّوي أىٍف تػىٍرًجعى إذلى  -يػىٍعًٍت اٍليػىهيودى  -كىًإنَّا قىاًطعيوىىا
: فػىتىبىسَّمى رىسيوؿي اللًَّو  قػىٍوًمكى  : كىتىدىعىنىا؟ قىاؿى ـى، أىنىا ًمٍنكيٍم ))، مثيَّ قىاؿى ـى ا٢ٍتىٍد ـى، كىا٢ٍتىٍد ـى الدَّ بىٍل الدَّ

، أيحىاًربي مىٍن حىارىبٍػتيٍم، كىأيسىادًلي مىٍن سىالىٍمتيمٍ   .((كىأىنٍػتيٍم ًمٍتّْ

د ٘تت فعبل. سارع فرساهنم ك١تا تأكد ا٠ترب لدل قريش كأف ا٠ترب صحيح، كالبيعة ق
، فىأىٍدرىكيوا سىٍعدى ٍبنى عيبىادىةى، كىاٍلميٍنًذرى ٍبنى عىٍمروك، فىأىمَّا ك ٔتطاردة اليثربيُت،  خىرىجيوا يًف طىلىًب اٍلقىٍوـً

ٍيًو إذلى عينيًقًو بًًنٍسًع رى  ٍحًلًو، مثيَّ أىقٍػبػىليوا بًًو حىىتَّ اٍلميٍنًذري فىأىٍعجىزى اٍلقىٍوـى، كىأىمَّا سىٍعده فىأىخىذيكهي، فػىرىبىطيوا يىدى
ًتًو، فجاء ا١تطعم بن عدم كاٟتارث بن حرب بن أمية  أىٍدخىليوهي مىكَّةى يىٍضرًبيونىوي، كى٬تىًٍذبيونىوي ًّتيمَّ

 . ٢تما قوافلهما ا١تارة با١تدينةفخلصاه من أيديهم. إذ كاف سعد ٬تَت
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 الهجرة وأحكامها

 ا١تدينة ا١تنورة،للمسلمُت با٢تجرة إذل  أذف رسوؿ ا  ،كبعد أف ٘تت بيعة العقبة الثانية
كبدأ ا١تسلموف يهاجركف، كأخذ ا١تشركوف ٭تولوف بينهم كبُت خركجهم، ١تا كانوا ٭تسوف من 

 ا٠تطر، 

  ،با٢تجرة فاختار لصحبتو اِّب بكر الصديق  مث جاء األمر للنيب 

: قػيٍلتي لًلنَّيبّْ عىٍن أىِّب بىٍكرو رىًضيى  كيف اٟتديث ا١تتفق عليو : كىأىنىا يف الغىاًر: اللَّوي عىٍنوي، قىاؿى
 : ىٍبصىرىنىا، فػىقىاؿى  .«مىا ظىنُّكى يىا أىبىا بىٍكرو بًاثٍػنػىٍُتً اللَّوي ثىالًثػيهيمىا»لىٍو أىفَّ أىحىدىىيٍم نىظىرى ٖتىٍتى قىدىمىٍيًو ألى

ًإٍذ أىٍخرىجىوي الًَّذينى كىفىريكاٍ ثىاشلى اثٍػنػىٍُتً ًإٍذ ٫تيىا يًف اٍلغىاًر ًإٍذ كأنزؿ ا: }ًإالَّ تىنصيريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي الٌلوي 
ىىا كىجىعىلى كىًلمىةى يػىقيوؿي ًلصىاًحًبًو الى ٖتىٍزىٍف ًإفَّ الٌلوى مىعىنىا فىأىنزىؿى الٌلوي سىًكينىتىوي عىلىٍيًو كىأىيَّدىهي ًّتينيودو دلٍَّ تػىرىكٍ 

 [.َْ:التوبة]ٍفلىى كىكىًلمىةي الٌلًو ًىيى اٍلعيٍليىا كىالٌلوي عىزًيزه حىًكيمه {الًَّذينى كىفىريكاٍ السُّ 

كتبعهما يف الطريق سراقة بن مالك. قاؿ سراقة: بينما أنا جالس يف ٣تلس من ٣تالس 
قومي بٍت مدجل، أقبل رجل منهم حىت قاـ علينا، ك٨تن جلوس، فقاؿ: يا سراقة، إشل رأيت آنفا 

راىا ٤تمدا كأصحابو. قاؿ سراقة: فعرفت أهنم ىم. فقلت لو: إهنم ليسوا أسودة بالساحل، أ
ّٔم، كلكنك رأيت فبلنا كفبلنا انطلقوا بأعيننا، مث لبثت يف آّلس ساعة، مث قمت فدخلت، 
فأمرت جارييت أف ٗترج فرسي، كىي من كراء أكمة، فتحبسها علي، كأخذت ر٤تي فخرجت 

رض، كخفضت عاليو، حىت أتيت فرسي، فركبتها، بو من ظهر البيت، فخططت بزجو األ
فعرفتها تقرب ِّب حىت دنوت منهم، فعثرت ِّب فرسي فخررت عنها، فقمت، فأىويت يدم 
إذل كنانيت، فاستخرجت منها األزالـ، فاستقسمت ّٔا، أضرىم أـ ال؟ فخرج الذم أكره، 

ساخت يدا  ، فركبت فرسي كعصيت األزالـ، تقرب ِّب، حىت إذا ٝتعت قراءة رسوؿ ا
فرسي يف األرض، حىت بلغتا الركبتُت، فخررت عنها، مث زجرهتا فنهضت، فلم تكد ٗترج 
يديها، فلما استوت قائمة إذا ألثر يديها غبار ساطع يف السماء مثل الدخاف، فاستقسمت 
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باألزالـ، فخرج الذم أكره، فناديتهم باألماف، فوقفوا، فركبت فرسي حىت جئتهم، ككقع يف 
، فقلت لو، إف حُت لقيت ما لقيت من اٟتبس عنهم أف سيظهر أمر رسوؿ ا  نفسي

 .مث مضى رسوؿ ا  ،قومك قد جعلوا فيك الدية، كأخربهتم أخبار ما يريد الناس ّٔم

ككانت قريش تضيق على كل من أراد ا٢تجرة إذل ا١تدينة ا١تنورة بالسجن كالتعذيب كغَته، 
لو كفار قريش: أتيتنا صعلوكا، فكثر مالك عندنا، كبلغت الذم فلما أراد صهيب ا٢تجرة قاؿ 

بلغت، مث تريد أف ٗترج ٔتالك كنفسك؟ كا ال يكوف ذلك. فقاؿ ٢تم صهيب: أرأيتم إف 
جعلت لكم مارل، أٗتلوف سبيلي؟ قالوا: نعم. قاؿ: فإشل قد جعلت لكم مارل، فبلغ ذلك 

 ((.ح البيع أبا ٭تِتربح البيع أبا ٭تِت، رب))فقاؿ:  رسوؿ ا 

 

 ىي التحول من دار الكفر إلى دار االسالم. :والهجرة

 ىي الدار اليت الغلبة فيها ألحكاـ االسبلـ، كال عربة بساكنيها. ودار االسالم:

 ىي الدار اليت تعلوىا احكاـ الكفر كإف كاف ٚتهور أىلها مسلموف. ودار الكفر:

 :حاالت المهاجر األربع وأحكامها

 ستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، كٯتكنو ا٢تجرة.أف ال ي -ُ
 أف ال يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، كال ٯتكنو ا٢تجرة. -ِ
 أف يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، كال ٯتكنو ا٢تجرة إف أراد. -ّ
 أف يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، ك ٯتكنو ا٢تجرة إف أراد. -ْ

بياف ا١تقصود من اظهار الدين حيث يظن البعض أف  كقبل تفصيل تلك اٟتاالت البد من
 انو إذا خلو بينو كبُت صبلتو كصيامو أنو أظهر دينو كىذا بٌُت البطبلف.
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 المقصود بإظهار الدين

قرأ يصـو ك يصلي، ك يىو أف ال كما يعتقد كثَت من الناس  من إظهار الدينفا١تقصود 
قاؿ حش كىوة سحيقة ال بد من ردمها هذا غلط فاف، و، أك يؤذيو أحدالقرآف، كال يعًتض

كى٦تَّا  :}قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآءي ًمٍنكيمٍ  تعاذل
نػىنىا كىبػىيػٍنىكيمي الٍ  ا بػىيػٍ اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدان حىىتَّ تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى عىدى

ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى اللًَّو ًمٍن شىٍيءو رىبػَّنىا عى  ٍلنىا كىٍحدىهي ًإالَّ قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ألى لىٍيكى تػىوىكَّ
نىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي{ إذان إ ظهار الدين يكوف بإعبلف الكفر ّٔذه األنظمة، كالتصريح كىًإلىٍيكى أىنػىبػٍ

لو ظفرنا  اا ّٔم ، كعداكتنا ٢تم ، كأنٌ نى فري ٢تم بالعداكة ، كأف يعرؼ ىؤالء الكفرة ، كا١ترتدكف كي 
 .ّٔم ما تركناىم على ظهرىا

كدعول من أعمى ا ..  "قاؿ الشيخ إسحاؽ بن عبد الرٛتن بن حسن آؿ الشيخ: 
فَّ إظهار الدين، ىو عدـ منعهم من يتعٌبد أك ييدٌرس، دعول باطلة فزعمو مردكد بصَتتو كزعم أ

ذلك اٟتكم الباطل، ألفَّ بعقبلن كشرعان. كليىهنىئ من كاف يف ببلد النصارل كآّوس كا٢تند 
 (.ُُْ) الدرر السينٌية، جزء اٞتهاد ص  "الصبلة كاألذاف كالتدريس موجود يف بلداهنم

كإقامة الصبلة كناية عن إقامة دين ا، كإتباع منهج : "بد الرٛتنقاؿ الدكتور عمر ع
 ".رسولو، كاٟتكم ٔتا أنزؿ ا كالتحاكم إذل شريعة ا ..

كىذا ىو إظهار الدين ال كما يظن )الشيخ ٤تمد بن عبد اللطيف بن عبد الرٛتن:  كقاؿ
القرآف كيشتغل ٔتا شاء من  اٞتهلة من أنو إذا تركو الكفار كخلوا بينو كبُت أف يصلي كيقرأ

النوافل أنو يصَت مظهران لدينو ىذا غلط فاحش فإف من يصرح بالعداكة للمشركُت كالرباءة منهم 
ال يًتكونو بُت أظهرىم بل إما قتلوه كإما أخرجوه إف كجدكا إذل ذلك سبيبلن كما ذكره ا عن 

ًهٍم لىنيٍخرًجىنَّكيٍم ًمٍن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ يًف ًملًَّتنىا { الكفار قاؿ تعاذل: } كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لًريسيلً 
[ اْلية. كقاؿ إخباران عن قـو شعيب: } لىنيٍخرًجىنَّكى يىا شيعىٍيبي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىكى ُّ]إبراىيم: 
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عن أىل الكهف أهنم قالوا: } [ اْلية. كذكر ًٖٖمٍن قػىٍريىًتنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ يف ًملًَّتنىا { ]األعراؼ: 
ا{ ]الكهف: [ َِ ًإنػَّهيٍم ًإٍف يىٍظهىريكا عىلىٍيكيٍم يػىٍرٚتييوكيٍم أىٍك ييًعيديككيٍم يًف ًملًَّتًهٍم كىلىٍن تػيٍفًلحيوا ًإذنا أىبىدن

كىل اشتدت العداكة بُت الرسل كقومهم إال بعد التصريح ٔتسبة دينهم كتسفيو أحبلمهم 
 .َِٕجزء اٞتهاد ص -رر أىػ. الد (كعيب آ٢تتهم

كإظهار الدين تكفَتىم ": التميميقاؿ أبنا الشخ ٤تمد  [ُّْ:صٖ]ج كيف الدرر السنية
كعيب دينهم ، كالطعن عليهم ، كالرباءة منهم ، كالتحفظ من مودهتم كالركوف إليهم كاعتزا٢تم 

ة كال نأكل ، كليس فعل الصلوات فقط إظهاران للدين ، كقوؿ القائل إنا نعتز٢تم يف الصبل
كقوؿ القائل: إهنم ، ذبيحتهم حسن ، لكن ال يكفي يف إظهار الدين كحده بل ال بد ٦تا ذكر

ال ينكركف علينا، قوؿ فاسد، كإنكارنا على من يظن بو ا٠تَت، كمن ٮتالطهم ٮتاؼ عليو، إف 
كيظن بو سلم من الردة ال يسلم من الكبَتة ا١توبقة. كأما من يظن بو موادة الكفار كمواالهتم، 

أنو يرل أهنم أىدل سبيبلن من ا١تؤمنُت، فليس للكبلـ معو كبَت نفع، كا يهدم من يشاء إذل 
 .".صراط مستقيم.

كا١تراد التصريح باستمرار العداكة كالبغضاء ١تن "كقاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق رٛتو ا تعاذل: 
منو أىل بلده ، دل ٕتب  دل يوحد ربو ، فمن حقق ذلك علمان كعمبلن ، كصرح بو حىت يعلمو

عليو ا٢تجرة من أم بلد كاف . كأما من دل يكن كذلك ، بل ظن أنو إذا ترؾ يصلي كيصـو 
ك٭تج ، سقطت عنو ا٢تجرة ، فهذا جهل بالدين ، كغفوؿ عن زبدة رسالة ا١ترسلُت ، فإف 

ار ، فهم ال الببلد إذا كاف اٟتكم فيها ألىل الباطل ، عباد القبور ، كشربة ا٠تمور كأىل القم
يرضوف إال بشعائر الشرؾ ، كأحكاـ الطواغيت ، ككل موطن يكوف كذلك ال يشك من لو 

الدرر ]. "أدسل ٦تارسة للكتاب كالسنة ، أف أىلو على غَت ما كاف عليو رسوؿ ا 
 [.ُّْصُ:جالسنية

إف  )" كقاؿ رٛتو ا يف كتابو سبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة ا١ترتدين كأىل اإلشراؾ:
كثَتان من الناس قد يظن أنو إذا قدر على أف يتلفظ بالشهادتُت كأف يصلي الصلوات ا٠تمس، 
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كال يرد عن ا١تسجد فقد أظهر دينو كإف كاف مع ذلك بُت ا١تشركُت أك يف أماكن ا١ترتدين، كقد 
 ".غلطوا يف ذلك أقبح الغلط

 كرحم ا من قاؿ: 

 كفعػػل صبلة  كالسكوت  عن ا١تبل   يظنوف  أف  الدين لبيك  يف  الفػػبل  

 كما الدين إال اٟتب كالبغض كالوال  كسادل كخالط من لذا الدين قد قبل     

 كذاؾ   الربا  من  كل  غاكو   كآمثً      

ًإنَّا بػيرىآءي  }قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يًف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهمٍ  قاؿ تعاذل:
اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ أىبىدان حىىتَّ ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى

ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىمىا أىمٍ  هي ًإالَّ قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ألى ًلكي لىكى ًمنى اللًَّو ًمٍن شىٍيءو رىبػَّنىا تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدى
نىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي{، ٍلنىا كىًإلىٍيكى أىنػىبػٍ  عىلىٍيكى تػىوىكَّ

"يػىقيوؿي تػىعىاذلى لًًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنُتى الًَّذينى أىمىرىىيٍم ٔتيصىارىمىًة  قاؿ ابن كثَت رٛتو ا يف التفسَت:
اكىهًتًٍم  كى٣تيىانػىبىًتًهٍم كىالتَّبػىرّْم ًمنػٍهيٍم: ))قىٍد كانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإٍبراًىيمى كىالًَّذينى اٍلكىاًفرًينى كىعىدى

كى٦تَّا ))أىٍم تػىبػىرَّأٍنىا ًمٍنكيٍم  ((مىعىوي(( أىٍم كىأىتٍػبىاعيوي الًَّذينى آمىنيوا معو ))ًإٍذ قاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآؤيا ًمٍنكيمٍ 
نىكيمي اٍلعىداكىةي ))أىٍم ًبًديًنكيٍم كىطىرًيًقكيٍم  ((ديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنا ًبكيمٍ تػىٍعبي  نىنا كىبػىيػٍ كىبىدا بػىيػٍ

نىكيٍم، مىا ديٍمتيمٍ  نػىنىا كىبػىيػٍ اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي ًمنى اٍْلًف بػىيػٍ عىلىى   كىاٍلبػىٍغضاءي أىبىدان(( يػىٍعًٍت كىقىٍد شيرّْعىًت اٍلعىدى
ا نػىتىبػىرَّأي ًمٍنكيٍم كىنػيٍبًغضيكيٍم كيٍفًر  أىٍم ًإذلى أىٍف تػيوىحّْديكا اللَّوى  ((حىىتَّ تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدىهي ))كيٍم فػىنىٍحني أىبىدن

 فػىتػىٍعبيديكهي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىٗتىٍلىعيوا مىا تػىٍعبيديكفى مىعىوي من األكثاف كاألنداد.

(( أىٍم لىكيٍم يًف ًإبٍػرىاًىيمى كىقػىٍوًمًو أيٍسوىةه كقولو تعاذل: ))ًإالَّ قػى  ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى ٍوؿى ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ألى
ا ًإيَّاهي، فػىلىمَّا حىسىنىةه تػىتىأىسٍَّوفى ًّٔىا ًإالَّ يف اٍسًتٍغفىاًر ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو، فىًإنَّوي ًإ٪تَّىا كىافى عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىى 

ى  مىاتيوا عىلىى لىوي أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي، كىذىًلكى أىفَّ بػىٍعضى اٍلميٍؤًمًنُتى كىانيوا يىٍدعيوفى ًْلبىاًئًهمي الًَّذينى  تػىبػىُتَّ
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عىزَّ كىجىلَّ: ))مىا كافى  الشٍّْرًؾ كىيىٍستػىٍغًفريكفى ٢تىيٍم كىيػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى يىٍستػىٍغًفري أًلىبًيًو، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي 
ى ٢تىي  ٍم أىنػَّهيٍم لًلنَّيًبّْ كىالًَّذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكُتى كىلىٍو كانيوا أيكرل قػيٍرَب ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ

ى لىوي أىنَّوي أىٍصحابي اٞتٍىًحيًم كىما كافى اٍسًتٍغفاري ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ًإالَّ عىٍن مىٍوًعدىةو كىعى  دىىا ًإيَّاهي فػىلىمَّا تػىبػىُتَّ
ًليمه(( ]التػٍَّوبىًة:  ىكَّاهه حى  [ .ُُْ -ُُّعىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإٍبراًىيمى ألى

ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىما أىٍمًلكي لىكى ًمنى اللًَّو ًمٍن شى  :قػىٍولًوً ك  (( أىٍم لىٍيسى ))ًإالَّ قػىٍوؿى ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ألى
ٍيءو

ا قىاؿى اٍبني عباس ك٣تاىد كقتادة كمقاتل  لىكيٍم يًف ذىًلكى أيٍسوىةه أىٍم يف ااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلميٍشرًًكُتى ىىكىذى
 بن حياف كىالضَّحَّاؾي كىغىيػٍري كىاًحدو.

ارىقيوا قومهم كتربؤكا منهم، فلجؤكا مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى ٥تيٍربنا عىٍن قػىٍوًؿ ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًحُتى فى 
ٍلنا كىًإلىٍيكى أىنػىٍبنا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي(( أىمٍ   تػىوىكٍَّلنىا عىلىٍيكى ًإذلى اللًَّو كىتىضىرَّعيوا ًإلىٍيًو فػىقىاليوا ))رىبَّنا عىلىٍيكى تػىوىكَّ

يًع اأٍليميوًر كىسىلٍَّمنىا أيميورىنىا ًإلىٍيكى كىفػىوٍَّضنىاىىا  اًر  ((كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي ))ًإلىٍيكى يف ٚتًى أىًم اٍلمىعىادي يًف الدَّ
نىةن لًلًَّذينى كىفىريكا))اٍْلًخرىًة  بٍػنىا بًأىٍيًديًهٍم كىالى بًعىذىابو ًمٍن  ((رىبَّنا الى ٕتىٍعىٍلنا ًفتػٍ قىاؿى ٣تيىاًىده: مىٍعنىاهي الى تػيعىذّْ

ًء عىلى  ، ًعٍنًدؾى فػىيػىقيوليوا: لىٍو كىافى ىىؤيالى ا قىاؿى الضَّحَّاؾي ا، كىكىذى  ى حىقٍّ مىا أىصىابػىهيٍم ىىذى

نىا فيفتنونا ًبذىًلكى يػىرىٍكفى أىنػَّهيٍم ًإ٪تَّىا ظىهىريكا عىلىيػٍنىا ٟتًىقٍّ ىيٍم عى  لىٍيًو، كىقىاؿى قػىتىادىةي: الى تيٍظًهٍرىيٍم عىلىيػٍ
: ال تسلطهم علينا فيفتنونا. كىاٍختىارىهي اٍبني جىرًيرو، كىقىاؿى عىًليُّ ٍبني أىِّب طىٍلحىةى   عىًن اٍبًن عىبَّاسو

كقولو تعاذل: ))كىاٍغًفٍر لىنا رىبَّنا ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي(( أىٍم كىاٍستػيٍر ذينيوبػىنىا عىٍن غىٍَتًؾى كىاٍعفي 
ٟتٍىًكيمي يف أىقٍػوىاًلكى عىنػٍهىا فيما بيننا كبينك إًنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي أم الذم ال يضاـ من الذ ّتنابك ا

: ))لىقىٍد كافى لىكيٍم فًيًهٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كافى يػىٍرجيوا اللَّوى  كىأىفٍػعىاًلكى كىشىٍرًعكى كىقىدىرًؾى مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى
(( ]األحزاب:  ـى كىميٍستىثٍػٌتن ًمٍنوي مىا ُِكىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى ا تىٍأًكيده ًلمىا تػىقىدَّ تقدـ أيضا ألف ىذه [ كىىىذى

األسوة ا١تثبتة ىاىنا ىي األكذل بعينها، كقولو تعاذل: ًلمىٍن كافى يػىٍرجيوا اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى هتييج إذل 
 ذلك لكل مؤمن با كا١تعاد.
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ًميدي(( كقولو تعاذل: كقولو تعاذل: ))كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ أىٍم عىمَّا أىمىرى اللَّوي بًًو فىًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلغىًٍتُّ اٟتٍى 
يده(( ]ًإبٍػرىاًىيمى:  يعان فىًإفَّ اللَّوى لىغىًٍتّّ ٛتًى  [" أىػ.ٖ))ًإٍف تىٍكفيريكا أىنٍػتيٍم كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض ٚتًى

 :حاالت المهاجر األربع وأحكامها

أف ال يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، كٯتكنو ا٢تجرة فقد اتفق  لحالة األولى:أما ا
العلم اتفاقان أشبو باإلٚتاع على أف ا٢تجرة يف ىذه اٟتالة كاجبة كمن دل يهاجر فإف الوعيد  أىل

منو ، بل إف كانت أنثى ال ٕتد ٤ترما ككانت تأمن على  ينتظره كلذا كانت براءة الرسوؿ 
عليها  تنفسها يف الطريق أك كاف خوؼ الطريق أقل من خوؼ ا١تقاـ يف دار اٟترب. كجب

 ا٢تجرة،

} أنا بىرًمءه من كٌل مسلم ييًقيمي بُت أٍظهيًر ا١تشركُت ال تًتاءل نارا٫تا { : ؿ رسوؿ ا قا
 م بسند حسن.ركاه داكد كالًتمذ

قاؿ الصنعاشل يف سبل السبلـ: ] كاٟتديث دليل على كجوب ا٢تجرة من ديار ا١تشركُت  
 من غَت مكة كىو مذىب اٞتمهور

) مساكنة الكفار ( :] كقاؿ ابن العرِّب : ا٢تجرة كقاؿ صاحب نيل األكطار ٖتت مسألة 
كاستمرت بعده  ىي ا٠تركج من دار اٟترب إذل دار اإلسبلـ ، ككانت فرضا يف عهد النيب 

١تن خاؼ على نفسو كاليت انقطعت أصبل ىي القصد إذل حيث كاف . كقد حكى يف البحر 
 أف ا٢تجرة عن دار الكفر كاجبة إٚتاعا .. [.

أف ال يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، كال ٯتكنو ا٢تجرة . فقد اتفق  ة:الحالة الثاني
أىل العلم أيضان يف مثل ىذه اٟتالة على عدـ ا٢تجرة كال يعلم يف ذلك ٥تالف لقولو تعاذل}ًإالَّ 

اًف ال يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػى  ٍهتىديكفى سىًبيبلن{ كعدـ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلوًٍلدى
االستطاعة ىنا إما أف تكوف ١ترض ، أك إكراه على اإلقامة يف دار الكفر أك ضعف كالنساء ، 

 كالولداف . أك غَت ذلك من أنواع العجز ا١تسقط ٟتكم كجوب ا٢تجرة .
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كلكن ٬تب أف يبقى ا١تؤمن يف حالة تأىب ، كٖتفز ، كاستعداد للتخل  من البقاء يف 
، فإف قٌصر ر ، كيتحُت فرصة للهرب ، كالنجاة بدينو ، كال يغفل عن ذلك طرفة عُتىذه الدا

 تلحقو. يف ذلك فإف الوعيد ينتظره، كبراءة النيب 

 أف يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر ، كال ٯتكنو ا٢تجرة إف أراد . الحالة الثالثة:

ين فهنا ٯتكنو إظهار دينو كىناؾ كىذه ال ٗتتلف عن اٟتالة الثانية إال يف مسالة إظهار الد
ال ٯتكنو فإف قلنا يف اٟتاؿ الثانية ال ٕتب عليو ا٢تجرة ك٬توز لو البقاء إذل أف ٬تعل ا لو 

اٟتالُت أف يتحُت كينتهز الفرصة  ٥ترجا، فمن باب أكذل يف ىذه اٟتالة. كلكن ينبغي يف كبل
، كلتكثَت سواد ىذه الدار ك٭تاكؿ كيبذؿ جهده كيستفرغ كسعو يف ا٢تركب كا٢تجرة من

 آّاىدين كمعاكنتهم على عدكىم.

 أف يستطيع إظهار دينو يف دار الكفر، ك ٯتكنو ا٢تجرة إف أراد. الحالة الربعة:

كمذىب اٞتمهور من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة بوجوب ا٢تجرة كيأمث القادر عليها كدل 
 يهاجر ألف ا دل يعذره. 

ه هذ(( فإف ا٢تجرة قد انقطعت)) كحديث:( (ٍجرىةى بػىٍعدى الفىٍتحً )الى ىً )حديث:  اأم
: ال ىجرة من مكة بعد فتحها، لصَتكرة ىامعناأف ال يعٍت نسخ حكم ا٢تجرة إذ  األحاديث:

 دارألف ا٢تجرة ا٠تركج من ك مكة دار إسبلـ فأراد ّٔا ال ىجرة بعد الفتح من بلد قد فتح. 
ىجرة. كىكذا كل بلد فتح ال يبقى منو  اتبقى منه ، فبلأصبحت دار تالكفر، فإذا فتح

 .ىجرة كإ٪تا ا٢تجرة إليو
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  اإلسالماهلل الذين قصروا في الهجرة من دار الكفر إلى دار  الوعيد الذي أعده

ا ميٍستىٍضعىًفُتى فقاؿ: ))ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىآلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوٍا ًفيمى كينتيٍم قىاليوٍا كينَّ 
ٍت يف األىٍرًض قىاٍلوىٍا أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي الٌلًو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكٍا ًفيهىا فىأيٍكلىػًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىسىاء

اًف الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىالى  ،مىًصَتان   ، يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاء كىاٍلوًٍلدى
ٍد يًف  ،فىأيٍكلىػًئكى عىسىى الٌلوي أىف يػىٍعفيوى عىنػٍهيٍم كىكىافى الٌلوي عىفيٌوان غىفيوران  ًبيًل الٌلًو ٬تًى كىمىن يػيهىاًجٍر يف سى

مثيَّ ييٍدرًٍكوي اٍلمىٍوتي فػىقىٍد األىٍرًض ميرىاغىمان كىًثَتان كىسىعىةن كىمىن ٮتىٍريٍج ًمن بػىٍيًتًو ميهىاًجران ًإذلى الٌلًو كىرىسيولًًو 
 [.ََُ- ٕٗ:النساء]كىقىعى أىٍجريهي عىلى الٌلًو كىكىافى الٌلوي غىفيوران رًَّحيمان(( 

ـى بػىٍُتى ظىهىرىاشلًى اٍلميٍشرًًكُتى، كىىيوى قىاًدره عى  ًذًه اٍْليىةي اٍلكىرٯتىةي عىامَّةن يف كيلّْ مىٍن أىقىا لىى " فػىنػىزىلىٍت ىى
ٍٚتىاًع، كىبًنى ّْ ىىًذًه  ا٢تًٍٍجرىةً  يًن فػىهيوى ظىادًله لًنػىٍفًسًو ميٍرتىًكبه حىرىامنا بًاإٍلً ننا ًمٍن ًإقىامىًة الدّْ كىلىٍيسى ميتىمىكّْ

:  اٍْليىًة، حىٍيثي يػىقيوؿي تػىعىاذلى

أىٍم دًلى  {اليوا ًفيمى كيٍنتيمٍ ق}أىٍم بًتػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة  {ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظاًلًمي أىنٍػفيًسًهمٍ }
أىٍم الى نػىٍقًدري عىلىى ا٠ٍتيريكًج ًمنى  {قاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفُتى يف اأٍلىٍرضً }مكثتم ىا ىنا كىتػىرىٍكتيمي ا٢تًٍٍجرىةى 
 اْلية. {قاليوا أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كاًسعىةن }اٍلبػىلىًد، كىالى الذَّىىاًب يف اأٍلىٍرًض 

ثػىنىا ٤تيىمَّدي ٍبني دىاكيدى ٍبًن سيٍفيىافى، حىدَّثىًٍت ٭تىٍِتى ٍبني حىسَّافى، أىٍخبػىرىنىا سيلىٍيمىافي كىقى   اؿى أىبيو دىاكيدى: حىدَّ
ثػىنىا جىٍعفىري بن سعد بن ٝترة بن جندب، حدثٍت خيبػىٍيبي ٍبني سيلىٍيمىافى  ٍبني ميوسىى أىبيو دىاكيدى، حىدَّ

مىٍن جىامىعى : »ًن ٝترة، عن ٝترة بن جندب، أما بعد، قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو عىٍن أىبًيًو سيلىٍيمىافى بٍ 
 ، ... «اٍلميٍشرًؾى كىسىكىنى مىعىوي فىًإنَّوي ًمثٍػليوي 

ًء يف تػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة، كىذىًلكى  {ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى }كقولو:  إذل آخر اْلية، ىذه عذر من ا ٢ًتىؤيالى
ٍقًدريكفى عىلىى التَّخىلًُّ  ًمٍن أىٍيًدم اٍلميٍشرًًكُتى، كىلىٍو قىدىريكا مىا عىرىفيوا يىٍسليكيوفى الطَّرًيقى، أىنػَّهيٍم الى يػى 
 : ا قىاؿى ، قىاؿى ٣تيىاًىده كىًعٍكرًمىةي كىالسُّدّْمُّ: يػىٍعًٍت {الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن }كى٢ًتىذى
 طىرًيقنا.
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:  كىقػىٍوليوي  أىٍم يتجاكز من ا عنهم بًتؾ ا٢تجرة،  {فىأيكلًئكى عىسىى اللَّوي أىٍف يػىٍعفيوى عىنػٍهيمٍ }تػىعىاذلى
 ،{كىكافى اللَّوي عىفيوِّا غىفيوران }عسى ًمنى اللًَّو ميوًجبىةه، 

فمن كجد طريقان للوصوؿ إذل دار اإلسبلـ كلو مرة كاحدة فقصر كدل يهاجر فهو كاقع يف 
 منو. برأة النيب الوعيد كتلحقو 

ٍد يًف اأٍلىٍرًض ميراغىمان كىًثَتان كىسىعىةن }كىقػىٍوليوي:  ًبيًل اللًَّو ٬تًى ، ىىذىا ٖتىٍرًيضه عىلىى {كىمىٍن ييهاًجٍر يًف سى
ٍيثيمىا ذىىىبى كىجىدى عىنػٍهيٍم مندكحة ك  ملجأ ا٢تًٍٍجرىًة كىتػىٍرًغيبه يًف ميفىارىقىًة اٍلميٍشرًًكُتى كىأىفَّ اٍلميٍؤًمنى حى

 يتحصن فيو،..

ٍد يف اأٍلىٍرًض ميراغىمان كىًثَتان كىسىعىةن }قػىٍولًًو:  لىًة ًإذلى ا٢ٍتيدىل، كىًمًن اٍلًقلًَّة ًإذلى  {٬تًى أم ًمنى الضَّبلى
.  اٍلًغٌتى

فػىقىٍد كىقىعى أىٍجريهي عىلىى كىمىٍن ٮتىٍريٍج ًمٍن بػىٍيًتًو ميهاًجران ًإذلى اللًَّو كىرىسيولًًو مثيَّ ييٍدرًٍكوي اٍلمىٍوتي }كىقػىٍوليوي: 
أم كمن ٮترج ًمٍن مىٍنزًلًًو بًًنيًَّة ا٢تًٍٍجرىًة فىمىاتى يًف أىثٍػنىاًء الطريق فقد حصل لو عند اللًَّو ثػىوىابي  {اللَّوً 

.." تفسَت ابن كثَت.  مىٍن ىىاجىرى

 

 مفاسد البقاء في دار الكفر وترك الهجرة إلى دار اإلسالم

ل ا معرض نفسو للوقوع يف الكفر ك٥تالطة ا١تشركُت كالبعد عن إف من دل يهاجر يف سبي
سبيل عباد ا ا١تخلصُت فهو ٮتوض معهم يف التحاكم لغَت شرع ا كذا كفر قاؿ تعاذل: 

 ، [ْْ:ا١تائدة] ))كىمىن دلٍَّ ٭تىٍكيم ٔتىا أىنزىؿى الٌلوي فىأيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى ((
ياطُت ليوحوف إذل أكليائهم ليجادلوكم كإف أطعتموىم إنكم تعاذل: )كإف الشكقاؿ 
 . [ُُِ:األنعاـ] ١تشركوف(
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"كىذه اْلية  قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا يف رسالتو الدالئل يف حكم أىل اإلشراؾ:
نزلت، ١تا قاؿ ا١تشركوف: تأكلوف ما قتلتم، كال تأكلوف ما قتل ا. فأنزؿ ا ىذه اْلية. 

فإذا كاف من أطاع ا١تشركُت يف ٖتليل ا١تيتة ك كد كالنسائي كالًتمذم كغَتىم .أخرجو أبودأ
مشركان ػ من غَت فرؽ بُت ا٠تائف كغَته، إال ا١تكره فكيف ٔتن أطاعهم يف ٖتليل مواالهتم، 
كالكوف معهم كنصرىم، كالشهادة أهنم على حق، كاستحبلؿ دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم، كا٠تركج 

 إذل ٚتاعة ا١تشركُت ؟؟. فهؤالء أكذل بالكفر كالشرؾ، ٦تن كافقهم على أف عن ٚتاعة ا١تسلمُت
 ا١تيتة حبلؿ". 

٬تالسهم كىم ٮتوضوف كيستهزؤف بآيات ا كذا كفر قاؿ تعاذل: }كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم قد ك  
ٍعتيٍم آيىاًت الٌلًو ييكىفىري ًّٔىا كىييٍستػىٍهزىأي  ًّٔىا فىبلى تػىٍقعيديكٍا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوٍا يًف يف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى

يعان {  حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذان مّْثٍػليهيٍم ًإفَّ الٌلوى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقُتى كىاٍلكىاًفرًينى يف جىهىنَّمى ٚتًى
 ، [َُْ:النساء]

ا١تشركُت ال  } أنا برمء من كل مسلم يقيم بُت أظهرمنع فقاؿ:  كلقد تربأ النيب 
 تًتاءل نارا٫تا { ركاه ابو داكد.

كقد هنانا ا عن كاليتهم فاؿ: }ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوٍا كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم يًف 
ًبيًل الٌلًو كىالًَّذينى آكىكٍا كَّنىصىريكٍا أيٍكلىػًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو كىالَّ  ًذينى آمىنيوٍا كىدلٍى يػيهىاًجريكٍا مىا لىكيم سى

يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىوٍ  ـو مّْن كىالىيىًتًهم مّْن شىٍيءو حىىتَّ يػيهىاًجريكٍا كىًإًف اٍستىنصىريككيٍم يًف الدّْ
نػىهيم مّْيثىاؽه كىالٌلوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته { نىكيٍم كىبػىيػٍ  .[ِٕ:األنفاؿ] بػىيػٍ

أنو قاؿ: )من جامع ا١تشرؾ،  كركل أبو داكد، كغَته عن ٝترة بن جندب، عن النيب 
يف ىذا اٟتديث: من جامع ا١تشركُت _ أم اجتمع معهم،  كسكن معو فإنو مثلو(، فجعل 

 كخالطهم كسكن معهم مثلهم، فكيف ٔتن أظهر ٢تم ا١توافقة على دينهم، كأكاىم كأعاهنم!!؟.

 



 
 

81 

 دةِعىن اٌتٛحيذ ٚاٌعبب
يتسٌت لنا ذكر ما كاف يدعو إليو من طيلة تلك  بعد ذكر ما مر بنا من سَتة ا١تصطفى 

 ا١ترحلة ا١تكية أال كىو التوحيد،

:" اٍعلىٍم ، رىًٛتىكى ا تػىعىاذلى : أىفَّ أىٍعظىمى مىا أىمىرى اللَّوي بًًو التػٍَّوًحيدي : كىىيوى التيسَتقاؿ صاحب 
بُّوي اللَّوي تػىعىاذلى كىيػىٍرضىاهي ًمنى اأٍلىقٍػوىاًؿ ًإفٍػرىادي اللًَّو بًاٍلًعبى  ادىًة ، كىاٍلًعبىادىةي : اٍسمه جىاًمعه ًلكيلّْ مىا ٭تًي

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً   : كىاأٍلىٍعمىاًؿ اٍلبىاًطنىًة كىالظَّاًىرىًة . كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي    كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً
 وىحّْديكًف،".أىٍم ًإالَّ لًيػي 

 كالعلم: كىو إدراؾ الشيء على ما ىو عليو إدراكنا جازمنا.

 ،[ُٗ:٤تمد] تعاذل: }فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي{ كقولوفعل أمر   :كاعلم

: }فىاٍعلىٍم أى  : الًعٍلمي قػىٍبلى القىٍوًؿ كىالعىمىًل لًقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاذلى نَّوي الى ًإلىوى كقد بوب البخارم: " بىابه
أى بًالًعٍلًم ًُٗإالَّ اللَّوي{ ]٤تمد:  كىأىفَّ العيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي األىنًٍبيىاًء، كىرَّثيوا الًعٍلمى، مىٍن أىخىذىهي أىخىذى »[ فػىبىدى

كىقىاؿى جىلَّ ذًٍكريهي: « نَّةً ًْتىظٍّ كىاًفرو، كىمىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي بًًو ًعٍلمنا سىهَّلى اللَّوي لىوي طىرًيقنا ًإذلى اٞتى 
: }كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّ العىاًلميوفى{ ِٖ}ًإ٪تَّىا ٮتىٍشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه العيلىمىاءي{ ]فاطر:  [ كىقىاؿى

[ َُ[ }كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا يف أىٍصحىاًب السًَّعًَت{ ]ا١تلك: ّْ]العنكبوت: 
: }ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى{ ]الزمر:  مىٍن ييرًًد : »[ كىقىاؿى النَّيبُّ ٗكىقىاؿى

يػٍرنا يػيفىقٍّْهوي يًف الدّْينً   [ كىًإ٪تَّىا الًعٍلمي بًالتػَّعىلًُّم".ِٓ]ص:« اللَّوي بًًو خى

 للنية ا١تصححة للعمل. فبدأ بالعلم قبل القوؿ كالعمل ألف العلم مصحح

العبد أف التوحيد ىو أعظم ما أمره بو ربو كخالقو كجب عليو معرفتو كاٟترص  مى لً كإذا عى 
علم فبلبد من العلى تعلمو لكي ال يعصي ربو كىو ال يعلم، كإذا عيًلمى أف ا أكجب ذلك 

 ،ةالطاع
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 :كرحم ا القائل

 القياس بديعلعمرم إف ىذا لفي   تدعي حب اإللو كأنت تعصاه

 مطيع   ٭تب   ١تن  اب    إف  لو كنت صادقان يف حبك ألطعتو

 

 كاحدان. الكثَت كالتوحيد لغة: اإلفراد، أم إذا جعل الشي

 كشرعان: ىو افراد ا بالعبادة،

كىذا يقودنا ١تعرفة معٌت العبادة حيث أف كثَتا من الناس يعتقد أف العبادة مقصورة على 
الزكاة كاٟتج كىذا خطأ، فيظن عبادة األحبار كالرىباف كاٟتكاـ ا١تشرعُت الصبلة كالصياـ ك 

 تكوف بالسجود ٢تم ال موافقتهم كطاعتهم يف ٖتليل اٟتراـ كٖترصل اٟتبلؿ كىذا بٌُت البطبلف،  

فإف العبادة: ىي فعل ما أمر ا، كاجتناب ما هنى ا عنو، كأفضل من عرفها شيخ 
بُّوي اللَّوي تػىعىاذلى كىيػىٍرضىاهي  حيثا اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو  قاؿ:" اٍلًعبىادىةي: اٍسمه جىاًمعه ًلكيلّْ مىا ٭تًي

 ًمنى اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىٍعمىاًؿ اٍلبىاًطنىًة كىالظَّاًىرىًة.".

فا ٭تب الصبلة، إذف الصبلة عبادة، ك٭تب الصـو كالزكاة كاٟتج فهي عبادة، ٭تب بر 
أىنػَّهيم بينيىافه مٍَّرصيوصه ((، الوالدين، إذف فرب٫ت ًبيًلًو صىٌفان كى بُّ الًَّذينى يػيقىاتًليوفى يًف سى ا عبادة، ))٭تًي
 كاإلعتصاـ ْتبل ا كعدـ الفرقة ٭تبو ا فهو عبادة،إذف فاٞتهاد عبادة، 

 ٭تب الكلم الطيب كالذكر كقراءة القراف، إذف فهذه عبادة،

 كالتوكل كاألمانة كالتواضع كالوفاء كالطهارة كاإلٯتاف ٭تب التوبة كاإلحساف كالعدؿ كالصرب
 كالسًت كاٟتياء، إذف فهذه عبادة،
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بُّوي اللَّوي تػىعىاذلى كىيػىٍرضىاهي ًمنى اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىٍعمىاًؿ اٍلبىاًطنىًة    –فالعبادة: اٍسمه جىاًمعه ًلكيلّْ مىا ٭تًي
 .-كأركاف االسبلـ–كىالظَّاًىرىًة  -كأركاف اإلٯتاف

لًيلي قػىٍوليوي  ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً   : كقولو " كىالدَّ  " كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً

إشارة إذل أف أىل السنة كاٞتماعة يعبدكف ا كما أمرىم ال بأىوائهم فيأخذكف بالدليل 
ع ككجوب من الكتاب كالسنة كال ٭تيدكف عنو، كيف تنبيو ىاـ على كجوب االتباع كنبذ االبتدا 

 البحث عن أصل الكبلـ كمصدره، فنحن أمة نعبد ا بالدليل على بصَتة.

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً  كقولو تعاذل:  فهذا بياف من ا تعاذل عن غاية   كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً
 خلقو الثقلُت كمقصده أال كىو عبادتو،

ليوحدكف" كىو تفسَت الشيء ببعض اجزاءه، كقد فسر ابن عباس العبادة بقولو: "أم إال 
 ألف التوحيد جزء من العبادة، كلكن فٌسرىا بذلك لبياف أ٫تية التوحيد كفضلو،

 كىذا ما فعلو ا١تصنف ١تا فٌسر التوحيد بقولو: " كىىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًاٍلًعبىادىًة"،

ايضان افراد ا ّتميع أقساـ  فالتوحيد أعم من افراد ا بالعبادة كىو توحيد األلوىية فهو
التوحيد: األلوىية كالربوبية كاألٝتاء كالصفات كاٟتاكمية، لكن أل٫تية توحيد العبادة ذكرىا 

 ا١تصنف بتفسَت الشيء ببعض أجزاءه.

كإذا علم ىذا فلتعلم أف ا قد بُت أنو بعث الرسل إذل أقوامهم لذلك فقاؿ: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا 
ةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌلوى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل الٌلوي كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت يف كيلّْ أيمَّ 

 [.ّٔ:النحل] عىلىٍيًو الضَّبللىةي فىًسَتيكاٍ يًف األىٍرًض فىانظيريكاٍ كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًّْبُتى {

نىا أىنىا رىًديفي النَّيًبّْ  جىبىلو  كيف الصحيحُت عىٍن ميعىاًذ ٍبنً  : بػىيػٍ نىوي ًإالَّ  قىاؿى لىٍيسى بػىٍيًٍت كىبػىيػٍ
 : ، مثيَّ سىارى سىاعىةن مثيَّ « يىا ميعىاذي ٍبنى جىبىلو »أىًخرىةي الرٍَّحًل، فػىقىاؿى : لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى قػيٍلتي

 : : لىبػٍَّيكى رى « يىا ميعىاذي »قىاؿى : قػيٍلتي ، مثيَّ سىارى سىاعىةن مثيَّ قىاؿى : « يىا ميعىاذي »سيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى قػيٍلتي
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 : ، قىاؿى : اللَّوي كىرىسيوليوي « ىىٍل تىٍدرًم مىا حىقُّ اللًَّو عىلىى ًعبىاًدهً »لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى قػيٍلتي
 : ٍيئناحىقُّ اللًَّو عىلىى ًعبىاًدًه أى »أىٍعلىمي، قىاؿى : « ٍف يػىٍعبيديكهي، كىالى ييٍشرًكيوا بًًو شى يىا »مثيَّ سىارى سىاعىةن، مثيَّ قىاؿى
: « ميعىاذي ٍبنى جىبىلو  ، فػىقىاؿى : لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى ىىٍل تىٍدرًم مىا حىقُّ الًعبىاًد عىلىى اللًَّو »قػيٍلتي
: اللَّوي كىرىسيوليوي « ًإذىا فػىعىليوهي  :  قػيٍلتي بػىهيمٍ »أىٍعلىمي، قىاؿى :  «حىقُّ الًعبىاًد عىلىى اللًَّو أىٍف الى يػيعىذّْ : قػيٍلتي قىاؿى

 : ، قىاؿى  .«الى تػيبىشٍّْرىيٍم فػىيىتًَّكليوا»يىا رىسيوؿى اً، أىفىبلى أيبىشّْري النَّاسى

كركوبو على اٟتمار كجواز ركوب االثنُت  كيف ىذا اٟتديث شواىد عدة منها تواضعو 
م يف يعلى انتهاز الفرصة لتعليم الصحابة العلم كعدـ اقتصار التعل دابة الواحدة كحرصو ال

آّالس كاختيار األسلوب النافع للمتعلم فاختار ىهنا طريقة السؤاؿ كجذب الذىن كفيو بياف 
أدب طالب العلم بقوؿ معاذ ا كرسولو أعلم كعدـ الفتول بغَت علم كاستحباب التبشَت كفيو 

 .ز كتم العلم للمصلحة كا أعلمجوا

. إذنا )كال يشركوا بو شيئنا( ال قليبلن  ك)شيئنا( نكرة يف سياؽ النفي فتكوف من صيغ العمـو
كال كثَتنا ال شركنا أكرب كال أصغر، ال ييشرؾ بو ملك مقرب كال نيب مرسل كال من دكف ما ذيًكر، 

 كىذا اٟتق حىٌق كاجب على العباد ٕتاه خالقهم.

 و " كحٌق العباد على ا " ىو حق تفضل، ال حق إ٬تاب كا أعلم.كقول

 من أراد أف ينظر إذل كصية ٤تمد »كأخرج الًتمذم من حديث ابن مسعود أنو قاؿ: 
ٍيئان اليت عليها خا٘تو فليقرأ قولو تعاذل: } قيٍل تػىعىالىٍوٍا أىٍتلي مىا حىرَّـى رىبُّكيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوٍا بًًو  شى

ٍيًن ًإٍحسىانان كىالى تػىٍقتػيليوٍا أىٍكالىدىكيم مٍّْن إٍمبلىؽو ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاىيٍم كىالى تػىٍقرىبيو  ٍا اٍلفىوىاًحشى مىا كىبًاٍلوىاًلدى
 ،ٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليواٍ النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى الٌلوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ ذىًلكي 

ليغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيوٍا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميزىا فى بًاٍلًقٍسًط الى كىالى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ
ٍو كىافى ذىا قػيٍرَبى كىبًعىٍهًد الٌلًو أىٍكفيوٍا ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو نيكىلّْفي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوٍا كىلى 

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سىًبيًلًو  ،لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى  كىأىفَّ ىىػذى
 .[ُّٓ-ُُٓوفى { ]األنعاـ:ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقي 
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فذكر ا لنا يف ىذه اْليات الثبلث كصايا عشرة جعلها كصية منو أكصاىا إذل نبيو ٤تمد 
  فأكصانا ّٔا فبدأ بأىم تلك الوصايا كأعظمها خطران كىو الشرؾ كختم أكؿ ٜتسة كصايا
ن كقع ببعضعا إ٪تا ىو من قصور يف لداللة أف م {ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى  }بقولو 

 عقلو كالبد،

مث ذكر أربعان من الوصايا ٖتتاج إذل التذكَت إذ أهنا مرتبطة بالعهد كاألمانة فقاؿ بعدىا: 
 {ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى }

مها مث ختم تلك الوصايا العشرة بواحدة أفردىا ليعلم أف الطريق إذل ما سبق كاحد كخت
فهذه الوصية ْتاجة إذل تقول كٕترد من التعصب  {ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوف}بقولو 

 كاٞتهل للوصوؿ إذل الصراط ا١تستقيم كا أعلم.

كىمىٍن جىاءى  كيف األثر اال٢تي يػىقيوؿي اي عىزَّ كىجىلَّ: "مىٍن جىاءى بًاٟتٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري أىٍمثىا٢ًتىا كىأىزًيدي،
ٍن تػىقىرَّبى ًمٍتّْ بًالسَّيّْئىًة فىجىزىاؤيهي سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا أىٍك أىٍغًفري كىمىٍن تػىقىرَّبى ًمٍتّْ ًشبػٍرنا تػىقىرٍَّبتي ًمٍنوي ًذرىاعنا، كىمى 

ًٍت بًقيرىاًب اأٍلىٍرًض خىًطيئىةن الى ًذرىاعنا تػىقىرٍَّبتي ًمٍنوي بىاعنا، كىمىٍن أىتىاشل ٯتىًٍشي أىتػىٍيتيوي ىىٍركىلىةن، كىمىٍن لىًقيى 
ٍيئنا لىًقيتيوي ٔتًٍثًلهىا مىٍغًفرىةن   . ركاه مسلم."ييٍشرًؾي ِّب شى

فانظر رٛتك ا إذل سعة فضل ا ككثرة ثواب التوحيد كتكفَته للذنوب كأف مغفرة 
 الذنوب مشركطة بتجنب الشرؾ، كفيو الرد على ا٠توارج الذين يكٌفركف بالكبائر،

قوؿ تعاذل: "يا ابن آدـ، لو أتيتٍت بقراب األرض": يعٍت ما يقارب ملء األرض ي
"خطايا": يعٍت بذنوب كمعاصي كثَتة جدان تقرب من ملء األرض، أك تقرب من مشأّة 

 األرض يف العظم.

"مث لقيتٍت ال تشرؾ ِّب شيئان، ألتيتك بقرأّا مغفرة": يعٍت لقابلت ىذه ا١تعاصي الكثَتة 
 ا يقابلها من ا١تغفرة العظيمة اليت تقرب من ملء األرض أك تقارب كتشبو األرض.العظيمة ٔت
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قاؿ: ))عيًرضىٍت عىلىيَّ األيمىمي، فىجىعىلى النَّيًبُّ كىالنًَّبيَّاًف ٯتىيرُّكفى مىعىهيمي  كيف الصحيحُت أف النيب 
ا؟ أيمَّيًت ىىًذًه؟ ًقيلى: بىٍل الرٍَّىطي، كىالنَّيبُّ لىٍيسى مىعىوي أىحىده، حىىتَّ ريًفعى رل سىوى  : مىا ىىذى اده عىًظيمه، قػيٍلتي

، مثيَّ ًقيلى رل: اٍنظيٍر ىىا ىينىا ي األيفيقى ا ميوسىى كىقػىٍوميوي، ًقيلى: اٍنظيٍر ًإذلى األيفيًق، فىًإذىا سىوىاده ٯتىٍؤلى كىىىا  ىىذى
ى األيفي  ، كىيىٍدخيلي اٞتىنَّةى ًمٍن ىىؤيالىًء ىينىا يف آفىاًؽ السَّمىاًء، فىًإذىا سىوىاده قىٍد مىؤلى ًذًه أيمَّتيكى ، ًقيلى: ىى قى

ٍ ٢تىيٍم، فىأىفىاضى القىٍوـي، كىقىاليوا: ٨تىٍني الًَّذينى آمى  بػٍعيوفى أىٍلفنا بًغىٍَتً ًحسىابو " مثيَّ دىخىلى كىدلٍى يػيبػىُتّْ نَّا بًاللًَّو سى
، فىًإنَّا كيًلٍدنىا يف اٞتىاًىًليًَّة، فػىبػىلىغى كىاتػَّبػىٍعنىا رىسيولىوي، فػىنىٍحني ىيٍم، أىٍك أىكٍ  الىدينىا الًَّذينى كيًلديكا يف اإًلٍسبلىـً

:  النَّيبَّ  ٍم »فىخىرىجى، فػىقىاؿى ىيمي الًَّذينى الى يىٍستػىٍرقيوفى، كىالى يػىتىطىيػَّريكفى، كىالى يىٍكتػىويكفى، كىعىلىى رىًّّْٔ
:  فػىقىاؿى عيكىاشىةي ٍبني « يػىتػىوىكَّليوفى  : « نػىعىمٍ »٤ًتٍصىنو: أىًمنػٍهيٍم أىنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو؟ قىاؿى ـى آخىري فػىقىاؿى فػىقىا

 :  «.سىبػىقىكى ًّٔىا عيكَّاشىةي »أىًمنػٍهيٍم أىنىا؟ قىاؿى

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  :  كعند أىٍٛتد كغَته من حديث أىِّب أيمىامىةى قىاؿى ٝتًى كىعىدىشل رىِّبّْ أىٍف »يػىقيوؿي
لى اٞتٍىنَّةى ًمٍن أيمَّيًت سىٍبًعُتى أىٍلفنا الى ًحسىابى عىلىٍيًهٍم كىالى عىذىابى مىعى كيلّْ أىٍلفو سىبػٍعيوفى أىٍلفنا ييٍدخً 

ثػىيىاًت رىِّبّْ  ثػىيىاتو ًمٍن حى ثي حى  « .كىثىبلى
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 ششٚط اٌعببدة 
سل إلينا رسوالن فمن دل ٮتلقنا عبثا كدل يًتكنا ٫تبل كإ٪تا خلقنا لعبادتو كأر  اعلم أف ا "

نىا  أطاعو دخل اٞتنة كمن عصاه دخل النار قاؿ تعاذل:﴿أىفىحىًسٍبتيٍم أى٪تَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثنا كىأىنَّكيٍم ًإلىيػٍ
ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف﴾ [ُُٓ]ا١تؤمنوف: الى تػيٍرجىعيوفى﴾ ]الذاريات: . كقاؿ:﴿كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً

 لقبوؿ العبادة: االخبلص كا١تتابعة فبل يقبل عمله إال ما كاف خالصان  . ككضع شرطُت[ٔٓ
 .كعلى ىدم رسوؿ ا 

 

 الشرط األول: اإلخالص

بشأف اإلخبلص:﴿كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاء  قاؿ ا ف      
ةى كىيػيٍؤتي   [.  ٓوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيّْمىة﴾]البينة: كىييًقيميوا الصَّبلى

يف اٟتديث القدسي:﴿ أىنىا أىٍغٌتى الشُّرىكىاًء عىًن الشٍّْرًؾ، مىٍن عىًملى عىمىبلن أىٍشرىؾى ًفيًو  كقاؿ 
صائم ليس لو من صيامو  :))ربٌ . كقاؿ رسوؿ ا مسلممىًعي غىٍَتًم، تػىرىٍكتيوي كىًشرٍكىوي ﴾. ركاه 

 .بسند صحيحٞتوع كالعطش كرٌب قائم ليس لو من قيامو السهر((. ركاه اٛتد كالطرباشل ا

فكاف ال بد من كقفة جادة مع ىذا ا١توضوع، ألف بعض الناس إف بكى يف صبلتو   
يوما علم أىل األرض بذلك، كلو تربع لصندكؽ األيتاـ بدينار علم بذلك القاصي كالداشل. 

 . "قاؿ: ا١تخل  الذم يكتم حسناتو كما يكتم سيئاتو "،خل ؟من ا١ت "قيل لبعض اٟتكماء:

إذا خلع الراحة، "قاؿ:  "،مىت يعلم الرجل أنو من صفوة ا تعاذل؟"كقيل لذم النوف: 
 . "كأعطى من ا١توجود، كأحب سقوط ا١تنزلة، كاستوت عنو امدة كا١تذمة

:  أىنَّوي  كىريًكمى عىٍن عىًليّْ ٍبًن أىِّب طىاًلبو      : يىٍكسىلي ًإذىا كىافى "قىاؿى مىاتو لًٍلميرىاًئي أىٍربىعي عىبلى
َـّ بًوً   ."كىٍحدىهي، كىيػىٍنشىطي ًإذىا كىافى مىعى النَّاًس، كىيىزًيدي يًف اٍلعىمىًل ًإذىا أيٍثًٍتى عىلىٍيًو، كىيػىنػٍقي ي ًإذىا ذي



 
 

88 

َعٍة َلْم يَ ْنَتِفْع ِبَما  :"كقيل َعًة ُدوَن َسب ْ  :يَ ْعَملْ َمْن َعِمَل َسب ْ

: ًإشلّْ أىخىاؼي عىذىابى اللًَّو، كىالى ٭تىٍذىري ًمنى  :َأْن يَ ْعَمَل بِاْلَخْوِف ُدوَن اْلَحَذرِ  َأوَُّلَها  يػىٍعًٍت يػىقيوؿي
ٍيئنا.  الذُّنيوًب، فىبلى يػىنػٍفىعيوي ذىًلكى اٍلقىٍوؿي شى

، كىالى يىٍطليبيوي يػىٍعًٍت يػىقي : َأْن يَ ْعَمَل بِالرََّجاِء ُدوَن الطََّلبِ  َوالثَّاِني : ًإشلّْ أىٍرجيو ثػىوىابى اللًَّو تػىعىاذلى وؿي
ٍيئنا.  بًاأٍلىٍعمىاًؿ الصَّاٟتًىًة، دلٍى تػىنػٍفىٍعوي مىقىالىتيوي شى

يَِّة ُدوَن اْلَقْصدِ  َوالثَّاِلثُ   دي يػىٍعًٍت يػىٍنًوم بًقىٍلًبًو أىٍف يػىٍعمىلى بًالطَّاعىاًت كىا٠تٍىيػٍرىاًت كىالى يػىٍقصً  :بِالن ِّ
  .بًنػىٍفًسًو، دلٍى تػىنػٍفىٍعوي نًيَّتيوي شىٍيئنا

َعاِء ُدوَن اْلَجْهدِ  يػىٍعًٍت يىٍدعيو اللَّوى تػىعىاذلى أىٍف يػيوىفػّْقىوي لًٍلخىٍَتً كىالى ٬تىٍتىًهدي، دلٍى يػىنػٍفىٍعوي  :َوالرَّاِبُع بِالدُّ
: }كىالًَّذينى جىاىىديكا ديعىاؤيهي شىٍيئنا، كىيػىٍنبىًغي لىوي أىٍف ٬تىٍتىًهدى لًيػيوىفػّْقىوي ا للَّوي تػىعىاذلى كىمىا قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى

[ ، يػىٍعًٍت الًَّذينى جىاىىديكا يف ًٗٔفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا كىًإفَّ اللَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنُتى{ ]العنكبوت: 
.  طىاعىًتنىا كىيف ًديًننىا لىنػيوىفػّْقىنػَّهيٍم ًلذىًلكى

ـي عىلىى مىا كىافى ًمٍنوي ًمنى  :ُس بِااِلْسِتْغَفاِر ُدوَن النََّدمِ َواْلَخامِ  يػىٍعًٍت يػىقيوؿي أىٍستػىٍغًفري اللَّوى كىالى يػىٍندى
امىًة.  الذُّنيوًب، دلٍى يػىنػٍفىٍعوي ااًلٍسًتٍغفىاري يػىٍعًٍت بًغىٍَتً النَّدى

رِيَرةِ  اِدُس بِاْلَعاَلنَِيِة ُدوَن السَّ ، دلىٍ يػىٍعًٍت ييصٍ  :َوالسَّ نًيىًة كىالى ييٍصًلحيهىا يف السّْرّْ ًلحي أيميورىهي يف اٍلعىبلى
ٍيئنا. نًيىتيوي شى  تػىنػٍفىٍعوي عىبلى

ْخاَلصِ  اِبُع َأْن يَ ْعَمَل بِاْلَكدِّ ُدوَن اإْلِ يػىٍعًٍت ٬تىٍتىًهدي يًف الطَّاعىاًت كىالى تىكيوفي أىٍعمىاليوي  :َوالسَّ
، كىيىكيوفي ذىًلكى اٍغًتىارنا ًمٍنوي بًنػىٍفًسوً خىاًلصىةن ًلوىٍجًو اللًَّو تػىعىا صو ، دلٍى تػىنػٍفىٍعوي أىٍعمىاليوي بًغىٍَتً ًإٍخبلى  ".ذلى

، مىٍن "قاؿ عىٍوًؼ ٍبًن عىٍبًد اللًَّو:  ًث كىًلمىاتو كىافى أىٍىلي ا٠تٍىٍَتً يىٍكتيبي بػىٍعضيهيٍم ًإذلى بػىٍعضو بًثىبلى
نىوي كىبػىٍُتى اللًَّو أىٍصلىحى اللَّوي تػىعىاذلى ًفيمىا بػىيػٍنىوي عىًملى ًْلًخرىتًًو كىفىاهي اللَّوي أىمٍ  رى دينٍػيىاهي، كىمىٍن أىٍصلىحى ًفيمىا بػىيػٍ

نًيىتىوي   ."كىبػىٍُتى النَّاًس، كىمىٍن أىٍصلىحى سىرًيرىتىوي أىٍصلىحى اللَّوي عىبلى
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 : ؾى اٍمرًئو عىاقػىبى "كىقىاؿى حىاًمده الٌلفاؼي ثىًة أىٍشيىاءى، أىك٢َّتيىا يػىٍرزيقيوي اللَّوي اٍلًعٍلمى ًإذىا أىرىادى اللَّوي ىىبلى وي بًثىبلى
ٍنػىعيوي عىٍن مىٍعرًفىًة حيقيوًقًهمٍ  ٍنػىعيوي عىٍن عىمىًل اٍلعيلىمىاًء، كىالثَّاشل يػىٍرزيقيوي صيٍحبىةى الصَّاًٟتًُتى كىٯتى ، كىالثَّاًلثي كىٯتى

ٍنػىعيوي  ًص اٍلعىمىلً يػىٍفتىحي عىلىٍيًو بىابى الطَّاعىاًت كىٯتى  ."ًمٍن ًإٍخبلى

ًلًو يف اٍْلًخرىًة يػىٍنبىًغي لىوي أىٍف "كقاؿ أبو الليث السمرقندم رٛتو ا:  دى ثػىوىابى عىمى مىٍن أىرىادى أىٍف ٬تًى
، أًلىنَّوي يػيقىاؿي يىكيوفى عىمىليوي خىاًلصنا لًلًَّو تػىعىاذلى بًغىٍَتً رًيىاءو مثيَّ يػىٍنسىى ذىًلكى اٍلعىمىلى ًلكىٍيبلى يػيٍبًطلىوي الٍ  عيٍجبي

 ."ًحٍفظي الطَّاعىًة أىشىدُّ ًمٍن ًفٍعًلهىا

ثىًل الزُّجىاًج سىرًيعي "كىقىاؿى أىبيو بىٍكرو اٍلوىاًسًطيُّ:  ًحٍفظي الطَّاعىًة أىشىدُّ ًمٍن ًفٍعًلهىا؛ أًلىفَّ مىثػىلىهىا كىمى
، كىذىًلكى اٍلعىمىلي ًإٍف مى  سَّوي الرّْيىاءي كىسىرىهي، كىًإذىا مىسَّوي اٍلعيٍجبي كىسىرىهي، كىًإذىا اٍلكىٍسًر، كىالى يػىٍقبىلي اٞتٍىبػٍرى

نىوي أىٍف ٮتيٍرًجى الرّْيىاءى ًمٍن قػىلٍ  ًبًو فػىيػىٍنبىًغي أىرىادى الرَّجيلي أىٍف يػىٍعمىلى عىمىبلن كىخىاؼى الرّْيىاءى ًمٍن نػىٍفًسًو فىًإٍف أىٍمكى
ٯتيًٍكٍنوي فػىيػىٍنبىًغي أىٍف يػىٍعمىلى كىالى يػىتػٍريؾى اٍلعىمىلى أًلىٍجًل الرّْيىاًء، مثيَّ يىٍستػىٍغًفرى  لىوي أىٍف ٬تىٍتىًهدى يف ذىًلكى كىًإٍف دلىٍ 

ًص يًف عىمىلو آخى   ."رى اللَّوى تػىعىاذلى ٦تَّا فػىعىلى ًفيًو ًمنى الرّْيىاًء فػىلىعىلَّ اللَّوى تػىعىاذلى أىٍف يػيوىفػّْقىوي ًلئٍلًٍخبلى

 

 عبادتي ؟ وكيف تكون كلها هلل ؟فالسؤال كيف أخلص في  

من أفضل اٟتلوؿ "عبادة السر": كىي أف تفكر كيف تعبد ا يف السر كال يعلم بك     
ىٍرًء يف بػىٍيًتًو ًإالَّ قوؿ النيب أحد. كتأمل 

: ))فىصىلُّوا أىيػُّهىا النَّاسي يًف بػيييوًتكيٍم، فىًإفَّ أىٍفضىلى صىبلىًة ا١ت
ىٍكتيوبى 
 . متفق عليوةى(( الصَّبلىةى ا١ت

فيصلي النافلة يف بيتو حيث انطفأت األضواء كسكنت األصوات كناـ الناس كىدئت 
النفوس فيقـو آخر الليل فيصلى  عز كجل حيث ال يعلم بو احد فهي مناجاة بينو كبُت 

 ربو. 
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ـى عندما دخل ا١تدينة: ))أىيػُّهىا النَّاسي أىٍفشيوا  كانظر إذل أكؿ ما تكلم بو النيب  السَّبلى
ـه تىٍدخيليوا اٞتٍىنَّةى ًبسىبلـ ((ركاه ا ـى كىصىلُّوا بًاللٍَّيًل كىالنَّاسي نًيىا ـى كىًصليوا اأٍلىٍرحىا لًتمذم كىأىٍطًعميوا الطَّعىا

 كأٛتد كابن ماجو كقاؿ اٟتاكم صحيح على شرط الشيخُت. 

ال أحد يعلم انك  كمن عبادة السر"الصياـ" كاقصد صياـ التطوع فعندما ٘تشي بُت الناس
ذا الصـو من أفضل صائم، عندما تكوف يف بيتك أك يف مسجدؾ ال أحد يعلم انك صائم ك٢ت

ػلهم ا يف ظلو ظ: يف حديث السبعة الذين يػالعبادات ألنو سر بُت العبد كربو. قاؿ رسوؿ 
، أىٍخفىى حىىتَّ الى  تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي  الذين كاف طابع صفاهتم اإلخبلص، :)) .. كىرىجيله تىصىدَّؽى

ًينيوي،(( فهل فكرت يف يـو من األياـ أف تتكفل يتيم أك أرملة؟؟؟  ٯتى

كمن عبادات السر أيضا: أف ٕتعل لك كقتان يف بيتك تقرأ فيو القرآف كترفع يديك  
 بالدعاء، فالناس كلهم يفعلوف ىذا يف ا١تسجد لكن ال يفعلو يف البيت إال ا١تخلصُت. 

قاؿ الذىيب رٛتو ا يف السَت: " كمن دل ٮتشى أف يكوف من أىل النار فهو مغركر قد 
 أمن مكر ا ".

 كقاؿ اٟتسن: "نضحك كلعل ا قد اطلع على أعمالنا فقاؿ: ال أقبل منكم شيئا".  

كقاؿ: " ما يؤمنٍت أف يكوف ا قد اطلع يٌف على بعض ما يكره فمقتٍت ، فقاؿ: ) اذىب 
 غفرت لك (".فبل 

فهذه ىي العبادة كليس أنو أماـ الناس نشيط يقرأ القراف كيصلي كيذكر ا  ك...لكن إذا 
خبل كذىب إذل مكاف ال يراه فيو احد ال يفعل شيء من ذاؾ كإذا جلس يف بيتو جلس أماـ 

 الشاشات ال يفعل من ذاؾ شيئا فقط كل ىذه األمور متعلقة با١تسجد أماـ الناس . 

من أميت يأتوف يـو القيامة ْتسنات أمثاؿ  : ))ألعلمن أقوامان ع قوؿ النيب أدل تسم
جباؿ هتامة، بيضا. فيجعلها ا عز كجل ىباءمنثورا((، فقاؿ ثوباف: يا رسوؿ ا! صفهم لنا، 
جلهم لنا، أف ال نكوف منهم ك٨تن ال نعلم، قاؿ: )) أما إهنم إخوانكم كمن جلدتكم، 



 
 

91 

تأخذكف كلكنهم أقواـ، إذا خلوا ٔتحاـر ا، انتهكوىا((. ركاه ابن  كيأخذكف من الليل كما
 . صحيح بإسنادماجو 

لذلك ١تا رأل عمر بن ا٠تطاب أناس يطأطؤف رؤكسهم يف الصبلة، قاؿ:"إ٪تا ا٠تشوع يف 
القلب". فليس ا٠تشوع انك تتظاىر بالبكاء أماـ الناس أك تطأطئ الرأس أك تعمل مثل ىذه 

 القضية أف ٗتل   يف سػرؾ كعلنك. األفعاؿ كإ٪تا 

سئلت عائشة امرأة أِّب حف  النيسابورم زكجها عن البكاء؟ فقاؿ: "بكاء الصادؽ أف 
يبكي، كيبكي على أنو غَت صادؽ يف بكاءه، لعل ا إف دل يرضى منو ذلك البكاء فبكاءه 

  بنقصانو عنده".على قلة صدقو يف بكاءه أنفع لو من بكاءه، ألنو ال يرفع للعبد حاؿ إال

فهذا ىو شرط الصدؽ: أف ال ترل أنك صادؽ، كىذا ىو معٌت:"من رأل يف إخبلصو 
إخبلص فإخبلصو ٭تتاج إخبلص". ىذا ىو معٌت:" شر الرياء ترؾ العمل ألجل الرياء"، 

 فاستغفارنا ْتاجة الستغفار كثَت.

ص يف  اٍلقلب ك٤تبة اٍلمىٍدح كىالثنىاء  قاؿ ابن القيم يف كتابو الفوائد: " الى ٬ٍتتىمع اإٍلًٍخبلى
ىاء كىالنَّار كالضب كاٟتوت فىًإذا حدثتك نىفسك  كالطمع ًفيمىا ًعٍند

النَّاس ًإالَّ كىمىا ٬ٍتتىمع ا١ت
ص فىأقبل على الطمع أىكال فاذْتو بسكُت اٍليىٍأس كىأىٍقبل على اٍلمىٍدح كىالثنىاء فازىد  ًبطىلىب اإٍلًٍخبلى

نٍػيىا يف اٍْلًخرىة فىًإذا استقاـ لىك ذبح الطمع كالزىد يف الثػَّنىاء كا١تدح سهل فيهمىا زىد عٌشاؽ الدُّ 
ص ".  عىلىٍيك اإٍلًٍخبلى

 

 فالسؤال ىنا: ىل جلوتك مثل خلوتك؟؟؟ و ىل  سرك مثل علنك ؟؟؟

أعبد الناس بعد األنبياء فكر كيف يعبد ا يف السر،  خليفة رسوؿ ا  أبو بكر 
ء حسَتة كسَتة يف ناحية ا١تدينة يف بيت قدصل فعاىد ربو على خدمتها فلما فوجد أرملة عميا

أحس عمر بن ا٠تطاب بفعلو راقبو  فلما خرج أبو بكر من عند تلك العجوز ذىب كسأ٢تا ما  
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كاف يعمل ىذا الرجل عندكم؟ فقالت العجوز: يأيت كل صباح فيحلب شاتنا كيكنس بيتنا 
من ىو؟ فقالت العجوز: كا ال أعرفو.  فقاؿ عمر: كيطهو طعامنا كيذىب. فقاؿ عمر: 
 أتعبت من بعدؾ يا خليفة رسوؿ ا.  

مثل ىذه األعماؿ قد تدخلك اٞتنة ألهنا تكوف خالصة لوجو ا تعاذل، قد ال تدخلك 
أعمالك الظاىرة اٞتنة قد ال تنفعك يـو القيامة فعليك بعبادة السر. كلنرجع ٟتديث السبعة 

نىاهي (( فهو يذكر ا كال يشعر بو أحد  قاؿ النيب  الًينا فػىفىاضىٍت عىيػٍ : ))..كىرىجيله ذىكىرى اللَّوى خى
 ، يذكر ا من قلبو كلسانو كفكره حاضر ليس من لسانو فقط.

فاحرص أخي على عبادة السر فليس كا أشقى من ا١ترائي يف عبادتو فبل ىو انصرؼ 
 ىو ينجو يف اْلخرة فيكوف مع أىل جنتها، كأعلم أف الدنيا فأصاب من زينتها، كال إذل 

 الرجل إذا عمل عمبل ككتمو كأحب أف يعلم الناس أنو كتمو فذلك أقبح الرياء .

 قاؿ لقماف اٟتكيم البنو: "..كاتق ا كال ترم الناس أنك ٗتشاه ليكرموؾ". 

يَّاـ أىٍغصىاهنىا كالساعات قاؿ ابن القيم يف الفوائد : " الٌسنة شىجىرىة كالشهور فركعها كىاأٍلى 
كاألنفاس ٙتىىرىىا فىمن كىانىت أنفاسو يف طىاعىة فثمرة شجرتو طيبىة كىمن كىانىت يًف  أكراقها

مىٍعًصٌية فثمرتو حنظل كىًإ٪تَّىا يكوف اٞتداد يػىٍوـ اٍلمعىاد فىًعٍندى اٞتداد يتىبػىُتَّ حيٍلو الثّْمىار من مٌرىا 
ص كالتوحيد شى  نٍػيىا كىالنًَّعيم كىاإٍلًٍخبلى جىرىة يف اٍلقلب فركعها اأٍلىٍعمىاؿ كىٙتىىرىىا طيب اٟتٍىيىاة يف الدُّ

ص يًف  ٍنيوعىة فثمرة التػٍَّوًحيد كىاإٍلًٍخبلى اٍلميًقيم يًف اٍْلًخرىة ككما أىف ٙتار اٍٞتنَّة الى مىٍقطيوعىة كىالى ٦تى
نٍػيىا كىذىًلك كالشرؾ كىاٍلكذب كالرياء شىجىرىة يًف  نٍػيىا كىا٠تٍىٍوؼ كا٢تم كىاٍلغىم الدُّ  اٍلقلب ٙتىىرىىا يًف لدي

كضيق الصٍَّدر كظلمة اٍلقلب كىٙتىىرىىا يًف اٍْلًخرىة الزٌقـو كىاٍلعىذىاب اٍلميًقيم كىقد ذكر ا ىىاتُت 
 ".الشجرتُت يًف سيورىة ًإبٍػرىاًىيم
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  الشرط الثاني: المتابعة للنبي

:﴿كىمىا آىتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي  ا بشأف ا١تتابعة للنيب قاؿك 
 [.  ٕفىانٍػتػىهيوا﴾]اٟتشر: 

بُّوفى الٌلوى فىاتًَّبعيوشل ٭تيًٍبٍبكيمي الٌلوي كىيػىٍغًفٍر كأكد على ٤تبتو ١تن فعل ذلك فقاؿ:  ﴿قيٍل ًإف كينتيٍم ٖتًي
 [.ُّ:عمرافآؿ ] لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىالٌلوي غىفيوره رًَّحيمه ﴾

ا مىا لىٍيسى ًفيًو، فػىهيوى رىدّّ(( .  كقاؿ   يف اٟتديث ا١تتفق عليو: ))مىٍن أىٍحدىثى يف أىٍمرًنىا ىىذى

: جىاءى ثىبلىثىةي رىٍىطو  عن كيف حديث الثبلثة ا١تتفق عليو أىنىسى ٍبنى مىاًلكو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، يػىقيوؿي
أىنػَّهيٍم تػىقىالُّوىىا، فػىقىاليوا: ، يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النَّيبّْ ًإذلى بػيييوًت أىٍزكىاًج النَّيبّْ  ، فػىلىمَّا أيٍخربيكا كى
، قىاؿى أىحىديىيٍم: أىمَّا أىنىا فىًإشلّْ كىأىٍينى ٨تىٍني ًمنى النَّيًبّْ  ـى ًمٍن ذىنًٍبًو كىمىا تىأىخَّرى ؟ قىٍد غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ

: أىنىا أىٍعتىزًؿي النّْسىاءى فىبلى أيصىلّْي اللٍَّيلى  ، كىقىاؿى آخىري : أىنىا أىصيوـي الدٍَّىرى كىالى أيٍفًطري ا، كىقىاؿى آخىري أىبىدن
ا، فىجىاءى رىسيوؿي اللًَّو  :  أىتػىزىكَّجي أىبىدن ا، أىمىا كىاللًَّو ًإشلّْ »ًإلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى ا كىكىذى أىنٍػتيمي الًَّذينى قػيٍلتيٍم كىذى

ىٍخشى  ، كىأيصىلّْي كىأىٍرقيدي، كىأىتػىزىكَّجي النّْسىاءى، فىمىٍن رىًغبى ألى عىٍن  اكيٍم لًلًَّو كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي، لىًكٍتّْ أىصيوـي كىأيٍفًطري
 .[.]فريق يف اٞتنة كفريق يف السعَت«سينَّيًت فػىلىٍيسى ًمٍتّْ 
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 حميمت اٌبذعت ٚأحىبِٙب
 البد من توضيح معٌت البدعة كأحكامها.ك١تا كاف ضد اإلتباع اإلبتداع، كاف     

 البدعة لغة: إحداث شيء دل يكن لو من قبل خلق كال ذكر كال معرفة.ك     

فالبدع:ىي الشيء الذم يكوف أكال ن يف   إذا استنبطو. الشيءكالعرب تقوؿ: ابتدع فبلف     
 لست بأكؿ مرسل.كل أمر، كما قاؿ تعاذل: )قيٍل مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمنى الرُّسيًل( ، أم: 

 كيف ٚتهرة اللغة: كل من أحدث شيئا ن فقد ابتدعو، كاالسم البدعة، كاٞتمع: البدع.    

 كيف الصحاح: أبدعت الشيء: أخرجتو ال على مثاؿ، كا تعاذل بديع السماكات كاألرض.   

بالغة يف كالبدعة شرعان: "طريقة يف الدين ٥تًتعة تضاىي الشرعية، يقصد بالسلوؾ عليها ا١ت   
 التعبد  سبحانو". ]االعتصاـ للشاطيب[. 

، فهو قولو: طريقة: يقصد ّٔا السبيل كالسنة، ككل ما ريسم للسلوؾ عليو أك اٗتذ للتعبد بو    
 طريق.

 ، ال يف أمور الدنيا.قولو: يف الدين: تقييد للطريقة ا١تسلوكة بأهنا يف الدينك    

تشابو الطريقة الشرعية من غَت أف تكوف يف اٟتقيقة   قولو: تضاىي الشرعية: يعٍت أهناك    
 كذلك، بل ىي مضادة ٢تا.

 كقولو: يقصد بالسلوؾ عليها ا١تبالغة يف التعبد  تعاذل.   

كذلك أف أصل الدخوؿ فيها ]يعٍت البدعة[ ٭تث على االنقطاع إذل العبادة، كالًتغيب يف    
، كدل يتبُت لو أف ما كضعو الشارع فيو من ذلك، فكأف ا١تبتدع رأل أف ا١تقصود ىذا ا١تعٌت

، فإ٪تا أريد ّٔا أف يأيت العبد على أبلغ ما يكوف يف زعمو؛ ليفوز بأ  علىالقوانُت كاٟتدكد كاؼو
 ا١تراتب يف اْلخرة يف ظنو.
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بىوي بًقىٍولًًو أىٍك قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: " فىمىٍن نيًدبى إذلى شىٍيءو يػىتػىقىرَّبي بًًو إذلى اللًَّو أىٍك أىٍكجى     
: فػىقىٍد ًفٍعًلًو ًمٍن غىٍَتً أىٍف ييشىرّْعىوي اللَّوي: فػىقىٍد شىرىعى ًمٍن الدّْيًن مىا دلٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي كىمىٍن اتػَّبػىعىوي يف   ذىًلكى

يًن مىا دلٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي كىقىٍد يػيٍغفىري  ا:  اٗتَّىذى شىرًيكنا لًلًَّو شىرىعى يًف الدّْ لىوي أًلىٍجًل تىٍأًكيلو إذىا كىافى ٣تيٍتىًهدن
 : ااًلٍجًتهىادى الًَّذم يػيٍعفىى مىعىوي عىٍن اٍلميٍخًطًئ؛ لىًكٍن الى ٬تىيوزي اتػّْبىاعيوي يًف ذىًلكى كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

عى أىحىدنا يف ًدينو دلٍى يىٍأذىٍف اللَّوي بًًو: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو{ . فىمىٍن أىطىا 
ْـّ نىًصيبه كىمىا يػىٍلحىقي اٍْل  ا الذَّ ًقىوي ًمٍن ىىذى : فػىقىٍد ٟتى ًمرى ًمٍن ٖتىًٍليلو أىٍك ٖتىٍرصلو أىٍك اٍسًتٍحبىابو أىٍك إ٬تىابو

ُـّ لًفىوىاًت شىٍرًطًو أىٍك كيجيوًد مىانًًعًو. كىًإٍف  النَّاًىيى. مثيَّ قىٍد يىكيوفي كيلّّ ًمنػٍهيمىا مىٍعفيوِّا عىٍنوي. فػىيىتىخىلَّ  في الذَّ
؛ فػىتػىرىكىوي أىٍك قىصَّرى يًف طىلىًبًو فػىلىمٍ  ى لىوي اٟتٍىقُّ ُـّ مىٍن تػىبػىُتَّ ٍ لىوي أىٍك كىافى اٍلميٍقتىًضي لىوي قىاًئمنا كىيػىٍلحىقي الذَّ  يػىتىبػىُتَّ

".]مج الفتاكل: جأىٍعرىضى عىٍن طىلىًبًو ٢ًتىوىل أىٍك كىسىلو كى   [.ُٓٗص ٨ْتىًٍو ذىًلكى

ًة " السُّنًَّة كىاٍلًبٍدعىًة ": أىفَّ اٍلًبٍدعىةى يًف الدّْيًن ًىيى مىا دلىٍ      كقاؿ رٛتو ا: " كىقىٍد قػىرٍَّرنىا يًف قىاًعدى
. فىأىمَّا مىا أىمىرى بًًو أىٍمرى إ٬تىابو أىٍك يىٍشرىٍعوي اللَّوي كىرىسيوليوي كىىيوى مىا دلٍى يىٍأميٍر بًًو أىٍمرى إ٬تىابو كىالى اٍسًتحٍ  بىابو

يًن الًَّذم شىرىعىوي اللَّوي كىًإٍف تػىنى  ازىعى أيكليو اٍسًتٍحبىابو كىعيًلمى اأٍلىٍمري بًًو بًاأٍلىًدلًَّة الشٍَّرًعيًَّة: فػىهيوى ًمٍن الدّْ
ا مىٍفعيوالن عىلى  . كىسىوىاءه كىافى ىىذى أىٍك دلٍى يىكيٍن".]مج الفتاكل  ى عىٍهًد النَّيبّْ اأٍلىٍمًر يف بػىٍعًض ذىًلكى

 [.َُٖص ْج

ى اللَّوي قػىٍلبىوي أىٍمننا كىًإٯتىاننا كىأىمَّنىوي  كسيًئلى رٛتو ا: عىٍن مىٍعٌتى قػىٍولًًو     }مىٍن انٍػتػىهىرى صىاًحبى ًبٍدعىةو مىؤلى
 يػىٍوـى اٍلفىزىًع اأٍلىٍكربىً{؟ 

: أىمَّا قػىٍولي     ى اللَّوي قػىٍلبىوي أىٍمننا كىًإٯتىاننا{ كىقػىٍوليوي: }مىٍن كىقػَّرى "فىأىجىابى وي: }مىٍن انٍػتػىهىرى صىاًحبى ًبٍدعىةو مىؤلى
ـي مىٍعريكؼه عىٍن اٍلفيضىٍيل ٍبًن  ا اٍلكىبلى { كى٨تىٍوى ذىًلكى فػىهىذى ـً ٍدـً اإٍلًٍسبلى صىاًحبى ًبٍدعىةو أىعىافى عىلىى ىى

. كىاٍلًبٍدعىةي: مىا خى  الىفىٍت اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى أىٍك إٍٚتىاعى سىلىًف اأٍليمًَّة ًمٍن ااًلٍعًتقىادىاًت كىاٍلًعبىادىاًت.  ًعيىاضو
أىقٍػوىاًؿ ا٠تٍىوىارًًج كىالرَّكىاًفًض كىاٍلقىدىرًيًَّة كىاٞتٍىٍهًميَّة كىكىاىلًَّذينى يػىتػىعىبَّديكفى بًالرٍَّقً  كىاٍلًغنىا ًء يف اٍلمىسىاًجًد كى

اًئفي ًمٍن ًذينى يػىتػىعىبَّديكفى ًْتىٍلًق اللّْحىى كىأىٍكًل اٟتٍىًشيشىًة كىأىنٍػوىاًع ذىًلكى ًمٍن اٍلًبدىًع الَّيًت يػىتػىعىبَّدي ًّٔىا طىوى كىاىلَّ 
 [.ّْٔص ُٖاٍلميخىالًًفُتى لًٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كىاىللَّوي أىٍعلىمي".]مج الفتاكل ج
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ؿ لو من الدين"، كيراد باألصل لماء عنها: "إهنا ما ال أبعض العككرد يف تعريف البدعة قوؿ    
ىنا الدليل، فما ال دليل عليو فهو بدعة، كالدليل الذم يعتمد عليو يف ثبوت العبادة، كالذم 

 ال يصح مع ثبوتو كصف العمل بالبدعية ما يلي:

 .-سبحانو كتعاذل  -كتاب ا   -ُ

 الثابتة باألسانيد الصحيحة. سنة الرسوؿ  -ِ

 اإلٚتاع. -ّ

 قوؿ الصحاِّب كفعلو: ك٤تلو ٤تصور ما دل يعارض كتابان كال سنة صحيحة. -ْ

 

 ومن األمور التي ساىمت في ظهور البدع:

 أواًل: إتباع الهوى:

 كمن ىذا الباب ٝتي أىل البدع أىل األىواء؛ ألهنم قدموا أىواءىم

علوا عقو٢تم كأذكاقهم ىي كرجحوا آراءىم، كجعلوىا مساكيةن للنصوص الشرعية، بل رٔتا ج
 األساس كاألدلة الشرعية للتعضيد كاالستئناس.

قاؿ ابن القيم رٛتو ا: "ككاف السلف يسموف أىل اْلراء ا١تخالفة للسنة كما جاء بو 
الرسوؿ يف مسائل العلم ا٠تربية، كأىل مسائل األحكاـ العملية يسموهنم أىل الشبهات 

نة جهل ال علم، كىول ال دين فصاحبو ٦تن اتبع ىواه بغَت كاألىواء؛ ألف الرأم ا١تخالف للس
ىدل من ا، كغايتو الضبلؿ يف الدنيا كالشقاء يف اْلخرة.."]إغاثة اللهفاف من مصايد 

 [.ُّٗص ِالشيطاف ج
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ًؿ " اتػّْبىاعي الظَّنّْ كىا٢ٍتىوىل كىمىا قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى يًف   حىقّْ مىٍن كقاؿ شيخ اإلسبلـ: " كىأىضىلُّ الضَّبلى
مي ا٢ٍتيدىل{ كىقىاؿى يًف  حىقّْ  ذىمَّهيٍم: }إٍف يػىتًَّبعيوفى إالَّ الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي كىلىقىٍد جىاءىىيٍم ًمٍن رىًّّْٔ

}كىالنٍَّجًم إذىا ىىوىل{ }مىا ضىلَّ صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىل{ }كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٢ٍتىوىل{ }إٍف  نىًبيًّْو 
ٍيًن ٫تىَّا اٞتٍىٍهلي كىالظٍُّلمي فىالضَّاؿُّ ىيوى ىي  ًؿ كىاٍلغىوىايىًة اللَّذى الًَّذم الى وى إالَّ كىٍحيه ييوحىى{ فػىنػىزَّىىوي عىٍن الضَّبلى

 [.ّْٖص ّيػىٍعلىمي اٟتٍىقَّ كىاٍلغىاًكم الًَّذم يػىتًَّبعي ىىوىاهي".]مج الفتاكل ج

أم فإهنم أعداء السنن، أعيتهم : )إياكم كأصحاب الر  كقاؿ عمر بن ا٠تطاب 
 األحاديث أف ٭تفظوىا فقالوا بالرأم فضلوا كأضلوا( .

كىذا ىو دأب أىل البدع، يضعوف أىوائهم أكالن، مث يطلبوف األدلة عليو من الشرع ككبلـ 
العرب، بعكس أىل اٟتق فإهنم يضعوف الدليل أكالن مث ينقادكف لو فيعتقدكف ك٭تكموف بعد ما 

 يستدلوف.

ل األىواء إذا كجدكا األدلة على خبلؼ ما يعتقدكف، أكلوىا كحرفوىا كصرفوىا عن كأى
 حقيقة معناىا.

 كما فعلت اٞتهمية كاألشاعرة يف آيات الصفات، كالصوفية يف طوافهم كعبادهتم للقبور.

ك٦تا يدؿ على أف إتباع ا٢تول ىو أحد أسباب البدع، أنك ٕتد من أىل البدع من يرد 
ة الصحيحة؛ ألهنا خالفت ىواه كما فعلت الشيعة يف النقوؿ الواردة يف النصوص الصر٭ت
 فضائل الشيخُت.

ـً كىاٍلفىٍلسىفىًة كى٨تىٍوًًىٍم فػىهيٍم دلىٍ  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: " كىأىمَّا أىٍىلي اٍلًبدىًع ًمٍن أىٍىًل اٍلكىبلى
. فػىلىٍم يىٍكًفًهٍم أىنػَّهيٍم دلٍى يػىٍهتىديكا كىدلٍى يىديلُّوا عىلىى اٟتٍىقّْ حىىتَّ يػيٍثًبتيوا اٟتٍىقَّ بىٍل أىصَّليوا أيصيوالن تػينىاًقضي اٟتٍى  قَّ

فػىقىدَّميوىىا عىلىى مىا جىاءى بًًو  أىصَّليوا أيصيوالن تػينىاًقضي اٟتٍىقَّ كىرىأىٍكا أىنػَّهىا تػينىاًقضي مىا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي 
. مثيَّ تىارىةن يػىقيوليوفى  : الرَّسيوؿي جىاءى بًالتٍَّخًييًل كىتىارىةن يػىقيوليوفى: جىاءى بًالتٍَّأًكيًل كىتىارىةن يػىقيوليوفى: جىاءى الرَّسيوؿي

 [.َْْص ُٔبًالتٍَّجًهيًل..".]مج الفتاكل ج
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 ثانياً: قلة العلم الشرعي:

ـي أىٍٛتىد يف خيٍطبىًتًو يف "الرَّدّْ عىلىى اٞتٍىٍهًميَّة كىالزَّنىا مىا ًدقىًة":" عىقىديكا أىٍلوًيىةى اٍلًبٍدعىًة كىأىٍطلىقيوا قىاؿى اإٍلً
نىًة فػىهيٍم ٥تيٍتىًلفيوفى يف اٍلًكتىاًب ٥تيىالًفيوفى لًٍلًكتىاًب ٣تيٍتىًمعيوفى عىلىى ٥تيىالىفىًة اٍلًكتىاًب يػى  قيوليوفى ًعنىافى اٍلًفتػٍ

ـً كىٮتىٍدىعيوفى جيهَّاؿى عىلىى اللًَّو كىيف اللًَّو كىيًف ًكتىاًب اللًَّو بًغىٍَتً ًعٍلمو  يػىتىكىلَّميوفى بًاٍلميتىشىابًًو ًمٍن اٍلكىبلى
ً اٍلميًضلُّْتى.."]مج الفتاكل ج  [.ََّص ُٕالنَّاًس ٔتىا ييشىبػّْهيوفى عىلىٍيًهٍم. فػىنػىعيوذي بًاىللًَّو ًمٍن ًفنتى

 عن ذىاب العلم كأساس علـو اإلسبلـ كتاب ا كسنة رسولو، كقد أخرب ا١تصطفى 
 ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍقًبضي الًعٍلمى انًٍتزىاعنا يػىٍنتىزًعيوي ًمنى الًعبىاًد، كىلىًكٍن يػىٍقًبضي الًعٍلمى بًقىٍبًض العيلىمىاًء،»فقاؿ: 

، فىضىلُّوا  ، فىسيًئليوا فىأىفٍػتػىٍوا بًغىٍَتً ًعٍلمو متفق «كىأىضىلُّواحىىتَّ ًإذىا دلٍى يػيٍبًق عىاًلمنا اٗتَّىذى النَّاسي ريءيكسنا جيهَّاالن
 عليو.

كلقلة علمهم اتبعوا ا١تتشابو، كتركوا اكم، كما قاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو: 
)سيأيت ناس ٬تادلونكم بشبهات القرآف، فخذكىم بالسنن فإف أصحاب السنن أعلم بكتاب 

 ا عز كجل( .

جهة اٞتهل بالشرع فإف من صفات ا١تبتدعة الزيغ، كقلة العلم، كاتباع ا١تتشابو، فمن 
 حصل ٢تم الزيغ، فًتكوا األدلة اكمة كاتبعوا ا١تتشابو فقادىم ذلك إذل االبتداع.

 كفركع جهل ا١تبتدعة بالشريعة كثَتة كمتنوعة منها:

 .اٞتهل باٟتديث النبوم كٔتراد النيب  -ُ

 اٞتهل باْلثار الواردة عن السلف رٛتهم ا. -ِ

 اٞتهل ٔتقاصد الشريعة. -ّ

 اٞتهل بكبلـ العرب كلغتهم. -ْ
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اٞتهل بقواعد العلـو كأصو٢تا، كا١تطلق كا١تقيد كالعاـ كا٠تاص، كالناسخ كا١تنسوخ،  -ٓ
 كآّمل كا١تبُت.

 األخذ باألحاديث كاْلثار كالنقوالت الواىية، كا١تكذكبة. -ٔ

ة أخذ األدلة الشرعية ٣تزأة عن بعضها، كعدـ تصور الشريعة صورة كاحدة متكامل -ٕ
 متصلة.

 جعل كبلمهم كأصو٢تم ىي اكمة، ككبلـ الشارع ىو ا١تتشابو آّمل. -ٖ

 

 ثالثاً: إتباع العوائد:

 وىي على أقسام:

على طريقة أكلئك الذين حكى ا عنهم }كىكىذىًلكى مىا  اتباع اآلباء والمشائخ: -1
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى يًف قػىٍريىةو مّْن نًَّذيرو ًإالَّ قىاؿى  ميتػٍرىفيوىىا ًإنَّا كىجىٍدنىا آبىاءنىا عىلىى أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى آثىارًًىم  أىٍرسى

، كىذا ىو التقليد ا١تذمـو الذم يقود صاحبو إذل االستناف بآراء كأقواؿ  ِّمٍُّقتىديكفى {الزخرؼ
الرجاؿ، كطرح ا٢تدل الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو، التقليد الذم يطرح 

 حبو بو اٟتق، كيعتنق بسببو الباطل.صا

كمن أمثلة ذلك: الغلو تعظيم الشيوخ، تعظيمان ٬تعلهم يف منزلة من ال يساؿ عما يقوؿ. 
 أك يفعل، كما تفعل الصوفية كالشيعية كا١تتفلسفة.

حىت أف عبارة )من اعًتض فقد انطرد( من ا١تسلمات عند ا١تريدين كالسالكُت أتباع 
 الشيعة ٔتنزلة النيب، ككبلمو إما كحيان أك كالوحي. الصوفية. كاإلماـ عند
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 اتباع المذىب والطائفة: -2

، الذم قاد إذل بدع كثَتة، إذ إف أكثر فرؽ ا١تبتدعة تضع  كىو أيضان من التقليد ا١تذمـو
لنفسها أصوالن كقواعد بدعية عقلية كا١تعتزلة، أك ذكقية كالصوفية، فمن تقيد ّٔذه األصوؿ 

 هو عندىم ا١تؤمن، كمن خالفها فهو الكافر أك الفاسق.كسار عليها، ف

بل رٔتا جعل ذلك ا١تبتدع طائفتو ىم أىل السنة كاٞتماعة، كمن خالفها فهو من أىل 
البدع. كبذلك تنتشر البدع يف أغمار الناس، كيف من التبس عليو اٟتق بالباطل أك اتبع ىواه 

 كظنو.

، من أكرب ا١تنكرات كأعظم ارمات، بل ىو كإتباع ا١تذاىب كالطوائف يف اٟتق كالباطل
مسلك اليهود كما قاؿ ا عنهم: }كىلىمَّا جىاءىيٍم ًكتىابه مٍّْن ًعنًد الٌلًو ميصىدّْؽه لّْمىا مىعىهيٍم كىكىانيواٍ 

لىٍعنىةي اللَّو عىلىى اٍلكىاًفرًينى ًمن قػىٍبلي يىٍستػىٍفًتحيوفى عىلىى الًَّذينى كىفىريكٍا فػىلىمَّا جىاءىيم مَّا عىرىفيوٍا كىفىريكٍا بًًو فػى 
 .[ٖٗ:البقرة] {

فوصف اليهود: أهنم كانوا يعرفوف اٟتق قبل ظهور الناطق بو كالداعي كإتباع ا١تذاىب 
 كالطوائف يف اٟتق كالباطل، من أكرب ا١تنكرات كأعظم ارمات، بل ىو مسلك اليهود.

ادكا لو، كأهنم ال يقبلوا اٟتق إال من فلما جاءىم الناطق بو من غَت طائفة يهوكهنا دل ينق
 الطائفة اليت ىم منتسبوف إليها، مع أهنم ال يتبعوف ما لزمهم يف اعتقادىم.

كىذا يبتلى بو كثَت من ا١تنتسبُت إذل طائفة معينة يف العلم أك الدين من ا١تتفقهة أك 
فإهنم ال يقبلوف  - غَت النيب  -ا١تتصوفة أك غَتىم، أك إذل رئيس معظم عندىم يف الدين 

 من الدين رأيان كركاية إال ما جاءت بو طائفتهم.
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 إتباع العادة والعرف والشائع: -3

كىذا من أسوء أنواع التقليد، إذ يظن البعض أف األمر ا١تبتدع إذا جرت بو العادة بُت 
ؽ إليو الناس أك أصبح عرفان عندىم، أك شاع كانتشر يف الناس فإنو ال يقبل ا١تعارضة كال يتطر 

 النقض.

بل ٦تا يزيد ىذا األمر سوءان: أف يعتقد أف ٣ترد االعتياد على الفعل ككونو أصبح شائعان 
متعارفان عليو يكسبو شرعية ٕتيز فعلو مع أنو من ا١تعلـو الثابت يف الشريعة أف شيوع الفعل ال 

ن البدع على أهنا يدؿ على جوازه، كمع ذلك فإف كثَتان من العامة كأشباىهم، يعتنقوف كثَتان م
 سنن، بسبب عمومها كشهرهتا كاستدامة مبتدعيها لفعلها.

بل ك٭تتجوف بذلك على كوهنا سننان، أك بدعان حسنة، ك٬تعلوف ذلك اٞتارم كالشائع بُت 
 كاضحة. الناس إٚتاعان ال تصح ٥تالفتو، كلو كانت مباينتو للسنة جلية

 قاؿ شيخ اإلسبلـ يف مثل ىذا االحتجاج:

ف يعتمد ا١تؤمن العادل على عادات، أكثر من اعتادىا عامة، أك من قيدتو العامة، ).. فكي
أك قـو مًتأسوف باٞتهالة، دل يرسخوا يف العلم كال يعدكف من أكرل األمر كال يصلحوف 
للشورل، كلعلهم دل يتم إٯتاهنم با كبرسولو، أك قد دخل معهم فيها ْتكم العادة قـو من 

ركية أك لشبهة أحسن أحوا٢تم فيها أف يكوف فيها ٔتنزلة آّتهدين من أىل الفضل، من غَت 
 األئمة كالصديقُت.

كاالحتجاج ٔتثل ىذه اٟتجج، كاٞتواب عنها معلـو أنو ليس من طريقة أىل العلم،    
كلكن لكثرة اٞتهالة قد يستند إذل مثلها خلق كثَت من الناس، حىت من ا١تنتسبُت إذل العلم 

 [.ٖٗص ِضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم: جكالدين.."]اقت

ك٭تتجوف على صحة البدعة كمشركعيتها، بالتجارب كأف يقاؿ: بأف الدعاء عند قبور      
 الصاٟتُت مستحب أك جائز؛ لكونو ثبت بالتجربة أنو يستجاب لئلنساف عندىا.
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عتزلة، من خبلؿ كما استطاعت ا١ت  أو سكوتهم عنها: البدعةأخذ أىل السلطة ب -4
 التأثَت على خلفاء بٍت العباس، أف ينشركا بدعهم كيرغموا الناس على األخذ ّٔا، كاعتقاىا،
كما انتشرت بدع ا٠توارج يف خراساف، كبدع القرامطة يف البحرين، كبدع الشيعة يف اليمن 

 كإيراف.

اف معاند فاجر، قاؿ البللكائي: ).. كمقالة أىل البدع دل تظهر إال بسلطاف قاىر أك بشيط
يضل الناس خفيان ببدعتو، أك يقهر ذاؾ بسيفو كسوطو أك يستميلو ٔتالو ليضلو عن سبيل ا 

 ٛتية لبدعتو كذبان عن ضبللتهن لَتد ا١تسلمُت على أعقأّم كيفتنهم عن أدياهنم..( .

 

ًف ًإفَّ ًمنى اٍلبػىيىا»:كقد قاؿ ا١تصطفى  كون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان:  -5
 متفق عليو. « لىًسٍحرنا

فيأيت ا١تبتدع بكبلـ يشبو بالسحر، إذ يغلب على النفس حىت ٭توؿ الشيء عن حقيقتو 
كيصرفو عن جهتو، ألف يف ٖتسُت الكبلـ كٖتبَت األلفاظ كٕتميل األساليب تزيينان للباطل 

 كٖتسينان للبدع.
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 هم:ومن األدلة والشبو التي يستدل بها أىل البدع على بدع

ـً سينَّةن حىسىنىةن فػىلىوي أىٍجريىىا كىأىٍجري مىٍن عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه : »قوؿ النيب  ٍسبلى مىٍن سىنَّ يًف اإٍلً
ـً سينَّةن سىيّْئىةن كىافى عىلىٍيًو كًٍزريىىا كى   كًٍزري مىنٍ ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقي ى ًمٍن أيجيورًًىٍم شىٍيءه كىمىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى

 .«عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقي ى ًمٍن أىٍكزىارًًىٍم شىٍيء

 والرد عليهم من وجوه:

: )كينَّا يف صدر النهارعند رىسيوًؿ اللًَّو  أواًل: سبب نزول الحديث:  عىن جرير قىاؿى
لًّْدم السُّييوًؼ عىامَّتػيهيٍم ًمٍن ميضىرى بىٍل كيلُّهيٍم ًمٍن ميضىرى فىجىاءىهي قػىٍوـه عيرىاةه ٣تيٍتىاِّب النّْمىاًر أىًك اٍلعىبىاًء ميتػىقى 

ـى فىصىلَّى  فػىتىمىعَّرى كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو  الن فىأىذَّفى كىأىقىا ًلمىا رىأىل ًًٍّٔم ًمنى اٍلفىاقىًة فىدىخىلى مثيَّ خىرىجى فىأىمىرى ًببلى
: )يىا أىيػُّهىا النَّاسي  اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو( ًإذلى آخىًر اٍْليىًة مثيَّ خىطىبى فػىقىاؿى

 غىدو(،)ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رقيبا( كىاٍْليىةي الَّيًت يًف اٟتٍىٍشًر )اتػَّقيوا اللَّوى كىٍلتػىٍنظيٍر نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت لً 

ٍرًًه حىىتَّ قىاؿى كىلىٍو ًبًشقّْ تىصىدَّؽى رىجيله ًمٍن ًدينىارًًه ًمٍن ًدرٍ  ًو ًمٍن ثػىٍوبًًو ًمٍن صىاًع بػيرًّْه ًمٍن صىاًع ٘تى ٫تًى
ٍرىةو،   ٘تى

 قىاؿى فىجىاءى رىجيله ًمنى اأٍلىٍنصىاًر ًبصيرَّةو كىادىٍت كىفُّوي تػىٍعجىزي عىنػٍهىا بل قد عجزت، 

 طىعىاـو كىثًيىابو حىىتَّ رىأىٍيتي كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو  قىاؿى مثيَّ تػىتىابىعى النَّاسي حىىتَّ رىأىٍيتي كىٍومىٍُتً ًمنٍ 
ـً سينَّةن حىسىنىةن فػىلىوي أىٍجريىىا كىأىٍجري : »يػىتػىهىلَّلي كىأىنَّوي ميٍذىىبىةه فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  مىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى

ـً سينَّةن سىيّْئىةن  مىٍن عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقي ى ًمٍن  أيجيورًًىٍم شىٍيءه كىمىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى
رىكىاهي « . كىافى عىلىٍيًو ًكٍزريىىا كىًكٍزري مىٍن عىًملى ًّٔىا ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػىنػٍقي ى ًمٍن أىٍكزىارًًىٍم شىٍيء

 ميسلم.

 فالصدقة من دين ا كليست من البدع.

 ،، أما السنة السيئة ىي غَت طريق النيب طريق النيب فالسنة اٟتسنة: ىي 
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كال شك كال ريب أف السنة شيء كالبدعة شيء مغاير، أال كإف تقسيم البدعة إذل حسنة 
إذ قاؿ: " كل بدعة ضبللة، ككل ضبللة يف النار ".ركاه النسائي  كسيئة ٥تالف لقولو 

، كلو أنزلنا قولو بدعة  حسنة يف ىذا اٟتديث ١تا صح قولو، إذ  كالبيهقي. فكل تفيد العمـو
 ضبللة، ككل ضبللة يف النار "؟! -حسنة–كيف يقاؿ " كل بدعة 

 

التحسُت كالتقبيح كالدعوة إذل ا٢تيدل أك استناف سنة ا٠تَت، أك إ٬تاد السنة اٟتسنة،   ثانياً:
 كل ذلك البد أف يكوف مضبوطان بالضوابط الشرعية الثابتة،

إطبلقو بل ىو مضبوط بكونو مشركعان، فإف دل يكن لو أصل فاستناف ا٠تَت ليس على 
 شرعي معترب يدؿ عليو، فهو ابتداع كضبلؿ، حىت كلو كاف يف ذاتو فعل خَت.

فمثبلن قراءة الفاٖتة تعترب يف ذاهتا من أفعاؿ ا٠تَت، لكن ٗتصي  قراءهتا لؤلموات من 
ن حيث ا٢تيئةي كالزماف، أصبح من البدع، ألف فعل ا٠تَت ىذا ١تٌا دل يكن لو أصل من الشرع، م

البدع كا١تنكرات، كىكذا سائر البدع ادثة يف دين ا، كليس اعتبار ا٠تَتية يف عمل من 
 األعماؿ كاؼو يف جعل ىذا العمل مشركعان، 

أما استحساف العقل أك الذكؽ لفعل من األفعاؿ ال يكوف مربران إلهحداثو كاعتباره سنة 
ذلك، من غَت نظر إذل حكم الشارع النفرط عقد الشريعة، كلقاؿ كل حسنة، ألنو لو اعترب 

 من شاء ما شاء، كلفعل كل إنساف ما أمبله عليو عقلو أك ذكقو.

ـً سينَّةن حىسىنىةن  ٍسبلى ـً سينَّةن  -الصدقة –كقد يقوؿ قائل: " مىٍن سىنَّ يف اإٍلً فهل يف اإٍلًٍسبلى
ـً سينَّةن سىيّْئىةن" أم أخرب عنها اإلسبلـ  : " شىٍيءه سىيّْئىةن؟". فيقاؿ لو قولو  كىمىٍن سىنَّ يف اإٍلًٍسبلى

أهنا سنة سيئة، فالقتل ا١تتعمد بغَت حق ىي من السنن السيئة اليت حذر منها اإلسبلـ كغٌلظ 
العقوبة على فاعلها فمن أحيا سنة القتل بغَت حق يف منطقة فلو كزرىا ككزر من عمل ّٔا إذل 

 يـو القيامة.
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 : "نعم البدعة ىذه". عمر بن الخطاب  قولمن ىذه اآلثار التي يستدلون بها و 

ىو ٚتىٍع الناس لصبلة الًتاكيح على إماـ و كاحد، كنصو عند البخارم  أما سبب قولو 
: خىرىٍجتي مىعى عيمىرى ٍبًن ا٠تىطَّاًب  لىةن يًف بسنده عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍبدو القىارًمّْ، أىنَّوي قىاؿى ، لىيػٍ

ىٍسًجًد، فىًإذىا النَّاسي أىٍكزىاعه ميتػىفىرّْقيوفى، ييصىلّْي الرَّجيلي لًنػىٍفًسًو، كىييصىلّْي الرَّجيلي فػى 
ييصىلّْي رىمىضىافى ًإذلى ا١ت

 : مثيَّ عىزىـى، « أىٍمثىلى  ًإشلّْ أىرىل لىٍو ٚتىىٍعتي ىىؤيالىًء عىلىى قىارًئو كىاًحدو، لىكىافى »ًبصىبلىتًًو الرٍَّىطي، فػىقىاؿى عيمىري
لىةن أيٍخرىل، كىالنَّاسي ييصىلُّوفى ًبصىبلىًة قىارًئًًهٍم،  ، مثيَّ خىرىٍجتي مىعىوي لىيػٍ قىاؿى فىجىمىعىهيٍم عىلىى أيِّبىّْ ٍبًن كىٍعبو

 : رًيدي آًخرى اللٍَّيًل كىكىافى يي « نًٍعمى الًبٍدعىةي ىىًذًه، كىالَّيًت يػىنىاميوفى عىنػٍهىا أىٍفضىلي ًمنى الَّيًت يػىقيوميوفى »عيمىري
 .النَّاسي يػىقيوميوفى أىكَّلىوي 

 

ن البدع بهذا الحديث منقوض بما يلي:   واحتجاج محسِّ

، حينما ٚتع الناس يف الًتاكيح على إماـ و كاحدو مأخوذه من فعلو أف فعل عمر  أوالً :
 سيوؿى اللًَّو ، كما ركل البخارم كغَته عن عائشة رضي ا عنها أخربت: أىفَّ رى  خىرىجى

 ، ىٍسًجًد، فىصىلَّى رًجىاؿه ًبصىبلىتًًو، فىأىٍصبىحى النَّاسي
لىةو ًمٍن جىٍوًؼ اللٍَّيًل، فىصىلَّى يف ا١ت ذىاتى لىيػٍ

ثػيرى أىٍىلي ا ، فػىتىحىدَّثيوا، فىكى ىٍسًجًد ًمنى فػىتىحىدَّثيوا، فىاٍجتىمىعى أىٍكثػىري ًمنػٍهيٍم، فىصىلٍَّوا مىعىوي، فىأىٍصبىحى النَّاسي
١ت

لىًة الثَّالًثىًة، فىخىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  ىٍسًجدي عىٍن اللَّيػٍ
لىةي الرَّابًعىةي عىجىزى ا١ت ، فىصىلٍَّوا ًبصىبلىتًًو، فػىلىمَّا كىانىًت اللَّيػٍ

: أىٍىًلًو حىىتَّ خىرىجى ًلصىبلىًة الصٍُّبًح، فػىلىمَّا قىضىى الفىٍجرى أىقٍػبىلى عىلىى النَّاًس، فػىتىشى  أىمَّا »هَّدى، مثيَّ قىاؿى
 « بػىٍعدي، فىًإنَّوي دلٍى ٮتىٍفى عىلىيَّ مىكىانيكيٍم، لىًكٍتّْ خىًشيتي أىٍف تػيٍفرىضى عىلىٍيكيٍم، فػىتػىٍعًجزيكا عىنػٍهىا

، ففي ىذا اٟتديث الن  الصريح على أف الناس اجتمعوا على إماـ و كاحدو يف عهده 
 أف تفرض عليهم. بأمتو، كخشية ن منو  ، كأنو إ٪تا ترؾ ذلك رأفة ن كبفعلو 
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ًذًه(، ينصرؼ إذل البدعة اللغوية ال  ثانياً: أف قوؿ عمر رضي ا عنو: )نًٍعمى الًبٍدعىةي ىى
 الشرعية، كذلك ألف صبلة الًتاكيح ٚتاعة قد ثبت فعلها ٚتاعة ن على إماـ كاحد يف عهده 

  من باب اللغة.فبل ٯتكن أف يسمي عمر ىذه السنة الثابتة بدعة إال

ٯتدح البدع كيزينها كىو الفاركؽ الذم كافق قولو قوؿ ا يف أربعة  كال ييتصور أنو 
!  مواضع كما ىو معلـو

 

أنو يرد يف استعماؿ الصحابة بعض ا١تصطلحات الشرعية ٔتعانيها األصلية يف لغة  :ثالثاً 
اؿ: إذا ن تكفى ٫تك : )أجعل لك صبليت كلها، قللنيب  العرب، كقوؿ أيِّب بن كعب 

 كيغفر لك ذنبك( .

كمراده بقولو صبليت: " دعائي "، كما يف الركاية األخرل للحديث أال أجعل دعائي لك  
 كلو(.

 

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ) ... أكثر ما يف ىذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، 
عم كل ما فيعل ابتداء ن من كىذه تسمية لغوية ال تسمية شرعية، كذلك أف البدعة يف اللغة ت
، كأما البدعة الشرعية فما دل يدؿ عليو دليل شرعي  مث ذلك  -إذل أف قاؿ  -غَت مثاؿو سابق و

دل يرد  العمل الذم دؿ عليو الكتاب كالسنة ليس بدعة يف الشريعة، كقد عيلم أف قوؿ النيب 
عمل مبتدأ، كإ٪تا أراد ما  بو كل عمل مبتدأ، فإف دين اإلسبلـ بل كل دين جاء بو الرسل فهو

(.]اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب ابتدئ من األعماؿ اليت دل يشرعها ىو 
 [.ٓٗص ِاٞتحيم: ج

 



 
 

117 

 فيخالفو بقول غيرىما؟! ثّم أال يحذر من يسمع كالم اهلل وكالم رسولو 

سم يرل كانقسم الناس إذل قسمُت قذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف ٣تموع الفتاكل: "
العمرة يف أشهر اٟتج كىو ما يسمى التمتع، كقسم ال يرل اٍلعيٍمرىة يًف أىٍشهيًر اٟتٍىجّْ كال ٯتكن 

 الناس منها كىكىافى يف ذىًلكى نػىٍوعه ًمٍن اٞتٍىٍهًل كىالظٍُّلًم. 

ًو ٍبًن عيمىرى كىغىٍَت٫ًًتىا جىعىليوا فػىلىمَّا رىأىل ذىًلكى عيلىمىاءي الصَّحىابىًة كىعىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىبَّاسو كىعىٍبًد اللَّ 
. . كىٮتيٍربيكفى النَّاسى أىفَّ النَّيًبَّ يػيٍنًكريكفى ذىًلكى كىيىٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلميتػٍعىًة اتػّْبىاعنا ًلسينًَّة رىسيوًؿ اللًَّو 
نىاًظريىيٍم ٔتىا تػىوى٫تَّىوي عىلىى أىِّب بىٍكرو كىعيمىرى أىمىرى ًّٔىا أىٍصحىابىوي يًف " حىجًَّة اٍلوىدىاًع " فىصىارى بػىٍعضي النَّاًس يػي 

: إفَّ أىِّب دلٍى ييرًٍد ذىًلكى كىالى كى  : إفَّ أىبىاؾ كىافى يػىنػٍهىى عىنػٍهىا فػىيػىقيوؿي افى فػىيػىقيوليوفى لًعىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى
ى ٢تىيٍم أىفَّ  . فػىبػىُتَّ عيمىري قىصىدى أىٍمرى النَّاًس بًاأٍلىٍفضىًل الى ٖتىٍرصلى يىٍضًربي النَّاسى عىلىيػٍهىا كى٨تىٍوى ذىًلكى

 اٍلمىٍفضيوًؿ كىعيمىرى إ٪تَّىا أىمىرىىيٍم بًااًلٍعًتمىاًر يًف غىٍَتً أىٍشهيًر اٟتٍىجّْ..

ـً عيمىري يػينىازًعيونىوي يف ذىًلكى فػىيػىقي  ى ٢تىيٍم مىٍعٌتى كىبلى وؿي ٢تىيٍم: فػىقىدّْريكا فىكىافى عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى إذىا بػىُتَّ
. أىٍمرى رىسيوًؿ اللًَّو  أىحىقُّ أىٍف تػىتًَّبعيوهي أىـٍ عيمىري كىكىذىًلكى كىافى عىٍبدي اللًَّو ٍبني  أىفَّ عيمىري نػىهىى عىٍن ذىًلكى

ى ٢تىيٍم سينَّةى النَّيبّْ  عىلىى أىِّب بىٍكرو كىعيمىرى فػىيػىقيوؿي ٢تىيٍم: يف ٘تىىتًُّعًو يػيعىاًرضيونىوي ٔتىا تػىوى٫تَّيوهي  عىبَّاسو إذىا بػىُتَّ
كىتػىقيوليوفى قىاؿى أىبيو  ييوًشكي أىٍف تػىٍنزًؿى عىلىٍيكيٍم ًحجىارىةه ًمٍن السَّمىاًء. أىقيوؿي لىكيٍم: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

ًد أىٍف يػيعىاًرضى سينَّةى رىسي  ي ٢تىيٍم أىنَّوي لىٍيسى أًلىحى . يػيبػىُتّْ بًقىٍوًؿ أىحىدو ًمٍن النَّاًس مىعى  وًؿ اللًَّو بىٍكرو كىعيمىري
ٍكرو أىفَّ أيكلىًئكى اٍلميعىاًرًضُتى كىانيوا ٮتيًٍطئيوفى عىلىى أىِّب بىٍكرو كىعيمىرى كىىيٍم سىوىاءه كىانيوا عىًلميوا حىاؿى أىِّب بى 

ٍعلي  بًقىٍوًؿ أىحىدو ًمٍن  وـى ًمٍن سينًَّة رىسيوًؿ اللًَّو كىعيمىرى أىـٍ أىٍخطىئيوا عىلىٍيًهمىا لىٍيسى أًلىحىًد أىٍف يىٍدفىعى اٍلمى
ا ميتػَّفىقه عىلىٍيًو ا٠تٍىٍلًق بىٍل كيلُّ أىحىدو ًمٍن النَّاًس فىًإنَّوي يػيٍؤخىذي ًمٍن قػىٍولًًو كىيػيتػٍرىؾي إالَّ رىسيوؿى اللًَّو  . كىىىذى

 [.ُٖص ِٔبػىٍُتى عيلىمىاًء اأٍليمًَّة كىأىًئمًَّتهىا".]مج الفتاكل: ج
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 والخلل يدخل على العمل المشروع من ست جهات:

الذكر اٞتماعي بصوت كاحد، أك ٖتريك الرؤكس أك األجساد بطريقة ك(. الكيفية: 1
 معينة أثناء الذكر، فالذكر مشركع يف األصل كلكن دخلت عليو البدعة الكيفية.

 .، أك عند دخوؿ ا١تقابركأف ٮتص  صبلة عند نزكؿ ا١تطر(. السبب: 2

كما يف األضحية حدد الشرع ّٔيمة األنعاـ ]اإلبل، البقر، الغنم[ فمن (. الجنس: 3
دل  ضٌحى بدجاجة أك غزاؿ، فقد أتى ببدعة حيث أدخل يف جنس ما حدده الشرع ما

 ٭تدده.

عدد األذكار اددة يف ك يف العباداتكأف يزيد أك يينق    (. العدد أو المقدار:4
 ك٨توىا. كاألذكار بعد الصبلة  ،الشرع

 .بصياـ بقياـ أك يومان معينة كمن ٮتص  ليلة   (. الزمان:5

، أك االعتكاؼ يف الكهوؼ كا١تناطق (. المكان: 6 كالطواؼ خارج حدكد اٟتـر
 .ا١تهجورة

 

 ومن األمثلة المعاصرة على البدع:

ات كعند قراءة الفاٖتة على األمو ، ا١توالد النبوية ،قبل األذاف كبعده الصبلة على النيب      
، أك عند عقد النكاح، قراءة سورة يس للموتى، صبلة الظهر بعد اٞتمعة، مسح الرقبة القبور

يف الوضوء، التمجيد كالتسميع يف اْلذاف، تلقُت ا١تيت، قوؿ ربنا كلك اٟتمد كالشكر بعد 
 أدخلتها ا١تبتدعة كا١تتصوفة بُت ا١تسلمُت.الرفع من الركوع،.. كغَتىا من البدع اليت 
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 البدع: بعضعلى  لردا

 قبل األذان وبعده. الصالة على النبي  -
قاؿ: ))مىٍن صىلَّى  قبل األذاف كبعده فيستدلوف أف النيب  أما قو٢تم الصبلة على النيب 

 عىلىيَّ كىاًحدىةن صىلَّى ا عىلىٍيًو عىٍشرنا(( ركاه مسلم.

 " فأتى أحدىم ىجومان على الشيخ يقوؿ لو: "انتم تكرىوف النيب

 فقاؿ لو الشيخ: "كدل؟".

 ".قاؿ: "ألنكم ٘تنعوننا من الصبلة على النيب 

 فقاؿ لو الشيخ: "أريد أف تعلمٍت األذاف، فأنا أقوؿ كأنت تصحح رل".

 فبدأ الشيخ يقوؿ: "ا أكرب ا أكرب"، مث قاؿ: "صحيح يا بٍت".

 قاؿ: "نعم".

أف ال إلو إال ا"، مث قاؿ: "صحيح يا  مث أكمل الشيخ: "أشهد أف ال إلو إال ا، أشهد
 بٍت".

 فقاؿ: "نعم".

 رسوؿ ا،.."، مث أكمل الشيخ: "أشهد أف ٤تمد 

 ىنا". فقاطعو ا١تبتدع قائبلن لو: "ال ٬توز أف تصلي على النيب 

 ؟"فقاؿ لو الشيخ: "دلى ىل تكره أف أصلي على النيب 

 أف نصلي عليو ىنا"دل يعلمنا  فقاؿ ا١تبتدع: "ال كلكن النيب 

 أف نصلي عليو ىناؾ". فقاؿ لو الشيخ: "كدل يعلمنا النيب 
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 الموالد النبوية. -
 !"كىكذا يف بدعة ا١تولد إذ أكقفنا أحد ا١تبتدعة يقوؿ لنا: "انتم تكرىوف النيب 

 فقلنا لو: "كدل؟".

ككل ضبللة يف قاؿ: "أنتم ٘تنعوننا من عمل ا١توالد كتقولوف إف ذلك بدعة ككل بدعة ضبللة 
 النار،

 .كالذم ال يعمل مولد يكره النيب 

 فأجاب: "ال"، النيب  فقلنا لو: "نعم ا١توالد بدعة، مث سألناه ىل الصحابة يكرىوف 

 مولد نبوم؟". فقلنا لو: "كىل كاف الصحابة 

 قاؿ: "ال"!

 كال نعمل ا١توالد، فبهت كذىب". ٨تب النيب  فقلنا لو: "٨تن مثل الصحابة 

، كال التابعُت كال دل يعمل تلك البدعة اليت يعملها، كدل يعملها الصحابة  فإذا كاف النيب 
 علماء أىل السنة كاٞتماعة، أفأنت أعلم منهم؟!

 كىكذا يف الرد على باقي البدع.
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 يف اجلٕت ادلٛحذيٓفصً فيّب أعذٖ اهلل ٌعببدٖ 
 ليوا الصَّاٟتًىاًت أيكلىًئكى ٢تىيٍم مىٍغًفرىةه كىأىٍجره كىًبَته﴾﴿ًإالَّ الًَّذينى صىبػىريكا كىعىمً قاؿ تعاذل: ]
 [.ُُ]ىود:

: ﴿ كىسىارًعيوٍا ًإذلى مىٍغًفرىةو مّْن رَّبّْكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت قاؿ 
بُّ لًٍلميتًَّقُتى ، الًَّذينى يينًفقيوفى يًف السَّرَّاء كىالضَّرَّاء كىالٍ  كىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاًس كىالٌلوي ٭تًي

ٍم كىمىن اٍلميٍحًسًنُتى ، كىالًَّذينى ًإذىا فػىعىليوٍا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوٍا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكٍا الٌلوى فىاٍستػىٍغفىريكٍا ًلذينيؤًًّ 
ٍم يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإالَّ الٌلوي كىدلٍى ييًصرُّكٍا عى  لىى مىا فػىعىليوٍا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى ، أيٍكلىػًئكى جىزىآؤيىيم مٍَّغًفرىةه مّْن رًَّّّْٔ

اًلًدينى ًفيهىا كىنًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلُتى ﴾ ]آؿ عمراف:   -ُّّكىجىنَّاته ٕتىٍرًم ًمن ٖتىًٍتهىا األىنٍػهىاري خى
ُّٓ.] 

)) أما ترضوف أف  : ؿ قاؿ: قا كيف الصحيحُت من حديث عبدا بن مسعود  
تكونوا ربع أىل اٞتنة؟ (( فكربنا مث قاؿ : )) أما ترضوف أف تكونوا ثلث أىل اٞتنة؟ (( فكربنا 
مث قاؿ: )) أما ترضوف أف تكونوا شطر أىل اٞتنة؟ كسأخربكم عن ذلك ما ا١تسلموف يف 

 . تفق عليوالكفار إال كشعرًة بيضاء يف ثور أسود أك كشعرًة سوداء يف ثور أبيض (( م

: )) أىل اٞتنة عشركف كمائة صف كىذه األمة منها  قاؿ : قاؿ  كعن بريدة  
 ٙتانوف صفان(( ركاه أٛتد كالًتمذم كإسناده على شرط الصحيح.

 ىذا  كأكؿ    زمػرة    فوجوىهػم                كالبدر  ليل  الست  بعد ٙتػاف

 يف  األفق   تنظره  بو  العينػػاف كالزمرة  األخرل  كأضوإ كوكب               

 ىذا  كأك٢تم  دخوال  خَت خلػػق                ا   من  قد  خػٌ    بالقػرآف

 كاألنبيػاء   علػى  مراتبهم   مػن                 التػفضيل  تلك  مواىب  ا١تناف

 ّتنػاف ىذا   كأمة  أٛتد  سبػاؽ باقػي                 ا٠تلق  عند   دخو٢تػم  
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 كأحقهػم  بالسبػق  أسبقهم اذل                 اإلسبلـ   كالتصديق   بالقػرآف

 السابقوف  ىم  كقد  كانػوا ىنا                أيضا  أكرل  سبق اذل االحساف

 ككذا  الشهيػد  فسبقو   متيقن                 كىو  اٞتػدير  بذلك االحساف

نَّاًت النًَّعيًم ، ثػيلَّةه ًمنى  قاؿ تعاذل : ﴿ كىالسَّابًقيوفى  السَّابًقيوفى ، أيكلىًئكى اٍلميقىرَّبيوفى ، يف جى
ٍيًهٍم اأٍلىكًَّلُتى ، كىقىًليله ًمنى اٍْلىًخرًينى ، عىلىى سيريرو مىٍوضيونىةو ، ميتًَّكًئُتى عىلىيػٍهىا ميتػىقىابًًلُتى ، يىطيوؼي عىلى 

أىبىارًيقى كىكىٍأسو ًمٍن مىًعُتو ، الى ييصىدَّعيوفى عىنػٍهىا كىالى يػيٍنزًفيوفى ، كىفىاًكهىةو ٦تَّا ًكٍلدىافه ٥تيىلَّديكفى ، بًأىٍكوىابو كى 
أىٍمثىاًؿ اللٍُّؤليًؤ اٍلمىٍكنيوًف ، جىزىاءن ٔتىا كىا ًم طىٍَتو ٦تَّا يىٍشتػىهيوفى ، كىحيوره ًعُته ،كى يػَّريكفى ، كىٟتٍى نيوا يػىتىخى

 [.ِْ-َُيػىٍعمىليوفى ﴾ ]الواقعة: 

: )) كعدشل رِّب أف يدخل اٞتنة من أميت سبعُت ألفان بغَت حساب مع  كقاؿ رسوؿ ا 
كل ألف سبعوف ألف ال حساب عليهم كال عذاب كثبلث حثيات من حثيات رِّب(( ركاه 

 أٛتد كقاؿ األلباشل صحيح.

د فهل من مشٌمر للجنة: ىي كرب الكعبة نور يتؤلأل كر٭تانة هتتز كهنر مطرد كقصر مشي
كفاكهة كثَتة ال مقطوعة كال ٦تنوعة ال صيفا كال شتاءا ، ىي دار الشهداء كالصاٟتُت كاألنبياء 
ا١تقربُت كاألبرار كا١تخلصُت ، ىي جنة ا٠تلد كدار السبلـ كجنة ا١تأكل كدار اٟتيواف ، فيها 

خطوف العباد ا١تنعَّموف الذين يأكلوف كال يتغوطوف كيشربوف كال يبولوف كيتطيبوف كال يتم
يسعدكف فبل يشقوف كيصحوف فبل ٯترضوف يضحكوف فبل يبكوف يشبوف فبل يهرموف ٭تيوف 

 فيها فبل ٯتوتوف.

فيها السرر مرفوعة كاألكواب موضوعة كالنمارؽ مصفوفة كالزراِّبُّ مبثوثة ، فيها ما    
 تشتهيو االنفس كتلذ األعُت كتأنس بو القلوب ، ليس فيها ىم كال غم كال كدر كال ضيق
عيش ، كعد ا ا١تؤمن فيها فقاؿ ﴿ًإفَّ لىكى أىالَّ ٕتىيوعى ًفيهىا كىالى تػىٍعرىل، كىأىنَّكى الى تىٍظمىأي ًفيهىا كىالى 
تىٍضحىى﴾ ﴿الى يػىرىٍكفى ًفيهىا مشىٍسنا كىالى زىٍمهىرًيرنا﴾ أم ليس عندىم حر مزعج كال برد مؤدل، ينسى 
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ح اٞتميل سابق مبلحتو فهم ّتماؿ سيدنا يوسف فيها ا١تعوؽ أعاقتو كالذميم ذمامتو كيستقب
 أما بواطنهم فسقوا شرابا طهورا طهرىم من اٟتسد كالغل كاٟتقد كاألذل كسائر ،

األخبلؽ الرديئة، يلهموف التسبيح كالتحميد كما يلهموف النفس، يرتقي العبد فيها فيقوؿ: ٦تا 
بشرة، فيها اٟتور العُت ذاؾ؟ فيقاؿ:"باستغفار كلدؾ لك"، كجوىهم مسفرة ضاحكة مست

 كالنعيم ا١تقيم فيا راغبا يف اٞتناف كطالبا لرضا الرٛتن:

 لو كنت تدرم من خطبت  كمن     طلبػػت  بذلت  ما  ٖتوم  من األٙتاف

 أك  كنت  تدرم   أين  مسكنػها     جعلت السعي منك ٢تا على األجفاف

 تكن   بالوانػي  كلقد كصفت طريق مسكنها فاف     رمت   الوصػاؿ  فبل  

 أسرع كحدث السَت جهدؾ  ا٪تا      مسػػراؾ     ىذا      سػاعة     لزمػاف

أىنػَّهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكنػىهىادلىٍ يػىٍلبىثيوا ًإالَّ عىًشيَّةن أىٍك ضيحىاىىا﴾ ]النازعات: قاؿ   [.ْٔ:﴿كى

 دل يسق منها الػرب ذك الكػفراف    لو ساكت الدنيا جناح بعوضػة      

 من  ذا اٞتناح القاصر الطيػػراف     نها    كا   أحػقر   عنػػده      لك

 صفوان  أىذا  قػط يف  االمػػكاف     طبعت على كدر فكيف تنا٢تا        

مصورا لنا ىذه الدنيا اليت يتكالب عليها الناس يف اٟتديث الذم ركاه  قاؿ رسوؿ ا 
كابن حباف كغَتىم:))مارل كللدنيا إال كراكب استظل ابن ماجة كاٟتاكم كالًتمذم كالطرباشل 

 بشجرة مث راح كتركها((.

 لكنما اٞتنة: 

 فنعيمها   بػػػاؽ  كليس   بفػاف            ىي جنة طابت كطاب نعيمها  
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يف اٟتديث ا١تتفق عليو : )) يؤتى با١توت يـو القيامة كهيئة كبش أملح  قاؿ رسوؿ ا 
ر مث ينادم مناد يا اىل اٞتنة فينظركف كيشرءبوف مث يناد يا اىل النار فيذبح بُت اٞتنة كالنا

فينظركف كيشرءبوف فيقوؿ : يا أىل اٞتنة خلود فبل موت كيا أىل النار خلود فبل موت. مث 
 تبل: ﴿كىأىٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٟتٍىٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى اأٍلىٍمري كىىيٍم يف غىٍفلىةو كىىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى﴾. 

كيف ركاية غَت الصحيح فلو أف ا تعاذل كتب على أىل اٞتنة كالنار أال ٯتوتوا ١تات أىل 
 اٞتنة فرحان ك١تات أىل النار غيضان ((.

: )) إف يف اٞتنة مئة درجة أعدىا ا للمجاىدين ما بُت الدرجة كالدرجة كما قاؿ 
فإنو أكسط اٞتنة كأعبلىا كفوقو  بُت السماء كاألرض كإذا سألتم ا اٞتنة فاسألوه الفردكس

 عرش الرٛتن كمنو تفجر أهنار اٞتنة ((  كاٟتديث عند البخارم .

قاؿ : )) إف للمؤمن يف اٞتنة ٠تيمة من لؤلؤة كاحدة  ثبت يف الصحيحُت أف النيب 
 ٣توفة طو٢تا ستوف ميبلن فيها أىلوف يطوؼ عليهم ا١تؤمن فبل يرل بعضهم بعضان (( ، 

 نات من ذىب          كأخرل فضة نوعاف ٥تتلفافكبناؤىا اللب

 كقصورىا من لؤلؤ كزبرجد          أك فضة  أك خال  العقياف

 ككذاؾ من در كياقوت بو          نظم  البناء   بغاية   االتقاف

 كالطُت مسك خال   أك          زعفراف جابذا أثراف مقبوالف

قاؿ: )) إف يف اٞتنة غرفان يرل ظاىرىا   كركل البيهقي يف شعب االٯتاف أف النيب    
 من باطنها كباطنها من ظاىرىا ١تن أالف الكبلـ كأطعم الطعاـ كصلى بالليل كالناس نياـ ((. 

 كحديقة تلك الغرؼ كالقصور كحصباؤىا :

 من در  كيػاقوت   كذاؾ           ْلذلء   نثػػرت    كنػػثر     ٚتػاف     
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 من           ا١تػسك الذم ما استٌل من غزالف كترأّا من زعفراف  أك

 أبوأّا  حق   ٙتانػػية  أتت           بالن   كىي لصاحب االحسػاف

 باب اٞتهاد  كذاؾ أعبلىا           كباب الصـو يدعي الباب بالرياف

 كلسوؼ يدعى  ا١ترء  من            أبوأّا  ٚتعا إذا كّف حلى االٯتػاف

 الصديق            ذاؾ  خليفة   ا١تبعػوث   بالقػرآفمنهم  أبو بكر   

 سبعوف عاما بُت كل اثنُت            منػػها   قٌدرت   بالعد  كاٟتسباف

 يعٍت  ا١تسافة  بُت  الباب  كالباب الذم يليو ، مسَتة سبعُت سنة.

 ىذا حديث لقيط ا١تعركؼ          بالػخرب الطويل   كذا  عظيم الشاف

 ُت مصراعي الباب: مسَتة أربعُت ركاه حرب االمة الشيباشلكا١تسافة ب

: )) يدخل أىل اٞتنة جردنا مردنا بيضنا جعدنا مكحلُت أبناء ثبلثة كثبلثوف قاؿ النيب 
 كىم على خلق آدـ ستوف ذراعنا يف عرض سبعة  أذرع (( ركاه الًتمذم كحسنو األلباشل. 

 ق   العربػي    خػَت   لسػػافكلقد أتى أثر بأف   لساهنم          با١تنط

 أمشاطهم ذىب  كرشحهم          فمسػك خال   يا ذلة  اٟترمػاف

: ﴿مىثىلي اٞتٍىنًَّة الَّيًت كيًعدى اٍلميتػَّقيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىٍَتً أما أهنار اٞتنة فقد قاؿ ا 
و دلٍى يػىتػىغىيػٍَّر طىٍعمي  وي كىأىنٍػهىاره ًمٍن ٜتىٍرو لىذَّةو لًلشَّارًًبُتى كىأىنٍػهىاره ًمٍن عىسىلو ميصىفِّى آىًسنو كىأىنٍػهىاره ًمٍن لىنبى

مٍ   ﴾، كى٢تىيٍم ًفيهىا ًمٍن كيلّْ الثَّمىرىاًت كىمىٍغًفرىةه ًمٍن رىًّّْٔ

 كٟتـو     طَت   ناعم    كٝتاف كطعامهم ما  تشتهيو  نفوسهم    

 ملت  لذم  االٯتافيا شبعة  ك  كفواكو   شىت  ْتسب   مناىم   
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 كالطيب  مع   ركح  كمع  ر٭تاف ٟتم   كٜتر    كالنسا    كفواكو   

 بأكف    خداـ   من   الولػػداف كصحافهم ذىب تطوؼ عليهم    

 عرؽ  يفيض  ٢تم  من  األبػداف ىذا   كتصريف   ا١تآكل  منهم    

 لوافخلػط  غَته  من  سائر  األ كركائح ا١تسك   الذم  ما  فيو    

 تبغي الطعاـ على مدل األزماف  فتعود  ىاتيك  البطوف  ضوامرا    

 ٥تط  كال   بصق  من  االنسػػاف ال  غائط  فيها  كال  بوؿ   كال     

 استبػرؽ    نػػوعػػػػاف    معركفػػػػػػػػاف كلباسهم من سندس خضر كمن      

 بأحسن  األلواف  ٛتػػر   كالرباط بيض   كخضر  مث   صفػػر   ثػم      

: ))أف يف اٞتنة شجرة يسَت الراكب اٞتواد مئة عاـ جاء عند البخارم قاؿ رسوؿ ا 
 ما يقطعها((.  

 : ))لو أف إببل مشت لتحيط بساقها ٢تلكت قبل أف تكمل((.كعند ابن حنبل قاؿ 

رقها كعند أبن كثَت أيضا قاؿ قتادة: "شجرىا من ذىب كفضة كأغصاهنا زبرجد كياقوت كك 
 اللؤلؤ".

 كلقد أتى أثر بأف  السػػاؽ  من          ذىب   ركاه  الًتمذم   ببياف

 قاؿ ابن عباس كىاتيك اٞتذكع           زمرد   من   أحسن   األلواف

 أشجارىا  نوعاف  منها  ما  لو           يف   ىذه   الدنيا  مثاؿ  ثاف

 عنب، ىنا رماف كىناؾ رماف.يعٍت ىنا زيتوف كىناؾ زيتوف، كىنا عنب كىناؾ 

 ىذا  كنوع  ما لو  يف    ىذه            الدنيا  نظَت  كي  يرل  بعياف
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 يكفي  من التعداد قوؿ  ا٢تنا            من   كل  فاكهة   ّٔا  زكجاف

 كأتوا بو   متشأّا  يف  اللوف             ٥تػتلف الطعـو فذاؾ ذك ألواف

أف لوف ا١توز ىو األصفر يف الدنيا يقوؿ ككذا يف اٞتنة لونو  متشأّا يف اللوف: ا١تعركؼ
 لكن طعمو ٥تتلف فشتاف بُت موز الدنيا كموز اٞتنة .

 الطعـو    فذاؾ   قوؿ   ثاف    أك أنو متشابو يف االسم ٥تػتلف  

 كتلذىا   من   قبلو   العيناف   فيلذىا  يف األكل  عند  منا٢تا   

بد إذا اشتهى الثمرة يف اٞتنة تدذل لو الغصن فانتزعها كيف : "إف العقاؿ ابن عباس 
شاء إف شاء كاقفا أك شاء جالسا أك شاء متكأ على أم حاؿ شاء"، مث يرجع الغصن إذل 

كال تنسى أنك يف اٞتنة إذا أكلت مثبلن من مكانو كتنبت مكاف الثمرة اليت أخذىا غَتىا. 
 يكوف لو طعم  آخر أفضل من الطعم السابق.الرماف مث رجعت يف اليـو الثاشل كأكلت منو 

 

 قاؿ  ابن  عباس  كيرسل   ربنا        ر٭تػا    هتز    ذكائب  األغصػػاف

 فتثَت   أصواتا    تلذ    ١تسمع        اإلنساف    كالنغمػات   باألكزاف

 يا  لذة  األٝتاع   ال  تتعوضي       بلذاذة       األكتػار     كالعيػػداف

 ا ٝتعت ٝتاعهم فيها غناء       اٟتػػور    باألصوات     كاألٟتافأك م

 كاىا    لذيٌاؾ   السماع   فإنو       ملئػػت  بو   األذناف   باالحساف

 كاىا   لذيٌاؾ   السماع  كطيبو       من    مثػػل  أقمار  على  أغصاف

 شجافكاىا  لذيٌاؾ  السماع  فكم بو       للقلػب  من طرب  كمن  أ
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 كاىا  لذيٌاؾ  السماع  كدل  أقل      ذيٌػػاؾ    تصغَتا      لو    بلسػػاف

 ما ظن سامعو  بصوت  أطيب      األصوات من حور  اٞتناف حساف

 يغنُت كيقلن: ٨تن النواعم كا٠توالد خَتات كامبلت اٟتسن  كاالحساف

 ػغافلسنا ٪توت كال ٩تاؼ كما  لنا         سخط  كال  ضغن  من األض

 طوَب   ١تن  كنا  لو    ككذاؾ         طوَب  للذم  ىو  حظنا  لفػظاف

 يف  ذاؾ  آثار  ركين  كذكرىا         يف الًتمذم    كمعجم   الطربانػي

 كركاه   ٭تِت  شيخ   األكزاعي         تفػػسَتا   للفظة    ٭تربكف  أغاف

 ء  عن ىذه   األٟتافنزه  ٝتاعك  إف  أردت  ٝتاع        ذيػػاؾ  الغنا

 كا  أف  ٝتاعهم  يف   القلب       كاإلٯتاف مثل  السم   يف  األبداف

 فالقلب بيت الرب جل جبللو        حبا  كاخبلصػا  مع    االحساف

 فإذا  تعلق   بالسماع   اصاره        عبدا    لكػل    فػػبلنة    كفبلف

نة اطلعت إذل أىل األرض ألضاءت ما : )) لو أف امرأة من أىل اٞتقاؿ رسوؿ 
 بينهما، ك١تؤلتو ر٭تا، كلنصيفها على رأسها خَت من الدنيا كما فيها ((. ركاه البخارم.

يقوؿ: "لو أف حوراء أخرجت كفها بُت  كعن سعيد بن جبَت قاؿ ٝتعت ابن عباس 
سنها السماء كاألرض الفتنت ا٠تبلئق ْتسنها كلو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند ح
 مثل الفتيلة يف الشمس ال ضوء ٢تا كلو أخرجت كجهها ألضاء ما بُت السماء كاألرض".

قاؿ عطاء السلمي ١تالك بن دينار يا أبا ٭تِت شوقنا  قاؿ:"يا عطاء إف يف اٞتنة حوراء 
يتباىى أىل اٞتنة ْتسنها لوال أف ا كتب على أىل اٞتنة أف ال ٯتوتوا ١تاتوا من حسنها". فلم 

 عطاء كمدان من قوؿ مالك.  يزؿ



 
 

119 

كذكر ابن أِّب الدنيا: عن صاحل عن يزيد الرقاشي: قاؿ: "بلغٍت أف نورا سطع يف اٞتنة فلم 
يبق موضع من اٞتنة إال دخل من ذلك النور فيو فقيل: ما ىذا؟ فيقاؿ: حوراء ضحكت يف 

 كجو زكجها. قاؿ صاحل: فشهق رجل من ناحية آّلس فلم يزؿ يشهق حىت مات". 

فما بالك يا أخي كيا أخيت يف حوراء خلقت من الزعفراف لو بصقت يف سبعة أْتر 
لعذبت، كلو اطلعت امرأة من نساء أىل اٞتنة إذل األرض ١تبلءت ما بينهما ر٭تا، كألضاءت 
ما بينهما، كلنصيفها على رأسها خَت من الدنيا كما عليها، كلو أف يد من اٟتور دليت من 

 كما تضئ الشمس ألىل الدنيا، فكيف بوجهها كحسنو كٚتالو؟ .    السماء ألضاءت األرض

[. أم مطهرة من اٟتيض كالغائط ِٓ:﴿كى٢تىيٍم ًفيهىا أىٍزكىاجه ميطىهَّرىةه﴾ ]البقرة: قاؿ 
كالنجاسة كالبصاؽ ال يبلن كال يتغوطن كال ٯتذين كال ٯتنُت كال ٭تضن كال ينتخمن كال يلدف 

 فهي مطهرة من القذر كاألذل.

 إف كاف  قد  أعيػاؾ خػود  مثل ما       تبغي  كلػم  تظفػر  اذل   ذا  اْلف

 فاخطب   مػن   الرٛتػن  خودا  مث      قدـ مهرىا ما دمت  ذا   إمكػاف

 ذاؾ النكاح عليك أيسر  أف  يكن      لك   نسبػة    للعلػم     كاالٯتػػاف

 فسك   يا  أخا  العرفاففاٝتع صفات  عرائس  اٞتنػات مث      اخػػًت   لن

 حور حساف قد  كمػلن   خبلئقػا      ك٤تاسػنا    من   أٚتػل   النسػواف

 حىت ٭تار الطرؼ يف اٟتسن الذم      قد  ألبست  فالطػرؼ   كاٟتيػراف

 كيقوؿ ١تػا  أف   يشػاىد  حسنػها       سبحاف معطي اٟتسن كاالحسػاف

 سبحاف  متقن   صنعػة  االنسػاف  فيقوؿ سبػحاف  الذم  ذا  صنعػو      

 كملت خبلئقها كأكمل حسنػها       كالبػدر   ليل  السػت  بعد  ٙتػاف
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 ككبلىػما   مػرآة   صػاحبػو  اذا       ما  شػاء   يبصر   كجهػو   يريػاف  

 فَتل ٤تاسن كجهػو يف   كجهػها       كتػرل     ٤تاسنػها    بو    بعيػػاف

 ثغورىن   ْللئ        سود   العيوف   فواتر    األجفاف ٛتر    ا٠تدكد  

 كا١تعصماف فاف  تشأ  شبههما         بسبيكتُت      عليهما     كفاف

 كالزبد لينا يف   نعومة  ملمس         أصداؼ   در    دكرت    بوزاف

 كإذا ٬تامعها تعود  كما  أتت          بكرا   بغَت    دـ   كال  نقصاف

 

 في الجنة ة اهلل رؤي

لكن كل ىذا النعيم يف اٞتنة ال يساكم شيئا مع رؤية ا يف اٞتنة:  قاؿ تعاذل يف سورة 
، مىٍن خىًشيى الرٍَّٛتى  ا مىا تيوعىديكفى ًلكيلّْ أىكَّابو حىًفيظو ، ىىذى

نى ؽ: ﴿ كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىنَّةي لًٍلميتًَّقُتى غىيػٍرى بىًعيدو
يٍػنىا بًاٍلغىٍيًب كىجىاءى بًقى  ـو ذىًلكى يػىٍوـي ا٠ٍتيليوًد، ٢تىيٍم مىا يىشىاءيكفى ًفيهىا كىلىدى ، اٍدخيليوىىا ًبسىبلى ٍلبو ميًنيبو

 : ىو رؤية ا.  مىزًيده﴾ فا١تزيد كما قاؿ ابو بكر الصديق 

 اذل.يف سورة يونس:﴿ لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا اٟتٍيٍسٌتى كىزًيىادىةه﴾. كالزيادة ىي: رؤية ا تع كقاؿ 

 كا   لوال   رؤية   الرٛتن   يف           اٞتنات ما طابت لذم العرفاف

 أعلى    نعيم    رؤية    كجهو           كخطابو    يف   جنة   اٟتيواف

 كأشد شيء يف العذاب حجابو           سبحانو   عن  ساكٍت  النَتاف

 ٦تا   نالت  العيناف  كإذ رآه  ا١تؤمنوف  نسوا  الذم            ىم   فيو

 فإذا  توارل  عنهم  عادكا  اذل            لذاهتم   من   سائر   األلواف
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 كا  ما  يف  ىذه  الدنيا  ألذ            من   اشتياؽ  العبد   للرٛتن

 

 ككذاؾ   رؤية  كجهو  سبحانو            ىي  أكمل اللذات  لئلنساف

 نظر  العياف كما يرل القمراف          كيركنو   سبحانو  من   فوقهم  

 ىذا  تواتر عن  رسوؿ  ا دل             ينكره   اال   فاسد   االٯتاف

 كأتى   بو    القرآف    تصر٭تا             كتعػريضا ٫تا  بسياقو  نوعاف

 كىي الزيادة قد أتت يف يونس             تفسَت من قد  جاء  بالقرآف

 مسلم   بصحيحو          يركم  صهيب  ذا ببل كتماف  كركاه    عنو 

 

 كىو  ا١تزيد  كذاؾ  فسره  أبوبكر          ىو   الصديق   ذك   االيقاف

 كعليو أصحاب الرسوؿ كتابعوىم          بعدىم    تبعية    االحساف

 

 كلقد   أتى    ذكر   اللقا   لربنا          الػرٛتن  يف  سور من الفرقاف

 قد أتى يف سورة  التطفيف  أف          القـو قد حجبوا  عن الرٛتنكل

 فيدؿ    با١تفهـو    أف  ا١تؤمنيػن           يركنو    يف   جنة    اٟتيواف

 كبذا  استدؿ   الشافعي   كأٛتد           كسوا٫تا من عا١تي   األزماف
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 كقتو    الطرفاف ىذا    كأعبلىم    فناظر    ربو           يف كل  يـو 

 لكن  أدناىم كما  فيهم  دشل إذ           ليس يف اٞتنات من  نقصاف

 فهو  الذم  تلفى  مسافة  ملكو          بسنيننا     ألفاف    كاملتاف

 فَتل   ّٔا أقصاه حقا مثل رؤيتو          ألدناه      القريب    الداشل

 

 يعطيو رب لعرش ذك الغفرافأك ما   ٝتعت  بأف  آخر أىلها          

 أضعاؼ دنيانا ٚتيعا عشر أمػثاؿ         ٢تا   سبحاف   ذم االحساف

 

 كركل ابن ماجة مسندا عن جابر        خربا   كشاىده  ففي   القرآف

 بينا  ىم  يف  عيشهم  كسركرىم         كنعيمهم   يف   لذة    كهتاف

 و  اٞتناف  قصيها   كالداشلكاذا   بنور  ساطع  قد   أشرقت        من

 رفعوا اليو  رؤكسهم   فرأكه   نور         الرب  ال  ٮتفى  على انساف

 كاذا    برّٔم    تعاذل      فوقهم        قد جاء للتسليم   باإلحساف

 قاؿ    السبلـ   عليكم    فَتكنو        جهرا تعاذل الرب ذك السلطاف

و٢تم:" اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ تباركت يا ذا فبل ترد تلك التحية بأحسن من ق
 اٞتبلؿ كاالكراـ ".

 أك ما   ٝتعت   منادم    االٯتاف       ٮتػػرب  عن  منادم جنة اٟتيواف

 يا  أىلها  لكم  لدل الرٛتن كعد       كىػو   منجزه   لكػم   بضماف
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 يف    ا١تػيزاف   قالوا   أما   بيضت  أكجهنا  كذا       أعمػالنا   أثقػلت

 ككذاؾ   قد    أدخلتنا    اٞتنات       حػُت أجرتنا من مدخل  النَتاف

 فيقوؿ  عندم  موعد قد  آف  أف       أعطيكموه   برٛتػيت    كحنانػي

 فَتكنو  من  بعد  كشف   حجابو      جهرا   ركل  ذا  مسػلم  ببػياف

 

 أصػح  الكتب  بعد  قرآف  كلقد أتانا يف  الصحيحُت  اللذين      ٫تػا

 بركاية    الثقة   الصدكؽ    جرير      البجلي  عمػن   جػاء   بالقرآف

 اف     العباد    يركنو     سبحانو      رؤيا العيػاف  كما  يرل القمراف

 أكما     علمت   بأنو    سبحانو      حقػا   يكػلم    حزبػو    ّتنػاف

 أنتم      راضوف قالوا  ٨تن  ذك  رضػواففيقوؿ   جل   جبللو  ىل   

 أـ كيف ال  نرضى  كقد  أعطيتنا      ما  لػم  ينلػو  قط  من   انساف

 ىل   مث  شيء  غَت  ذا   فيكوف      أفضػل  منو  نسألو  من  ا١تنػاف

 فيقوؿ  أفضل  منو  رضواشل   فبل      يغشاكم   سػخط  من  الرٛتػن

 ىهنا      متػأخػر    يف    ذلػك   ا١تيػداف    سبق    بسبق    كا١تؤخر

 كاألقربوف  اذل  االماـ  فهم  أكلو      الزلفػى   ىناؾ    فههنا  قػرباف

 قرب   بقرب    كا١تباعد     مثلو      بػعد   ببعد   حكمػة   الديػاف
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 ك٭تاضر الرٛتن  كاحدىم  ٤تاضرة      اٟتبيب   يػقوؿ  يا  ابػن فػبلف

 ذكر  اليـو الذم  كنت  فيػو      مبػارزا    بالذنػب   كالعصيػافىل ت

 منو   اليو   ليس     مث    كساطة      ما  ذاؾ  توبيػخا  من  الرٛتػن

 لكن   يعٌرفو   الذم    قد   نػػالو      من فضػلو  كالعفو كاالحساف

 غفراففيقوؿ  رب   أما   مننت   بغفرة      قػدما  فانك  كاسػع   ال

 فيجيبو   الرٛتن    مغفريت    اليت      قد  أكصلتك اذل ال الدانػي

فيا لذة األٝتاع بتلك ااضرة كيالذة األبصار بتلك ا١تناظرة ﴿ كيجيوهه يػىٍومىًئذو نىاًضرىةه، ًإذلى 
 []فريق يف اٞتنة كفريق يف السعَت[.رىةه ﴾رىبػّْهىا نىاًظرىةه، كىكيجيوهه يػىٍومىًئذو بىاًسرىةه، تىظينُّ أىٍف يػيٍفعىلى ًّٔىا فىاقً 
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 ألغبَ اٌتٛحيذ
  الرُّبُوبِيَّةِ وَ  اأْلُُلوِىيَّةِ  تَ ْوِحيدُ 

فػىيىًجبي تػىٍوًحيدي اللًَّو بًأيليوًىيًَّتًة ، كىتػىٍوًحيديهي ًبريبيوبًيًَّتًو ، كىتػىٍوًحيديهي بًأىٍٝتىائًًو  ]: صاحب التيسَتقاؿ 
 ًحيديهي ًْتىاًكًميًَّتًو . كىًصفىاتًًو ، كىتػىوٍ 

 اأٍليليوًىيًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىاًلكى ، فىبلى تيصىلّْي ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى تىٍذبىحي ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى  كىتػىٍوًحيدي 
يت كىنيسيًكي كى٤تىٍ    :تىٍدعيو ًإالَّ اللَّوى ... كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  يىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ قيٍل ًإفَّ صىبلى

 [. ُّٔ,ُِٔ]اأٍلىنٍػعىاـ:  اٍلعىالىًمُتى ، الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى 

ؽه الى رىازًؽى ًسوىاهي ، الرُّبيوبًيًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىالًًو ، فىاللَّوي خىاًلقه الى خىاًلقى ًسوىاهي ، رىازً  كىتػىٍوًحيدي 
لًيلي قػىٍوليوي   [.ُ]اٍلفىاًٖتىة:   اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى   :مىاًلكه الى مىاًلكى ًسوىاهي ، ... كىالدَّ

لًيلي قػىٍوليوي  ا التػٍَّوًحيًد كىالدَّ ٍن خىلىقى كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مى    :كىكيفَّاري قػيرىٍيشو كىانيوا ميًقرّْينى ًّٔىذى
[. ُٔ]اٍلعىٍنكىبيوت:   السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػىقيولينَّ اللَّوي فىأىسلَّ يػيٍؤفىكيوفى 

ٯتىافي بتػىٍوًحيدً  كىمىا    :وي الرُّبيوبًيًَّة ديكفى بىاًقي أىنٍػوىاًع التػٍَّوًحيًد ، كىالدَّلًيلي قػىٍولي  كيلىًكٍن دلٍى يػىنػٍفىعيهيم اإٍلً
 [.[. َُٔ]ييوًسف:   يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى 

 

بداية فلتعلم كما مر معنا سابقان يف السَتة النبوية أف ىذا التقسيم دل يكن موجودان على 
ة التوحيد كإ٪تا جعلو العلماء لبياف التوحيد للناس ١تٌا ضٌلوا يف فهم معٌت كلم عهد النيب 

فظن البعض أف معٌت ال إلو إال ا: أنو ال خالق إال ا كال رازؽ كال معز إال ا كىذا خطأه 
 ٤تظ إذ أف كفار قريش كانوا يقركف ّٔذا األمر،

فكاف أبوجهل ككفار قريش يقركف بأٝتاء ا كصفاتو كال يشبهوف ا ٔتخلوقاتو كال 
 عطلة كاألشاعرة،يعطلوهنا كينفوهنا كا١تعتزلة كا١ت
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كف توحيد األلوىية فيعبدكف مع ا ىبل يقرُّ  الك  الربوبية كاألٝتاء كالصفات توحيدبكف يقرُّ 
فيذْتوف لؤلصناـ كينذركف ٢تا كيقولوف ما نعبد تلك اْل٢تة إال لتشفع لنا عند ا، ، كتقربنا 

  [.ْ :الزمر]ًو زيٍلفىى(( ))مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىا ًإذلى اللَّ  عنده منزلة،

كيقولوف يف طوافهم: " لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إال شريكان ىو لك 
 ٘تلكو كما ملك"

فيقركف أف ا ىو ا٠تالق ا١تالك ا١تدبر ا١تصرؼ لؤلمور كما شهد ا ٢تم بذلك حيث 
ٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػىقيولينَّ اللَّوي فىأىسلَّ قاؿ: }كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مٍَّن خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلى 

 [.ُٔ:العنكبوت] يػيٍؤفىكيوفى {

وي كقاؿ: }كىلىًئن سىأىٍلتػىهيم مَّن نػَّزَّؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىأىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى ًمن بػىٍعًد مىٍوهًتىا لىيػىقيولينَّ اللَّ 
 [.ّٔ:العنكبوت] أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى { قيًل اٟتٍىٍمدي لًلًَّو بىلٍ 

ًٍلكي السٍَّمعى كاألىٍبصىارى كىمىن ٮتيٍرًجي اٟتٍىيَّ  كقاؿ: }قيٍل مىن يػىٍرزيقيكيم مّْنى السَّمىاًء كىاألىٍرًض أىمَّن ٯتى
بػّْري األىٍمرى فىسىيػىقيوليوفى   الٌلوي فػىقيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى { ًمنى اٍلمىيًّْت كىٮتيٍرًجي اٍلمىيَّتى ًمنى اٟتٍىيّْ كىمىن ييدى

 [.ُّ:يونس]

قيٍل  ،سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تىذىكَّريكفى  ،كقاؿ : ))قيل لّْمىًن اأٍلىٍرضي كىمىن ًفيهىا ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى 
قيٍل مىن بًيىًدًه  ،قيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى سىيػىقيوليوفى لًلًَّو  ،مىن رَّبُّ السَّمىاكىاًت السٍَّبًع كىرىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً 

َتي كىالى ٬تيىاري عىلىٍيًو ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى   ،سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل فىأىسلَّ تيٍسحىريكفى ، مىلىكيوتي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى ٬تًي
نىاىيم بًاٟتٍىقّْ كىًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى  كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إًلىوو ًإذان لَّذىىىبى كيلُّ إًلىوو  مىا اٗتَّىذى اللَّوي ًمن ،بىٍل أىتػىيػٍ

عىادلًً اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىتػىعىاذلى  ،ٔتىا خىلىقى كىلىعىبلى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا يىًصفيوفى 
 [.ِٗ- ْٖ:ا١تؤمنوف]عىمَّا ييٍشرًكيوفى(( 

الرُّبيوبًيًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىالًًو، فىاللَّوي خىاًلقه الى خىاًلقى  كىتػىٍوًحيدي  ،بيوبًيَّةالرُّ  فإف ىذا تػىٍوًحيدي 
 ًسوىاهي، رىازًؽه الى رىازًؽى ًسوىاهي، مىاًلكه الى مىاًلكى ًسوىاهي، 
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ٍؤًمني كىمىا يػي  فكفار قريش آمنت بذلك لكنهم أشركوا با بتوحيد األلوىية قاؿ تعاذل: 
 [.َُٔ]ييوًسف:   أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى 

كقد يقوؿ قائل: "فبلف صنع بابان من ا٠تشب فإف فبلف خالق فكيف تقولوف ال خالق إال 
 ا؟" 

ليق من العدـ كغَته يعجز عن ذلك.  فيقاؿ ١تثلو:  إف  صفات الكماؿ فإف ا ٮتى

 ،بلف ٯتلك أرضا فهو مالك"ككذاؾ قد يقوؿ: "إف ف

الواحد فيقاؿ لو: إف ملك فبلف قاصر فلو مات كرثها غَته حىت ترد إذل خَت الوارثُت ا 
 إف لو صفات الكماؿ فتنبو.ك  ملكو عاـ.القهار، فا 

كألجل  لكن تبأ ١تن كاف أبوجهل أفقو منو يف دين ا، فإف ىذا ليس معٌت ال إلو إال ا، 
ككاف يقوؿ كما يف الصحيحُت: ))أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى  قاتلهم النيب  األلوىيةكفرىم بتوحيد 

ا رىسيوؿي اللًَّو، كىييًقيميوا الصَّبلىةى، كىيػيؤٍ  تيوا الزَّكىاةى، النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىأىفَّ ٤تيىمَّدن
، كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اللًَّو((،فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتّْ    ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم ًإالَّ ًْتىقّْ اإًلٍسبلىـً

كدل يكن يقبل منهم إال أف يقركا بتوحيد اأٍليليوًىيًَّة: كىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًأىفٍػعىا٢ًتم  فقاتلهم النيب 
ىو من أمر  ، كىالى يدعوف ًإالَّ اللَّوى ... فإف ا  ، فىبلى يصلوف ًإالَّ لًلًَّو ، كىالى يذْتوف ًإالَّ لًلَّوً 

يت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى ، الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى  بذلك فقاؿ:  قيٍل ًإفَّ صىبلى
 [. ُّٔ,ُِٔ]اأٍلىنٍػعىاـ:  أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى 

ىذا التقسيم إذل أف بدأت تلك النوابت ا٠تبيثة كالفرؽ الضالة اليت  ىالناس علكىكذا بقى 
 حادت من منهج خَت ا١ترسلُت كابتدعت البدع يف دين رب العا١تُت فضلوا كأضلوا،

فجاءت طوائف ا١تعطلة كا١تشبهة كا١تعتزلة كاألشاعرة كا١تاتركدية كغَتىا من الفرؽ الضالة 
فوا يف توحيد األٝتاء كالصفات كبدأت كل فرقت منهم تنهل عن منهج سيد ا١ترسلُت كا٨تر 
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كتتكلم على ا بغَت علم فواحدة تعطل أٝتاء ا كصفاتو كاالخرل تؤك٢تا كتلك تشبهو 
با١تخلوؽ كاألخرل تنفي كجوده إذل أف صار متحتمان على أىل العلم من أىل السنة كاٞتماعة 

ليحذركا الناس من الوقوع يف الشرؾ كالتقليد األعمى أف يفردكا لتوحيد األٝتاء كالصفات بابان 
 ، كىذا التوحيد ىو توحيد األٝتاء كالصفات.لتلك الفرؽ الضالة

 

 توحيد األسماء والصفات

كىتػىٍوًحيدي اللًَّو بًأىٍٝتىائًًو كىًصفىاتًًو : ىيوى ًإثٍػبىاتي مىا أىثٍػبىتىوي اللَّوي لًنػىٍفًسًو أىٍك ] :صاحب التيسَتقاؿ 
 ، كىنػىٍفيي مىا نػىفىاهي اللَّوي عىٍن نػىٍفًسًو أىٍك نػىفىاهي عىٍنوي نىًبيُّوي  تىوي لىوي نىًبيُّوي أىثٍػبى 

 ًمٍن أىٍٝتىاءو كىًصفىاتو
لًيلي قػىٍوليوي  ًٍثيلو كىالى تػىٍعًطيلو ، كىالدَّ ٍنًفيّْ ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى ٘تى    :كىًإثٍػبىاتي ًضدّْ اٍلمى

 [.َُٖ]األىٍعرىاؼ:   كىلًلًَّو اأٍلىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي ًّٔىا

[ ، نػىقيوؿي : اٍستػىوىل اللَّوي ٓ]طو:   الرٍَّٛتىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل   :فػىنػىقيوؿي يًف قػىٍولًًو 
لًًو ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىشٍ  ًٍثيلو كىالى تػىٍعًطيلو " عىلىى عىٍرًشًو اٍسًتوىاءىان يىًليقي ًّتىبلى ًمٍثًلًو ًبيوو كىالى ٘تى لىٍيسى كى

 " . شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي 

ـو لًٍلعىًبيدً    :كىنػىقيوؿي يف قػىٍولًًو  [ : نػىٍنًفي الظٍُّلمى عىًن اللًَّو ْٔ]فصلت:   كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّ
. تػىعىاذلى كىنػيٍثًبتي الضّْدَّ كىىىوى اٍلعىٍدؿي   [.لًلًَّو سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى

 

اىتز ككره ٝتاعها كىاج كماج كقاؿ   الرٍَّٛتىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل فإذا قلت لؤلشعرم: 
  بل الرٛتن على العرش استوذل،

 فتبان ١تن كاف ابوجهل اعلم منو يف صفات ا كاٝتائو،
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، فإف ابليس اللعُت يقر بأٝتاء ا تبان ١تن كاف ابليس اعلم منو يف صفات ا كاٝتائو
يٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٚتىًعُتى {  كصفاتو فلقد قاؿ ابليس ١تا طرده ا من رٛتتو: }قىاؿى فىًبًعزًَّتكى ألى

 ، [ِٖ:ص]

فأم عزة أثبتها ىذا األشعرم  ١تا يقوؿ أف العرش كاف لغَت ا فاستوذل عليو؟ أال لعنة 
 ا على الكاذبُت.

 أـ ىو قوؿ الصحابة تهم عن مصدر قو٢تم أك مستندىم ىل ىو قوؿ النيب فإذا سأل
 أـ أم عادل قبلهم قاؿ بأف استول تأيت ٔتعٌت استوذل؟ 

فإف مرجعهم بذلك بيت من الشعر لكافر نصراشل ٤تارب  لن ٬تدكا إذل ذلك سبيبلن، 
 كلرسولو!

 كالنصارل. فتبان ١تن كاف مصدره يف أخذ عقائده كتشريعاتو من اليهود

كإف تعجب فعجبا كيف ككصفوا أىل السنة كاٞتماعة إلثباهتم صفات ا بأهنم شبو 
 اليهود، فهم كما قاؿ الشاعر: "رمتٍت بدائها كانسلت"،

 قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف نونيتو كاصفان حا٢تم:

 شبو اليهود كذا من البهتاف   كأتى اذل حزب ا٢تدل أعطاىم

 مثلهم فمن الذم يلحاشل    كأنتماذ قاؿ اهنم مشبهة 

 من فرقة التحريف للقرآف   يف ىتك أستار اليهود كشبههم

 قورل كعوه عي ذم عرفاف   يا مسلموف ْتق ربكم اٝتعوا

 أكذل ّٔذا الشبو بالربىاف  مث احكموا من بعد من ىذا الذم

 فابوا كقالوا حنطة ٢تواف   أمر اليهود بأف يقولوا حطة



 
 

131 

 فاَب كزاد اٟترؼ للنقصاف    لو استول ككذلك اٞتهمي قيل

 لغة كقبل ما ٫تا سياف   قاؿ استوذل كذا من جهلو

 

 باسػتوذل فبل ٗترج عن القرآف  عشركف كجها تبطل التأكيل 

 تصنيف حرب عادل رباشل   قد أفردت ٔتصنف ىو عندنا

 قد أبطلت ىذا ْتسن بياف    كلقد ذكرنا أربعُت طريقة

 ال ٗتتفي اال على العمياف   ٖتقيقهاىي يف الصواعق أف ترد 

 يف كحي رب العرش زائدتاف   نوف اليهود كالـ اٞتهمي ٫تا

 كيهود قد كصفوه بالنقصاف   ككذلك اٞتهمي عطل كصفو

 العليا كما بينتو أخواف   يف نفيهم لصفاتو ˝فهما اذا

 

كالبصر،  فيثبتوف  سبع صفات كىي: العلم، كالقدرة، كاإلرادة، كالكبلـ، كالسمع،
 كاٟتياة.

كينفوف باقي الصفات عن ا تعاذل ْتجة التجسيم كالًتكيب، حيث زعموا أف إثبات 
بعض الصفات كالوجو كاليدين، أك اإلستواء، أك العلو، أك النزكؿ، أك غَتىا، يلـز منو 
ف التجسيم، أك الًتكيب، كبنوا نفي اٞتسم على أف األجساـ متماثلة فيلـز من إثباهتا أف يكو 

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي ا مثل األجساـ، مث يذكر قوؿ ا تعاذل: "   ". لىٍيسى كى

أثبت لنفسو ىذه الصفات كأثبتها  كالرد عليو بسيط كىدـ منهجو يسَت إذ أف ا ىو من
 ،لو نبيو 
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 فإف تكلم أمامك فقل لو: ىل تثب  ذاتان؟

 فسيقوؿ: نعم.

 كىل تثبت لئلنساف ذات؟ مث قل لو:

 فسيقوؿ لك: نعم.

 فق لو: كىل ذات ا كذات االنساف؟

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي فسيقوؿ لك: ال، "   ". لىٍيسى كى

فقل لو: يا مسكُت كما أثبت الذات اثبت باقي الصفات، ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى 
ًٍثيلو كىالى  ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي تػىٍعًطيلو "  ٘تى  ". لىٍيسى كى

فأعرض عنو كال ٗتض يف الكبلـ معو فيوقع يف قلبك شبهة فيزيغ  ،فإف أَب كاستكرب كتوذل
 قلبك فتهلك عياذان با من ذلك.

االستواء؟  ةكخذ بفعل اإلماـ مالك رٛتو ا ١تا سألو أحد ا١تبتدعة من األشاعرة عن: كيف
فقاؿ: "االستواء معلـو كالكيف ٣تهوؿ،كاإلٯتاف بو كاجب كالسؤاؿ عنو بدعة كما أظنك إال 

 صاحب ىول" مث أمر بو فأخرج من آّلس.
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 تَ ْوِحيُد اْلَحاِكِميَّةِ 

يىا اٍلعىامًَّة كىتػىٍوًحيدي اٟتٍىاًكًميًَّة : ىيوى ًإفٍػرىادي اللًَّو بًاٟتٍيٍكًم يف اٍلقىضىا]: صاحب التيسَتقاؿ 
لًيلي كىا٠تٍىاصًَّة الَّيًت الى ٗتىٍتى ي بًزىمىافو أىٍك مىكىافو أىٍك شىٍخ و ، كىنػىٍفيي التٍَّشرًيًع عىمٍَّن ًسوىل اللًَّو ، كىالدَّ 

 [.ُْ]الرٍَّعد:   كىاللَّوي ٭تىٍكيمي الى ميعىقّْبى ًٟتيٍكًمًو    :قػىٍوليوي 

ا التػٍَّوًحيدي يػىٍندىرًجي  لًيلي قػىٍوليوي  كىىىذى  ٖتىٍتى تػىٍوًحيًد اأٍليليوًىيًَّة كىالرُّبيوبًيًَّة كىاأٍلىٍٝتىاًء كىالصّْفىاًت ، كىالدَّ
 :  إًف اٟتيٍكمي إالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي ذىًلكى الدّْيني القىيّْمي   :[، كىقػىٍولًًو َُٔ]ييوًسف
  :  ىيٍم كريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا مّْن ديكًف اللَّوً اٗتَّىذيكا أىٍحبىارى   :[، كىقػىٍولًًو ُّ]التػٍَّوبىة  :  أىلىٍيسى

 [. ٖ]التُّْت:   اللَّوي بًأىٍحكىًم اٟتىاًكًمُتى 

كىالى    :ٍوليوي كىكيلُّ مىٍن شىرَّعى لًلنَّاًس غىيػٍرى تىٍشرًيًع اللًَّو فػىهيوى كىاًفره بًاللًَّو ميٍشرًؾه بًًو ، كىالدَّلًيلي قػى 
 [، ِٔ]اٍلكىٍهف:   ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو أىحىدنا

ٍشرىاؾي يًف ًعًبا ٍشرىاؾي بًاللًَّو يف حيٍكًمًو ، كىاإٍلً دىتًًو  قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يًف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاءي اٍلبػىيىاًف : " اإٍلً
نػىهيمىا الٍ  بىتَّةى ، فىالًَّذم  يػىتًَّبعي ًنظىامىان غىيػٍرى ًنظىاـً اللًَّو ، كىتىٍشرًيعىان غىيػٍرى كيلُّهىا ٔتىٍعٌتىن كىاًحد ، الى فػىٍرؽى بػىيػٍ

نػىهيمىا اٍلبىتَّةى ًبوىٍجوو ًمٍن اٍلوي  جيوه ، تىٍشرًيًع اللًَّو ، كىالًَّذم  يػىٍعبيدي الصَّنىمى كىيىٍسجيدي لًٍلوىثىن ، الى فػىٍرؽى بػىيػٍ
٫تيىا ميٍشرً   .[ؾه بًاللًَّو ".فػىهيمىا كىاًحده ، كىًكبلى

كاستمرت ىذه األمة جيبل بعد جيل ٖتكم ٔتا أنزؿ ا كتقر بأف اٟتكم  ال ينازعو فيو 
 أحد كأف من حكم بغَت شرع ا أك رضي كٖتاكم إذل غَت شرعو أنو من ٚتلة الكافرين،

إذل أف أفتت فرؽ الضبلؿ كاإلرجاء كخالفت ىدم خَت األنبياء كصحبو األتقياء كمن 
ار على هنجهم من السلف األصفياء، فتساىلوا يف تكفَت من ٖتاكم لغَت شرع رب العا١تُت س

كجعلوه من زمرة ا١تسلمُت بل كرٔتا جعلوه أماـ ا١تؤمنُت، فخالفوا بقو٢تم الكتاب كالسنة كىدم 
 سلف األمة،
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أقبلمهم فما كاف من العلماء الربانيُت ا١تتصديُت ألىل الزيغ كالبدع كالضبلؿ إال أف سلوا 
فهتكوا سًت تلك اٞتماعات الضالة كبينوا أف اٟتق ىو ما قالو ا يف كتابو: ))ًإًف اٟتٍيٍكمي ًإالَّ 

  [.َْ:يوسف] لًٌلًو ((

 كزادكا يف تقسيمهم ألقساـ التوحيد الثبلثة قسمان رابعان أال كىو توحيد اٟتاكمية،

ًليفىةن  يًف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍُتى النَّاًس بًاٟتٍىقّْ كىالى تػىتًَّبًع  قاؿ تعاذل: ) يىا داكيدي إًنَّا جىعىٍلنىاؾى خى
ًبيًل اللًَّو ( ]ص:  ًذًه كىًصيَّةه ًمنى اللًَّو عىزَّ ِٔا٢ٍتىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى [، قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: )ىى

ًة اأٍليميوًر أىٍف ٭تىٍكيميوا بػىٍُتى النَّاًس بًاٟتٍىقّْ الٍ  مينػىزًَّؿ ًمٍن ًعٍنًدًه تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى كال يعدلوا عنو كىجىلَّ ًلويالى
ًبيًلًو كىتػىنىاسىى يػىٍوـى اٟتًٍسىاًب  فيضلوا عن سبيل ا، كقد توعد تبارؾ كتعاذل مىٍن ضىلَّ عىٍن سى

اًب الشًَّديدً   [،ِٔ/ٕ]تفسَت ابن كثَت:  (بًاٍلوىًعيًد اأٍلىًكيًد كىاٍلعىذى
 

فهو عبادة كأم نوع آخر من  ُج َتْحَت تَ ْوِحيِد اأْلُُلوِىيَِّة:وتوحيد الحاكمية يَ ْنَدرِ 
لًيلي قػىٍوليوي  إًف اٟتيٍكمي    :العبادات مثل الصبلة، كالصياـ، كالذبح، كالدعاء، كالنذر، كىالدَّ

  [،".َُٔ]ييوًسف:   إالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي ذىًلكى الدّْيني القىيّْمي 

 ، ، أىقٍػبىلى عىلىى اٍلفىتػىيػىٍُتً بًاٍلميخىاطىبىًة، كىالدُّعىاًء ٢تىيمىا ًإذلى قاؿ ابن كثَت:" مثيَّ ًإفَّ ييوسيفى
{ : أىأىٍربىابه ًعبىادىًة اللًَّو كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىخىٍلع مىا ًسوىاهي ًمنى اأٍلىٍكثىاًف الَّيًت يػىٍعبيديىىا قػىٍوميهيمىا، فػىقىاؿى

يػٍره أىـً اللَّوي اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري{..ميتػى   فىرّْقيوفى خى

هي إذل أف قاؿ:" مثيَّ أىٍخبػىرىىيٍم أىفَّ اٟتٍيٍكمى كىالتَّصىرُّؼى كىاٍلمىًشيئىةى كىاٍلميٍلكى كلَّو لًلًَّو، كىقىٍد أىمىرى ًعبىادى 
: ذىًلكى الدّْ  ا الًَّذم أىٍدعيوكيٍم إًلىٍيًو ًمٍن تىوحيد قىاًطبىةن أىالَّ يػىٍعبيديكا ًإالَّ إًيَّاهي، مثيَّ قىاؿى يني اٍلقىيّْمي أىٍم: ىىذى

ًص اٍلعىمىًل لىوي، ىيوى الدّْيني اٍلميٍستىًقيمي، الًَّذم أىمىرى اللَّوي بًًو كأىنٍػزىؿى بًًو اٟتٍيجَّةى كىالٍ  بػيٍرىىافى اللًَّو، كىًإٍخبلى
بُّوي كىيػىٍرضىاهي، }كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى ا لنَّاًس الى يػىٍعلىميوفى{ أىٍم: فىًلهىذىا كىافى أىٍكثػىريىيٍم ميٍشرًًكُتى. }كىمىا الًَّذم ٭تًي
 أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٔتيٍؤًمًنُتى{".
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: [ِٔ( ]الكهف:  كىالى ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو أىحىدناقاؿ الشنقيطي يف تفسَت قولو تعاذل : ) 
ا اٟتٍىٍرؼى عىامَّةي السَّ " ا اٍبنى عىاًمرو قػىرىأى ىىذى بًاٍليىاًء اٍلميثػىنَّاًة التٍَّحًتيًَّة، كىضىمّْ « كىالى ييٍشرًؾي »بػٍعىًة مىا عىدى

ا يف حيٍكًمًو، بىًل اٟتٍي  : كىالى ييٍشرًؾي اللَّوي جىلَّ كىعىبلى أىحىدن ٍكمي لىوي اٍلكىاًؼ عىلىى ا٠تٍىربىً، كىالى نىاًفيىةه كىاٍلمىٍعٌتى
ـي مىا حىرَّمىوي، كىالدّْيني مىا كىٍحدىهي جىلَّ كىعىبلى  ، كىاٟتٍىرىا ؿي مىا أىحىلَّوي تػىعىاذلى الى حيٍكمى لًغىٍَتًًه أىٍلبىتَّةى، فىاٟتٍىبلى

 ًبضىمّْ التَّاًء اٍلميثػىنَّاًة اٍلفىٍوًقيَّةً « كىالى تيٍشرًؾٍ »شىرىعىوي، كىاٍلقىضىاءي مىا قىضىاهي، كىقػىرىأىهي اٍبني عىاًمرو ًمنى السَّبػٍعىًة ؛ 
 ..كىسيكيوًف اٍلكىاًؼ ًبًصيغىًة النػٍَّهًي، أىٍم: الى تيٍشرًؾٍ 

ٍشرىاًؾ بًًو يف ًعبىادىتًًو، قىاؿى يف حيٍكًمًو:  ٍشرىاؾي بًاللًَّو يف حيٍكًمًو كىاإٍلً كىالى ييٍشرًؾي يف حيٍكًمًو }فىاإٍلً
ا ا ًبًصيغىًة [ . كىيف ًقرىاءىًة اٍبًن عىاًمرو ًمنى السَّبػٍعىًة كى ِٔ \ ُٖ] {أىحىدن الى تيٍشرًٍؾ يًف حيٍكًمًو أىحىدن
ٍشرىاًؾ بًًو يًف ًعبىادىتًًو: -«كىالى تيٍشرًٍؾ يًف حيٍكًمًو أىحىدنا »أم:  -النػٍَّهًي. فىمىٍن كىافى }كىقىاؿى يًف اإٍلً

[ ، فىاأٍلىٍمرىاًف َُُ \ ُٖ] {ايػىٍرجيوا لًقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاٟتًنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبًّْو أىحىدن 
 "...سىوىاءه 

لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا اعتقد أنٌو باطل فهذا ال أثر "الشيخ ٤تمد بن إبراىيم:  كقاؿ
لشيخ فتاكل ا] "لو، بل ىو عزؿ للشرع. كما لو قاؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أهٌنا باطل

 [.ُٖٗ/ ٤ٔتمد بن إبراىيم ج
 

اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم   :كىالدليل قػىٍولًًو  لحاكمية تحت توحيد الربوبيةويندرج توحيد ا
ان الَّ ًإلىػوى ًإالَّ ىيوى كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرصلىى كىمىا أيًمريكٍا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكٍا ًإلىػهان كىاًحد

 [،ُّ]التػٍَّوبىة:  وفى سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكي 

 : ١تا كاف اليهود كالنصارل ٭ترموف ما حـر أحبارىم كرىباهنم، ك٭تلوف ما "قاؿ ابن حـز
ا تعاذل ىذا العمل أحلوا، كانت ىذه ربوبية صحيحة، كعبادة صحيحة، قد دانوا ّٔا، كٝتى 

 .[ِٔٔ/ّالفصل ".]اٗتاذ أرباب من دكف ا كعبادة، كىذا ىو الشرؾ ببل خبلؼ
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قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: )كقولو " اٗتَّىذيكاٍ أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى 
، رىًضيى اللَّ  ، عىٍن عىًدمّْ ٍبًن حىاَتًو ـي أىٍٛتىدي، كىالتػٍّْرًمًذمُّ، كىاٍبني جىرًيرو ًمٍن طيريؽو مىا وي مىٍرصلىى " ، رىكىل اإٍلً

، كىكىافى قىٍد تػىنىصَّرى يًف اٞتٍىاًىًليًَّة، فىأيًسرىٍت  ٍنوي، أىنَّوي لىمَّا بػىلىغىٍتوي دىٍعوىةي رىسيوًؿ اللًَّو عى  فرَّ ًإذلى الشَّاـً
رىغَّبتو عىلىى أيٍخًتًو كىأىٍعطىاىىا، فػىرىجىعىٍت ًإذلى أىًخيهىا، ك  أيٍختيوي كىٚتىىاعىةه ًمٍن قػىٍوًمًو، مثَّ منَّ رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً كىيف اٍلقيديكـً عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ، يف اإٍلًٍسبلى ـى عىًدٌم اٍلمىًدينىةى، كىكىافى رىئًيسنا يف قػىٍوًمًو طىيّْئو ، فػىقىًد

، فتحدَّث النَّاسي بًقيديكًمًو، فىدىخىلى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً
كىيًف  كىأىبيوهي حىاًَته الطَّاًئيُّ اٍلمىٍشهيوري بًاٍلكىرى

ًذًه اٍْليىةى:  عينيًق عىًدٌم صىًليبه ًمٍن ًفضَّةو، فػىقىرىأى رىسيوؿي اللًَّو  اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان » ىى
: "بػىلىى، ًإنػَّهيٍم حىرَّميوا عىلى « مّْن ديكًف الٌلًو  : ًإنػَّهيٍم دلٍى يػىٍعبيديكىيٍم. فػىقىاؿى : فػىقيٍلتي ، ٍيًهمي قىاؿى ؿى اٟتٍىبلى

ـى، فىاتػَّبػىعيوىيٍم، فىذىًلكى ًعبىادىتػيهيٍم إًيَّاىيمٍ  كىأىحىلُّوا ا قىاؿى  -إذل أف قاؿ ابن كثَت  .. .٢تىيمي اٟتٍىرىا كىىىكىذى
، كىغىيػٍري٫تيىا يف تػىٍفًسًَت: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريىٍ  يٍػفىةي ٍبني اٍليىمىاًف، كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني عىبَّاسو بىانػىهيٍم أىٍربىابنا حيذى

  ًمٍن ديكًف اللًَّو{ ًإنػَّهيمي اتػَّبػىعيوىيٍم ًفيمىا حىلَّليوا كىحىرَّميوا.
، كىتػىرىكيوا  ًكتىابى اللًَّو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم.  كىقىاؿى السُّدّْمُّ: اٍستػىٍنصىحيوا الرّْجىاؿى

: }كىمىا أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىن  ا قىاؿى تػىعىاذلى ا كىاًحدنا{ أىٍم: الًَّذم ًإذىا حىرَّـى الشٍَّيءى فػىهيوى كى٢ًتىذى
ـي، كىمىا حىلَّلىوي حىلَّ، كىمىا شىرىعىوي اتًُّبعى، كىمىا حىكىمى بًًو نػيفّْذى.  اٟتٍىرىا

كىالنُّظىرىاًء  }الى ًإلىوى ًإال ىيوى سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى{ أىٍم: تػىعىاذلى كىتػىقىدَّسى كىتػىنػىزَّهى عىًن الشُّرىكىاءً 
، كىالى رىبَّ ًسوىاهي.( ]تفسَت ابن كثَت:  ًد، الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اًد كىاأٍلىٍكالى ، ّْٖ/ِكىاأٍلىٍعوىاًف كىاأٍلىٍضدى

ّْٗ].  
كحديث عدم بن حاَت حٌسنو الًتمذم، كحٌسنو أيضا ابن تيمية ]٣تموع الفتاكل: 

ٕ/ٕٔ ،] 
نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ الٌلوى كىالى  تعاذل: )قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىابً قاؿ  نػىنىا كىبػىيػٍ تػىعىالىٍوٍا ًإذلى كىلىمىةو سىوىاء بػىيػٍ

ٍيئان كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فػىقيوليوٍا اٍشهىديكٍا  بًأىنَّا نيٍشرًؾى بًًو شى
  [،ْٔميٍسًلميوف( ]آؿ عمراف: 
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قولو )كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو( أم نتبعو يف  :"قاؿ القرطيب رٛتو ا
اٗتَّىذيكاٍ أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم ٖتليل شيء أك ٖترٯتو إال فيما حللو ا تعاذل، كىو نظَت قولو تعاذل: )

م أنزلوىم منزلة رّٔم يف قبوؿ ٖترٯتهم كٖتليلهم ًلمىا دل ٭ترّْمو ا كدل ( معناه أهنأىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلوً 
ٌلو ا( فاْلية نٌ  يف أف من شرع للناس من دكف ا فقد جعل نفسو ربنا ٢تم  ."٭تي

 
[، ُِ كقاؿ تعاذل: )أىـٍ ٢تىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ٢تىيم مّْنى الدّْيًن مىا دلٍى يىٍأذىف بًًو اللَّوي( ]الشورل:

فثبػت ّٔػذا النػ  أف مػن شػرع للنػاس ما لػم يأذف بو ا فقد جعل نفسو شريكنا  يف ربوبيتو، 
 كمن أطاعو يف ذلك كاتبع التشريع ا١تخالف فقد أشرؾ با.

 

لّْونىوي  عىامان كى٭تيىرّْميونىوي عىامان  كقاؿ تعاذل: )ًإ٪تَّىا النًَّسيءي زًيىادىةه يًف اٍلكيٍفًر ييضىلُّ بًًو الًَّذينى كىفىريكٍا ٭تًي
ٍهًدم اٍلقىٍوـى لّْيػيوىاًطؤيكٍا ًعدَّةى مىا حىرَّـى الٌلوي فػىييًحلُّوٍا مىا حىرَّـى الٌلوي زييّْنى ٢تىيٍم سيوءي أىٍعمىا٢تًًٍم كىالٌلوي الى يػى 

ذا التشريع [، كالنسيء تشريع ٥تالف لشريعة ا فبٌُت ا تعاذل أف ىّٕاٍلكىاًفرًينى( ]التوبة: 
ا١تخالف لشرعو ىو زيادة يف الكفر، كالزيادة يف الكفر كفر، كّٔذا يكوف من شرع ما ٮتالف 

  .شرع ا كافرنا

َـّ اللَّوي تػىعىاذلى بًًو اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن تىصىرًُّفًهٍم يًف  "قاؿ ابن كثَت يف تفسَت ىذه اْلية:  ا ٦تَّا ذى ىىذى
ـى اللًَّو بًأىٍىوىائًًهمي اٍلبىارًدىًة، كىٖتىًٍليًلًهٍم مىا حىرَّـى اللَّوي شىرًٍع اللًَّو بًآرىائًًهمي الٍ  ا ًة، كىتػىٍغًيَتًًىٍم أىٍحكى فىاًسدى

تىطىاليوا بًًو كىٖتىٍرٯتًًهٍم مىا أىحىلَّ اللَّوي، فىًإنػَّهيٍم كىافى ًفيًهٍم ًمنى اٍلقيوًَّة الغضىًبية كىالشَّهىامىًة كىاٟتٍىًميًَّة مىا اسٍ 
ائًًهٍم، فىكىاني ميدَّ  اًنًع ٢تىيٍم ًمٍن قىضىاًء أىٍكطىارًًىٍم ًمٍن ًقتىاًؿ أىٍعدى ثىًة يًف التٍَّحرصًًل اٍلمى وا قىٍد ةى اأٍلىٍشهيًر الثَّبلى

 كىتىٍأًخَتىهي ًإذلى صىفىرو، فػىييًحلُّوفى الشٍَّهرى اٟتٍىرى 
ـً ٔتيدَّةو ٖتىًٍليلى اٍلميحىرَّـً ثيوا قػىٍبلى اإٍلًٍسبلى ـى، كى٭تيىرّْميوفى أىٍحدى ا
، لًيػيوىاًطئيوا ًعدَّةى اأٍلىٍشهيًر اأٍلىٍربػىعىةً  ؿى  [.ّٔٓ/ِ]تفسَت ابن كثَت:  "الشٍَّهرى اٟتٍىبلى

 



 
 

137 

أىلىٍيسى    :كذكر قػىٍولًًو  ويندرج توحيد الحاكمية تحت توحيد األسماء والصفات 
 [. ٖ]التُّْت:   اللَّوي بًأىٍحكىًم اٟتىاًكًمُتى 

عاذل ال ٬توز أف ٮتضع إذل عملية االختيار كالتصويت  كالرد كالقبوؿ قاؿ كشرع ا ت
[، كقاؿ: )كىمىا كىافى ُْتعاذل: )كىالٌلوي ٭تىٍكيمي الى ميعىقّْبى ًٟتيٍكًمًو كىىيوى سىرًيعي اٟتًٍسىاًب( ]الرعد: 

٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعً  اللَّوى  ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىف يىكيوفى 
الن مًُّبينان( ]األحزاب:  [، كقاؿ: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيقىدّْميوا بػىٍُتى ّٔكىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
يعه عىًليمه(   [ ،ُ]اٟتجرات: يىدىًم اللًَّو كىرىسيولًًو كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى ٝتًى

كحىت ال يظن ظاف ٦تن طمس ا على قلؤّم كعقو٢تم أف القرآف ليس شامبل ٞتميع أمور 
 :األنعاـ]اٟتياة قدٯتا كحديثا صغَتا ككبَتا قاؿ تعاذل : ) مىا فػىرٍَّطنىا يف اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ( 

ـى ًديننا ( كقاؿ :) اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍ٘تىمٍ  [،ّٖ تي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسبلى
ـي (  [،ّ :ا١تائدة] كقاؿ : ) كىمىٍن يػىٍبتىًغ [، ُٗ :آؿ عمراف]كقاؿ : ) ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلًٍسبلى

ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى يف اٍْلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاسً   .[ٖٓ :آؿ عمراف]رًينى ( غىيػٍرى اإٍلًٍسبلى
 

يػىٍوـً كقاؿ تعاذل : ) فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يًف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإذلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالٍ 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن ( با لواـز اإلٯتاف ، فبُت ا تعاذل أف من [ ٗٓ :النساء]اٍْلًخًر ذىًلكى خى

ألف النكرة يف  من ا٠تصومات كالنزاعات، اٟتكم  كلرسولو يف أم شيء ردكاليـو اْلخر 
 .صياغ الشرط تفيد العمـو

نػىهيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ( مث حذره من  كأمر ا تعاذل نبيو ٤تمد  فقاؿ : ) كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
كىاٍحذىٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًإلىٍيكى فىًإٍف  اٟتكم باألىواء ) كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيمٍ 

فَّ  تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض ذينيؤًًٍّم ( كذـ ا الكثرة حىت ال ينتبو ٢تا ) كىإً 
 على من أراد التحاكم لغَته فقاؿ : ) أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىلًيًَّة كىًثَتنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى( مث أنكر ا

 [.َٓ :ا١تائدة]يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ( 
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 الياسق )الدستور(

ٍوـو ييوًقنيوفى{ }أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقى قاؿ تعاذل: 
 [.َٓ]ا١تائدة:

يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل عىلىى كيلّْ  قاؿ ابن كثَت
:" يػيٍنًكري تػىعىاذلى عىلىى مىٍن خىرىجى عىٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت

حىاًت، الَّ  يًت كىضىعىهىا خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعىٍدؿو ًإذلى مىا ًسوىاهي ًمنى اٍْلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى
ًت  الى الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو ًمٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىٍىلي اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى

ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرىائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت  اٍلمىلىًكيًَّة كىاٞتٍىهىاالى
اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهٍم ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي اليىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن 

ًميَّ  ، ًمنى اٍليػىهيوًديًَّة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى شىىتَّ ًة، كىًفيهىا كىًثَته ًمنى أىٍحكى
اـً أىخىذىىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي، فىصىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍي  ٍكًم اأٍلىٍحكى

بي ًقتىاًبًكتىاًب اللًَّو كىسينًَّة رىسيولًًو  ليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإذلى . كىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى
 ،فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف قىًليلو كىالى كىًثَت" حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو 

يقوؿ العبلمة أٛتد شاكر ) إف األمر يف ىذه القوانُت الوضعية كاضح كضوح الشمس ك 
 -ن كاف كائنا م-ىي كفر بواح ال خفاء فيو  كال مداكرة كال عذر ألحد ٦تن ينتسب لئلسبلـ

يف العمل ّٔا أك ا٠تضوع ٢تا أك إقرارىا فليحذر امرؤ لنفسو ككل امرئ حسيب نفسو ( )انظر 
 عمدة التفسَت ( ، 

) كخبلصة القوؿ أف ا١تراد بالكفر البواح ا٠تركج عن أحكاـ  -كقاؿ الشيخ علي بن حاج :
كجب منازعتو الشريعة إما بتبديلها أك الرضا بقانوف كشرع غَت شرع ا فمن فعل ذلك 

كا٠تركج عليو لرد األمر إذل نصابو . كال يشًتط أف يعلن ىو بنفسو الكفر كما يذىب إليو 
الكثَت خطأ كلذلك  ييكفركف مث ٮترجوف كاٟتق أف ا٠تركج ٬تب كلو دل يعلن الكفر صراحة ( 

 ( . ُُّ)فصل الكبلـ يف مواجهة ظلم اٟتكاـ 
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يف  شيتو على زاد ا١تستقنع ا١تسماة بالسلسبيلالشيخ صاحل بن إبراىيم البليهي يف حاقاؿ 
 ... فاٟتكم بالقوانُت الوضعية ا١تخالفة للشريعة اإلسبلمية إٟتاد":  ّْٖ/ ِ) معرفة الدليل

 ككفر كفساد كظلم للعباد، فبل يسود األمن كال ٖتفظ اٟتقوؽ الشرعية إاٌل بالعمل بشريعة
أنزؿ ا ىو  كسلوكان كنظامان، فاٟتكم بغَت ما اإلسبلـ كٌلها عقيدةن كعبادةن كأحكامان كأخبلقان 

األحواؿ  حكم بعمل ٥تلوؽ ١تخلوؽ مثلو، ىو حكم بأحكاـ طاغوتية... كال فرؽ بُت
 ."العظيم الشخصية كالعاٌمة كا٠تاصة فمن فرؽ بينها يف اٟتكم فهو ملحد زنديق كافر با

 ة اٌليت يتحٌل ّٔا بلد ٝتٌاه: يح، بعد أف ذكر بعض األكصاؼ القبالشوكاشل رٛتو اقاؿ 
منها أهٌنم ٭تكموف ك يتحاكموف إذل من  يعرؼ األحكاـ الطاغوتية منهم يف ٚتيع األمور اٌليت "

تنؤّم ك تعرض ٢تم من غَت إنكار ك ال حياء من ا ك ال من عباده ك ال ٮتافوف من أحد ، 
نكاره كدفعو ، ك ىو أشهر من ك ىذا األمر معلـو لكٌل احد من النٌاس، ال يقدر أحد على إ

نار على علم ؛ ك ال شٌك ك ال ريب أٌف ىذا كفر با سبحانو ك تعاذل ك بشريعتو اٌليت أمر ّٔا 
على لساف رسولو ك اختارىا لعباده يف كتابو ك على لساف رسولو ، بل كفركا ّتميع الشرائع 

 حىٌت يقبلوا أحكاـ إذل اْلف ، ك ىؤالء جهادىم كاجب ك قتا٢تم متعٌُت  من لدف آدـ 
ما ىم فيو من اإلسبلـ ك يذعنوا ٢تا ك ٭تكموا بينهم بالشريعة ا١تطٌهرة ك ٮترجوا من ٚتيع 

 .[ء العاجل يف دفع العدٌك الصائلالدكا". ]الطواغيت الشيطانية

كاْلف فلنلقي نظرة داخل الدستور لنرل ٥تالفتو الصر٭تة لكتاب ربنا جل كعبل كسنة نبينا 
كن قبل أف نبدأ أخي اعلم أف الذم كتب ىذا الياسق ىم نصارل كفار يعيشوف ، ل ٤تمد 

نًتكنا حكم ربنا كٖتاكمنا إذل ىذا  كقديف ببلد الكفر كتبوه ألنفسهم، فأنٌا يستقيم حالنا 
الياسق الكفرم ، كيا ليت ا١تصيبة تقف عند ىذا اٟتد كإ٪تا تعدت للدفاع عنو من بعض 

 يف ذلك كما قاؿ الشاعر: ا١تنتسبُت للعلم ، كاألمر 

 كإف كنت تدرم فا١تصيبة أعظم      فإف كنت ال تدرم فتلك مصيبة       
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أف ا تعاذل ىو أعلم بشؤكف عباده من أنفسهم كال ٮتفى على أحد من ا١تسلمُت 
قّْ لًيىٍحكيمى بػىٍُتى النَّاًس ًفيمىا فػىبػىعىثى الٌلوي النًَّبيُّْتى ميبىشّْرًينى كىمينًذرًينى كىأىنزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى بًاٟتٍى ]

يف ٣تاالت ا١تناىج كالقوانُت  -كما يزعم-حاكؿ اإلنساف اإلصبلح  فإذا، [اٍختػىلىفيوٍا ًفيوً 
كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم الى تػيٍفًسديكا يًف اأٍلىٍرًض  )) قاؿ تعاذل:يصلح  كالالوضعية فإنو يف اٟتقيقة يفسد 

 [.ُِ -ُُ(( ]البقرة: أىالى ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن الى يىٍشعيريكفى  ،حيوفى قىاليوا ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ميٍصلً 

فهم ٭تكموف " يف حدكد الدستور " ك " كفقان الدستور " ك "ٔتوجب الدستور "ك"طبقان 
 :تعاذل قاؿالدستور " ك "ٔتا ين  عليو الدستور " ليس كفقا للقرآف أك ٔتا ين  عليو القرآف 

يًن مىا دلٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي أى )) أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى  )) :كقاؿ ((ـٍ ٢تىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٢تىيٍم ًمنى الدّْ
 كا ا١تستعاف ، ((كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى 

 ١توحد فيساكم بينهم يف التشريع )فهذا الياسق يعامل النصراشل الكافر معاملة ا١تسلم ا
اٟتقوؽ كالواجبات كإف اختلفوا يف   األردنيوف أماـ القانوف سواء ال ٘تييز بينهم يف ٔا١تادة 

، ، ٥تالفان بذلك قوؿ ا جل كعبل: )أىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمُتى كىاٍلميٍجرًًمُتى  العرؽ أك اللغة أك الدين(
 – ّٓ :القلم]ًإفَّ لىكيٍم ًفيًو لىمىا ٗتىىيػَّريكفى(  ،أىـٍ لىكيٍم ًكتىابه ًفيًو تىٍدريسيوفى  ،مىا لىكيٍم كىٍيفى ٖتىٍكيميوفى 

ّٖ،] 

 .:" الى يػيٍقتىلى ميٍسًلمه ًبكىاًفرو " ركاه البخارمك٥تالفا لقوؿ نبينا ٤تمد 

يف االعتقاد، كالدين،  –كغَتىا كثَت من النصوص اليت تدؿ على أف الفريقُت لتناقضهما 
ال ٯتكن كال ٬توز أف يستويا، كمن يقوؿ ٓتبلؼ ذلك لزمو تكذيب القرآف الكرصل،  –لوؾ كالس

ف من دل يفرؽ بُت اليهود كالنصارل كسائر الكفرة كبُت ا١تسلمُت فإكىذا عُت الكفر البواح، 
 با مشرؾ بو. إال بالوطن، كجعل أحكامهم كاحدة فهو كافر

 



 
 

141 

ول أك غَته بل ىو قانوف كعرؼ كتعميم فلو أهنم فالقضية أخواشل ليست يف قضية معينة ٢ت
" مع اقرارىم أف حكم ا ىو األكمل كأهنم ٥تطئوف إذا جاءكم فبلف فبل تقطعوا يده"كضعوا 

  .كفر دكف كفر كيكوف ظلم كفسق  حينئذ يكوففيما يفعلوف عاصُت  بفعلهم ىذا، 

٥تالفة صر٭تة لقوؿ  "،سجنوهمن يسرؽ ال تقطعوا يده بل أ" وا:لكنهم كضعوا تعميما فقال
ًكيمه( ربنا : )كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن ٔتىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى اللًَّو كىاللَّوي عىزًيزه حى 

ةى صر٭تة لقوؿ نبينا كما يف البخارم كمسلم : )كىاصٍلي اللًَّو لىٍو أىفَّ فىاًطمى ك٥تالفة  [،ّٖ :ا١تائدة]
فليسرؽ من يسرؽ فلن نقطع يده فهذا ىو  بًٍنتى ٤تيىمَّدو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا( كىم يقولوف

الكفر الصريح الذم ال يقبل التأكيل كما قاؿ ا تعاذل : ) كىمىٍن دلٍى ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى 
 ، [ْٓ :ا١تائدة]ىيمي اٍلكىاًفريكفى ( 

كأما الذم قيل فيو أنو كفر دكف كفر، إذا حاكم إذل غَت  )   : ٤تمد بن إبراىيم قاؿ الشيخ
، كأفَّ حكم ا ىو اٟتق، فهذا الذم يصدر منو ا١ترة ك٨توىا أما   . ا مع اعتقاد أنو عاصو

، كإف قالوا أخطأنا كحكمي الشرع أعدؿ؛ فهذا    : الذم جعل قوانُت بًتتيب كٗتضيع، فهو كيفره
 .    ( عن ا١تلة كفر ناقل

ك٦تا يستدؿ بو ا١ترجئة مقولة )كفر دكف كفر( كنسبتها البن عباس كىذا ال يصح ألف يف 
نادىا ىشاـ بن حجَت ا١تكي كىشاـ ضعفو األئمة الثقات أمثاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل إس

كاٟتافظ ابن حجر كغَتىم كإال إخواشل ما فائدة كتب اٟتديث ك١تاذا ٨تتج ّٔا أليس ٬تب 
إثبات الن  قبل االستدالؿ بو ؟ كلو سلمنا جدال أف ابن عباس قا٢تا ردا على ا٠توارج الذين 

كمُت كعلي كمعاكية كمن معهما من ا١تسلمُت ألجل ا٠تصومة اليت جرت أرادكا تكفَت اٟت
إنو ليس الكفر الذم تذىبوف إليو، إنو ليس  )بينهم يف شأف ا٠تبلفة كالصلح فقاؿ للخوارج : 

 ( فركفر دكف ك  } كىمىٍن دلٍى ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى {كفران ينقل عن ا١تلة: 
أف اٟتكم بغَت ما أنزؿ ا كفر ٥ترج من ا١تلة لكن يف  فإف ىذا من ا١تقرر عند ابن عباس 

ىذه اٟتالة ) على فهم ا٠توارج ( كاف كفر أصغر غَت ٥ترج من ا١تلة، فيا أصحاب العقوؿ 
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انظركا فيمن تتكلموف تتكلموف يف أصحاب الرسوؿ كإشل كا كلما رأيت مبتدعا يستدؿ 
 كتذكرت ما قالو ابن تيمية رٛتو ا : ) ما استدؿ صاحب بدعة بدليل إال كاف بدليل إال

 حجة عليو ال لو ( فتأمل ىذا كتدبر رٛتك ا .

: أىنَّوي مىٍن زىنىا قيًتلى، ٤تيٍصىننا كىافى أىٍك "يقوؿ ابن كثَت :  مثيَّ ذىكىرى اٞتٍيوىٍيًٍتُّ نتفان من الياسا ًمٍن ذىًلكى
طى قيًتلى، كىمىٍن تػىعىمَّدى اٍلكىًذبى قيًتلى، كىمىٍن سىحىرى قيًتلى، كىمىٍن ٕتىىسَّسى غىيػٍرى ٤تيٍصىنو  ، كىكىذىًلكى مىٍن الى

اًء اٍلوىاًقًف قيًتلى  ، كىمىًن قيًتلى، كىمىٍن دىخىلى بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً ٮتىٍتىًصمىاًف فىأىعىافى أىحىدى٫تيىا قيًتلى، كىمىٍن بىاؿى يف اٍلمى
قيًتلى، كىمىٍن أىٍطعىمى أىًسَتنا أىٍك سىقىاهي أىٍك كىسىاهي بًغىٍَتً ًإذىٍف أىٍىًلًو قيًتلى، كىمىٍن كىجىدى ىاربان كدل  انٍػغىمىسى ًفيوً 

ٍيئنا ًمنى اٍلمىٍأكيوًؿ قيًتلى، بىٍل يػينىاًكليوي ًمٍن يىًدًه ًإذلى  يرده قتل، كمن أطعم أسَتان أك رىمىى ًإذلى أىحىدو شى
ٍيئنا فػىٍليىٍأكيٍل ًمٍنوي أىكَّالن كىلىٍو كاف ا١تطعـو أمَتان ال أسَتان، كىمىٍن أىكىلى كىدلىٍ يىًدًه، كىمىٍن أىٍطعى  ا شى مى أىحىدن

ٍوفىوي كىيػىتػىنىاكىؿي قػىٍلبىوي بًيىًدهً  يػىوىاننا ذيًبحى ًمثٍػلىوي بىٍل يىشيقُّ جى يىٍستىٍخرًجيوي  ييٍطًعٍم مىٍن ًعٍندىهي قيًتلى، كىمىٍن ذىبىحى حى
.ًمٍن جىوٍ  ةي  ًفًو أىكَّالن كىيف ذىًلكى كيلًّْو ٥تيىالىفىةه ًلشىرىاًئًع اللًَّو اٍلمينػىزَّلىًة عىلىى ًعبىاًدًه اأٍلىنًٍبيىاًء عىلىٍيًهمي الصَّبلى
ـي،   كىالسَّبلى

ًء كىٖتىىاكىمى ًإذلى غىٍَتًًه ًمنى فىمىٍن تػىرىؾى الشَّرٍعى اٍلميٍحكىمى اٍلمينػىزَّؿى عىلىى ٤تيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو خىاَتًى اأٍلىنًٍبيىا
، فىكىٍيفى ٔتىٍن ٖتاكم إذل الياسا كىقىدَّمىهىا عىلىٍيًو؟ مىٍن فػىعىلى ذىًلكى كىفىرى بًًإٍٚتى  اًع الشَّرىاًئًع اٍلمىٍنسيوخىًة كىفىرى

 .[ُُٗ/ُّ :البداية كالنهاية." ]اٍلميٍسًلًمُتى 

من حكم ْتكم اإل٧تيل ٦تا دل يأت  ال خبلؼ بُت اثنُت من ا١تسلمُت أف": قاؿ ابن حـز
اإلحكاـ يف أصوؿ ".]فانو كافر مشرؾ خارج عن اإلسبلـ بالن  عليو كحي يف شريعة اإلسبلـ

 [.ُّٕ/ٓاألحكاـ 

يًع "كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:  كىمىٍعليوـه بًااًلٍضًطرىاًر ًمٍن ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى كىبًاتػّْفىاًؽ ٚتًى
ـً أىٍك اتػّْبىاعى شىرًيعىةو غىٍَتً شىرًيعىًة ٤تيىمَّدو اٍلميٍسًلًمُتى أىفَّ مى  فػىهيوى كىاًفره  ٍن سىوَّغى اتػّْبىاعى غىٍَتً ًديًن اإٍلًٍسبلى

كىىيوى كىكيٍفًر مىٍن آمىنى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىكىفىرى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى : ) إفَّ الًَّذينى 



 
 

143 

ريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرّْقيوا بػىٍُتى اللًَّو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو يىٍكفيريكفى بًاللًَّو كى 
ا ا بن كىييرًيديكفى أىٍف يػىتًَّخذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن ، أيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى حىقِّا كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًفرًينى عىذى

 .[ِْٓص ِٖمج الفتاكل ج]".ميًهيننا

،   "كقاؿ الشنقيطي:  ، كىالظٍُّلمى، كىاٍلًفٍسقى ا اٍلبىٍحًث أىفَّ اٍلكيٍفرى كىاٍعلىٍم أىفَّ ٖتىٍرًيرى اٍلمىقىاـً يًف ىىذى
نى اٍلًملًَّة أيٍخرىل: رئتَّىا أيٍطًلقى يًف الشَّرًٍع ميرىادنا بًًو اٍلمىٍعًصيىةي تىارىةن، كىاٍلكيٍفرى اٍلميٍخرًجى مً  كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهىا

اـً اللًَّو، فىظيٍلميوي كىًفٍسقيوي كى  كيٍفريهي كيلُّهىا  كىمىٍن دلٍى ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي، ميعىارىضىةن لًلرُّسيًل كىإًٍبطىاالن أًلىٍحكى
أىنَّوي ميٍرتىًكبه حىرىامنا فىاًعله قىًبيحنا فىكيٍفريهي  كيٍفره ٥تيٍرًجه عىًن اٍلًملًَّة، كىمىٍن دلٍى ٭تىٍكيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اللَّوي ميٍعتىًقدنا

يًف  كىظيٍلميوي كىًفٍسقيوي غىيػٍري ٥تيٍرًجو عىًن اٍلًملًَّة، كىقىٍد عىرىٍفتى أىفَّ ظىاًىرى اٍلقيٍرآًف يىديؿُّ عىلىى أىفَّ اأٍليكذلى 
صىارىل، كىاٍلًعبػٍرىةي بًعيميوـً اأٍلىٍلفىاًظ الى ًٓتيصيوًص اٍلميٍسًلًمُتى، كىالثَّانًيىةى يًف اٍليػىهيوًد، كىالثَّالًثىةى يًف النَّ 

. ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللًَّو تػىعىاذلى  .[ْٗ/ِأضواء البياف " ]اأٍلىٍسبىاًب، كىٖتىًٍقيقي أىٍحكىاـً اٍلكيلّْ ىيوى مىا رىأىٍيتى

 

حرية كالنوادم الليلية بدعول  كدكر البغاءكنرجع للياسق الذم يضمن فتح ا٠تمارات 
للعادات ا١ترعية  ٖتمي الدكلة حرية القياـ بشعائر األدياف كالعقائد طبقا ُْ ا١تادة األدياف )

( كعٌماف خَت شاىد كدليل على  يف ا١تملكة ما دل تكن ٥تلة بالنظاـ العاـ أك منافية لآلداب
 . ذلك النظاـ كتلك اْلداب

ٔتوجب التعديل )  ٓٗا١تادةفهم جعلوا من أنفسهم مشرعُت من دكف ا تعاذل كما يف 
من اٞتريدة الرٝتية( ) ٬توز لعشرة اك أكثر من  1958/5/4 تاريخ َُّٖا١تنشور يف العدد 

كل اقًتاح على اللجنة    كالنواب أف يقًتحوا القوانُت ك٭تاؿ أعضاء أم من ٣تلسي األعياف
اٟتكومة لوضعو   لىالرأم فإذا رأل آّلس قبوؿ االقًتاح أحالو ع ا١تختصة يف آّلس إلبداء
  . ا (كتقدٯتو للمجلس يف الدكرة نفسها أك يف الدكرة اليت تليه يف صيغة مشركع قانوف
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األمة من  ) تناط السلطة التشريعية ٔتجلس األمة كا١تلك كيتألف ٣تلسِٓ كيف ا١تادة
جب إذا فهم بتشريع األحكاـ بلغوا قٌمة الكفر كالعياذ با كال تتع ٣تلسي األعياف كالنواب (

قلنا ذلك ألهنم دل يرضوا ْتكم ا تعاذل بقتل القاتل العمد كرضوا باٟتبس أك بالعفو تطبيقا 
اسامة بن الدف رٛتو  ٟتكم حقوؽ اإلنساف اليت كضعها الكفار ، فهم كما قاؿ أسد التوحيد

 ."ال يعبدكف رب البيت العتيق بل باتوا يعبدكف رب البيت األبيض "ىؤالء اٟتكاـ: ا

كافق ٣تلس بل كدل يقفوا عند ىذا اٟتد بل قاموا باالستهزاء الصريح بدين رب العا١تُت فلقد 
ـ( على قرار اللجنة القانونية بتخفيض عقوبة الزاشل  َُُِ -ىػ  ُِّْالنواب   ) لعاـ 

برضا٫تا من سنة إذل ثبلث سنوات لتصبح من ستة أشهر إذل سنتُت كما كافق آّلس  كالزانية
١تدة ال  ض عقوبة اٟتبس بالنسبة للزاشل ا١تتزكج كالزانية ا١تتزكجة من سنتُت إذل اٟتبسٗتفي على

ألم منهما من  تقل عن سنة كٗتفيض عقوبة الزاشل كالزانية إذا َت فعل الزنا يف بيت الزكجية
، ككأف حكم ا يف رجم الزاشل اصن كيف  جلد الزاشل غَت اصن  ثبلث سنوات إذل سنتُت

 عجب ىؤالء الكفرة .دل ي

على كل  َٖا١تادة بل ىم إخواشل أقسموا ٚتيعا على تطبيق ىذا الياسق كاٟتفاظ عليو )
يف عملو أف يقسم أماـ ٣تلسو ٯتينا ىذا  عضو من أعضاء ٣تلسي األعياف كالنواب قبل الشركع

كأف أحافظ على الدستور  أقسم با العظيم أف أكوف ٥تلصا للملك كالوطن ، كأف : نصها
 ِٗ ( بل أقسم كبَتىم قبلهم )ا١تادة أخدـ األمة كأقـو بالواجبات ا١توكولة إرل حق القياـ
يلتئم برئاسة رئيس ٣تلس األعياف أف  يقسم ا١تلك إثر تبوئو العرش أماـ ٣تلس األمة الذم

 فهم يشرعوف من دكف ا ما دل يأذف بو ا . ،٭تافظ على الدستور كأف ٮتل  لؤلمة (

عجب أنو ٭تق ١تلكهم أف يغَت حكم ا تعاذل يف اإلعداـ إذل اٟتبس أك العفو كما بل كال
للملك حق العفو ا٠تاص كٗتفيض   ّٖ )ا١تادة كلو كاف اكـو عليو يهوديان أك نصرانيا ،يرل 

ال ينفذ حكم اإلعداـ إال بعد  ّٗ ا١تادة . العاـ فيقرر بقانوف خاص العقوبة ، كأما العفو
 ىذا القبيل يعرضو عليو ٣تلس الوزراء مشفوعا ببياف رأيو فيو (  ك ككل حكم منتصديق ا١تل
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كال ٮتفى ظلم ىذا القانوف على عاقل ك٦تا نشرتو كسائل األعبلـ ما حصل من جرائم 
كأشهرىا تلك اٞترٯتة النكراء  طاغوت األردف عبدا الصغَت،نتيجة للعفو العاـ الذم أصدره 
طنُت عندما دخل إذل بيتو فوجد امرأتو مع رجل يضاجعها فذىب اليت حصلت مع أحد ا١توا

لورل األمر كما تزعم ا١ترجئة فحكم على زكجتو كالفاعل ٔتوجب أحكاـ الدستور كتطبيقا 
ٟتقوؽ اإلنساف كبتخفيضات ٣تلس النواب باٟتبس ١تدة كقدرىا .. ألف اٞترٯتة حصلت يف 

ء العفو العاـ بعد أياـ من إصدار اٟتكم ليتم ، كدل تكتمل اٟتلقة بعد كإ٪تا جا بيت الزكجية
العفو عنهما ككأف شيئا دل يكن ، فما كاف من الزكج إال إف قاـ باستدراج الفاعل إذل أحد 

كقاـ بتسليم بشره لرجاؿ األمن  الفنادؽ فقتلو كقطع بشره بعد أف فعل بو فعل قـو لوط 
لم كفسق كجور على العباد كالببلد ، ما يف ىذه القوانُت من كفر كظكقس على ذلك   العاـ !

 كا تعاذل يقوؿ : ) أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ( .

قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٛتو ا :)إف من الكفر األكرب ا١تستبُت تنزيل 
ليكوف من ا١تنذرين بلساف  ا نزؿ بو الركح األمُت على قلب ٤تمد القانوف اللعُت منزلة م

 ىػ مطابع الثقافة ٔتكة.  َُّٖ( طبع سنة ُعرِّب مبُت ( ٖتكيم القوانُت )ص

فىًإفَّ اٟتٍىاًكمى إذىا كىافى دىيػّْننا لىًكنَّوي حىكىمى بًغىٍَتً ًعٍلمو كىافى ًمٍن  "كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: 
ًؼ اٟتٍىقّْ الًَّذم يػىٍعلىميوي كىافى ًمٍن أىٍىًل النَّاًر كىًإذىا حىكىمى أىٍىًل النَّ  اًر كىًإٍف كىافى عىاًلمنا لىًكنَّوي حىكىمى ًٓتًبلى

ا إذىا حىكىمى يف قىًضيَّةو ميعىيػَّنىةو ًلشى  ٍخً . ًببلى عىٍدؿو كىالى ًعٍلمو كىافى أىٍكذلى أىٍف يىكيوفى ًمٍن أىٍىًل النَّاًر. كىىىذى
ةن أىمَّا إذىا حىكىمى حيٍكمنا عىامِّا يف ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى فىجىعىلى اٟتٍىقَّ بىاًطبلن كىاٍلبىاًطلى حىقِّا كىالسُّنَّةى ًبٍدعى كى 

ٔتىا نػىهىى اللَّوي  رى كىاٍلًبٍدعىةى سينَّةن كىاٍلمىٍعريكؼى ميٍنكىرنا كىاٍلميٍنكىرى مىٍعريكفنا كىنػىهىى عىمَّا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي كىأىمى 
. ٭تىٍكيمي ًفيًو رىبُّ اٍلعىالىًمُتى كىًإلىوي اٍلميٍرسىًلُتى مىاًلكي يػىٍوـً الدّْيًن  ا لىٍوفه آخىري الًَّذم عىٍنوي كىرىسيوليوي: فػىهىذى

رىسيولىوي بًا٢ٍتيدىل كىًديًن }لىوي اٟتٍىٍمدي يف اأٍليكذلى كىاٍْلًخرىًة كىلىوي اٟتٍيٍكمي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى{ }الًَّذم أىٍرسىلى 
ا{ . كىاٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى. كىصىلَّى  يًن كيلًّْو كىكىفىى بًاللًَّو شىًهيدن اللَّوي عىلىى اٟتٍىقّْ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدّْ

 [.ّٖٖ/٣ّٓتموع الفتاكل:" ]٤تيىمَّدو كىآلًًو كىصىٍحًبًو كىسىلَّمى.
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عبد ا الراجحي  :" فمن اعتقد أف ىناؾ ىديا أكمل من  قاؿ الشيخ عبد العزيز بن
أك أف حيكما أحسن من حكمو ؛ فإنو دل يشهد أف ٤تمدا رسوؿ ا ،  ىدم النيب 

أك  كشهادتو أف ٤تمدا رسوؿ ا باطلة. حىت لو اعتقد أف ىناؾ ىديان مساكيان ٢تدم النيب 
أحسن ،  ككذا لو اعتقد أف ىدم النيب  فإنو يكفر. أف ىناؾ حكمان ٦تاثبل ٟتيكم النيب 

كأف حكمو أكمل ، لكن قاؿ: ٬توز أف هتتدم بغَت ىدم الرسوؿ ، ك٬توز أف تتحاكم إذل 
غَت حكم الرسوؿ ؛ فإنو يكفر ؛ ألنو استحل أمرا معلوما من الدين بالضركرة ٖترٯتو. فمن 

دم غَته ، كلو كاف قاؿ: إف ىدم الرسوؿ أحسن ا٢تدم ، لكن ما فيو مانع إنك هتتدم ّٔ
ىدم الرسوؿ أحسن ، أك قاؿ: حكم الرسوؿ أحسن من حيكم القوانُت ، لكن ٬توز اٟتكم 
بالقوانُت ؛ فإنو يكفر. فبل ٬توز اٟتكم بالقوانُت كلو كنت تعتقد أف حكم الشريعة أحسن ؛ 

ن يقوؿ: الزنا ألنو يف ىذه اٟتالة استحللت أمران ٤ترمان معلومان من الدين بالضركرة ، مثلو مثل م
حبلؿ ، كلكٍت ال أزشل ، أك قاؿ: الربا حبلؿ ، لكٍت ال أتعامل بالربا ، ىذا يكفر ؛ ألف الربا 
كالزنا حراـ ، ككونك تستحلو كىو أمر معلـو من الدين بالضركرة ، ىذا كفر. ككذلك إذا قاؿ: 

يز اٟتكم اٟتكم بالقوانُت جائز ، كلكن اٟتكم بالشريعة أحسن ، نقوؿ: ال ، كونك ٕت
بالقوانُت ، ىذا كفر كرًدَّة ؛ ألنك استحللت أمرا ٤ترما معلوما من الدين بالضركرة ، فاٟتكم 
بالقوانُت ىذا حراـ باإلٚتاع ، مثل الزنا حراـ باإلٚتاع ، كمثل الربا حراـ باإلٚتاع.  فمىن قاؿ: 

وانُت كفر ، كلو كاف الزنا حبلؿ كفر ، مىن قاؿ: الربا حبلؿ كفر ، من قاؿ: ٬توز اٟتكم بالق
أك  يعتقد أف اٟتكم بالشريعة أحسن ، فإذا اعتقد أف ىناؾ ىديا أحسن من ىدم الرسوؿ 

٦تاثبلن أك أقل ، مع جواز االىتداء بغَت ىديو كفر . ككذلك من اعتقد أنو ٬توز اٟتكم بغَت 
ف كافرا ؛ ألنو حكم ا كرسولو ، سواء اعتقد أف حكم ا أحسن أك أقل أك ٦تاثل ، فإنو يكو 

استحل أمرا معلوما من الدين بالضركرة ، كالدليل: أنو دل يشهد أف ٤تمدا رسوؿ ا ، كمن دل 
يشهد أف ٤تمدان رسوؿ ا ، فإنو كافر ؛ ألف شهادة أف ٤تمدان رسوؿ ا تقتضي التحاكم إذل 

 ٬توز االىتداء بغَت شريعتو ، كاعتقاد أنو ال ٬توز التحاكم إذل غَت شريعتو ، كاعتقاد أنو ال
 )شرح نواقض اإلسبلـ (. " ..ىديو 
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ًء اٍلميتىحىاًكًمُتى ًإذلى غىٍَتً مىا جىاءى بًًو  " : ابن القٌيم رٛتو اقاؿ  مثيَّ أىٍخبػىرى تػىعىاذلى عىٍن حىاًؿ ىىؤيالى
ًإذلى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى يىصيدُّكفى }كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا ًإذلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كى  فػىقىاؿى  رىسيوليوي 

ٍعرىاضى عىمَّا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي كىااًلٍلًتفىاتى ًإذلى غىٍَتًًه ىيوى ُٔعىٍنكى صيديكدنا{ ]النساء:  [ فىجىعىلى اإٍلً
ٯتىاًف ىيوى ٖتىًٍكيميوي كىاٍرتًفىاعي ا ٟتٍىرىًج عىًن الصُّديكًد ًْتيٍكًمًو كىالتٍَّسًليمي حىًقيقىةى النػّْفىاًؽ كىمىا أىفَّ حىًقيقىةى اإٍلً

ٍعرىاضي حىًقيقىةي  ٯتىاًف، كىذىًلكى اإٍلً ًلمىا حىكىمى بًًو ًرضنى كىاٍخًتيىارنا كى٤تىىبَّةن، فػىهىذىا حىًقيقىةي اإٍلً
 [.ّّٓ/ِ:٥تتصر الصواعق"]النػّْفىاًؽ.

 

  :ستحالل ويستلزمومن دون اهلل )التشريع الوضعي( يتضمن االواعلم أن التشريع 

 كيتضح ذلك من ثبلثة أمور كما كضح ذلك الشيخ ٤تمد القرشل :

أكال :)صورة التشريع الوضعي كما ىو قائم عليو، إذ إنو ييعمل بو عمبلن ييضاىي العمل 
بأحكاـ الشريعة اإل٢تية من حيث تعميمو كاإللزاـ بو كتكوين ااكم اليت تفصل النزاع 

إف أصحاب التشريع الوضعي يعتربكف من أخ  خصائ  قوانينهم بأحكامو...اخل كلذلك ف
كتشريعاهتم العمـو آّرد كاإللزاـ كلو دل يكن ما يصدر من ذلك نصنا يف األمر، لكوهنم 

 يعتربكف فكرة اإللزاـ متوافرة يف كل ما يصدر عن التشريع الوضعي بالضركرة.

، من غَت اتباع ١تا أنزؿ ا، ثانيا :أف أصحاب التشريع الوضعي يعتربكف ما شرعوه ع دالن
كلذا فهم يؤكدكف على أف ٖتقيق العدؿ ىو غاية القاعدة القانونية كأساسها، كىو العنصر 
األىم يف تكوين جوىر القاعدة القانونية، كٖتقيق العدؿ أمر مطلوب كما من أمة إال كىي تأمر 

عدؿ  ا على نبيو ٤تمد بالعدؿ كىو أمر متفق عليو بُت ٚتيع العقبلء، لكن ما أنزؿ 
كفر، كفعل   –مع العلم ٔتا أنزؿ ا على نبيو  -خاص، ك٥تالفتو على أف تلك ا١تخالفة عدؿ 

اليهود حُت ظنوا أهنم بتغيَتىم حكم ا ليعمَّ الشريف كالضعيف قد أقاموا العدؿ كرفعوا 
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عدؿ مع العلم ٔتخالفتو  الظلم، فكاف ىذا منهم كفرنا أكرب، فالنظر إذل التشريع الوضعي بأنو
.  ١تا أنزؿ ا يعترب استحبلالن

ثالثا : كىو من أكضح الوجوه الدالة على االستحبلؿ، كىو ما يشتمل عليو التشريع 
الوضعي من إباحة إتياف ارمات آّمع على ٖترٯتها الظاىرة ا١تعلـو ٖترٯتها بالتواتر، كا١تنع من 

ر ا١تعلـو حلو بالتواتر، كأكضح مثاؿ على ىذا إباحة إتياف إتياف اٟتبلؿ آّمع على حلو الظاى
الزسل الصريح الذم ال شيبهة فيو، كالزسل من ارمات الظاىرة ا١تعلومة من الدين بالتواتر كصىفىو 
( ، لكن التشريع الوضعي ال يعتربه  ا بقولو: )كال تقربوا الزسل إنو كاف فاحشة كساء سبيبلن

ال يف حاالت معينة كاالغتصاب ك٨توه، كىذه اٟتاالت اليت ييعترب الزسل جرٯتة ييعاقب عليها إ
فيها جرٯتة ليس ألجل كونو فاحشة كما قاؿ ا تعاذل بل العتبار آخر ىو اعتبار أف تلك 
اٟتاالت اعتداء على اٟترية اإلنسانية، كاليت ىي األساس الذم بٍت عليو التشريع الوضعي 

ن ىذا استحبلالن صر٭تنا فما معٌت االستحبلؿ ا١تعاصر أحكامو، فإذا دل يك
 ( . ّْٗ -ّّٗإذف؟!بتصرؼ)التشريع الوضعي يف ضوء العقيدة اإلسبلمية ص 
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 ِصٍحت اٌذعٛة
" إف دخولنا يف ىذه الرب١تانات كتلك كقد يقوؿ بعض اٞتهلة ٦تن يقوؿ على ا كرسولو 

 ": فيقوؿ يكذب على ا كرسولو  مٌث ذىب "،من باب مصلحة الدعوةآّالس التشريعية 
ترؾ تطبيق بعض حدكد ا كترؾ قتل ا١تنافقُت الذين أعلنوا الكفر أك كقعوا ببعض  أف النيب 

ا١تخالفات اليت تستحق حدا، كعبد ا بن أِّب كا١تستهزئُت بالقراء الذين نزؿ فيهم قولو تعاذل: 
{، إتباعا للمصلحة كتقدٯتان ٢تا على اٟتدكد الثابتة ْتق اًنكيمٍ الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتى  }

: "من بٌدؿ دينو فاقتلوه"، أخذان بتلك أصحأّا .. كىذا ترؾ إلعماؿ ن ، كىو قولو 
ا١تصلحة الشرعية، أك باألحرل خوؼ مفسدة شرعية كىي تكلم الناس أف ٤تمدا يقتل 

تنفيذ حد القذؼ الثابت يف  رسوؿ ا أصحابو كيف ىذا تنفَت عن الدين .. ككذلك ترؾ 
القرآف على عبد ا بن أِّب ابن سلوؿ رأس اإلفك. كرأس ا١تنافقُت كذلك حذرا من إعبلف 

 .كغَت ذلك من اإلفًتاءالردة ك٘تزيق ٚتاعة ا١تسلمُت 

ـه ك ، طعن يف النيب كىذا يف اٟتقيقة  بتعطيل اٟتدكد كترؾ إعماؿ النصوص.  لنيب ل اهتا
فلكل متبع ٢تواه أف يفرط ٔتا شاء من اٟتدكد أك يًتؾ ما اشتهى تركو من النصوص كمن مث 

ْتجة مصلحة الدعوة. كىذه يف اٟتقيقة شبهة شهَتة ١ترجئة العصر يركجوهنا أحيانان لتسويغ 
استصبلحاهتم كاستحساناهتم الشهوانية اليت يعارضوف ّٔا النصوص فيجٌوزكف سلوؾ سبيل 

، ْتجة مصلحة الدعوة ا١تزعومة، أك للًتقيع للطواغيت الصراط ا١تستقيمن آّرمُت، كاال٨تراؼ ع
 ا١تعطلُت ٟتدكد ا تعاذل كا١تشرعُت مع ا. 

عرؼ كاطلع على أف  ابن حـز يف ٤تبلة على كل من زعم أف رسوؿ ا  كقد رد
ال أنفذ فيهم حد ا١تنافقُت قد ارتدكا ككفركا علنان بعد إظهارىم لئلسبلـ، كمع ىذا دل يقتلهم ك 

تج ببعض  الردة. أك ٨توه من اٟتدكد اليت استحقوىا. فبعد أف بٌُت أف ا١تنافقُت الذين ٭تي
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كىًقٍسمه آخىري افٍػتىضىحيوا، ، ٥تالفاهتم يف ىذه الشبهة أىنػَّهيٍم ًقٍسمىاًف: ًقٍسمه دلٍى يػيعىرّْفٍػهيٍم قىطُّ 
ذيكا بًالتػٍَّوبىًة،   ،استدالالهتم ٚتيعها رد علىمثٌ فػىعىرَّفػىهيٍم فىبلى

قىاؿى تػىعىاذلى }٭تىٍذىري اٍلمينىاًفقيوفى أىٍف تػينػىزَّؿى عىلىٍيًهٍم سيورىةه تػينىبّْئػيهيٍم ٔتىا يًف قػيليؤًًٍّم  قاؿ رٛتو ا: "
ًذًه اٍْليىةي أىٍيضنا الى ْٔقيًل اٍستػىٍهزًئيوا ًإفَّ اللَّوى ٥تيٍرًجه مىا ٖتىٍذىريكفى{ ]التوبة:  : كىىى  نى َّ ًفيهىا عىلىى [ قىاؿى
. ا اٍلمىٍعٌتى  قػىٍوـو بًأىٍعيىاهًنًٍم فىبلى ميتػىعىلَّقى ًفيهىا أًلىحىدو يف ىىذى

{ ]التوبة:  [ إذلى قػىٍولو تػىعىاذلى ٓٔكىقىاؿى تػىعىاذلى }كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي
ًذًه ًببلى شىكٍّ يف قػىٍوـو مىٍعريكًفُتى كىفىريكا بػىٍعدى إٯتىاهًنًٍم كىلىًكنَّ التػٍَّوبىةى  [ .ٔٔ}كىانيوا ٣تيٍرًًمُتى{ ]التوبة:  ىى

{ مىٍبسيوطىةه ٢تىيٍم بًقىٍولًًو تػىعىاذلى }ًإٍف نػىٍعفي عىٍن طىائًفىةو ًمٍنكيٍم نػيعىذٍّْب طىائًفىةن بًأىنػَّهيٍم كىانيوا ٣تيٍرًًمُتى 
نًٍبًهٍم، فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىًبلى اللَّوي تػىعىاذلى  [ فىصىحَّ أىنػَّهيمٍ ٔٔ]التوبة:  امىةى كىاٍعتػىرىفيوا ًبذى أىٍظهىريكا التػٍَّوبىةى كىالنَّدى

هي لًًعٍلًمًو تػىعىاذلى ًبًصحًَّتهىا، كىًمنػٍهيٍم مىٍن دلٍى تىًصحَّ تػىٍوبػىتيوي يًف اٍلبىاًطًن فػى  هيٍم تػىٍوبػىتىوي يًف اٍلبىاًطًن ًعٍندى
يعيهيٍم بًنى ّْ اٍْليىًة اٍلميعىذَّبيوفى يف  " كىبًاىللًَّو تػىعىاذلى التػٍَّوًفيقي. - اٍْلًخرىًة، كىأىمَّا يف الظَّاًىًر فػىقىٍد تىابى ٚتًى
 [.ُّٔ: ُِ]الى باْلثار: 

ابًوً  كىمىٍن ظىنَّ أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو " :أيضا كقاؿ  فػىقىٍد   الى يػىٍقتيلي مىٍن كىجىبى عىلىٍيًو اٍلقىٍتلي ًمٍن أىٍصحى
، كىحىلَّ دىميوي كىمىاليوي، لًًنٍسبىًتًو إذلى رىسيوًؿ اللًَّو  ، كىاىللًَّو: لىقىٍد قػىتىلى  كىفىرى اٍلبىاًطلى، كى٥تيىالىفىًة اللًَّو تػىعىاذلى

ٯتىاًف كىاٞتٍىنًَّة، إٍذ كىجىبى عىلىيٍ  رىسيوؿي اللًَّو  ءى اٍلمىٍقطيوعى ٢تىيٍم بًاإٍلً ًهٍم اٍلقىٍتلي، كىمىاًعزو، أىٍصحىابىوي اٍلفيضىبلى
ٍيًنيًَّة  ًؿ اٍلبىٍحًت، كىاٍلفيسيوًؽ اٍلميجىرًَّد: بىٍل ًمٍن  كىاٍلغىاًمًديًَّة، كىاٞتٍيهى فىًمٍن اٍلبىاًطًل اٍلميتػىيػىقًَّن، كىالضَّبلى

يػىٍقتيلي ميٍسًلًمُتى فىاًضًلُتى   مىٍن ىيوى ميٍسًلمه: أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً  -اٍلكيٍفًر الصَّرًيًح: أىٍف يػىٍعتىًقدى، أىٍك يىظينَّ 
لىةن بًاٟتًٍجىارىًة، كىيػىٍقتيلي اٟتٍىاًرثى ٍبنى سيوىٍيد اأٍلىٍنصىارًمَّ  ًقصىاصنا ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة ًمٍن أىٍصحىابًًو أىٍشنىعى ًقتػٍ

ٍرأىةى الَّيًت أىمىرى أينػىٍيسنا ديكفى أىٍف يػىٍعلىمى ذىًلكى أىحىده  بًاٍلميجىدًَّر ٍبًن ًخيىارو اٍلبػىلىًومّْ بًًعٍلًمًو  ، كىاٍلمى
 « .لىٍو كىانىٍت فىاًطمىةي لىقىطىٍعتي يىدىىىا»كىيػىقيوؿي  -ًبرىٚتًٍهىا، إٍف اٍعتػىرىفىٍت. كىبًقىٍطًع يىًد اٍلمىٍخزيكًميًَّة 
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ـي  -كىبًقىٍولًًو  إذىا أىصىابى الضًَّعيفي ًمنػٍهيٍم  إ٪تَّىا ىىلىكىٍت بػىنيو إٍسرىائًيلى بًأىنػَّهيٍم كىانيوا» -عىلىٍيًو السَّبلى
 « .اٟتٍىدَّ أىقىاميوهي عىلىٍيًو، كىًإذىا أىصىابىوي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي 

ـي  -مثيَّ يػىٍفعىلي ىيوى  ، كىيػيعىطّْلي إقىامىةى اٟتٍىقّْ اٍلوىاًجًب يف قػىٍتًل اٍلميٍرتىدّْ عىلىى كىاًفرو  -عىلىٍيًو السَّبلى ذىًلكى
. -تىدَّ اٍْلفى، مثيَّ الى يػىٍقنىعي ًّٔىذىا حىىتَّ ييصىلّْيى عىلىٍيًو، كىيىٍستػىٍغًفرى لىوي يىٍدرًم أىنَّوي ارٍ   كىىيوى يىٍدرًم أىنَّوي كىاًفره

ـى نػىٍهيي اللًَّو تػىعىاذلى لىوي عىٍن ااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلكيفَّاًر.  كىقىٍد تػىقىدَّ

ؿي  كى٨تىٍني نىٍشهىدي ًبشىهىادىًة اللًَّو تػىعىاذلى بًأىفَّ  ، ميٍرتىدّّ، حىبلى ، ميٍشرًؾه مىٍن دىافى ًّٔىذىا كىاٍعتػىقىدىهي فىًإنَّوي كىاًفره
يىًتوً  -الدَّـً كىاٍلمىاًؿ  ، فىاأٍلىٍمري  - نػىبػٍرىأي إذلى اللًَّو تػىعىاذلى ًمٍنوي كىًمٍن ًكالى ؼو مىٍن يىظينُّ بًًو النػّْفىاؽى ًببلى ًخبلى

ٍشكىاؿي يف ىىًذًه اٍْليىاًت  -ًفيمىٍن ديكنىوي ًببلى شىكٍّ أىٍخفىى   كىلًلًَّو اٟتٍىٍمدي. -فىاٍرتػىفىعى اإٍلً

ـى، كىصىحَّ أىفَّ عىٍبدى اللًَّو ٍبنى أيِّبىٍّ بػىٍعدى أىٍف كىفىرى ىيوى كىمىٍن سىاعىدىهي عىلىى ذىًلكى أىٍظهىريكا التػٍَّوبىةى كىاإٍلً  ٍسبلى
يػىٍعلىٍم بىاًطنػىهيٍم عىلىى مىا كىانيوا عىلىٍيًو ًمٍن اٍلكيٍفًر؟ أىـٍ عىلىى مىا ذىًلكى ًمنػٍهيٍم، كىدلٍى  فػىقىًبلى رىسيوؿي اللًَّو 

، كىىيوى ًببلى شىكٍّ اٍلميجىازًم عىلىٍيًو يػىٍوـى اٍلقً  " يىامىًة.أىٍظهىريكا ًمٍن التػٍَّوبىًة؟ كىلىًكنَّ اللَّوى تػىعىاذلى عىًليمه ًبذىًلكى
 [.ُُٓ: ُِ]الى باْلثار: 

 فيعاملوف ٔتا يظهركف.أما يف الدنيا 

بعد ذكر بعض  [الصاـر ا١تسلوؿ]ككذلك فعل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقد ذكر يف كتابو 
}٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو لىكيٍم لًيػيٍرضيوكيٍم كىاللَّوي كىرىسيوليوي أىحىقُّ أىٍف يػيٍرضيوهي{،  :قولو تعاذلآيات ا١تنافقُت ك

لىكيٍم ًإذىا انٍػقىلىٍبتيٍم ًإلىٍيًهٍم لًتػيٍعًرضيوا عىنػٍهيٍم فىأىٍعًرضيوا عىنػٍهيٍم{ إذل  كقولو سبحانو: }سىيىٍحًلفيوفى بًاللَّوً 
 ُتى{قولو: }٭تىًٍلفيوفى لىكيٍم لًتػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإٍف تػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍم فىًإفَّ اللَّوى ال يػىٍرضىى عىًن اٍلقىٍوـً اٍلفىاًسقً 

 ك٨توىا من اْليات،

كلها على أف ا١تنافقُت كانوا يرضوف ا١تؤمنُت باألٯتاف الكاذبة   دلت ىذه اْلياتقاؿ: "
 كينكركف أهنم كفركا ك٭تلفوف أهنم دل يتكلموا بكلمة الكفر.
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 كذلك دليل على أهنم يقتلوف إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه.

ر أحدىا: أهنم لو كانوا إذا أظهركا التوبة قبل ذلك منهم دل ٭تتاجوا إذل اٟتلف كاإلنكا
كلكانوا يقولوف: قلنا كقد تبنا فعلم أهنم كانوا ٮتافوف إذا ظهر ذلك عليهم أهنم يعاقبوف من 

 غَت استتابة.

الثاشل: أنو قاؿ تعاذل: }اٗتَّىذيكا أىٯٍتىانػىهيٍم جينَّةن{ كاليمُت إ٪تا تكوف جنة إذا دل نأت ببينة 
هم كال ٯتكنو أف ٬تنت بعد ذلك إال عادلة تكذّٔا فإذا كذبتها بينة عادلة ا٩ترقت اٞتنة فجاز قتل

 ّتنة من جنس األكذل كتلك جنة ٥تركقة.

الثالث: أف اْليات دليل على أف ا١تنافقُت إ٪تا عصم دماءىم الكذب كاإلنكار كمعلـو أف 
 ُ" ]الصاـر ا١تسلوؿ : ج.ذلك إ٪تا يعصم إذا دل تقم البينة ٓتبلفو كلذلك دل يقتلهم النيب 

 [.ّْٔص

 ،البينة دل تكن تثبت على مقاالهتم لبعض ا١تنافقُت ألف  عدـ قتل النيب رٛتو ا كذكر
فيحلفوف با  رٔتا ٝتعها منهم الرجل ا١تؤمن الواحد أك ا١ترأة أك الصيب فينقلها إذل النيب ف

أهنم ما قالوىا، كال يتوفر من يكمل نصاب الشهادة معهم. كمثل ىذا يتنزؿ على حد القذؼ 
ة اإلفك. كال يقاؿ إف القرآف قد شهد عليهم بذلك ألف القرآف دل يعُت أٝتاء ا١تذكور يف حادث
يعامل ا١تنافقُت بأحكاـ الدنيا ٔتا يعلمو عنهم بالغيب عن طريق الوحي، بل  كدل يكن النيب 

 ٔتا يظهركف أك يثبت عليهم بالبينة. 

م مسلموف كقد اٗتذكا ٚتيع ىؤالء ا١تنافقُت يظهركف اإلسبلـ ك٭تلفوف أهنفقاؿ رٛتو ا: " 
دل يكن يقيم اٟتدكد بعلمو كال ٓترب الواحد كال  أٯتاهنم جنة كإذا كانت ىذه حا٢تم فالنيب 

ٔتجرد الوحي كال بالدالئل كالشواىد حىت يثبت ا١توجب للحد ببينة أك إقرار أال ترل كيف 
ذم رميت بو كجاءت أخرب عن ا١ترأة ا١تبلعنة أهنا إف جاءت بالولد على نعت كذا ككذا فهو لل
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ككاف با١تدينة امرأة تعلن الشر ". بو على النعت ا١تكركه فقاؿ: "لوال اإلٯتاف لكاف رل ك٢تا شأف
 [.ّٔٓ." ]الصاـر ا١تسلوؿ : صفقاؿ: "لو كنت راٚتا أحدا من غَت بينة لرٚتتها

غلّْب  أنو إذا اجتمع يف اٞترٯتة حقاف حق ا كحق آدميُت،" :كمن أجوبتو أيضا رٛتو ا
أف يعفو كذلك مثل القود يف القتل كمن ذلك  يف أحكاـ الدنيا حق اْلدمي فكاف لو 

 .  ِٔٗانظر ص  "القذؼ الذم خاض فيو ا١تنافقوف

أف لؤلنبياء كذلك حق اْلدمي كلذلك جعل ا ٢تم أف يعفوا عن مثل ": رٛتو ا كقاؿ
ليبا ٟتق اْلدمي على حق ا، كما ىذا النوع، ككٌسع عليهم ذلك ١تا فيو من حق اْلدمي تغ

جعل ١تستحق القود كحد القذؼ أف يعفو عن القاتل كالقاذؼ، كىم أكذل ١تا يف جواز عفو 
لكن .. إذل أف قاؿ: كباألمة كالدين األنبياء ك٨توىم من ا١تصاحل العظيمة ا١تتعلقة بالنيب 

ٮتتار العفو كرٔتا أمر بالقتل إذا ١تا دخل فيها حقو كاف األمر إليو يف العفو أك االنتقاـ فكاف 
رأل ا١تصلحة يف ذلك ٓتبلؼ ما ال حق لو فيو من زنا أك سرقة أك ظلم لغَته فإنو ٬تب 

 [.ِّْ]الصاـر ا١تسلوؿ : ص ."عليو القياـ بو

ىذا كقد أجاب شيخ اإلسبلـ عن كثَت من اٟتوادث اليت كقعت من ا١تنافقُت يف مواضع 
عرؼ الفرؽ بُت مقاالت أىل االستدالؿ كمقاالت أىل لتيف "الصاـر ا١تسلوؿ"، شىت 

 االستصبلح، كاالستحساف. 

ثٍػرىًة قاؿ القاضي عياض: " كىتىبى بػىٍعضي عيمَّاًؿ عيمىرى بن عىٍبد اٍلعىزًيًز ًإذلى عيمىرى ًْتىاًؿ بػىلىًدًه كىكى
كىمىا جىرىٍت عىلىٍيًو السُّنَّةي؟ فىكىتىبى إلٍيًو عيمىري  ليصيوًصًو: ىىٍل يىٍأخيذيىيٍم بًالظٌنًَّة أىٍك ٭تىًٍمليهيٍم عىلىى اٍلبػىيٌػنىةً 

الشفا ] .."خيٍذىيٍم بًالبػىيٌػنىًة كىمىا جىرىٍت عىلىٍيًو السُّنَّةي فإٍف دلٍى ييٍصًلٍحهيمي اٟتٍىقُّ فىبلى أٍصلىحىهيمي اللَّو
يٍصطىفىى

 .[ُٓ/ِ:بًتػىٍعرًيًف حيقيوًؽ ا١ت
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، كىًإذىا رىأىيٍتوي قاؿ سيفياف: ًإذىا رىأىيٍ "قاؿ الذىيب:  ت القىارًئ يػىليوذ بًالسٍُّلطىاف، فىاٍعلىٍم أىنَّوي ًل ُّ
 ، : تردُّ مظلمىةن، كىتدفعي عىٍن مىٍظليـو يلوذي بًاألىغنيىاء فىاٍعلىٍم أىنَّوي ميرىاءو، كىًإيَّاؾ أىٍف ٗتيٍدىع، كىيػيقىاؿي لىكى

ًذًه ًخدعىةي إًبليس، اٗتَّىذىىىا القيرَّاءي سي   .[ٖٔٓ/ُّ:سَت أعبلـ النببلء]. "لَّمان فىًإفَّ ىى

ًإفَّ اٍلميٍفًسًدينى قىٍد كىثػيريكا  "نور الدين زنكي: كارل ا١توصل إذل  كتب الشيخ عمر بن ا١تبل
، كىًإذىا أيًخذى مىاؿي ًإٍنسى  يءي ًإالَّ بًقىٍتلو كىصىٍلبو كىضىٍربو يًف  افو كى٭تيٍتىاجي ًإذلى نػىٍوًع ًسيىاسىةو، كىًمٍثلي ىىذىا الى ٬تًى
يًن عىلىى ظىٍهًر اٍلًكتىاًب: ًإفَّ اللَّوى خىلىقى ا يءي فػىيىٍشهىدى لىوي؟ فىكىتىبى اٍلمىًلكي نيوري الدّْ ًيًَّة، مىٍن ٬تًى ٠تٍىٍلقى اٍلربى

مىٍصلىحىًة لىشىرىعىهىا، كىشىرىعى ٢تىيٍم شىرًيعىةن كىىيوى أىٍعلىمي ٔتىا ييٍصًلحيهيٍم، كىلىٍو عىًلمى أىفَّ يف الشَّرًيعىًة زًيىادىةن يف الٍ 
ءي ٚتىى  : فىجىمىعى الشٍَّيخي عيمىري اٍلمىبلَّ . قىاؿى عى النَّاسى فىمىا لىنىا حىاجىةه ًإذلى الزّْيىادىًة عىلىى مىا شىرىعىوي اللَّوي تػىعىاذلى

: اٍنظيريكا ًإذلى ًكتىاًب الزَّاًىًد ًإذلى الٍ  ، كىيػىقيوؿي ًلًك ًإذلى بًاٍلمىٍوًصًل كىأىقٍػرىأىىيمي اٍلًكتىابى مىًلًك، كىًكتىاًب اٍلمى
 .[ِِٖ/ُِ:البداية كالنهاية" ]الزَّاًىًد!
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 اخلٛف ِٓ اٌششن ٚعٛالبٗ
" كىاٍعلىٍم ، رىًٛتىكى ا تػىعىاذلى : أىفَّ أىٍعظىمى مىا نػىهىى اللَّوي عىٍنوي الشٍّْرؾي ، قاؿ صاحب التيسَت: 
لًيلي قػىٍوليوي  كىىيوى : دىٍعوىًة غىٍَتً اللًَّو مىعىوي ،  كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدنا   :كىالدَّ

  :[، فىمىٍن دىعىا غىيػٍرى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ادَّعىى ُٖ]اٞتًٍن
ٍيئىان ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب فػىقىدٍ   أىٍشرىؾى ، كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، ...". شى

قاؿ تعاذل: }ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي{ ]النساء: 
ْٖ،] 

" أم: أبدا، فهذا كعيد بأنو تعاذل  :كمعٌت قولو دل ٬تعل مغفرتو ١تن أشرؾ بو، " الى يػىٍغًفري
كقد قاؿ العلماء يف قولو: }ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو{ إف الشرؾ ال يدخل ٖتت ا١تغفرة، 
فهو ال يغفر إال بالتوبة، فمن مات على ذلك غَت تائب فهو غَت مغفور لو ما فعلو من 

كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي{ فجعلوا } :الشرؾ، كقد يغفر ا تعاذل غَت الشرؾ كما قاؿ
 اْلية دليبل على أف الشرؾ ال يدخل ٖتت ا١تشيئة.

فا الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو شيئان كلو يسَتان، كلقد حرـٌ ا اٞتنة على ا١تشرؾ كجـز لو بأف 
 مصَته كمآلو النار كلن ٬تد لو من نصَت،

مىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًو فػىقىٍد حىرَّـى الٌلوي عىلىيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن قاؿ تعاذل: ))ًإنَّوي 
 [.ِٕ:ا١تائدة]أىنصىارو (( 

مىٍن لىًقيى اى الى ييٍشرًؾي بًًو شىٍيئنا دىخىلى اٞتٍىنَّةى، كىمىٍن لىًقيىوي ييٍشرًؾي بًًو دىخىلى  : »كقاؿ النيب 
 ركاه مسلم،« ارى النَّ 

ٍيئنا" : نكرة يف سياؽ النفي فتعم، كىذا اٟتديث يدؿ على أف من مات "الى ييٍشرًؾي بًًو شى
نا من الشرؾ يدخل اٞتنة، كمن مات مشركنا شيئنا دخل النار.

 سا١ت
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: قى فػى  فسيًئلى عىنوي  ((ًإفَّ أىٍخوىؼى مىا أىخىاؼي عىلىٍيكيمي الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري ))كيف اٟتديث:  «. الرّْيىاءي »اؿى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته.

اؼ  -أعلم الناس بسنتو -ٮتاؼ على الصحابة  فإذا كاف الرسوؿ  الشرؾ فغَتىم ٮتي
 عليو من باب أكذل؟

كلقد دعا أبواالنبياء صاحب اٟتنيفية السمحاء ٤تطم األصناـ ككاشف الظلماء، دعا رب 
ـى{ ]إبراىيم:  األرض كالسماء فقاؿ: }كىاٍجنيٍبًٍت كىبىًٍتَّ   [،ّٓأىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا

ٮتاؼ على نفسو الوقوع يف الشرؾ كعبادة االصناـ كىو الذم  فإذا كاف ا٠تليل 
 حطمها بيديو فيدعو ا أف ٬تعل االصناـ يف جانب كىو يف جانب كذلك غاية البعد،

 بت قلوبنا على دينك((.كسيد البشر كثَتان ما يقوؿ: ))اللَّهيمَّ يىا ميقىلّْبى القلوب، ث

 ال إلو إال ا أال ٭تق لك بعد ىذا أف ٗتاؼ على نفسك من الزيغ كا٢تبلؾ؟!

 فمن أمن ا على دينو طرفة عُت سلبو ا االٯتاف،

نٍػيىا  ٍوفػىٍُتً كىأىٍمنػىٍُتً ًإذىا خىافىًٍت يًف الدُّ أىمٍَّنتيوي كيف األثر اال٢تي: :﴿ كىًعزَّيت الى أىٍٚتىعي عىلىى عىٍبًدم خى
ٍفتيوي يـو القيامة ﴾. نٍػيىا أىخى  ركاه ابن حباف. يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًإذىا أىًمنىًٍت يًف الدُّ

فإذا علم أف أعظم ما هنى ا عنو الشرؾ كاف البد عليك أف تعرؼ ما ىو الشرؾ كٖتذر 
إذل جنة أك نار  منو ألال تقع فيو كأنت ال تعلم، كيف ال كقد خافو األنبياء؟ كيف ال كا١تصَت

 ال خركج منها؟

 ىيوى دىٍعوىًة غىٍَتً اللًَّو مىعىوي، كجاء يف تعريفو أيضا: ىو أف ٕتعل  ندان كىو خلقك. فالشرؾ:

ا   :كقػىٍولو  أم: " أىٍم قىاؿى ٢تىيمي الرَّسيوؿي   كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن
ا  لىمَّا آذىٍكهي  كىخىالىفيوهي كىكىذَّبيوهي كىتىظىاىىريكا عىلىٍيًو لًييٍبًطليوا مىا جىاءى بًًو ًمنى اٟتٍىقّْ كاجتمعوا على عداكتو ًإ٪تَّ
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ؾي بًًو أىٍدعيوا رىِّبّْ أىٍم ًإ٪تَّىا أىٍعبيدي رىِّبّْ كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىأىٍستىًجَتي بًًو كىأىتػىوىكَّلي عىلىٍيًو كىال أيٍشرً 
 دان"تفسَت ابن كثَت.أىحى 

 فبل تطلبوا العوف فيما ال يقدر عليو أحد إال ا من غَته كائنان من كاف.

كىدلىٍ ، دلٍى يىًلٍد كىدلٍى ييولىدٍ  ،اللَّوي الصَّمىدي  ،كقاؿ تعاذل يف سورة كلنا ٭تفظها: ))قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده 
 ،[ْ- ُ:اإلخبلص]يىكين لَّوي كيفيوان أىحىده(( 

 : ))اللَّوي الصَّمىدي((: أم ىو ا كحده ا١تقصود يف قضاء اٟتوائج.فقولو

ٍيئىان ًمٍن عً  ٍلًم فىمىٍن دىعىا غىيػٍرى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن ادَّعىى شى
، كمن لبس حقلة أك خيط فػىقىٍد اٍلغىٍيًب فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنػٍ  زىؿى اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى

، كمن علق كدعة لدفع العُت  ، كمن علق ٘تيمة فػىقىٍد أىٍشرىؾى ، كمن نذر لغَت ا فػىقىٍد أىٍشرىؾى أىٍشرىؾى
، كمن دعا غائبان أك استعاف  ، كمن دعا األموات أك استغاث ّٔم فػىقىٍد أىٍشرىؾى كالببلء فػىقىٍد أىٍشرىؾى

،بأ ، كمن حلف بغَت ا فػىقىٍد أىٍشرىؾى  حد فيما ال يقدر عليو أحد إال ا فػىقىٍد أىٍشرىؾى

 إف شاء ا. كسيأيت تفصيل الشرؾ كبياف أنواعو كأقسامو كشرحها عند ذكر النواقض،

لكن ىذا بياف لبعض صور الشرؾ أعاذنا ا كإياكم منها، كىنا البد من ذكر بعض ما 
 كمصَت ا١تشركُت با يـو القيامة. ء بالشرؾ عياذا باأعده ا ١تن جا
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 فصً يف ٚصف إٌبس ٚشذتٙب
: ﴿ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا قيوا أىنٍػفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىارنا كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي﴾  قاؿ ا 

طب فإف نار اْلخرة تزداد توقدان كلما أم كما أف نار الدنيا تزداد توقدان كلما كضع فيها اٟت
 ﴿ىىٍل ًمٍن مىزًيدو﴾كضع فيها البشر تنادم كتصرخ: 

اده الى يػىٍعصيوفى اللَّوى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى ﴾ ]التحرصل:   ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى ﴿ عىلىيػٍهىا مىبلى
ٔ.] 

عيو   ا ٢تىىا تػىغىيُّظنا كىزىًفَتنا ﴾﴿ ًإذىا رىأىتٍػهيٍم ًمٍن مىكىافو بىًعيدو ٝتًى

 أم تكاد تتقطع كينفصل بعضعا عن بعض من شدة غيضها على أىلها، 

فتزفر زفرة ال يبقى ملك مقرب كال نيب مرسل إال خر على كجهو ترتعد فرائصو كله يقوؿ 
 نفسي نفسي،

ملك  ﴿ يػىٍومىًئذو  ﴿ كىًجيءى يػىٍومىًئذو ًّتىهىنَّمى ﴾ ٢تا سبعوف ألف زماـ ٬تر كل زماـ سبعوف ألف
ٍنسىافي كىأىسلَّ لىوي الذٍّْكرىل، يػىقيوؿي يىا لىٍيتىًٍت قىدٍَّمتي ٟتًىيىايت، فػىيػىٍومىًئذو الى يػيعىذّْبي عىذى  ابىوي أىحىده، يػىتىذىكَّري اإٍلً

 كىالى ييوًثقي كىثىاقىوي أىحىده ﴾

ـ حىت اسودت ناره أكقد عليها ألف عاـ حىت ابيضت مث ألف عاـ حىت اٛترت مث ألف عا
 فهي سوداء مظلمة ال يكاد يرل ٢تبها، شررىا كالقصر إذا كقع ﴿ كىأىنَّوي ًٚتىالىةه صيٍفره﴾،

، ماؤىا صديد، حليها حديد،  ، ظلها ٭تمـو عذأّا غليظ أليم، شديد عظيم، ىواؤىا ٝتـو
 كقعرىا بعيد.

عامان، كيف ركاية فيها اٟتيات كالعقارب أمثاؿ البغاؿ كإف أحدىم ليجد حر اللدغة أربعُت 
 سبعوف عامان،
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عاـ كإف ا  ََٓأبوأّا مطبقة مغلقة بعضها فوؽ بعض ما بُت الباب كالباب مسَتة 
 تكفل ٔتلئها ٚتيعان،

فإذا امتؤلت جهنم بودياهنا كغيها، بيدأ بلظى مث اٟتطمة ﴿ كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٟتٍيطىمىةي، نىاري اللًَّو 
ًة، ًإنػَّهىا عىلىٍيًهٍم ميٍؤصىدىةه ﴾  اٍلميوقىدىةي ﴾ اليت ٖتطم كل ما يقع فيها ﴿ الَّيًت تىطًَّلعي عىلىى اأٍلىٍفًئدى

 مغلقة مطبقة ﴿ يًف عىمىدو ٦تيىدَّدىةو ﴾، 

، قىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءىنىا  مث السعَت: ﴿ كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه سىأى٢تىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىدلٍى يىٍأًتكيٍم نىًذيره
ؿو كىًبَتو، كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىسٍ نىًذي بٍػنىا كىقػيٍلنىا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ًمٍن شىٍيءو ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَّ يف ضىبلى مىعي أىٍك ره فىكىذَّ

نًٍبًهٍم فىسيٍحقنا أًلىٍصحىاًب السًَّعَت﴾ أم بعدان ٢تم  نػىٍعًقلي مىا كينَّا يًف أىٍصحىاًب السًَّعًَت، فىاٍعتػىرىفيوا ًبذى
 ن رٛتة ا.م

، الى تػيٍبًقي كىالى تىذىري ﴾ تأكل اللحـو كالعركؽ كاٞتلود كالعظاـ  مث سقر ﴿ كىمىا أىٍدرىاؾى مىا سىقىري
فبل تبقي منهم كال تذر ﴿لىوَّاحىةه لًٍلبىشىًر﴾ أم تلفح اٞتلد لفحة فتًتكو أسود من الليل ﴿عىلىيػٍهىا 

﴾ جاء يف كصفهم: صدر أحدىم سبعوف  خريفان. ًتٍسعىةى عىشىرى

مث اٞتحيم اليت سيعّْرت بغضب ا كخطايا بٍت آدـ ، مث يهوم من بقي منهم يف ا٢تاكية 
 اليت بلغت الغاية يف اٟتر كالشدة كا٢توؿ. 

 ناره تتأجج كجحيم يتوقد كسعَت تتوىج، 

إذا رءاىا أىلها سيئت كجوىهم كاسودَّت كعلتها الكآبة كغشيتها الذلة خاشعة أبصارىم 
عيوا ٢تىىا شىًهيقنا كىًىيى تػىفيوري ﴾ترىقهم ذل  ة كحسرة كندامة، ﴿ ًإذىا أيٍلقيوا ًفيهىا ٝتًى

﴿كىًإذىا أيٍلقيوا ًمنػٍهىا مىكىاننا ضىيػّْقنا ميقىرًَّنُتى﴾ مقيدين بالسبلسل﴿دىعىٍوا ىينىاًلكى ثػيبيورنا﴾ دعوا 
ا كىاٍدعيوا ثػيبيورنا كىًثَتنا ﴾.على أنفسهم باٟتسرة كا٢تبلؾ فيقاؿ ٢تم: ﴿الى تىٍدعيوا اٍليػىٍوـى ثػيبيورن   ا كىاًحدن
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: ) أخرج بعث النار ( ْلدـ  يـو تشيب فيو الولداف كىم يسمعوف قوؿ ا 
 فيقوؿ آدـ كما بعث النار؟ 

فيقوؿ ا تعاذل: )من كل ألف تسعمائة كتسعة كتسعوف  إذل النار ككاحد إذل اٞتنة( متفق 
 عليو. 

وف ما بُت شحمة أذنو إذل عاتقو مسَتة سبعمائة عاـ يعظم خلق الكافر فيها حىت يك
 كضرسو مثل جبل أحد كغلظ جلده سبعوف ذراعان، 

﴾ كإهنا لتبدؿ يف اليـو  ٍلنىاىيٍم جيليودنا غىيػٍرىىىا لًيىذيكقيوا اٍلعىذىابى ﴿كيلَّمىا نىًضجىٍت جيليوديىيٍم بىدَّ
 سبعُت ألف مرة.

غلي منهما دماغو، يظن أنو أعظم أىل النار أىوهنم عذابا من توضع أسفل قدميو ٚترتاف ي
 عذابان كإنو ألقلهم. 

كجوىهم باسرة عابسة ﴿تىظينُّ أىٍف يػيٍفعىلى ًّٔىا فىاًقرىةه﴾ أم مصيبة ﴿ كىأى٪تَّىا أيٍغًشيىٍت كيجيوىيهيٍم 
 ًقطىعنا ًمنى اللٍَّيًل ميٍظًلمنا ﴾، 

 لصق باٞتسم،﴿ سىرىابًيليهيٍم ًمٍن قىًطرىافو ﴾ كىو النحاس ا١تذاب ا١ت

: )) يؤتى بأنعم أىل الدنيا من أىل النار يـو القيامة، فيصبغ يف النار كقاؿ رسوؿ ا 
صبغة، مث يقاؿ لو: يا ابن آدـ: ىل رأيت خَتان قط؟ ىل مٌر بك نعيم قط؟ فيقوؿ ال كا يا 

 رب؟ 

فيقاؿ لو: يا ابن كيؤتى بأشد الناس بؤسان يف الدنيا من أىل اٞتنة ، فيصبغ يف اٞتنة صبغة، 
آدـ ىل رأيت بؤسان قط؟ ىل مرت بك شدة قط؟ فيقوؿ: ال كا يا رب ما مٌر ِّب بؤس قط، 

 كال رأيت شدة قط (( ركاه مسلم. 
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فبينما ىم يف ىذا العذاب كالنكاؿ إذ بلغ فيهم اٞتوع مبلغو فيطلبوف الطعاـ فتخرج ٢تم 
النار ﴿ طىٍلعيهىا كىأىنَّوي ريءيكسي  شجرة الزقـو من أصل اٞتحيم غذيت من قيح كصديد أىل

 الشَّيىاًطًُت﴾، 

لو قطرت منها قطرة يف ْتار الدنيا ألفسدت على أىل األرض معيشتهم فكيف ٔتن 
 تكوف طعامو،

كيقدـ ٢تم الضريع كىو شوؾ يابس ال يسمن كال يغٍت من جوع، فياكلوف منو علهم 
 يشبعوا فينشب من كثرة شوكو يف حلوقهم 

ابنا أىلًيمنا ﴾ فيستغيثوف كيطلبوف ا١تاء، ﴿ ًإفَّ لى  يٍػنىا أىٍنكىاالن كىجىًحيمنا، كىطىعىامنا ذىا غيصَّةو كىعىذى  دى

 ﴿ كىًإٍف يىٍستىًغيثيوا يػيغىاثيوا ٔتىاءو كىاٍلميٍهًل ﴾ ماء حار أسود مننت غليظ حار اشتد حره،

يمن  ا كىغىسَّاقنا، جىزىاءن ًكفىاقنا ﴾، فإذا أدناه من كجهو ﴿ الى يىذيكقيوفى ًفيهىا بػىٍردنا كىالى شىرىابنا، ًإالَّ ٛتًى
 ليشرب سقطت فركة رأسو فيو فذابت،

كلكنو من شدة العطش كاٟتر كأدل الغصة يشرب، فإذا شرب تقطعت أمعاؤه حىت ٗترج 
 من دبره،

 فبل ىو شبع كال ىو ارتول ﴿ بًٍئسى الشَّرىابي كىسىاءىٍت ميٍرتػىفىقنا ﴾. 

عداكة يف النار ﴿ كىًإٍذ يػىتىحىاجُّوفى يف النَّاًر فػىيػىقيوؿي الضُّعىفىاءي لًلًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا مث يبدأ ا٠تصاـ كال
لّّ فًيهىا ًإفَّ اللَّوى ًإنَّا كينَّا لىكيٍم تػىبػىعنا فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍغنيوفى عىنَّا نىًصيبنا ًمنى النَّاًر، قىاؿى الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا إًنَّا كي 

 كىمى بػىٍُتى اٍلًعبىاًد ،قىٍد حى 

 تىكي كىقىاؿى الًَّذينى يًف النَّاًر ٠ًتىزىنىًة جىهىنَّمى اٍدعيوا رىبَّكيٍم ٮتيىفٍّْف عىنَّا يػىٍومنا ًمنى اٍلعىذىاًب، قىاليوا أىكىدلىٍ 
،  تىٍأتًيكيٍم ريسيليكيٍم بًاٍلبػىيػّْنىاًت قىاليوا بػىلىى قىاليوا فىاٍدعيوا كىمىا ديعىاءي اٍلكىاًفرًينى  ؿو  ًإالَّ يف ضىبلى
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نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي، يػىٍوـى الى يػىنػٍفىعي  الظَّاًلًمُتى  ًإنَّا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آىمىنيوا يف اٟتٍىيىاًة الدُّ
 مىٍعًذرىتػيهيٍم كى٢تىيمي اللٍَّعنىةي كى٢تىيٍم سيوءي الدَّاًر ﴾،

ىيٍم رىبػَّنىا ﴿ كيلَّمىا دىخىلىٍت أيمَّةه لى  يعنا قىالىٍت أيٍخرىاىيٍم أًليكالى عىنىٍت أيٍختػىهىا حىىتَّ ًإذىا ادَّارىكيوا ًفيهىا ٚتًى
ابنا ًضٍعفنا ًمنى النَّاًر قىاؿى ًلكيلٍّ ًضٍعفه كىلىًكٍن الى تػىٍعلىميوفى، كىقىالىٍت أيكالى  ًء أىضىلُّونىا فىآىهًتًٍم عىذى ىيٍم ىىؤيالى

نىا ًمٍن فىٍضلو فىذيكقيوا اٍلعىذىابى ٔتىا كيٍنتيٍم تىٍكًسبيوفى﴾، أًليٍخرىاىيٍم فىمىا كىافى   لىكيٍم عىلىيػٍ

ابنا يػىٍوـى الًقيىامىًة: لىٍو مث ٭تاكلوف فداء أنفسهم با١تاؿ )) يػىقيوؿي اللَّوي تػىعىاذلى أًلىٍىوىًف أىٍىًل النَّاًر عىذى
: أىرىٍدتي ًمٍنكى أىٍىوىفى ًمٍن أىفَّ لىكى مىا يف األىٍرًض ًمٍن شىٍيءو أىكيٍنتى تػىٍفتىدً  : نػىعىٍم، فػىيػىقيوؿي م بًًو؟ فػىيػىقيوؿي

ٍيئنا، فىأىبػىٍيتى ًإالَّ أىٍف تيٍشرًؾى ِّب  ـى: أىٍف الى تيٍشرًؾى ِّب شى ا، كىأىٍنتى يًف صيٍلًب آدى  (( متفق عليو.ىىذى

لىٍو يػىٍفتىًدم ًمٍن  فإذا فشلت تلك ااكلة حاكلوا الفداء بالنفس قاؿ تعاذل: ﴿يػىوىدُّ اٍلميٍجًرـي 
يعنا مثيَّ  اًب يػىٍوًمًئذو بًبىًنيًو ، كىصىاًحبىًتًو كىأىًخيًو ، كىفىًصيلىًتًو الَّيًت تػيٍؤًكيًو ، كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض ٚتًى   يػيٍنًجيًو﴾ عىذى

ذلَّ ، كىٚتىىعى فيأتيو الرد القاسي ﴿كىبلَّ ًإنػَّهىا لىظىى، نػىزَّاعىةن لًلشَّوىل ، تىٍدعيوا مىٍن أىٍدبػىرى كىتػىوى 
 .فىأىٍكعىى﴾

فإذا بلغ فيهم اليأس مبلغو تعاىدكا على الصرب فيصربكف كيصربكف يصربكف على السبلسل 
كاألغبلؿ كعلى الطعاـ ا١ترير كالشراب اٟتار كالعذاب ا١تقيم فإذا بلغ فيهم الصرب مبلغو فبل 

 يطيقوف أكثر من ذلك ٝتعوا مناديان يقوؿ ٢تم :

الى تىٍصربيكا سىوىاءه عىلىٍيكيٍم ًإ٪تَّىا ٕتيٍزىٍكفى مىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى ﴾ سواءان صربَت على  ﴿ فىاٍصربيكا أىكٍ  
العذاب كالنكاؿ أـ دل تصربكا ال ٤تيد لكم كال خبلص من ىذه النار جزاءان ٔتا كنتم تعملوف يف 

 يىٍستػىٍعًتبيوا فىمىا ىيٍم ًمنى اٍلميٍعتىًبُتى ﴾  حياتكم الدنيا . ﴿ فىًإٍف يىٍصربيكا فىالنَّاري مىثٍػونل ٢تىيٍم كىًإفٍ 

كحىت لو قدموا األعذار فهي غَت مقبولو فهذا ﴿ يػىٍوـي الى يػىٍنًطقيوفى ، كىالى يػيٍؤذىفي ٢تىيٍم 
 فػىيػىٍعتىًذريكفى﴾. 
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نىا أىجىزًٍعنىا أىـٍ    فإذا ٝتعوا ذلك زاد ّٔم ا٢تم كأيقنوا با٠تلود فيقوؿ بعضهم لبعض ﴿سىوىاءه عىلىيػٍ
﴾ أم ما لنا من ٥ترج من ىذا العذاب. ي و  صىبػىٍرنىا مىا لىنىا ًمٍن ٤تًى

عندىا يصعد الشيطاف مرتفعان يف النار كٮتطب بأىلها ﴿كىقىاؿى الشٍَّيطىافي لىمَّا قيًضيى اأٍلىٍمري 
ٍيكيٍم ًمٍن سيٍلطىافو ًإالَّ أىٍف دىعىٍوتيكيٍم ًإفَّ اللَّوى كىعىدىكيٍم كىٍعدى اٟتٍىقّْ كىكىعىٍدتيكيٍم فىأىٍخلىٍفتيكيٍم كىمىا كىافى رل عىلى 

ٍبتيٍم رل فىبلى تػىليوميوشل كىليوميوا أىنٍػفيسىكيٍم مىا أىنىا ٔتيٍصرًًخكيٍم﴾ أم ما أنا ٔتغٍت عنكم من  فىاٍستىجى
فَّ الظَّاًلًمُتى ٢تىيٍم عذاب ا من شي﴿كىمىا أىنٍػتيٍم ٔتيٍصرًًخيَّ ًإشلّْ كىفىٍرتي ٔتىا أىٍشرىٍكتيميوًف ًمٍن قػىٍبلي إً 

 عىذىابه أىلًيمه﴾.

ىنا دل يبقى أماـ أىل النار من حيل كأعذار فيلجأكف إذل خازف النار مالك ينادكنو ليشفع 
﴾ أم اشفع لنا عند ربك ليقضي علينا فلم  نىا رىبُّكى ٢تم عند رّٔم ﴿كىنىادىٍكا يىا مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ

 ٟتياة، نعد نطيق ىذا العذاب كال ىذه ا

أًّىا كىذىًلكى ٧تىٍزًم كيلَّ كىفيورو ، كىىيٍم  ﴿ الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ٮتيىفَّفي عىنػٍهيٍم ًمٍن عىذى
ًفيًو مىٍن ري يىٍصطىرًخيوفى ًفيهىا رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىاٟتًنا غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي أىكىدلٍى نػيعىمّْرٍكيٍم مىا يػىتىذىكَّ 

 تىذىكَّرى كىجىاءىكيمي النًَّذيري فىذيكقيوا فىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن نىًصَتو ﴾،

نىاكيٍم بًاٟتٍىقّْ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىكيٍم  فَتد عليهم مالك بعد ألف سنة ﴿ ًإنَّكيٍم مىاًكثيوفى، لىقىٍد ًجئػٍ
 لًٍلحىقّْ كىارًىيوفى﴾،

 ئيوا فًيهىا كىالى تيكىلّْميوًف﴾،كيقوؿ ٢تم رب العزة جل يف عبله: ﴿ اٍخسى 

ا إًنَّا نىًسينىاكيٍم كىذيكقيوا  ك٦تا يزيدىم عذابان قوؿ ا ٢تم : ﴿ فىذيكقيوا ٔتىا نىًسيتيٍم لًقىاءى يػىٍوًمكيٍم ىىذى
 عىذىابى ا٠ٍتيٍلًد ٔتىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى ﴾،
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 افرتاق األِت ٚبيبْ صفبث اٌفشلت إٌبجيت
قىاؿى يف اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح الًَّذم  : "كىًإذىا عىًلٍمتى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صاحب التيسَتقاؿ 

 كىاًحدىةن ، يػىٍرًكيًو أىٍٛتىدي كىغىيػٍريهي : )) تػىٍفًتىًؽي أيمَّىًت عىلىى ثىبلىثو كىسىٍبًعُتى ًملَّةن كيلُّهيٍم يف النَّاًر ًإالَّ ًملَّةن 
 اللًَّو ؟ قىاؿى : مىا أىنىا عىلىٍيًو كىأىٍصحىاِّب (( ، قىاليوا : كىمىٍن ًىىى يىا رىسيوؿى 

ًلكيلّْ  كىجىبى عىلىٍيكى فػىٍهمي الى إًلىوى ًإالَّ اللًَّو كىمىٍعرًفىةي مىٍعنىاىىا كىأىرٍكىاهًنىا كىشيريكًطهىا كىنػىوىاًقًضهىا ، أًلىفَّ  
ًء الدُّ  غىةو كىحيجىجو كىفىصىاحىةو كىزيٍىدو ًملَّةو ديعىاةن يىٍدعيوفى ٢تىىا كىقىٍد يىكيونيوفى ىىؤيالى عىاةي أىٍصحىابى بىبلى

ًؽ كىتػىقىشُّفو كىرئتَّىا كىانيوا ًمٍن أىٍعًظًم النَّاًس ًعبىادىةن كىكىرىعىان كىًمٍن أىجىلّْ اأٍلىٍمًثلىًة كىأىٍكضىًحهىا عىلىى ا إٍلىٍطبلى
: )) ٖتىًٍقريكفى صىبلىتىكيٍم مىعى  لًلصَّحىابىًة  اللًَّو  ًفٍرقىةي ا٠تٍىوىارًًج الضَّالًّْة الًَّذينى قىاؿى ًفيًهم رىسيوؿى 

: )) لىًئٍن أىنىا أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألىقٍػتػيلىنػَّهيٍم قػىٍتلى  (( كىيف اٍلميقىاًبًل قىاؿى  صىبلىهًتًٍم كىًصيىامىكيٍم مىعى ًصيىاًمًهمٍ 
 عىادو (( . 

نىا ًبًكتىابًًو الًَّذم كىقىٍد مىنَّ اللَّوي  يىانان ًلكيلّْ شىٍيءو كىىيدىلن كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل  عىلىيػٍ جىعىلىوي تًبػٍ
نػىهىا كىمى  ي بيٍطبلى ا قىاؿى لًٍلميٍسًلًمُت ، فىبلى يىٍأيت صىاًحبي بىاًطلو ًْتيجَّةو ًإالَّ كىيف اٍلقيٍرآًف مىا يػيٍنًقضيهىا كىيػيبػىُتّْ

  :  نىاؾى بًاٟتٍى [. قىاؿى بػىٍعضي ّّ]اٍلفيٍرقىاف:    قّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتناكىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
  اٍلميفىسّْرًينى : " ىىًذًه اٍْليىةي عىامَّةه يًف كيلّْ حيجَّةو يىٍأيت ًّٔىا أىٍىلي اٍلبىاًطًل ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ".".

س عىلىى أمتنا يف باب ذكر تلبيس إبلي]قاؿ ابن اٞتوزم رٛتو ا يف كتابو"تلبيس ابليس": 
دخل إبليس عىلىى ىذه األمة يف عقائدىا من طريقُت أحد٫تا التقليد لآلباء  العقائد كالديانات:

كاألسبلؼ كالثاشل ا٠توض فيما ال يدرؾ غوره كيعجز ا٠تائض عىن الوصوؿ ًإذلى عمقو فأكقع 
ا القسم يًف فنوف من التخليط فأما الطريق األىكَّؿ فىًإف إب ليس زين للمقلدين أف أصحاب ىىذى

األدلة قد تشتبو كالصواب قد ٮتفى كالتقليد سليم كىقىٍد ضل يف ىىذىا الطريق خلق كثَت كبو 
ىبلؾ عامة الناس فإف اليهود كالنصارل قلدكا آباءىم كعلماءىم فضلوا ككذلك أىل اٞتاىلية 

دلة تشتبو كالصواب ٮتفى كاعلم أف العلة اليت ًّٔىا مدحوا التقليد ًّٔىا يذـ ألنو إذا كانت األ
كجب ىجر التقليد لئبل يوقع يًف ضبلؿ كقد ذـ اللَّو سبحانو كتعاذل الواقفُت مىعى تقليد آبائهم 
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كأسبلفهم فػىقىاؿى عز كجل: }ًإنَّا كىجىٍدنىا آبىاءىنىا عىلىى أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى آثىارًًىٍم ميٍقتىديكفى قىاؿى أىكىلىٍو 
ا كىجىٍدَتيٍ عىلىٍيًو آبىاءىكيٍم{ ا١تعٌت أتتبعوهنم كىقىٍد قىاؿى عز كجل: }ًإنػَّهيٍم أىٍلفىٍوا ًجٍئتيكيٍم بًأىٍىدىل ٦تَّ 

 آبىاءىىيٍم ضىالُّْتى فػىهيٍم عىلىى آثىارًًىٍم يػيٍهرىعيوفى{ .

للحرث ٍبن حوط كىقىٍد قىاؿى لىوي أتظن أنا نظن أف طلحة كالزبَت كانا  ..ككىمىا قىاؿى علي 
قىاؿى لىوي يا حارث ًإنَّوي ملبوس عليك إف اٟتق ال يعرؼ بالرجاؿ أعرؼ اٟتق تعرؼ عىلىى باطل فػى 
 أىلو .

 .. "من ضيق علم الرَّجيل أف يقلد يًف اعتقاده رجبل" :ككاف أىٍٛتىد ٍبن حنبل يػىقيوؿ

كأما الطريق الثاشل فىًإف إبليس ١تا ٘تكن من األغبياء فورطهم يف التقليد كساقهم سوؽ 
رأل خلقا فيهم نوع ذكاء كفطنة فاستغواىم عىلىى قدر ٘تكنو منهم فمنهم من قبح  البهائم مث

عنده اٞتمود عىلىى التقليد كأمره بالنظر مث استغول كبل من ىؤالء بفن فمنهم من أراه أف 
الوقوؼ مىعى ظواىر الشرائع عجز فساقهم ًإذلى مذىب الفبلسفة كدل يزؿ ّٔؤالء حىت أخرجهم 

ٍد سبق ذكرىم يًف الرد عىلىى الفبلسفة كمن ىؤالء من حسن لىوي أف ال يعتقد إال عىن اإلسبلـ كىقى 
مىا أدركتو حواسو فيقاؿ ٢تؤالء باٟتواس علمتم صحة قولكم فىًإف قالوا نعم كابركا ألف حواسنا 
دل تدرؾ مىا قالوا إذ مىا يدرؾ باٟتواس ال يقع فيو خبلؼ كإف قالوا بغَت اٟتواس ناقضوا قو٢تم 

م من نفره إبليس عىن التقليد كحسن لىوي ا٠توض يًف علم الكبلـ كالنظر يف أكضاع كمنه
الفبلسفة ليخرج بزعمو عىٍن غمار العواـ كىقىٍد تنوعت أحواؿ ا١تتكلمُت كأفضى الكبلـ بأكثرىم 
ًإذلى الشكوؾ كببعضهم ًإذلى اإلٟتاد كدل تسكت القدماء من فقهاء ىذه األمة عىن الكبلـ عجزا 

م رأكا أنو ال يشفي غليبل مث يرد الصحيح عليبل فأمسكوا عنو كهنوا عىن ا٠توض فيو حىت كلكنه
قىاؿى الشافعي رٛتو اللَّو الف يبتلى العبد بكل مىا هنى اللَّو عنو مىا عدا الشرؾ خَت لىوي من أف 

 نادقة".ينظر يف الكبلـ .. كقاؿ أىٍٛتىد ٍبن حنبل:  "ال يفلح صاحب كبلـ أبدا علماء الكبلـ ز 

كىكىٍيفى ال يذـ الكبلـ كىقىٍد أفضى با١تعتزلة ًإذلى أهنم قالوا إف اللَّو عز كجل يعلم ٚتل األشياء 
كال يعلم تفاصيلها كقاؿ جهم ٍبن صفواف علم اللَّو كقدرتو كحياتو ٤تدثة كقاؿ أىبيو ٤تيىمَّد 
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٬توز عىلىى " :ؿ بعض ا١تعتزلة... كقا "إف اللَّو عز كجل ليس بشيء" :النوٓتيت عىٍن جهم أنو قىاؿى 
ال قدر لآلدمي بل ىو  " :ةرب كقالت آّ ".اللَّو سبحانو كتعاذل الكذب إال أنو دل يقع ًمٍنوي 

إف من أقر بالشهادتُت كأتى بكل " :كقالت ا١ترجئة ".كاٞتماد مسلوب االختيار كالفعل
 .ا١توحدين من الناركخالفوا األحاديث الصحاح يًف إخراج  "،ا١تعاصي دل يدخل النار أصبل

مىا أشبو أف يكوف كاضع اإلرجاء زنديقا فىًإف صبلح العادل بإثبات الوعيد " :قىاؿى اٍبن عقيل 
كاعتقاد اٞتزاء فا١ترجئة ١تا دل ٯتكنهم جحد الصانع ١تا فيو من نفور الناس ك٥تالفة العقل أسقطوا 

 شر طائفة عىلىى اإلسبلـ". فائدة اإلثبات كىي ا٠تشية كا١تراقبة كىدموا سياسة الشرع فهم

ؼى بػىٍُتى النَّاًس أىفَّ  فاعلم أف التقليد ىو قبوؿ قوؿ القائل من غَت معرفة لدليلو )كىالى ًخبلى
 )، ، كىأىفَّ اٍلميقىلّْدى الى ييٍطلىقي عىلىٍيًو اٍسمي عىادلًو  .[ْٓ/ُإعبلـ ا١توقعُت:]التػٍَّقًليدى لىٍيسى بًًعٍلمو

كما من إماـ من أئمة اإلسبلـ إال كنقل عنو  ،عن تقليدىم كلذلك هنى العلماء رٛتهم ا
 ما يدؿ على ذلك ،ألف الواجب على كل مسلم كمسلمة معرفة ا٢تدل بدليلو.

وقد تتابعت أقوال العلماء خصوصا األئمة األربعة رحمهم اهلل على وجوب األخذ 
 بالحديث وترك التقليد:

لُّ قاؿ  -  .أًلىحىدو أىٍف يػىقيوؿى مىقىالىتػىنىا حىىتَّ يػىٍعلىمى ًمٍن أىٍينى قػيٍلنىا( أبو حنيفة رٛتو ا: )الى ٭تًى

، فىاٍنظيريكا يًف قػىٍورل، فىكيلُّ مىا كىافىقى مالك رٛتو ا كأما  - قاؿ: )إ٪تَّىا أىنىا بىشىره أيٍخًطئي كىأيًصيبي
 بى كىالسُّنَّةى فىاتٍػريكيوهي(. اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى فىخيذيكا بًًو، كىمىا دلٍى يػيوىاًفٍق اٍلًكتىا

 ( .إال كيؤخذ من قولو كيًتؾ إال النيب  كقاؿ رٛتو ا : )ليس أحد بعد النيب 

كتعزب عنو.  الشافعي رٛتو ا: )ما من أحد إال كتذىب عليو سنة لرسوؿ ا  كقاؿ
ؿ ما خبلؼ ما قلت فالقو  فمهما قلت من قوؿ أك  أصلت من أصل فيو عن رسوؿ ا 

 كىو قورل( . قاؿ رسوؿ ا 
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o  كأما أٛتد بن حنبل رٛتو ا قاؿ: )ال تقلدشل كال تقلد مالكا كال الشافعي كال
 األكزاعي كال الثورم كخذ من حيث اخذكا ( . 

عند آية ا١تيثاؽ قاؿ يف آخرىا ) كال عذر للمقلد يف  ُّٗ/ٕقاؿ القرطيب يف تفسَته 
 التوحيد ( اىػ.

الدرر ]. "أنو ال ٬توز التقليد يف التوحيد كالرسالة" :اإلٚتاع من العلماءكنقل ابو بطُت 
 [.ّٗٗ/َُالسنية:

أيضا: أف كبلمو يف غَت  كصرح " :فقاؿ رٛتو ا كنقل ابو بطُت من كبلـ ابن تيمية
ا١تسائل الظاىرة، فقاؿ يف الرد على ا١تتكلمُت، ١تا ذكر أف بعض أئمتهم توجد منو الردة عن 

تقم  كثَتا، قاؿ: كىذا إف كاف يف ا١تقاالت ا٠تفية، فقد يقاؿ إنو فيها ٥تطئ ضاؿ، دل  اإلسبلـ
عليو اٟتجة اليت يكفر تاركها، لكن ىذا يصدر عنهم يف أمور يعلم ا٠تاصة كالعامة من 

بعث ّٔا، ككفر من خالفها، مثل عبادة ا كحده ال شريك لو،  ا١تسلمُت، أف رسوؿ ا 
حد سواه، من ا١تبلئكة كالنبيُت كغَتىم، فإف ىذا أظهر شعائر اإلسبلمػ كمثل كهنيو عن عبادة أ

إ٬تابو للصلوات ا٠تمس، كتعظيم شأهنا؛ كمثل ٖترصل الفواحش، كالزسل كا٠تمر كا١تيسر؛ مث ٕتد  
كثَتا من رؤكسهم كقعوا فيها، فكانوا مرتدين؛ كأبلغ من ذلك: أف منهم من صنف يف دين 

و عبد ا الرازم، قاؿ: كىذه ردة صر٭تة باتفاؽ ا١تسلمُت، انتهى  ا١تشركُت، كما فعل أب
  [.ِّٕ/َُ:ملخصا من الدرر]". كبلمو

فكل رد ٠ترب ا، أك أمره فهو كفر، دؽ أك جل، لكن قد " :رٛتو ا عن ابن تيمية لى قى كنػى 
ككاف من يعفى عما خفيت فيو طرؽ العلم، ككاف أمرا يسَتا يف الفركع، ٓتبلؼ ما ظهر أمره، 

 .[ّٖٖ/َُ:الدرر]يعٍت: فإنو ال يقاؿ قد يعفى عنو. "دعائم الدين، من األخبار كاألكامر

 

 



 
 

168 

 ك در العبلمة ابن القيم رٛتو ا إذ يقوؿ:

 من اٞتحيم كموقد النَتاف   يا من يريد ٧تاتو يـو اٟتساب

 عماؿ ال ٗترج عن القرآف  اتبع رسوؿ ا يف األقواؿ كاأل

 لعقد الدين كاإلٯتاف كاسطتاف   اللذين ٫تا كخذ الصحيحُت

 كتعصب كٛتية الشيطاف  كاقرأ٫تا بعد التجرد من ىول 

 ما فيها أصبل بقوؿ فبلف  كاجعلهما حكما كال ٖتكم على     

 بالكتاب كالسنة : األخذكقاؿ رٛتو ا تعاذل يف كجوب 

 اي  شىرَّ حىوىاًدًث  اأٍلٍزمىافً كىفىاهي           مىٍن دلٍى يىكيٍن يىٍكًفيًو ذىاًف  فىبلى 

 شىفىاهي  اي  يف  قػىٍلبو كىالى أىٍبدىافً         مىٍن دلٍى يىكيٍن يىٍشًفيًو ذىاًف  فىبلى 

ًؿ كىاٍٟتًٍرمىافً         مىٍن دلٍى يىكيٍن يػيٍغًنيًو ذىاًف  رماه ٍقبلى  رىبُّ اٍلعىٍرًش  بًاإٍلً

 افً ٯتى اإلً كى  قّْ اٟتٍى  لى بي ا سي  اهي دى ىى   بلى ذىاًف  فى  يوً دً هٍ مىٍن دلٍى يىكيٍن يػى 

ـى مىعى اٍلًكبىاًر كىلىٍيسى           مىٍع تًٍلكى اأٍلىرىاًذًؿ سىفىلىةي اٟتٍىيػىوىافً   ًإفَّ اٍلكىبلى

فىاٟتٍىذىرى اٟتٍىذىرى أىيػُّهىا الرَّجيلي ًمٍن أىٍف تىٍكرىهى  "كرحم ا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حيث يقوؿ: 
ٍيئن  أىٍك تػىريدَّهي أًلىٍجًل ىىوىاؾ أىٍك انًٍتصىارنا ًلمىٍذىىًبك أىٍك ًلشىٍيًخك أىٍك أًلىٍجًل  ا ٦تَّا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي شى

نٍػيىا فىًإفَّ اللَّوى دلٍى ييوًجٍب عىلىى أىحىدو طىاعىةى أىحىدو إالَّ طىاعىةى رىسيولًوً   اٍشًتغىاًلك بًالشَّهىوىاًت أىٍك بًالدُّ
يعى ا٠تٍىٍلًق كىاتػَّبىعى الرَّسيوؿى مىا سىأىلىوي اللَّوي عىٍن ٥تيىالى كىاأٍلىخٍ  فىًة ذى ٔتىا جىاءى بًًو ًْتىٍيثي لىٍو خىالىفى اٍلعىٍبدي ٚتًى

ًؼ مىا أىمىرى بًًو ا لرَّسيوؿي مىا أىحىدو فىًإفَّ مىٍن ييًطيعي أىٍك ييطىاعي إ٪تَّىا ييطىاعي تػىبػىعنا لًلرَّسيوًؿ كىًإالَّ لىٍو أىمىرى ًٓتًبلى
يػٍرى يًف  أيًطيعى. فىاٍعلىٍم ذىًلكى كىاٍٝتىٍع كىأىًطٍع كىاتًَّبٍع كىالى تػىٍبتىدًٍع. تىكيٍن أىبٍػتػىرى مىٍرديكدنا عىلىٍيك عىمىليك بىٍل الى  خى

يػٍرى يف عىاًمًلًو كىاىللَّوي أىٍعلىمي."  [.ِٖٓ/ُٔ]مج الفتاكل: عىمىلو أىبٍػتػىرى ًمٍن ااًلتػّْبىاًع كىالى خى
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 من الفرق الضالة الخوارجو 

ٯتيتوىا ك ففي كل زمن كانت تظهر منهم نابتة، فيتصدل ٢تا أبطاؿ أىل السنة كاٞتماعة 
 .الدليلب

ففي زمن عثماف كعلي رضي ا عنهما ظهرت فرقة اٟتركرية ىم الذين خرجوا على علي 
 إف شاء ا،كسيأيت التفصيل فيهم قريبان  ،كا٨تازكا إذل حركراء كيسموف أيضا با٠توارج

على أسس ظاىرة  الكن اجتمعو  ،كا٨تدر منهم األزارقة كاألباضية كالثعلبية كاٟتازمية
 أىل القبلة إال من داف بقو٢تم". تكفَتأهنم: " اكأظهرى

 

 ومن الفرق الضالة المرجئة

ٌوا )مرجئة( ألهنم أرجئوا األعماؿ عن مسمى اإلٯتاف، أم: أخركىا، كقيل غَت  قيل أهنم ٝتي
كمنهجهم إخراج األعماؿ من مسمى اإلٯتاف، كعليو فإف: من قاؿ أف اإلٯتاف ال يزيد  ذلك.

كال ينق ، كانو ال ٬توز االستثناء يف اإلٯتاف فهو مرجئ، مث أيطلق اإلرجاء على أصناؼ أخرل  
كاٞتهمية القائلُت بأف اإلٯتاف ىو ا١تعرفة فقط، كالكرَّامية القائلُت بأف اإلٯتاف ىو قوؿ اللساف 
فقط، كىم الذين يقولوف أف فاعل الكبَتة كامل اإلٯتاف فعندىم أف ا١تعصية ال تضر مع اإلٯتاف 

 فبل يكوف فاعل الكبَتة ناق  إٯتاف بل ىو كامل اإلٯتاف.
كمنهم مرجئة الفقهاء: كىم الذين يقولوف اإلٯتاف قوؿ باللساف كاعتقاد بالقلب، كال تدخل 

صنم فهو يكفر ال بفعلو بل لشيء كقر يف قلبو دعاه ا١تاؿ يف حقيقة اإلٯتاف، فمن سجد ل
 للفعل.
بسبب رضائو التحكيم إذل خوارج كشيعة ككاف ا٠توارج   لما انقسم اتباع عليف

يكفركف عليان كمعاكية كالقائلُت بالتحكيم. كالشيعة منهم من يقوؿ بكفر أِّب بكر كعمر 
ل أهنم مبطلوف، كاف ىذا سببان يف كعثماف كمن ناصرىم ككبل٫تا يكفر األمويُت كيلعنهم كير 
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ظهور ٚتاعة كرىوا ىذا النزاع كسلكوا طريقان خاصان حىت تنجلي الفكرة فقالوا بإٯتاف اٞتميع، 
كإف كاف بعضهم مصيبان كبعضهم ٥تطئان كحيث أننا ال نستطيع تعيُت ا١تصيب كا١تخطيء 

 كأف ٤تمدان رسوؿ ا كٝتيت فلنرجئ أمرىم إذل ا، ألهنم ٚتيعان يشهدكف أف ال إلو إال ا
مث تغالت ىذه الطائفة كقالت: اإلٯتاف: االعتقاد بالقلب، كالعمل ال أثر  ،ىذه اٞتماعة با١ترجئة

نفع مع الكفر يضر مع اإلٯتاف معصية كما ال يال "لو مطلقان حىت قالوا: العبارة ا١تشهورة ٢تم: 
 "،طاعة

ا١تبلئكة ككانوا  كإٯتافاللعُت   ليسإب إٯتافكتساىلت بل كعطلت التكفَت حىت صار 
يقولوف: "ليس  عز كجل عىلىى خلقو فريضة سول اإلٯتاف بو فمن آمن بو كعرفو فليفعل مىا 

 شاء".

فلٌما تساىلت ا٠توارج يف التكفَت ظهرت ا١ترجئة كردة فعل عليها فعطلت التكفَت، فافعل 
 ،لمما شئت تبقى مس

 قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف كصفهم:

 فاـر ا١تصاحف يف اٟتشوش كخرب البيت العتيق كجد يف العصياف

 ك٘تسحن بالقس كالصلباف    كل موحد  أسطعتما  إذاكاقتل 

 من عنده جهرا ببل كتماف   كاشتم ٚتيع ا١ترسلُت كمن أتوا

 بل خر لؤلصناـ كاألكثاف   كإذا رأيت حجارة فاسجد ٢تا

 لقرآفمن عنده بالوحي كا    كأقر أف رسولو حقا أتى

 كزر عليك كليس بالكفراف   فتكوف حقا مؤمنا كٚتيع ذا

 من كل جهمي أخي الشيطاف   عند غبلهتم اإلرجاءىذا ىو 
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 ومن المرجئة المعاصرين:  
قدـ إذل ا١تدينة ا١تنورة، كدىرَّسى يف  من اٟتبشة: كىم أتباع ٤تمد أماف اٞتامي كىو الجاميَّة

، كقد الذم تصدر ٟترب آّاىدين يف سبيل اكىو ا١تسجد النبوم، كاٞتامعة اإلسبلمية، 
 كتسمى اٞتامية أيضان با١تدخلية نسبةن ألحد رموزىا كىو ربيع ا١تدخلي، قبل سنوات،  ىلك

صفات ىذه الفرقة ا١تارقة مواالة الطواغيت، كالسعي اٟتثيث على إثبات أهنم أبرز كمن 
 .جكالة أمر شرعيُت، ك٤تاربة آّاىدين كتسميتهم خوار 

 
ىم أتباع ٤تمد بن سركر بن زين العابدين، كىو من الشاـ، ككاف من ك : السروريَّةومنهم 

ٚتاعة اإلخواف، كذىب للتدريس يف ا١تعاىد العلمية يف اٞتزيرة العربية، كمنهج السركرية أف ىذه 
احة ما الفًتة ىي فًتة مكيَّة يقوموف فيها بالدعوة كال يصلح فيها اٞتهاد، فإف قاـ اٞتهاد يف س

سارعوا على إنشاء ٚتاعات مسلحة ذات عقيدة إخوانية ترضى بالدٯتقراطية كتزعم أهنا تريد 
 إقامة الشريعة.
السركرية ألتباعهم الشّْرؾ بالدخوؿ للرب١تانات التشريعية الدٯتقراطية ْتجة ا١تصلحة  كتيشىرّْع
 اىدين الصادقُت.كىم دائمان أكؿ من يدعم الصحوات ا١توالية للغرب ضد آّ ،الشرعية
 

ىم أتباع اٞتهم بن صفواف الذم أخذ التعطيل عن اٞتعد بن درىم، كقيتل : أما الجهمية
الصفات إنكار صفات ا، كغبلهتم ينكركف حىت  يفق، كمذىبهم ُِٖيف خراساف سنة 

 كمذىبهم يف أفعاؿ العباد أف العبد ٣تبور على عملو ليس لو األٝتاء، كلذلك ٝتيُّوا با١تعطلة.
كمذىبهم يف الوعيد كأٝتاء اإلٯتاف كالدين أف فاعل  قدرة كال اختيار، كمن مث ٝتيُّوا جربية.

 الكبَتة مؤمن كامل اإلٯتاف كال يدخل النار، كلذلك ٝتيُّوا مرجئة فهم أىل اٞتيمات الثبلث:

ٕتهم كجرب كإرجاء، كقد ظهر يف عصرنا ىذا من يعتقد بعض ىذه االعتقادات كيزعم أنو 
 .كاٞتماعة ل السنةمن أى
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 المعتزلةومن الفرق الضالة 

ىم الذين قالوا ٓتلق القرآف كجحدكا الرؤية، كعيرفت ا١تعتزلة بعد أف اعتزؿ كاصل بن ك 
عطاء حلقة اٟتسن البصرم كشٌكل حلقة خاصة بو كذلك قولو ببدعتو، فقاؿ اٟتسن: "اعتزلنا 

 كاصل".

 ن:وقد جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعتي

: القوؿ بأف اإلنساف ٥تتار بشكل مطلق يف كل ما يفعل، فهو ٮتلق أفعالو األولى -
 بنفسو، كلذلك كاف التكليف باألعماؿ!.

: القوؿ بأف مرتكب الكبَتة ليس مؤمنان كال كافران كلكنو فاسق فهو ٔتنزلة بُت الثانية -
ألنو دل يعمل بعمل أىل اٞتنة بل ا١تنزلتُت، ىذه حالة يف الدنيا أما اْلخرة فهو ال يدخل اٞتنة 

ىو خالد ٥تلد يف النار، كال مانع عندىم من تسمية مسلمان باعتباره يظهر اإلسبلـ كينطق 
 بالشهادتُت، كلكنو ال يسمى مؤمنان.

ك٦تا يعتقدكنو أف القرآف ٥تلوؽ لو سبحانو كتعاذل لنفيهم عنو سبحانو صفة الكبلـ!! 
 فلذلك يعدكف من نيفاة الصفات.

صل ضبل٢تم ىو االعتماد على العقل كليان يف االستدالؿ لعقائدىم ككاف من آثار كأ
اعتمادىم على العقل يف معرفة حقائق األشياء كإدراؾ العقائد ك أهنم كانوا ٭تكموف ْتسن 

 األشياء كقبحها عقبلن.

درء تعارض العقل "عليهم يف كتابو القيم:   كقد رد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا
أف " :فقد تتبع آراءىم كأفكارىم كاحدة تلو األخرل كرد عليها ردَّا مفحمان، كبُت "،كالنقل

 ."صريح العقل ال ٯتكن أف يكوف ٥تالفان لصحيح النقل
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 ومن الفرق الضالة جماعة التبليغ والدعوة
كىي ٚتاعة تأخذ من الدين ما يتعلق بالوعظ كاإلرشاد كتبليغ فضائل اإلسبلـ.. كٖتاكؿ 

الدين عن الدكلة بقو٢تم: "ال نتدخل يف السياسات كال ا٠تبلفات كال الفقهيات" فهذا  فصل
 القوؿ كقوؿ العلمانيُت: "دع ما  ، كما لقيصر لقيصر".

فيًتكوف أصل الدين كاىم كاجباتو كذركة سنامو، اٞتهاد يف سبيل ا، كتؤكؿ آيات اٞتهاد 
ة، كمن ضبل٢تم أف ىذا العصر الذم نعيشو اْلف إذل خركجهم كبدعهم يف طريقتهم يف الدعو 

 زاؿ عهدان مكيان ال ٬تب فيو اٞتهاد. ما
ق، كلد يف ا٢تند، كغالب 1364كا١تؤسس األكؿ كىو ٤تمد إلياس الكاندىلوم تويف عاـ 

 يف السلوؾ كاإلتباع. ٚتاعة التبليغ مبتدعة متصوفة ٥تالفوف ٢تدم النيب 
كعدـ ٤تاربة الشرؾ  ككصفهم بوالة األمر، اغوت،كمن أعظم ضبل٢تم عدـ الكفر بالط

 كالكفر كالتحذير منو، بل بعضهم كقع يف شرؾ القبور كالعياذ با.
 

 األشاعرة والماتريديةومن الفرق الضالة 

كدل يثبتوا منها إال سبعان، ككصفوا أىل السنة كاٞتماعة  كأٝتائوالذين نفوا صفات ا كىم  
 م شبو اليهود،إلثباهتم صفات ا بأهن

 قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف نونيتو كاصفان حا٢تم:

 شبو اليهود كذا من البهتاف   حزب ا٢تدل أعطاىم إذلكأتى 

 مثلهم فمن الذم يلحاشل   قاؿ اهنم مشبهة كأنتم  إذ

 من فرقة التحريف للقرآف   يف ىتك أستار اليهود كشبههم

 ي ذم عرفافقورل كعوه ع   يا مسلموف ْتق ربكم اٝتعوا

 أكذل ّٔذا الشبو بالربىاف الذم  مث احكموا من بعد من ىذا 



 
 

174 

 كقالوا حنطة ٢تواف فأبوا   أمر اليهود بأف يقولوا حطة

 كزاد اٟترؼ للنقصاف  فأَب   ككذلك اٞتهمي قيل لو استول

 لغة كقبل ما ٫تا سياف   قاؿ استوذل كذا من جهلو

م خرج على ا١تعتزلة، كقد اٗتذت األشاعرة تنسب ألِّب اٟتسن األشعرم الذ: األشاعرةف
الرباىُت كالدالئل العقلية كالكبلمية كسيلة يف ٤تاججة خصومها من ا١تعتزلة كالفبلسفة 

 كغَتىم، إلثبات حقائق الدين كالعقيدة اإلسبلمية على طريق ابن كيبٌلب.

 وقد مرت حياة مؤسسها على عدة مراحل:

 علي اٞتىٌبائي شيخ ا١تعتزلة يف عصره كتلقى علومو : عاش ّٔذه ا١ترحلة يف كنف أِّباألولى
 حىت صار نائبو كموضع ثقتو، كدل يزؿ أبو اٟتسن يتزعم ا١تعتزلة أربعُت سنة.

: ثار فيها على مذىب االعتزاؿ كأعلن الرباءة من االعتزاؿ كخط لنفسو منهجان الثانية
ـ العقل كفيها اتبع طريقة جديدان يلجأ فيو على تأكيل  النصوص ٔتا ظن أنو يتفق مع أحكا

عبد ا بن سعيد بن كيبٌلب يف إثبات الصفات السبع عن طريق العقل: اٟتياة كالعلم كاإلرادة 
كالقدرة كالسمع كالبصر كالكبلـ، أما الصفات ا٠تربية كالوجو كاليدين كالقدـ كالساؽ فتأك٢تا 

زاؿ األشاعرة عليها حىت  اعلى ما ظن أهنا تتفق مع أحكاـ العقل كىذه ىي ا١ترحلة اليت م
 اْلف.

 : يف ىذه ا١ترحلة رجع كثَت من أقوالو قبل كفاتو.الثالثة

كبعد كفاة أبو اٟتسن األشعرم كعلى يد أئمة ا١تذىب ككاضعي أصولو كأركانو، أخذ 
ا١تذىب األشعرم أكثر من طور، تعددت فيها اجتهاداهتم كمناىجهم يف أصوؿ ا١تذىب 

 كعقائده.
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  موف العقل على النقل عند التعارض، صرح بذلك الرازم يف القانوف شاعرة: يقداألك
 الكلي للمذىب يف أساس التقديس كاْلدمي كابن فورؾ كغَتىم.

 ال تفيد العلم اليقيٍت" كما يقولوف:  بأحاديث اْلحاد يف العقيدة ألهنا كال يأخذكف،" 
أف " :د الدارمي رٛتو امنها ٬تب تأكيلو، كقد صرح عثماف ابن سعي ةتواتر ا١تأما األحاديث 

 ."أكؿ من قاؿ بأف حديث اْلحاد ظٍت الثبوت ىو بشر ا١تريسي
إف أكؿ كاجب عند األشاعرة إذا بلغ اإلنساف سن التكليف ىو النظر أك القصد إذل  -

 النظر مث اإلٯتاف.

بُت ا١ترجئة اليت تقوؿ يكفي النطق بالشهادتُت دكف العمل  :واألشاعرة في اإليمان -
اإلٯتاف، كبُت اٞتهمية اليت تقوؿ يكفي التصديق القليب، كرجح متأخريهم أف ا١تصدؽ  لصحة

 بقلبو ناجو من عند ا كإف دل ينطق بالشهادتُت؟!!

كقو٢تم بأف القرآف ليس كبلـ ا على اٟتقيقة كلكنو كبلـ ا النفسي كأف الكتب ٔتا  -
 فيها القرآف ٥تلوقة.

 

 ةومن الفرق الضالة الماتردي

فرقة كبلمية )بدعية(، تينسب إذل أِّب منصور ا١تاتريدم، قامت على ىي : الماترديةو 
استخداـ الرباىُت كالدالئل العقلية كالكبلمية يف ٤تاججة خصومها من ا١تعتزلة كاٞتهمية 
كغَتىم، إلثبات حقائق الدين كالعقيدة اإلسبلمية، فأثبتوا  تعاذل أٝتائو اٟتسٌت، كقالوا: ال 

ا تعاذل إال ٔتا ٌٝتى بو نفسو، كجاء بو الشرع، كيف ذلك كافقوا أىل السنة كاٞتماعة  يٌسمى
يف القوؿ بالتوقيف يف أٝتائو تعاذل إال أهنم خالفوىم فيما أدخلوه يف أٝتائو تعاذل: كالصانع، 
و القيم، الذات، كقالوا بإثبات ٙتاشل صفاتو  تعاذل فقط، كيقوؿ ا١تاتردية يف اإلٯتاف أن

 التصديق بالقلب فقط، كأضاؼ بعضهم اإلقرار باللساف، كمنعوا زيادتو كنقصانو. 
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 الصوفية:ومن الفرق الضالة 

كىي فرقة انتشرت يف العادل اإلسبلمي يف القرف الثالث ا٢تجرم تدعو إذل الزىد كشدة  
 العبادة،

ماؿ إليهم ]فكاف ابتداؤىا الزىد الكلي مث ترخ  ا١تنتسبوف إليها بالسماع كالرق  ف
طبلب اْلخرة من العواـ ١تا يظهركنو من التزىد كماؿ إليهم طبلب الدنيا ١تا يركف عندىم من 
الراحة كاللعب .. كعلى ىىذىا كاف أكائل القـو فلبس إبليس عليهم يًف أشياء مث لبس عىلىى من 

ًإذلى أف ٘تكن  بعدىم من تابعيهم فكلما مضى قرف زاد طعمو يف القرف الثاشل فزاد تلبيسو عليهم
 من ا١تتأخرين غاية التمكن.

ككاف أصل تلبيسو عليهم أنو صدىم عىن العلم كأراىم أف ا١تقصود العمل فلما أطفأ 
مصباح العلم عندىم ٗتبطوا يف الظلمات فمنهم من أراده أف ا١تقصود من ذلك ترؾ الدنيا يًف 

سوا أنو خلقو للمصاحل، كبالغوا يًف اٞتملة فرفضوا مىا يصلح أبداهنم كشبهوا ا١تاؿ بالعقارب كن
اٟتمل عىلىى النفوس حىت أنو كاف فيهم من ال يضطجع، كىؤالء كانت مقاصدىم حسنة غَت 
أهنم عىلىى غَت اٞتادة كفيهم من كاف لقلة علمو يعمل ٔتا يقع إليو من األحاديث ا١توضوعة كىىيوى 

 ال يدرم..

اسدة فادعى عشق اٟتق كا٢تيماف فيو فكأهنم كمنهم من خرج بو اٞتوع ًإذلى ا٠تياالت الف.. 
ٗتايلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا بو كىؤالء بُت الكفر كالبدعة مث تشعبت بأقواـ منهم 
الطرؽ ففسدت عقائدىم فمن ىؤالء من قىاؿى باٟتلوؿ كمنهم من قىاؿى باالٖتاد كما زاؿ إبليس 

 ٮتبطهم بفنوف البدع حىت جعلوا ألنفسهم سننا ..

كصنف ٢تم أىبيو طالب ا١تكي قوت القلوب فذكر فيو األحاديث الباطلة كما ال يستند  ..
فيو ًإذلى أصل من صلوات األياـ كالليارل كغَت ذلك من ا١توضوع كذكر فيو االعتقاد الفاسد 
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كردد فيو قوؿ قىاؿى بعض ا١تكاشفُت كىذا كبلـ فارغ كذكر فيو عىٍن بعض الصوفية إف اللَّو عز 
 يًف الدنيا ألكليائو ..[]انظر تلبيس إبليس[. كجل يتجلى

 مٌث تفرقت فرقان كثَتة كل منها يدعي الوصوؿ إذل ا على غَت الكتاب كسنة النيب 
ا فدخلت فيهم ا١تتفلسفة كالوثنية كالعلمانية فابتعدكا عن طريق اٟتق كعبدكا القبور كطافوا ّٔ

كباتوا يكذبوف على ا كعلى يف العبادة، ذل ا تعابكأشركوا  م،كاستغاثوا ّٔأىلها، ا كدعو 
 هم،كر شليستدلوا على باطلهم ك  ؛كيقولونو ما دل يقل ،كيضعوف عليو األحاديث رسولو 

فلما رأل الشيطاف كاليهود كالنصارل أف تلك الطائفة مالت إذل اٞتهل كالبعد عن العلم 
 كنشر باطلها،مع تلبسها ظاىران باإلسبلـ باركوا فيها كسا٫توا يف نشرىا 

يف ة صفات كالشيعة تشًتؾ مع اليهود عشر يف علم أف الصوفية تشًتؾ مع الشيعة كا
 أربعُت،

 فتشترك الصوفية مع الشيعة في:

فالشيعة يفزعوف إف أصأّم شيء إذل آؿ البيت ال إذل ا فًتاىم  الشرك باهلل:  .ُ
 يقولوف: "يا علي! يا زينب! يا حسُت! ...."،

إذل األكلياء كالصاٟتُت ال إذل ا فًتاىم يقولوف: يفزعوف أدٌل ّٔم شيء ككذا الصوفية إف 
 ! يا جيبلشل! ....".نبهاشل"يا شيخي! يا 

ا تعاذل:قاؿ   .[ُٖ]اٞتًٍن:   كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

بعد ما يكونوف من فالشيعة يزعموف حب آؿ البيت كىم كا أ الكذب والتضليل: .ِ
حب آؿ البيت فإف آؿ البيت ال يرضوف ٔتا عليو الشيعة من أعماؿ كسب كشتم ألِّب بكر 

 كعمر كعثماف كطعن بأمنا عائشة رضي ا عن الصحابة أٚتعُت،
ككذا الصوفية يزعموف حب األكلياء كالصاٟتُت كىم كا أبعد ما يكونوف من حب 

من أعماؿ فهم ال  الصوفيةكالصاٟتُت ال يرضوف ٔتا عليو األكلياء كالصاٟتُت فإف األكلياء 
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يرضوف أف يتوجو إليهم الصوفية بالدعاء من دكف ا أك ٬تعلوهنم كسائط أك يطوفوف بقبورىم 
 كينذركف كيذْتوف عندىا.

يىٍشعيريكفى{ ]البقرة:  }ٮتيىاًدعيوفى اللَّوى كىالًَّذينى آمىنيوا كىمىا ٮتىٍدىعيوفى ًإالَّ أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا قاؿ تعاذل:
ٗ.] 

فالشيعة تعبد القبور كقرب أِّب لؤلؤة آّوسي الذم قتل الفاركؽ عمر  عبادة القبور:  .ّ
 ميٍت كزعمائهم،، كقرب اٟتسُت كقبور ا٠تبن ا٠تطاب 

دعوهنم كيطلبوف منهم ككذا الصوفية تعبد القبور كقبور األكلياء كالصاٟتُت كيطوفوف ّٔا كي
 .ال اإ عليو ما ال يقدر

 ٔتيٍسًمعو  أىنتى  كىمىا يىشىاءي  مىن ييٍسًمعي  اللَّوى  ًإفَّ  اأٍلىٍموىاتي  كىالى  اأٍلىٍحيىاء يىٍستىًوم كىمىا}قاؿ تعاذل: 
 [.ِِ:فاطر] { اٍلقيبيورً  يف  مَّن

عيوا كىلىوٍ  ديعىاءكيمٍ  يىٍسمىعيوا الى  تىٍدعيوىيمٍ  ًإف}كقاؿ قبلها:   اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى كى  لىكيمٍ  اٍستىجىابيوا مىا ٝتًى
 [ُْ:فاطر] { خىًبَتو  ًمٍثلي  يػينىبّْئيكى  كىالى  ًبًشرًٍككيمٍ  يىٍكفيريكفى 

أظهر يف الصوفية كيكفيك ما ترل ك كىذا ظاىر يف الشيعة، النذر والذبح لغير اهلل:   .ْ
 من القرب عن القبور عياذا با من ذلك.

يت كىنيسيًكي كى٤تىٍيى تعاذل:  قاؿ  الى شىرًيكى لىوي  ،امى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى قيٍل ًإفَّ صىبلى
 ،نسكي: أم: ذْتيك  [ اْلية،ُّٔ، ُِٔ]األنعاـ: 

 [.ِ]الكوثر:  فىصىلّْ لًرىبّْكى كىا٨ٍتىرٍ ؿ: اكق 

فًتل الشيعة ٬تلدكف أنفسهم باٟتديد حىت تيدمى  تعذيب النفس في الدنيا: .ٓ
عندىم بالشيش كىو سيخ من اٟتديد يضربوف بو ظهورىم، ككذا الصوفية كىو ما يعرؼ 

 أنفسهم كيأكلوف اٞتمر كما يأمرىم بو مشاٮتهم.
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فالشيعة يركف أف علمائهم يأتيهم األمر من ا فالواجب طاعتهم  التقليد األعمى: .ٔ
كعدـ اعًتاضهم، ككذا الصوفية إف قاؿ شيخو كبلمان كلو كاف خاطئان، فلو تناطحت اٞتباؿ 

 تو بكل دليل من الكتاب كالسنة ما اتعظ.أماـ عينيو كجئ
 .[ُّ]التػٍَّوبىة:   اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا مّْن ديكًف اللَّوً  قاؿ تعاذل: 

كىذا ما ال ينكره أحد سواء عند الشيعة أـ عند  سماع الموسيقى واأللحان: .ٕ
 أفراخهم من الصوفية.

 ًٓتىٍيًلكى  عىلىٍيًهم كىأىٍجًلبٍ  ًبصىٍوًتكى  ًمنػٍهيمٍ  اٍستىطىٍعتى  مىنً  كىاٍستػىٍفزًزٍ }قاؿ تعاذل ٥تاطبان الشيطاف: 
 { غيريكران  ًإالَّ  الشٍَّيطىافي  يىًعديىيمي  كىمىا كىًعٍدىيمٍ  كىاألىٍكالدً  األىٍموىاؿً  يًف  كىشىارًٍكهيمٍ  كىرىًجًلكى 
 [.ْٔ:اإلسراء]

 عاشوراءة إال أف يعملوف ا١توالد كيعفا جل كعبل جعل لنا عيدين فأبت الش الموالد: .ٖ
ك٨توه، ككذا الصوفية ٔتا يسمونو ا١توالد ك٨توىا، كيأتوف ّٔذه األعياد كا١توالد با١تنكرات ما ا بو 

 عليم يكفي ٝتاع ا١توسيقى كما يلقونو من األشعار ا١تليئة بالكفر كالشرؾ با.
للهم صلي صبلة كاملة كسٌلم كيكفيك ما يسمى عند الصوفية "الصبلة النارية: كىي ا

سبلمان تامان على سيدنا ٤تمد الذم تنحل بو العقد، كتنفرج بو الكرب، كتقضى بو 
اٟتوائج، كتناؿ بو الرغائب كحسن ا٠تواتيم، كيستسقى الغماـ بوجهو الكرصل، كعلى آلو 

 كصحبو يف كل ة كنفس بعدد كل معلـو لك".
أما الصوفية فإذا نظرت إذل مشاٮتهم  كىذا يف الشيعة ظاىر، :مخالفة النبي  .ٗ

، كإزار أحدىم ٬تر خلفو كالنساء ال كما علمنا فإنك سًتل ٟتاىم ليست كما أمر النيب 
 ، ك٨تو ذلك من ا١تخالفات.سيد البشر 

بُّوفى  كينتيمٍ  ًإف قيلٍ }قاؿ تعاذل:   غىفيوره  كىالٌلوي  بىكيمٍ ذينيو  لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  الٌلوي  ٭تيًٍبٍبكيمي  فىاتًَّبعيوشل  الٌلوى  ٖتًي
 [.ُّ:عمراف آؿ] { رًَّحيمه 
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كىذا يف الشيعة ظاىر، أما ا١تتصوفة فيحاربوف علماء السلف  محاربة دين اهلل: .َُ
الصاحل الذين يهتكوف أستار الشيعة كأستارىم كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا كتلميذه ابن 

 لسلف الصاحل يشق ذكر أٝتائهم، القيم كالشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب كٚتلة من علماء ا
فًتل الصوفية أعداء ا يقفوف يف صف الطواغيت ٭تاربوف آّاىدين كيفتوف بوجوب 

 قتا٢تم ك٨تو ذلك من حرّٔم لدين ا قاتلهم ا أٌف يؤفكوف.

 {الطَّاغيوتً  سىًبيلً  يف  ليوفى يػيقىاتً  كىفىريكاٍ  كىالًَّذينى  الٌلوً  سىًبيلً  يف  يػيقىاتًليوفى  آمىنيواٍ  الًَّذينى }قاؿ تعاذل: 
 [.ٕٔ:النساء]

 .سننا بصدد ذكرىاأما كجوه الشيعة مع اليهود فتزيد على ما ذكرت بثبلثُت ل

ؿي ذكر  : ثػىنىا كىٍىبي ٍبني بىًقيَّةى،  يف السنة شيئان منها فقاؿ: ]ا٠تٍىبلَّ أىٍخبػىرىنىا أىبيو بىٍكرو اٍلمىرُّكًذمُّ، قىاؿى
: ثػىنىا ٤تيىمَّ  ، قىاؿى : ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني ًمٍغوىؿو ، قىاؿى : ثػىنىا ٤تيىمَّدي ٍبني حيجىٍَتو اٍلبىاًىًليُّ دي ٍبني ًإٍٝتىاًعيلى، قىاؿى

ٍلىئيوا بػىٍييًت ذىىىبنا ا، كىٯتى ، لىٍو أىرىٍدتي أىٍف أىطىأى رًقىابػىهيٍم عىًبيدن  عىلىى أىفٍ  عىٍن أىبًيًو، قىاؿى الشٍَّعيبُّ: " يىا مىاًلكي
، ًإشلّْ دىرىٍستي  اأٍلىٍىوىاءي فػى  ا، يىا مىاًلكي ، كىلىًكٍن كىاللًَّو الى أىٍكًذبي عىلىٍيًو أىبىدن لىٍم أىرى أىٍكًذبى ٢تىيٍم عىلىى عىًليٍّ
ًبيًَّة، كىلىٍو كىانيوا ًمنى الدَّكىابّْ كىانيوا ٛتييرنا، كىلىٍو كىانيوا ًمنى الطٍََّتً كى  انيوا رىٜتىنا. مثيَّ قػىٍومنا أىٍٛتىقى ًمنى ا٠تٍىشى

: أيحىذّْريكيمي اأٍلىٍىوىاءى اٍلميًضلَّةى، كىشىرُّىىا الرَّاًفضىةي، كىذىًلكى أىفَّ ًمنػٍهيٍم يػىهيودنا يػىٍغًمصيوفى اإٍلًسٍ  ـى قىاؿى بلى
لىًتًهٍم، كىمىا يػىٍغًم ي بيوليسي ٍبني شىاًكؿى مىًلكي اٍليػىهيوًد النٍَّصرىانًيَّةى  لىتػىهيٍم، مثيَّ لًيىتىجىاكىزى ًبضىبلى لًيىتىجىاكىزى ضىبلى

ـً رىٍغبىةن عىٍنوي، كىالى رىٍىبىةن ًمنى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، كىلىًكٍن مىٍقتنا أًلىٍىلً  : دلٍى يىٍدخيليوا يًف اإٍلًٍسبلى ،  قىاؿى ـً اإٍلًٍسبلى
فىاىيٍم يًف اٍلبػيٍلدىاًف، ًمنػٍهيٍم عىٍبدي اللًَّو ٍبني كىبػىٍغينا عىلىٍيًهٍم، قىٍد حىرَّقػىهيٍم عىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو بًالنَّاًر، كىنػى 

، كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني يىسىارو نػىفىاهي ًإذلى حىازًهو، كىأىبيو اٍلكىرىكًَّس، كىآيىةي ذىًلكى أىفَّ   ٤ًتٍنىةى سىبىأو نػىفىاهي ًإذلى ًإٍسبىاطو
مىامىةي ًإالَّ لًرىجيلو ًمٍن آًؿ دىاكيدى، كىقىالىًت الرَّاًفضىةي: الرَّاًفضىًة ٤ًتٍنىةي اٍليػىهيوًد، قىالىًت اٍليػىهيودي: الى تىٍصلي  حي اإٍلً

، كىقىالىًت اٍليػىهيودي: الى ًجهىادى يًف سىًبي مىامىةي ًإالَّ لًرىجيلو ًمٍن كىلىًد عىًليّْ ٍبًن أىِّب طىاًلبو ًل اللًَّو الى تىٍصليحي اإٍلً
، كىيػىنٍ  ًبيًل اللًَّو حىىتَّ ٮتىٍريجى اٍلمىًسيحي الدَّجَّاؿي زًؿي سىبىبه ًمنى السَّمىاًء، كىقىالىًت الرَّاًفضىةي: الى ًجهىادى يًف سى

ةى اٍلمىٍغًرًب حىىتَّ تىٍشتى  ًبكى حىىتَّ ٮتىٍريجى اٍلمىٍهًدمُّ كىيػينىاًدم مينىادو ًمنى السَّمىاًء، كىاٍليػىهيودي: يػيؤىخّْريكفى صىبلى
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الى تػىزىاؿي أيمَّيًت عىلىى اٍلًفٍطرىًة مىا دلٍى : »ٟتٍىًديثي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو النُّجيوـي، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي. كىا
ةى اٍلمىٍغًرًب حىىتَّ تىٍشتىًبكى النُّجيوـي  ٍيئنا، كىكىذىًلكى « يػيؤىخّْريكا صىبلى لىًة شى ، كىاٍليػىهيودي تػىزيكؿي عىلىى اٍلًقبػٍ

ًة، ًبرىجيلو قىٍد سىدىؿى ثػىٍوبىوي  كىمىرَّ رىسيوؿي اللًَّو »كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي،  الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي تػىنىودي يف الصَّبلى
، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي الى يػىرىٍكفى عىلىى « فػىغىمىصىوي عىلىٍيوً  ـى كيلّْ ميٍسًلمو ، كىاٍليػىهيودي يىٍستىًحلُّوفى دى

ٍيئنا، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي، كىاٍليػىهيودي  النّْسىاًء ًعدَّةن، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي، ثى شى ؽى الثَّبلى كىاٍليػىهيودي الى يػىرىٍكفى الطَّبلى
عىديكُّنىا ًمنى حىرَّفيوا التػٍَّورىاةى، كىكىذىًلكى الرَّاًفضىةي حىرَّفيوا اٍلقيٍرآفى، كىاٍليػىهيودي يػىبػٍغىضيوفى ًجرٍبًيلى، كىيػىقيوليوفى: ىيوى 

ًئكىًة، كىكى  ]السنة [. "ذىًلكى ًصٍنفه ًمنى الرَّاًفضىًة يػىقيوليوفى غىلىطى بًاٍلوىٍحًي ًإذلى ٤تيىمَّدو اٍلمىبلى
 [.ْٔٗ/ّللخبلؿ:

نذكر سعن دين ا ك  ىم مرتدكفكمن ظن أف الركافض من فرؽ اإلسبلـ فقد أخطأ، بل 
 .، قريبان إف شاء ابعضان من النواقض اليت كقعوا فيها
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 شلت اخلٛاسج اٌضبٌتاٌتفصيً يف ف
فرقة ا٠توارج لشدة خطرىا على االسبلـ  الفرؽ الضالٌة من صاحب التيسَتكقد ذكر 
من فرقة ا٠توارج  تربئة دكلة اإلسبلـ]من كتاب  كلك التفصيل فيهم إف شاء ا، كا١تسلمُت
 : اللئاـ[

كىنػىقىلىهىا لىنىا  ا ًإيَّاىىا رىسيولينىا اٟتٍىًبيبي فىاٍعلىٍم أىًخي اٍلميٍنًصف: أىفَّ لًٍلخىوىارًًج ًصفىاتان عىلَّمىنى "  
ابػىتيوي  : بػىيػٍنىا ٨تىٍني ًعٍندى رىسيوًؿ اً  صىحى فػىفىي اٟتٍىًديًث اٍلميتػَّفىًق عىلىٍيًو: أىفَّ أىبىا سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ قىاؿى

  يىا رىسيو : : )) ؿى اللًَّو اٍعًدٍؿ. قىاؿى رىسيوؿي اً كىىيوى يػىٍقًسمي قىٍسمان أىتىاهي ذيك ا٠ٍتيوىٍيًصرىًة فػىقىاؿى
كىيٍػلىكى كىمىٍن يػىٍعًدؿي ًإٍف دلٍى أىٍعًدٍؿ قىٍد ًخٍبتى كىخىًسٍرتى ًإٍف دلٍى أىٍعًدٍؿ ((. فػىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب 

:  ًيىا رىسيوؿى اللًَّو اٍئذىٍف رل ًفيًو أىٍضًربي عينػيقىوي. فػىقىاؿى رىسيوؿي ا ٍعوي فىًإفَّ لىوي أىٍصحىابنا : ))دى
ٍريقيوفى ٭تىًٍقري أىحىديكيٍم صىبلىتىوي مىعى صىبلىهًتًٍم كىًصيىامىوي مىعى ًصيىاًمًهٍم يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيمٍ   ٯتى

ٍريؽي السٍَّهمي ًمنى الرًَّميًَّة((.  ًمنى اإًلٍسبلىـً كىمىا ٯتى

: قىاؿى  حىًديًث عىًليٍّ  كىيف الصًَّحيحىٍُتً ًمنٍ  ثىاءي قىاؿى : ))يىٍأيت يف آًخًر الزَّمىاًف قػىٍوـه حيدى
ٍريؽي السَّ  ٍريقيوفى ًمنى اإًلٍسبلىـً كىمىا ٯتى ًيًَّة ٯتى ٍهمي ًمنى األىٍسنىاًف سيفىهىاءي األىٍحبلىـً يػىقيوليوفى ًمٍن خىٍَتً قػىٍوًؿ اٍلربى

نىاًجرىىيٍم يػىٍقتػيليوفى أىٍىلى اإًلٍسبلىـً كىيىدىعيوفى أىٍىلى األىٍكثىاًف فىأىيٍػنىمىا لىًقيتيميوىيٍم الرًَّميًَّة الى ٬تيىاًكزي ًإٯتىانػيهي  ٍم حى
ًديًث أىنىًس  ٍبًن فىاقٍػتػيليوىيٍم فىًإفَّ قػىتػٍلىهيٍم أىٍجره ًلمىٍن قػىتػىلىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة((. كىًعٍندى اٍبًن مىاجىةى ًمٍن حى

ًذًه ًىيى ًصفىاتي ا٠تٍىوىارًًج الَّيًت أىٍخبػىرىنىا وؿي ا قىاؿى رىسي  مىاًلكى  : ))ًسيمىاىيمي التٍَّحًليقي((. فػىهى
 . عىنػٍهىا النَّيبُّ 

 كىرىًحمى اي اٍبنى اٍلقىيّْمى ًإٍذ قىاؿى عىمٍَّن دلىٍ يىٍأخيذي بًاٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة:

 كىفىاهي  اي  شىرَّ حىوىاًدًث  اأٍلٍزمىافً          مىٍن دلٍى يىكيٍن يىٍكًفيًو ذىاًف  فىبلى 

 شىفىاهي  اي  يف  قػىٍلبو كىالى أىٍبدىافً         مىٍن دلٍى يىكيٍن يىٍشًفيًو ذىاًف  فىبلى 
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ًؿ كىاٍٟتًٍرمىافً         مىٍن دلٍى يىكيٍن يػيٍغًنيًو ذىاًف  رماه ٍقبلى  رىبُّ اٍلعىٍرًش  بًاإٍلً

ـى مىعى الٍ   ًكبىاًر كىلىٍيسى           مىٍع تًٍلكى اأٍلىرىاًذًؿ سىفىلىةي اٟتٍىيػىوىافً ًإفَّ اٍلكىبلى

ٍر أىًخي ًمٍن قػىٍوًؿ النَّيبّْ  كىمىٍن خىاصىمى يف بىاًطلو كىىيوى يػىٍعلىميو دلٍى يػىزىٍؿ يف سىخىًط : ))  فىاٍحذى
سىوي اللَّوي يف رىٍدغىًة ا٠تٍىبىاًؿ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حىىتَّ ٮتىٍريجى اً حىىتَّ يػىٍنزًعى، كىمىٍن قىاؿى يف ميٍؤًمنو مىا لىٍيسى ًفيو حىبى 

، كىلىٍيسى ًٓتىارًجو  رىكىاهي اٟتٍىاًكمي يف اٍلميٍستىٍدرىًؾ كىأىبيو دىاكيدى كىاٍلبػىيػٍهىًقيُّ عىٍن عىٍبًد اً ٍبني عىٍمرك (( ٦تَّا قىاؿى
 رىًضي اي عىنػٍهيمىا. 

ٍسحىاؽو ًإبٍػرىاًىيمى ٍبني عيٍثمىافى ٍبني ًإٍدرًٍيسو الشَّاًفًعيُّ جيٍزءان ٝتىَّاهي "تػىٍنزًيوي أىًئمًَّة كىقىٍد صىنَّفى أىٍبوإً 
قّْبي أىٍىلى الشَّرًيعىًة عىًن اأٍلىٍلقىاًب الشًَّنيعىًة" ذىكىرى ًفيهىا:" أىفَّ أىٍىًل اٍلًبدىًع كىاأٍلىٍىوىاًء كيلُّ ًصٍنفو ًمنػٍهيٍم يػيلى 

 كىمىا كىافى اٍلميٍشرًًكُتى يػيلىقّْبيوفى النَّيبَّ   –يػىٍزعيمي أىنَّوي صىًحيحه عىلىى رىأٍيًو اٍلفىاًسدً –لىقىبو افٍػتػىرىاهي السُّنًَّة بً 
، كىاٍلقىدىرًيَّةي ييسىمُّونػىهيمي ٣تيىبػّْرىةه، كىاٍلميٍرًجئىةي  يًهمي تيسىمّْ  بًأىٍلقىابو افٍػتػىرىٍكىىا، فىالرَّكىاًفضي تيسىمّْيًهمي نػىوىاًصبه

ـً -كىيف زىمىانًنىا تيسىمّْيًهمي تىٍكًفَتًيُّْتى كيخىوىارًج–شىكَّاكىا  ، كىاٞتٍىٍهًميَّةي تيسىمّْيًهمي ميشىبػّْهىةن، كىأىٍىلي اٍلكىبلى
، كىمىا كىانىٍت قػيرىٍيشه تيسىمّْي النَّيًبَّ  ، ًإذلى أىٍمثىاًؿ ذىًلكى ٣تىٍنيونان، تىارىةن  ييسىمُّونػىهيٍم حىشىوًيَّةن كىنػىوىاًبتى
ٍرًث الصًَّحيًح كىاٍلميتىابػىعىًة التَّا مىةي اإٍلً ًذًه عىبلى ًيان فػىهى مًَّة، فىًإفَّ السُّنَّةى كىتىارىةن شىاًعران، كىتىارىةن كىاًىنان، كىتىارىةن ميٍفًتى

ابًوً  ًىيى مىا كىافى عىلىٍيًو رىسيوؿي اً  كىعىمىبلن، فىكىمىا أىفَّ ، اٍعًتقىادان كىاٍقًتصىادان كىقػىٍوالن  كىأىٍصحى
كىًإًف اٍعتػىقىديكا ًصٍدقػىهىا بًنىاءن عىلىى عىًقيدىهًتًمي –اٍلميٍنحىرًًفُتى عىٍنوي ييسىمُّونػىهيٍم بًأىٍٝتىاءو مىٍذميومىةو مىٍكذيكبىةو 

يف اٍلمىٍحيىا كىاٍلمىمىاًت، بىاًطنان فىكىذىًلكى التَّابًعيوفى لىوي عىلىى بىًصيػٍرىةو الًَّذينى ىيٍم أىٍكذلى النَّاًس بًًو  –اٍلفىاًسدىةً 
ـً اٍبًن تػىٍيًميىةى ) ٍيًخ اإٍلًٍسبلى  (.                                                      ّٕ/  ٓ/  ّكىظىاًىران ". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ًلشى
لىهيم ًمٍن أىٍىًل اٍلًبدىًع كىاأٍلىٍىوىاًء فىًعٍندى  مىا نىٍسمىعي ًمٍثلى ىىًذًه اأٍلىقٍػوىاًؿ كىالشَّتىاًئًم كىاً فىًهيى سينَّةي مىٍن قػىبػٍ

: )دلٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ  ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى مىا نػىٍزدىادي ًإالَّ يىًقينان أىنػَّنىا عىلىى اٟتٍىقّْ كىنػىتىذىكَّري قػىٍوؿى كىرىقىةى ٍبنى نػىٍوفىلو
 بًًو ًإالَّ عيوًدمى( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. 

ٍد ًقٍيلى يف اأٍلىنًٍبياًء ًمٍن قػىٍبلي مىا ىيوى أىشىدُّ ًمٍن ىىًذًه الشَّتىاًئًم، كىالى ٮتىٍفىى عىلىى أىحىدًكيٍم قػىٍوؿى  كىلىقى 
 . كىأىٍصحىابًًو  كيفَّاًر قػيرىٍيشو لًلنَّيًبّْ 
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ًؿ يًف ًكتىاًب السينًَّة  ـً اٍبني تػىٍيًميىةى عىًن ا٠تٍىبلَّ :"قىاؿى أىبيوعىٍبًداً أىٍٛتىدي ٍبني كىنػىقىلى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى قىاؿى
ٍنبىلى: "بػىلىغىًٍت أىفَّ أىبىا خىاًلدو كىميوسىى ٍبني مىٍنصيورو كىغىٍَت٫ًًتىا ٬تىًٍلسيوفى يف ذىًلكى اٞتٍىاًنًب فػىيىًعيبيوفى قػىٍولىنىا  حى

ـي اً غىيػٍرى ٥تىٍليوؽو -  ، -أىٍم اٍلقىٍوؿي بىأىفَّ اٍلقيٍرآفى كىبلى

اكىيىدَّ  ، كىيػىقيوليوفى ًإنَّا  عيوفى أىفَّ ىىذى ، كىيىًعيبيوفى مىٍن ييكىفّْري : أىنَّوي الى يػيقىاؿي ٥تىٍليوؽه كىغىيػٍرى ٥تىٍليوؽو اٍلقىٍوؿى
 ا٠تٍىوىارًًج"،  نػىقيوؿي بًقىٍوؿً 

ًء قػىٍوـي سيوءو". : ىىؤالى  مثيَّ تػىبىسَّمى أىبيوعىٍبًداً كىاٍلميٍغتىاًظ؛ مثيَّ قىاؿى

 

نًٍتصىاًر لًٍلًفٍرقىًة النَّاًجيىًة" يف  كىرىًحمى   أىٍمثىاًؿ اي اٍبنى اٍلقىيّْمً ًإٍذ قىاؿى يف نيونًيًَّتًو "الشَّاًفيىًة اٍلكىاًفيىًة يف اإٍلً
 ىىؤالًء اٍلكىاًذًبُتى:             

ثىارً   كىاٍلقيٍرآفً     كىًمنى  اٍلعىجىاًئًب  أىنػَّهيٍم   قىاليوا  ًلمىٍن     قىٍد    دىافى    بًاْلى

ا ًمٍثلي ا٠تٍىوىارًًج ًإنػَّهيٍم أىخىذيكا     الظَّوىاًىرى   مىا   اٍىتىدكا   ًلمىعىافً   أىنٍػتيٍم ًبذى

ٯتىافً   فىاٍنظيٍر ًإذلى ذىا اٍلبػيٍهًت ىىذىا  كىٍصفيهيٍم     نىسىبيوا   إًلىٍيًو   ًشيعىةى    اإٍلً

يػٍفىٍُتً سىٍيفي يىدو كىسىٍيفي ًلسىافً سىلُّو  عىلىى  سينىًن   الرَّسيوًؿ  كىًحزٍ   بًًو     سى

 خىرىجيوا عىلىٍيًهٍم مىٍثلى مىا خىرىجى  اأٍليذلى     ًمٍن   قػىٍبًلًهٍم   بًاٍلبػىٍغي كىاٍلعيٍدكىافً 

فً   فىاٍٝتىٍع ًإذان قػىٍوؿى ا٠تٍىوىارًًج مثيَّ  قػىٍوؿى     خيصيوًمنىا  كىاٍحكيٍم   بىبلى  مىيىبلى

 ًذم  ًمنَّا   ًإذان   أىٍشبىاىيهيٍم     ًإٍف  كيٍنتى  ذىا  ًعٍلمو  كىذىا ًعٍرفىافً مىٍن ذىا  الَّ 

 يىا   قػىٍوـً   كىاً   اٍلعىًظيًم   نىًصيحىةه     ًمٍن  ميٍشًفقو  كىأىخو  لىكيٍم  ًمٍعوىافً 

ٍنصىاًؼ كىالتٍَّخًصي ً   بًاٍلًعٍرفىافً  فىًبحىقّْ  مىٍن   أىٍعطىاكيمي  ذىا اٍلعىٍدًؿ كى     اإٍلً
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 ًمٍن ذىا عىلىى ًديًن ا٠تٍىوىارًًج  بػىٍعدى  ذىا     أىنٍػتيم   أىـً  اٟتٍىشىًومّْ  مىا  تػىرىيىافً 

 يىا ميٍسًلميوفى   ًْتىقّْ  رىبّْكيمي  اٍٝتىعيوا     قػىٍورل كىعيوهي  عىيَّ   ًذم  ًعٍرفىافً 

ا الًَّذم      ا   الشَّبىًو   بًاٍلبػيٍرىىافً مثيَّ اٍحكيميوا ًمٍن بػىٍعدي مىٍن ىىذى  أىٍكذلى   بػىهىذى

ٍنصىاًؼ  كًاٍلًميزىافً  نىكيٍم   يػىٍوـى   اٞتٍىزىا     بًاٍلعىٍدًؿ   كًاإٍلً  كىاً ٭تىٍكيمي   بػىيػٍ

 

ًفًهٍم ًمنى اٍلميٍبتىًدعىًة رىدُّكا نيصيوصى ا ٍلوىٍحيىًُت كىدلىٍ "كىاً يىا ًإٍخوىاشل ًإنػَّهيٍم يىًسَتيكفى عىلىى نػىٍهًج أىٍسبلى
، ًفًإذىا كىقىعى ٢تىيٍم رىٍأمه أًلىحىدو  ؽه ًمنى الشّْييوًخ يػىرىكىىا صىاٟتًىةن ًلئٍلًٍحًتجىاًج ًّٔىا ًْتيجًَّة أىفَّ ًفيهىا ًإٍٚتىاؿه كىًإٍطبلى

؛ مثيَّ  الًَّذينى يػىٍرضىٍوفى قػىٍولىوي طىاريكا بًًو فػىرىحان كىاٍستىمىعيوا لىوي كىأىنَّوي اٍلوىٍحي، كىدلىٍ  ًتًو فًيمىا قىاؿى يىٍسأىليوهي عىٍن حيجَّ
ـى ٥تيىالًفان ًْلرىاًئًهم، فػىهىذىا  ًإذىا جىهىرى اٍلميوحّْدي بًاٟتٍىًق اٍلميٍستىمىدّْ ًمٍن نيصيوًص اٍلوىٍحي بىدَّعيوهي مىا دىا

كىاٍصبػيريكا فىًإ٪تَّىا النٍَّصري صىبػٍري سىاعىةو". ًإٍخوىاشل ًمٍن أىٍعظىًم اٍلميبىشّْرىاًت عىلىى أىنػَّنىا عىلىى اٟتٍىقّْ فىاثٍػبيتيوا 
.]  ]مىاذىا تػىٍقصيديكفى ٔتىنػٍهىًج" التٍَّكًفًَتم" أًلىِّب حىٍف و اٞتٍىزىائًرًم. بًتىصىرُّؼو

 

: ًة اٍبًن اٞتٍىٍوزًيًَّة ًإٍذ قىاؿى  فىخيٍذ بًنىًصيحى

 مىقىالىةى    نىاًصحو   ًمٍعوىافً   يىا   أىيػُّهىا  الرَّجيلي   اٍلميرًيدي  ٧تىىاتىوي    اٍٝتىٍع  

يىافً   كيٍن  يًف  أيميورًؾى  كيلّْهىا  ميتىمىًسكان     بًاٍلوىحي  الى   ًبزىخىاًرًؼ   ا٢ٍتىذى

بػٍعيوًث  بًاٍلفيٍرقىافً   كىاٍنصيٍر  ًكتىابى اً  كىالسُّنىًن  الَّيًت     جىاءىٍت  عىًن  اٍلمى

حىكى مثيَّ  ًصٍح  ًّتًنىافً كىاٍجعىٍل ًكتىابى اً  كىالسُّنى   ًن  الَّيًت     ثػىبىتىٍت سىبلى

افً  ـٍ  نػىٍفسىوي  أىٍك     مىٍن  ييسىاًبٍق   يػىٍبًد   يًف  اٍلمىيدى  مىٍن ذىا  يػيبىارًزي  فػىٍليػيقىدّْ

 كىاٍصدىٍع   ٔتىا  قىاؿى  الرَّسيوؿي  كىالى      ٗتىىٍف ًمٍن ًقلًَّة اأٍلىٍنصىاًر كىاأٍلىٍعوىافً 
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 نىاًصري    ًدينىوي    كىًكتىابىوي      كىاي    كىاؼو     عىٍبدىهي     بًأىمىافً  اي فى 

ٍيًد اٍلعىدُّك كىمىٍكرًًىٍم      فىًقتىا٢تييٍم     بًاٍلكىًذًب    كىاٍلبػيٍهتىافً   الى ٗتىٍشى ًمٍن كى

ًئكه      كىجينيوديىيٍم   فػى   عىسىاًكري    الشٍَّيطىافً فىجينيودي   أىتٍػبىاًع  الرَّسيوًؿ  مىبلى

ان       فػىٍليػىٍنًظًر      اٍلًفئىتىافً   شىتَّافى بػىٍُتى اٍلعىٍسكىرىٍيًن فىمىٍن  يىكيٍن      ميتىحىَتّْ

 ًكتػىعىرَّ  ًمٍن  ثػىٍوبػىٍُتً ًمٍن  يػىٍلبىٍسهيمىا      يػىٍلقىى   الرَّدىل   ٔتىذَّمَّةو    كىىىوىافً 

 رىكًَّب  فػىٍوقىوي      ثػىٍوبي  التػَّعىصًُّب  بًٍئسىًت  الثػٍَّوبىافً ثػىٍوبه ًمنى اٞتٍىٍهًل اٍلمي 

ًتفىافً  ٍنصىاًؼ  أىٍفخىًر  حيلَّةو      زًيٍػنىٍت  ًّٔىا   اأٍلىٍعطىاًؼ  كىاٍلكى  كىٖتىىلَّ   بًاإٍلً

ا اأٍلىٍمرى   افً كىاٍجعىٍل ًشعىارىؾى  خىٍشيىًة  الرٍَّٛتىًن      مىٍع نيٍصًح الرَّسيوًؿ فىحىبَّذى

فً       حىًقيقىةى     كى٘تىىسَّكىنَّ     ًْتىٍبًلًو     كىًبوىٍحًيًو      كىتػىوىكَّلىنَّ   التٍُّكبلى

ٍتىحىنه  فىبلى      تػىٍعجىٍب   فػىهىًذم   سينَّةي   الرٍَّٛتىنً   كىاٟتٍيقُّ   مىٍنصيوره  كى٦تي

اؾى  يىٍظهىري  ًحٍزبىوي  ًمٍن  ًحٍزبًًو      كىأًلىجٍ   ًل   ذىاؾى    النَّاسي   طىائًفىتىافً كىًبذى

فً  كىأًلىًجًل ذىاؾى اٟتٍىٍربي بػىٍُتى الرٍُّسًل      ـى   اٍلوىرىل ًسٍجبلى  كىاٍلكيفَّاًر ميٍذ  قىا

 

 

 َولِنَ ْنَتِقَل َأِخي اْلُمْنِصْف ِلَعْرِض ِصَفاِت اْلَخَوارِِج ِواِحَدًة ِواِحَدًة:
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ْوَلِة اإِلْساَلِميَِّة.الصَِّفُة اأْلُوَلى: يَ َرْوَن اْلخُ   ُروَج َعَلى َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َوَعَلى الدَّ

ًليفىةى اٍلميٍسًلًمُتى عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى  ًليفىةى  فىا٠تٍىوىارًجي بىدَّعيوا خى كىكىفَّريكهي كىقػىتػىليوهي، كىكىفَّريكا خى
٫تيىا أىٍك كىاذلى ميعىاًكيةى كىقػىتػىليوهي، كى  اٍلميٍسًلًمُتى عىًليَّ ٍبنى أىِّب طىاًلبو  ، يف ًحًُت كىفَّريكا كيلَّ مىٍن كىاالى

ًميًَّة تػيبىدّْعي عيٍثمىافى أىٍك تيكىفّْري عى  ٍكلىًة اإًلٍسبلى ًلٌيان أىٍك ميعىاًكيىةى أىنػَّنىا دلٍى نىٍسمىٍع أىٍك نػىرىل بػىيىانان ًمٍن بػىيىانىاًت الدَّ
  ،ىيم  أىٍك مىٍن كىاالى

ًميَّةو خىرىٍجنىا عىلىيهىا؟ كىالسُّؤاؿي ىي  نىا مىٍن ىيوى ا٠تٍىًليفىةي اٍلميٍسًلمي الًَّذم خىرىٍجنىا عىلىٍيًو كىأىمُّ دٍَّكلىةو ًإٍسبلى
 فػىنىٍحني نػيقىاًتلي كى٧تيىاًىدي طىاًغيىًة الشَّاـً كىدىٍكلىتيًو النُّصىَتًيًَّة اٍلكىاًفرىًة.

نىمىا ا٠ٍتيصيوـي قىٍد خىرىجيوا عىلىى ال ًميًَّة كىعىلىى أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى ًحينىمىا دلٍى يػىرىٍكا أىفَّ أىبىا بػىيػٍ دٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
ًليفىةن لًٍلميٍسًلًمُتى فىكىذىًلكى ا٠تٍىوىارًجي دلٍى يػىرىٍكا عيٍثمىافى  اًدمَّ خى ًليفىةن لًٍلميٍسًلًمُتى كىالى  بىٍكرو اٍلبػىٍغدى خى

ا اٍلوىًجًو. ، فىشىابػىهيوا ا٠تٍىوىارًجى عىًليٌان   ًمٍن ىىذى

ًليفىةن كىٝتيّْيى أىًمَتى  ٍنبىل:"كىمىٍن غىلىبى عىلىٍيًهٍم بًالسٍَّيًف حىىتَّ صىارى خى ـي أىٍٛتىدي ٍبني حى مىا قىاؿى اإٍلً
لُّ أًلىحىدو يػيٍؤًمني بًاىللًَّو إٍف يىًبيتى كىالى يػىرىاهي إمىامنا بػىرِّا كىافى أىٍك فىاجً  رنا". مىنىاري السًَّبيل اٍلميٍؤًمًنُتى فىبلى ٭تًى

 . ّٗٗص ِج

 

 الصَِّفُة الثَّانَِيُة: يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل ُيَجاِوُز تَ َراِقيَ ُهْم.

ًميَّةى الى تػىٍعمىلي عىمىبلن ًإالَّ كىعىلىيًو دىلًيله ًمنى اٍلًكتىاًب أىًك السُّنَّةً  ، كىىيٍم اٍعلىٍم أىًخي أىفَّ الدٍَّكلىةى اإًلٍسبلى
: ًمٍن أىشى  لًيًل، بىٍل ىيٍم يػيقىاتًليوفى ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى عىمىبلن بًقىٍولًًو تػىعىاذلى دّْ النَّاًس ًحٍرصان عىلىى الدَّ
 ًنىةه كىيىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لًلَّو  [.ّٗ]اأٍلىنٍػفىاؿ: كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍ

نىمىا كىًثَتان ًمنى ا٠ٍتيصيوـً ىيمي الًَّذينى   يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيم،  بػىيػٍ

 فىًإذىا سىأىٍلتى أىحىدىىيٍم عىٍن مىٍعٌتى الى ًإلىوى ًإالَّ ا مىا عىرىؼ، 
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 كىمىا ًىيى أىرٍكىافي التػٍَّوًحيًد كىقىفى كىاٍلمىٍذىيوًؿ ميٍندىًىش، 

 جىاب، ًكمىا ًىيى شيريكطي الى ًإلىو ًإالَّ ا تػىلىكَّأى كىمىا أى 

 كىمىا ًىيى نػىوىاًقضي اإًلٯتىاًف قىاؿى الىبيدَّ ًمٍن عىادلًو ًمنى اٍلفيحيوؿ، 

 كىمىا ًصفىاتي ا٠تٍىوىارًًج فػىتىحى فىاهي كىصىمىٍت، 

بي  ًء خىوىارًجي مىارًقيوفى ًكبلى اٍلبىبػٍغىاًء: ىىؤالى ًميًَّة أىجىابى كى أىٍىًل أىمَّا ًإذىا سىأىٍلتىوي عىًن الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
 النَّاًر!!!

:"أىنىا يف نىظىرًم ا٠تٍىوىارًجي ىيٍم الًَّذينى خى  رىجيوا كىأىٍحسىني أىٍحوىا٢تًًٍم مىٍن ًإذىا سىأىٍلتىوي مىٍن ىيمي ا٠تٍىوىارًجي قىاؿى
!" ًد الشَّاـً  ًإذلى ًببلى

ا أىٍف يػىقيودى أىٍىلىوي فىٍضبلن أىٍف يػىقيودى أي   مَّةن!!!فػىيىا عىجىبان كىٍيفى ًلًمٍثًل ىىذى

ٍُتى قىاؿى الشٍَّيخي عيٍثمىافي آٍؿ نىازًح: "أىمَّا عيلىمىاءي السُّوًء قػيرَّاءي النػّْفىاًؽ الًَّذينى يػيٍفتيوفى ا٠ٍتيصيوـى كىىيٍم بػى 
 أىٍظهيًر الطَّوىاًغيًت فػىهيٍم أىحىقُّ ًّٔىًذًه الصّْفىًة "يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيٍم"، 

ا اٟتٍىًديثى يًف ا٠تٍىوىارًًج عىٍن أىِّب سىًعيدو كىبػىوَّبى لىوي بًقىٍولًًو: " بىابي ًإمثًٍ مىنٍ كىقى   ٍد أىٍكرىدى اٍلبيخىارًمُّ ىىذى
 رىاءىل بًًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف أىٍك تىأىكَّلى بًًو أىٍك فىخىرى بًًو"، 

تػىرىاًقيػىهيٍم، يػىٍوـى تىأىكَّليوا بًًو كىرىاءىٍكا بًًو كىابٍػتػىغىٍوا بًًو عىرىضى  كىعيلىمىاءي السُّوًء ىيمي الًَّذينى الى ٬تيىاًكزي اٍلقيٍرآفي 
نٍػيىا كىاٍشتػىرىٍكا بًًو ٙتىىننا قىًليبلن فىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى".  الدُّ
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 الصَِّفُة الثَّالِثَُة: يَ ُقوُلوَن ِمْن َخْيِر قَ ْوِل اْلَبرِيَِّة.

يديكفى اٍلقىٍوؿى كىييًسيؤيكفى اٍلعىمىلى".كىاٍلمىٍعٌتى كىمىا قىاؿى شيرَّ   احي اٟتٍىًديًث: "٬تًي

؟  كىىىًل اٍلميجىاًىًدينى كىذىًلكى

ميهيم قىًليله، كىأىمَّا ًفعىا٢تييٍم فػىقىٍد بىذىليوا يف سىًبيًل اً أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٢تىيم، كى  ؛ بىٍل كىبلى ىىاجىريكا الى كىرىِّبّْ
 ظيًلميوا، كىأيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم، كىأيكذيكا يف سىًبيًل اً، كىقىاتػىليوا، كىقيًتليوا.. يف اً ًمٍن بػىٍعًد مىا

يديكفى اٍلقىٍوؿى كىييًسيؤيكفى اٍلًفعىاؿى فػىهيٍم قػىرَّاءي النػّْفىاًؽ كىعيلىمىاءي السُّوًء الًَّذينى يػيبػىرّْ  ريكفى أىمَّا الًَّذينى ٬تًي
لىةى بًا٢ٍتيدىل، كىييرًيديكفى أىٍف ييًضلُّوا السًَّبيلى، لًلطَّوىاًغيًت كيلَّ مىا يػى   ٍفعىليوفى، يىٍشتػىريكفى الضَّبلى

ٍ نىًعيقىهيٍم اٍلفىضىاءي كىىيٍم يػىٍلًبسيوفى اٟتٍىقَّ بًاٍلبىاًطًل كىيىٍكتيميوفى اٟتٍىقَّ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى، الَّ  ًذينى أىدلٍى ٯتىٍؤلى
ًبيًل اللًَّو كى   يػىبػٍغيونػىهىا ًعوىجنا.يىصيدُّكفى عىٍن سى

، كىلىيىٍحًملينَّ أىثٍػقىا٢تىيٍم كىأىثٍػقىاالن مىعى أىثٍػقىا٢تًًٍم كىلىيي  اًب يػىٍوـو أىلًيمو ٍسأىلينَّ يػىٍوـى فػىوىٍيله لًلًَّذينى ظىلىميوا ًمٍن عىذى
 اٍلًقيىامىًة عىمَّا كىانيوا يػىٍفتػىريكفى.

 

".الصَِّفُة الرَّابَِعُة: ُحَدثَاُء اأْلَْسَناِن " نِّ  ِصَغاُر السِّ

اٍعلىٍم أىًخي اٍلميٍنًصٍف أىفَّ ا٠تٍىوىارًجى الًَّذينى خىرىجيوا عىلىى عيٍثمىاف ٍبنى عىفَّاف نػىقىميوا عىلىيًو أىنَّوي كىذلَّ 
ى ٢تىيٍم أىفَّ مىٍن كىافى أىٍىبلن أًلىٍمرو كيًكلى ًإلىٍيًو كىالى ًعبػٍرىةى بًعيميرًًه كى   اٍستىدىؿَّ بًأىفَّ النَّيبَّ ًصغىارى السّْنّْ، فػىبػىُتَّ

 يف مىٍعرىكىًة ميٍؤتىةى ريٍغمى أىفَّ عيميرىهي كىافى صىًغَتان،  كىذلَّ أيسىامىةى ٍبني زىٍيدى 

:" ًفيًو جىوىاز تػىٍولًيىة الصًَّغَت عىلىى اٍلًكبىار كىافى  قىاؿى النػَّوىًكمُّ رىًٛتىوي اي يًف شىٍرًحًو ًلصىًحيًح ميٍسًلمو
 .ُٔٗص ُٓكىىيوى اٍبني ٙتىىاًف عىشىرىةى سىنىةو كىًقيلى ًعٍشرًينى ..". ج ةى صىًغَتان ًجٌدان تيويف النَّيبُّ أيسىامى 
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ًثُتى فػىهيٍم بًالنٍّْسبىًة ٠ًتىلً  نىمىا قىادىًة ا٠ٍتيصيوـً مىا جىاكىزيكا اأٍلىٍربىًعُتى بىٍل بػىٍعضيهيم مىا جىاكىزى الثَّبلى يفىًة بػىيػٍ
ثىاءي أىٍسنىاًف.اٍلميٍسًلًمُتى  اًدم اٌلًذم جىاكىزى عيميرىهي اأٍلىٍربىًعُتى حيدى  أىِّب بىٍكرو اٍلبػىٍغدى

ا بًالنٍّْسبىًة ًلمىٍن يف أىٍرًض الشَّاـً ًمنى الثُّواًر كىاٍلميٍرتػىزىقىًة، أىمَّ  ا قىاؿى الشٍَّيخي عيٍثمىافي آٍؿ نىازًح: "ىىذى
ته ٥تيٍتىًلفيوفى، يىٍكًفي يًف تػىٍوًصيًف حىا٢تًًم أىٍك حىاًؿ أىٍكثىرًًىم مىا ىيٍم مىٍن كىافى خىارًجى الشَّاـً فػىهيٍم دىرىجىا

فىًة كىًإٍمكىافى ًإقىامىتػىهىا كىمىا ىً  رىاؼو جىعىلىهيٍم الى يىٍستػىٍوًعبيوفى قىًضيَّةى ا٠تًٍبلى يى ًفيًو ًمٍن ذيؿو كىىىوىافو كىا٨تًٍ
 يػىٍفقىهيوفى". بًفىٍضًل اً، ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الى 

 

 الصَِّفُة  اْلَخاِمَسُة: ُسَفَهاُء اأَلْحاَلِم.

نىمىا أىبٍػنىاءي دىٍكلىةي  أىٍم: ضيعىفىاءي اٍلعيقيوًؿ، كىسيفىهىاءي: ٚتىٍعي سىًفيو كىىيوى الطَّاًئشي خىًفيفي اٍلعىٍقًل، بػىيػٍ
فىًة فىًإفَّ ًفيهيمي اٍلميهىٍنًدسي كىالطًَّبيبي كىاٍلميعىًلمي كى  الطَّيَّاري كىًفيهيمي طىلىبىةي اٍلًعٍلًم الشٍَّرًعي كىًفيهيمي ا٠تًٍبلى

 اٍلميفىكّْريكفى كىاٍلميٍبًدعيوفى كىًفيهيمي اٍلميخىًططيوفى كىاٍلعىٍسكىرًيُّوفى كىمىٍن جىلىسى مىعىهيٍم عىرىؼى قىٍدرىىيٍم،

جىاكىزىٍت فػىٍتحى بػىيٍ  افػيهيٍم كىتىطىلُّعىاهًتًٍم ًفًإنػَّهىا ى ًت اٍلمىٍقًدًس فػىبىاتيوا يػىتىحىدَّثيوفى عىٍن فػىٍتًح أىمَّا أىٍىدى
 اأٍلىٍندىليًس كىغىٍزًك أيكريكبىا كىرىٍفًع رىايىًة التػٍَّوًحيًد فػىٍوؽى اٍلبػىٍيًت اأٍلىبٍػيىًض،

نىمىا ا٠ٍتيصيوـي لىٍن أىٖتىىدَّثى عىنػٍهيمي حىىتَّ الى يىظينَّ اٍلبػىٍعضي أىشلّْ أىٍظليميهيٍم فىميٍستػىوىاىيمي  يًف اٍلًعٍلًم  بػىيػٍ
نٍػيىًومّْ الى ٮتىٍفىى عىلىى مىٍن عىاشىرىىيٍم، أىمَّا اٍلًعٍلمي الدّْيًٍت فػىيىٍكًفي مىا يػىٍفعىليونىوي بًاٍلميٍسًلًمُتى مً  ٍن قػىٍتلو الدُّ

ًة التٍَّشًبيح،  ًة أىنَّوي نىظىرى إًلىٍيًو، كىسىرًقىًة مىٍن ًعٍندىهي مىاؿه بًتػيٍهمى كىأىٍخًذ أىٍموىاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى ًلؤلىٍبرًيىاًء بًتػيٍهمى
ٍرنىا ًكفىايىةه. ًة ًدٍعًم الثػٍَّورىًة، كىاأٍلىٍمري ًإٍف أىرىدَتٍُّ يىطيوؿي لىًكٍن ًفيمىا ذىكى  اٟتٍىوىاًجًز ًْتيجى
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اِدَسُة: يَ ْقتُ ُلوَن َأْىَل اإِلْساَلِم َوَيَدُعوَن َأْىَل اأَلْوثَاِن.  الصَِّفُة  السَّ

ا ىيوى  اًفًر كىاٍجًتمىاًعًهم  كىىىذى ًفٍعلي ا٠ٍتيصيوـً فىًإنػَّهيٍم مىا اٍجتىمىعيوا يػىٍومان لًًقتىاًؿ النّْظىاـً النُّصىٍَتًمّْ اٍلكى
ًميًَّة،  ٍكلىًة اإًلٍسبلى  يػىٍوـى اٍلغىٍدًر لًًقتىًاًؿ الدَّ

نىًة كىاأٍليٍخرىل نىٍسمىعي أىنػَّهيٍم عىقىديكا صيٍلحىان كىطىًنيٌ  اًفًر، كىبػىٍُتى اٍلفىيػٍ ان مىعى ًنظىاـً بىشَّاًر النُّصىٍَتًمّْ اٍلكى
نىاًصًر كىعىلىى سىًبيًل اٍلًمثىاًؿ الى اٟتٍىٍصًر تىٍسًليمي مىٍنًطقىًة بىابًيبلى يًف ًدمىٍشقى لًلنّْظىاـً النُّصىًَتمّْ ًمٍن ًقبىًل عى 

ًميًَّة أىٍك اٞتٍىبىًس كىمىا ييسىمّْيهىا اٍلبػىٍعضي  ًة اإًلٍسبلى  .اٞتٍىبػٍهى

ًميًَّة فىًإنػَّهيم أىخىذيكا بًقىٍوًؿ اً  أىًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى أىًعزَّةو عىلىى  :أىمَّا أىبٍػنىاءي الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
 [.ْٓ]ا١تائدة: اٍلكىاًفرًينى 

فىًة رىأىل كىٍيفى أىفَّ اٍلميٍسًلمى ًفيػٍ  هىا عىزًيزه كىمىٍن تػىعىدَّل عىلىيًو فىمىٍن دىخىلى مىنىاًطقى سىٍيطىرىًة دىٍكلىًة ا٠تًٍبلى
مً  ٍكلىًة اإًلٍسبلى ٍيئان اقٍػتي َّ ٦تٍَّن اٍعتىدىل عىلىيًو حىىتَّ لىٍو كىافى ًمٍن أىبٍػنىاًء الدَّ  يًَّة،أىٍك أىخىذى ًمٍن حيقيوًقًو شى

ًت كىأىذىاقيوا النّْ  ـى النُّصىٍَتًمَّ الضَّرىبىاًت تًٍلوى كىيف اٍلميقىاًبًل فػىلىقىٍد أىذىاقيوا أىٍىلى اأٍلىٍكثىاًف اٍلوىٍيبلى ظىا
ـى ا٠تٍىًبيثى كىافى يػىٍنًسبي ٖتىٍرًيرى اٍلمىنىاطً  ٍعبلى ايىاًت لىًكنَّ اإٍلً ا ىيوى ًفٍعليهيٍم ميٍنذي اٍلًبدى قى الضَّرىبىاًت، كىىىذى

 لًٍلجىٍيًش اٟتٍيًر، 

نىاًطق، ًإذلى أىٍف مىنَّ اي عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى كىمىيػَّزى الصُّفيوؼى   فىبلى نىٍسمىعي ًمنػٍهيٍم ًإالَّ تىٍسًليمى اٍلمى

اٍلًفٍرقىًة  نىاًطقى كى ًميَّةي فػىفىي كيلّْ ًحُتو كىآخىرى ٖتيىرّْري اٍلمى ، كىاٍلفىٍوجى ّٗ، كًاٍلًلوىاءى ُٕأىمَّا الدٍَّكلىةي اإًلٍسبلى
ٍكلىًة ُُِ ًميًَّة ًمٍن جينيوًد الطَّاًغيىًة بىشَّارى أىٍكثػىرى ،.. كىيف مىطىاًر الطَّبػٍقىًة حىٍيثي قػىتىلى أىبٍػنىاءى الدَّ اإًلٍسبلى
 جيٍنًدمٍّ،  ًََُٓمٍن 

ٍرىىابًيُّْتى لًقىٍتًلنىا النّْ  نىا قػىنػىوىاتي الرّْدًَّة كىاٍلعىمىالىًة كىحىلىًب اٍليػىٍوـً تىًصفينىا بًاإٍلً ـى فىانٍػهىالىٍت عىلىيػٍ ظىا
 النُّصىٍَتًمَّ، 

بان يػىتىبىاكىوٍ  اهي!.كىيىا عىجى هي كىيػىٍزعيميوفى ًعدى  فى عىلىى قػىٍتبلى
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ابَِعُة: ِسيَماُىُم التَّْحِليُق.  الصَِّفُة السَّ

ًميًَّة فىًإفَّ شيعيورىىيٍم طىوًيلىةه كىشى  ٍعًر كىىىًذًه الصّْفىةي مىا كىانىٍت أىبىدان ًمٍن ًصفىاًت أىبٍػنىاًء الدٍَّكلىًة اإًلٍسبلى
 ةي التٍَّحًليًق يًف ا٠ٍتيصيوـً ظىاًىرىةه،كىًصفى  كىاٍصحىابًًو  النَّيًبّْ 

٢تييٍم عىلىينىا ْتىىًديًث اِّب ٢تيعة عىٍن أىِّب قبيل عىٍن أِّب ركماف عىٍن  بان اٍسًتٍدالى كىًإٍف تػىٍعجىٍب فػىعىجى
 ِعيقىيًلي جالًَّذم الى يىًصحي سىنىدان كىالى مىٍتنان فىًإفَّ أىبىا ٢تيعة كىمىا جىاءى يف الضُّعىفىاًء لًلٍ   عىًليٍّ 
، لىٍيسى بًقىًومٍّ يف اٟتٍىًديًث، كىالى ٭تيٍتىجُّ  ِْٗص : "عىٍبدياً ٍبني ٢تيعة ضىًعيفه أىفَّ ٭تىٍِتى ٍبني مىًعُت قىاؿى

 ًْتىًديًثًو". كىًإٍف أىرىدتى الزّْيىادىةى فىاٍرًجٍع لًلضُّعىفىاًء أًلىِّب زىٍرعىةى. 

 

ا رىأىيٍػتيمي الرَّايىاتى السُّود فىاٍلزىميوا اأٍلىٍرضى فىبلى ٖتيىرًكيوا أىٍيًديكيم، كىالى أىمَّا اٍلمىنٍتي فىجىاءى ًفيًو:" ًإذى 
الى  أىٍرجيلىكيم، مثيَّ يىٍظهىري قػىٍوـه ضيعىفىاء الى يػيٍؤبىوي ٢تىيٍم، قػيليوبػيهيٍم كىزيٍبًر اٟتٍىًديًد، ىيٍم أىٍصحىابي الدٍَّكلىًة،

، كىًنٍسبىتػيهيم اٍلقيرىل، يػىفيوفى بًعىٍهدو كىالى ًميثىاؽ، يىدٍ  عيوفى ًإذلى اٟتٍىقّْ كىلىٍيسيوا ًمٍن أىٍىًلًو، أىٍٝتىاؤىيم اٍلكيٌتى
نػىهيٍم، مثيَّ يػيٍؤيت اي اٟتٍىقَّ مىٍن يىشىاء"  .كىشيعيوريىيم ميٍرخىاةه كىشيعيوًر النّْسىاًء، حىىتَّ ٮتىٍتىًلفيوا فًيمىا بػىيػٍ

ا طىٍعنه يًف النَّيًبّْ   فىالرَّايىةي السٍَّودىاءي ًىيى رىايىةي اٍلعيقىاًب رىايىةي النَّيبّْ  حىابًًو كىاصٍ  فػىهىذى
، كىلىقىٍد كىانىٍت قػيليوبػيهيٍم عىلىى اٍلكيفىاًر كىاٍلميٍرتىًديًن كىزيٍبًر اٟتٍىًديًد كىشىًهدى اي ٢تىيٍم ًبذىًلكى كىاٍصحىابًًو 
 [. ِٗ]الفتح: ًذينى مىعىوي أىًشدَّاءي عىلىى اٍلكيفَّارً ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو كىالَّ  :فػىقىاؿى 

: فػىنىًبيػُّهيم أىبيواٍلقىاًسم، كىخيلىفىاؤىيم أىبيوبىٍكرو الصّْدّْيق كىأىبيوحىٍف و كىذيكالنُّورىٍيًن  أىٍٝتىاؤىيم اٍلكيٌتى
.. كىًنٍسبىتػيهيمي اٍلقيرىل: سىٍلمىافه اٍلفىارًًسيّْ كىصيهىٍيبه الرُّ  ؿه اٟتٍىبىًشيّْ كىعىٍبديالرٍَّٛتىًن كىأىبيوتػيرىابو كًميّْ كىًببلى
ًبيًبًهم  ليغي شىٍحمىةى  الدٍَّكًسيّْ كىأىِّب ذىرٍّ اٍلًغفىارًمّْ.. كىشيعيوريىيم كىشىٍعًر نىًبيًهم كىحى ًإٍذ كىافى شىٍعريهي يػىبػٍ

كىيًف رًكىايىًة ميٍسًلم عىٍن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو  ،أيذينًًو كىمىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ كىميٍسًلمي عىٍن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو 
  كاف شىٍعريهي" :  يىٍضًربي مىٍنًكبػىٍيًو".  أىٍيضان قىاؿى
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ؼي الًَّذم حىصىلى بػىٍُتى عىًليٍّ كىميعىاًكيةه رىًضيى  نػىهيٍم: كىالى ٮتىٍفىى عىلىٍيكيمي ا٠تًٍبلى حىىتَّ ٮتىٍتىًلفيوا ًفيمىا بػىيػٍ
 اي عىنػٍهيمىا.

بًقىٍولًًو:"الى يػىفيوفى بًعىٍهدو كىالى ًميثىاؽ، يىٍدعيوفى ًإذلى اٟتٍىقّْ  كىاٍصحىابًًو  فىطىًعنيوا يًف النَّيبّْ   
 كىلىٍيسيوا ًمٍن أىٍىًلًو،مثيَّ يػيٍؤيت اي اٟتٍىقَّ مىٍن يىشىاء".

 

نُوِب َويُوِجُبوَن َتْخِليدَ  ُروَن بِالذُّ اِق َأْىِل اْلِملَِّة ِفي النَّاِر. الصَِّفُة الثَّاِمَنُة: ُيَكفِّ  ُفسَّ

ـً اٍبني تػىٍيًميىةى يف كىٍصًفًهم: "كىا٠تٍىوىارًًج  ىيٍم أىكَّؿي مىٍن كىفَّرى اٍلميٍسًلًمُتى ييكىفّْري  كفى قىاؿى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى
ًذًه حىاؿي أىٍىًل اٍلًبدىًع بًالذُّنيوًب، كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم يف ًبٍدعىًتًهٍم كىيىٍستىًحلُّوفى دىمى  وي كىمىالىوي. كىىى
 .ِٕٗص ّيػىٍبتىًدعيوفى ًبٍدعىةن كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم ًفيهىا". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ج

ا قػىٍوؿي ٚتيٍهيوًر اٍلميٍعتىزًلىًة كى  : "فػىييوًجبيوفى ٗتىًٍليدى فيسَّاًؽ أىٍىًل اٍلًملًَّة يف النَّاًر كىىىذى ا٠تٍىوىارًًج  كىقىاؿى
ًبًَت أىٍك الصًَّغًَت ًعٍندى بػىٍعًضًهٍم ". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ج ٍنًب اٍلكى  ُٗكىلىًكٍن ا٠تٍىوىارًًج  ييكىفّْريكفى بًالذَّ

 .ُُٓص

يػٍري دىلًيلو مىٍن يىٍسرًؽي تػيٍقطىعي يىديهي كىلى  ًميَّةي الى تيكًَّفري بًالذُّنيوًب كىخى ٍكلىةي اإًلٍسبلى ٍو كىفٍَّرنىاهي لىقىتػىٍلنىاهي أىمَّا الدَّ
ًد الشَّاـً كىاٍستىٍحلىلىنىا مىالىوي، بىٍل لىٍو أىنٍػزىٍلنىا قػىوىاًعدى التٍَّكًفًَت الَّيًت ًعٍندى ا٠تٍىوىارًًج لىمىا بىًقيى ميٍسًلمه يًف  بىبلى

ًميَّةي تىًبيعي كىتىٍشًتىًم ًمٍن أىٍىلً  السُّنًَّة يًف الشَّاـً كىاٍلًعرىاًؽ كىيػيزىًكجيوفى  كىاٍلًعرىاًؽ بػىيػٍنىمىا الدٍَّكلىةي اإًلٍسبلى
 كىيػىتػىزىكىجيوفى ًمنػٍهيم كىيػيعىاًمليوىنػىهيم ميعىامىلىةى اٍلميٍسًلًمُت.

ًميًَّة أىفَّ فيسَّاًؽ أىٍىًل اٍلًملًَّة ٮتيىلَّديكفى يف النَّاًر. ٍكلىًة اإًلٍسبلى ًة الدَّ  كىلىٍيسى يًف عىًقيدى
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 ُة: يَ َرْوَن َأنَّ اْلُقَرِشيِِّة ِفي اْلِخاَلَفِة َشْرُط َأْفَضِليَّة اَل َشْرُط ُوُجوٍب.الصَِّفُة التَّاِسعَ 

ا الشٍَّأًف ميٍسًلمهٍم ًلميٍسًلًمًهٍم كىكىاًفرىٍم ًلكىاًفرًًىٍم (( قىاؿى النَّيبُّ  : ))النَّاسي تػىبىعه لًقيرىٍيشو يف ىىذى
ا اأٍلىٍمري ميتػَّفىقه عىلىٍيًو، كىيف رًكىايىة: ))ال نَّاسي تػىبىعه لًقيرىٍيشو يف ا٠تٍىٍَت كىالشَّرّْ ((، كىيف ًركىايىة: ))الى يػىزىاؿي ىىذى

 يف قػيرىٍيشو مىا بىًقيى ًمٍن النَّاس اًثٍػنىاًف((، كىيف رًكىايىة اٍلبيخىارًٌم: ))مىا بىًقيى ًمنػٍهيٍم اًثٍػنىاًف((،

ًذًه  ، الى قىاؿى النػَّوىًكمُّ رىًٛتىوي اي:" ىى فىة ٥تيٍتىصَّة بًقيرىٍيشو اأٍلىحىاًديث كىأىٍشبىاىهىا دىلًيل ظىاًىر أىفَّ ا٠تًٍبلى
ٍٚتىاع يف زىمىن الصَّحىابىة، فىكىذىًلكى بػىٍعدىٍم،  ا انٍػعىقىدى اإٍلً ٬تىيوز عىٍقدىىا أًلىحىدو ًمٍن غىٍَتىٍم، كىعىلىى ىىذى

ؼو ًمٍن غىٍَتىٍم فػىهيوى ٤تىٍجيوج بًًإٍٚتىاًع الصَّحىابىة كىمىٍن خىالىفى ًفيًو ًمٍن أىٍىل اٍلًبدىع أىٍك عىرَّ  ضى ًٓتًبلى
 كىالتَّابًًعُتى فىمىٍن بػىٍعدىٍم بًاأٍلىحىاًديًث الصًَّحيحىة. 

: كىقىٍد ًاٍحتىجَّ بًًو أىبيو بىٍكر  قىاؿى اٍلقىاًضي: ًاٍشًتىاط كىٍونو قػيرىًشيِّا ىيوى مىٍذىىب اٍلعيلىمىاء كىافَّة، قىاؿى
ر رىًضيى اللَّو عىنػٍهيٍما عىلىى اأٍلىٍنصىار يػىٍوـ السًَّقيفىة، فػىلىٍم يػيٍنًكرهي أىحىد، كىقىٍد عىدَّىىا اٍلعيلىمىاء يًف كىعيمى 

ٍرنىا، كىكىذىًلكى  ٍٚتىاع، كىدلٍى يػينػٍقىل عىٍن أىحىد ًمٍن السَّلىف ًفيهىا قػىٍوؿ كىالى ًفٍعل ٮتيىاًلف مىا ذىكى مىسىاًئل اإٍلً
: كىالى ًاٍعًتدىاد بًقىٍوًؿ النَّظَّاـ كىمىٍن كىافػىقىوي ًمٍن ا٠تٍىوىارًًج  كىأىٍىل مىٍن بػىٍعدىٍم  يع اأٍلىٍعصىار، قىاؿى يًف ٚتًى

ًمٍن اٍلًبدىع أىنَّوي ٬تىيوز كىٍونو ًمٍن غىٍَت قػيرىٍيش، كىالى ًبسىخىافىًة ًضرىار ٍبن عىٍمرك يف قػىٍولو: ًإفَّ غىٍَت اٍلقيرىٍيًشٌي 
ا الًَّذم قىالىوي ًمٍن بىاًطل النَّبىط كىغىَتٍ  ٍلعو ًإٍف عىرىضى ًمٍنوي أىٍمر، كىىىذى ىٍم يػيقىدَّـ عىلىى اٍلقيرىًشٌي ٢ًتىوىاًف خى

 ٔاٍلقىٍوؿ كىزيٍخريفو مىعى مىا ىيوى عىلىٍيًو ًمٍن ٥تيىالىفىة ًإٍٚتىاع اٍلميٍسًلًمُتى. كىاىللَّو أىٍعلىم". شىرٍحي النػَّوىًكمُّ ج
 .ِّٖص

نىمىا ا فىًة شىٍرطى كيجيًوبو الى أىٍفضىًليَّة.بػىيػٍ ًميَّةي تػىرىل اٍلقيرىًشيَّةي يف ا٠تًٍبلى  لدٍَّكلىةي اإًلٍسبلى
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 الصَِّفُة اْلَعاِشَرُة:َيْحِقُر َأَحدُُكْم َصالَتَُو َمَع َصالَتِِهْم وِصَياَمُو َمَع ِصَياِمِهْم.

ا كىًإفَّ بػىٍعضى الصّْفىاًت قىٍد تىكيوفي يف ٚتىىا عىةو مىا كىالى تيوصىفي اٞتٍىمىاعىةي ًبذىًلكى اٍلوىٍصًف، لىًكٍن ىىذى
ا تىٍأًكيده أىفَّ ىىًذًه ًىي ال طَّائًفىةي ًإذىا تػىوىفػَّرىٍت ًفيهيمي الصّْفىاًت السَّابًقىةي كىأيٍٟتًقىٍت ًًّٔمي ىىًذًه الصّْفىاتي فػىهىذى

تىوي كىانيوا كىًثًَتم اٍلًعبى   اٍلمىٍقصيودىةي، فىالصَّحىابىةي  نىا لىيىٍحًقري صىبلى ًة كىالصّْيىاـً  حىىتَّ ًإفَّ أىحىدى ادىًة كىالصَّبلى
هًتًٍم كىصىيىامىوي مىٍع ًصيىاًمًهٍم.  مىٍع صىبلى

ا عىًليَّ ٍبنى أىِّب طىاًلب  ةي يػىتػىزىٍلزىٍؿ كىيػىتػىلىٍوفي كىٍجهيوي، فػىيػيقىاؿي لىوي: مىا لىكى  فػىهىذى ًإذىا حىضىرىًت الصَّبلى
:"جىاءى كىٍقتي أىمىانىةه عىرىضىهىا اي عىلىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍٞتًبىاًؿ فىأىبػىٍُتى يىا أىًمَتى   اٍلميٍؤًمًنُت؟ فػىيػىقيوؿي

 أىٍف ٭تىًٍمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهىا كىٛتىىٍلتػيهىا". 

:"رىأىٍيتي اٍبنى عيمىرو  ٍيئىًة اٍلمىٍقليًو عىلىى النَّاًر  كىريًكمى عىٍن عىٍبدياً ٍبني كىاًقدو أىنَّوي قىاؿى –ييصىلّْي عىلىى ىى
 ". -ًمنى ا٠ٍتيشيوعً 

:"أىتىٍدريكفى  كىيػيٍركىل أىفَّ عىًليَّ ٍبنى اٟتٍىسىًن  ؟ فػىيػىقيوؿي ًإذىا تػىوىضَّأى اٍصفَّرى لىٍونيوي فػىيػيقىاؿي لىوي: ٦تَّا ذىاؾى
 بػىٍُتى يىدىٍم مىٍن أيرًيدي أىٍف أىقيوـٍ".

ا زيرىا :كىىىذى خىرَّ مىٍيتان. أىٍخرىجىوي  فىًإذىا نيًقرى يًف النَّاقيورً  رىةى ٍبني أكيًف ًعٍندىمىا فػىرىغى ًمٍن قػىٍولًًو تػىعىاذلى
 أىبيونىًعيمو يف اٍٟتليًة. 

يىًتًو". أىٍسنىدىهي  ٍيًو عىلىى ٟتٍى اٍلميٍزشل يًف  كىكىافى سىًعيدو التػىنيوًخٌي:"ًإذىا صىلَّى دلٍى تػىنػٍقىًطٍع الدُّميوعي ًمٍن خىدَّ
 التػٍَّهًذيب ًإذلى أىِّب النًَّضًر ًإٍسحىاًؽ ٍبني ًإبٍػرىاًىيم. 

اًمًع اٍلبىٍصرىًة فىسىقىطىٍت نىاًحيىةو ًمنى  كىيػيٍركىل أىفَّ ميٍسًلمي ٍبني يىسىاًر:"كىافى ييصىلّْي يػىٍومان يف جى
ًة". أىٍخرىجىوي صىاًحبي اٟتٍيٍليىًة ًمٍن اٍلمىٍسًجًد فىاٍجتىمىعى النَّاسي فػىلىٍم يىٍشعيٍر ًًّٔم حىىتَّ انٍ  صىرىؼى ًمنى الصَّبلى

 طىرًيًق عىٍوًف ٍبني ىىوس. 

 كىمىٍع ذىًلكى الى يػىقيوؿي عىاًقله فىٍضبلن عىٍن عىادلًو أىفَّ الصَّحىابىةى كىتىابًًعيًهٍم ًمنى ا٠تٍىوىارًًج.
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ثٍػرىةي اٍلًعبىادى  مىةن عىلىى قىاؿى الشٍَّيخي عيٍثمىافي آٍؿ نىازًح: "كىكى ٍـّ كىلىًكنػَّهىا جيًعلىٍت عىبلى ًة لىٍيسىٍت ًصفىةى ذى
مىاًت، كىمىٍن عىاشى مىعى اٍلميجىاًىًدينى عىًلمى أىنػَّهيم مىٍشغيوليوفى بًًعبىادىًة اٞتًٍهى  اًد عىٍن ا٠تٍىوىارًًج مىٍع بىًقيًَّة اٍلعىبلى

 يف ذيٍركىهًتىا". غىٍَتًًه ًمنى اٍلًعبىادىاًت كىكىفىى بًًو شيٍغبلن ًإٍذ ىيوى 

نػٍقيولىًة بًالنػٍَّقًل الصًَّحيًح عىٍن سىيًّْد اأٍلىكىًلُتى كىاٍْلًخرًينى  ًذًه ٣تيٍمىلي ًصفىاًت ا٠تٍىوىارًًج اٍلمى  كىًختىامان: ىى
ٍبرىىا أىًخي كىالى تىكيٍن ًإمَّ  عىةن كيلَّمىا قىاؿى أىحىده ٤تيىمَّدو ٍبني عىًبًداً صىلَّى اي عىلىيًو كىعىلىى آلًًو أىٍٚتىًعُتى فػىتىدى

ٍر أىًخي اٟتٍىًبيب أىٍف ٖتيىدّْثى ًبكيًل مىا تىٍسمىعي لًقى  ٍوًؿ قػىٍوالن رىدَّدتىوي كىرىائىوي ًمٍن غىٍَتً فػىهيمو كىالى كىٍعي كىاٍحذى
عى (( رىكىاهي ميسٍ رىسيولًنىا اٟتٍىًبيًب  ًذبان أٍف ٭تيىدّْثى ًبكيلّْ ما ٝتًى ىٍرًء كى

 ًلم.: ))كىفىى با١ت

ًء، ًإ٪تَّىا اي كى  ًء كىالى ًإذلى ىىؤيالى بان بػىٍُتى ذىًلكى الى ًإذلى ىىؤيالى ٍبذى جىعىلى  الى تىكيٍن أىًخي اٟتٍىًبيبي ميذى
، كىاٍٝتىٍع لًقىٍوًؿ اللًَّو  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءكيٍم   :لىكى عىٍقبلن تػيفىًكري ًفيًو كىتىزًفي اأٍليميورى

 [،ٔ]اٟتيجيرىات:  اًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا أىف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًّتىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمُتى فى 

:  فػىنػىقيوؿي لًٍلخيصيوـً

 فىمىٍن ا٠تٍىوىارًجي يف اٟتٍىًقيقىًة غىيػٍريكيٍم     لىقىبه   ًببلى   كىًذبو   كىالى عيٍدكىافً 

بػينىا     بًأىًدلىةو     كىحيجىجو    ذم   بػيٍرىىافً كىًإذىا  سىبى   ٍبتيٍم   بًاٍلميحىاًؿ    فىسى

ٍهلىكيٍم   مىعى   اٍلعيٍدكىافً  ي   جى  تػيٍبًدم فىضىاًئحيكيٍم كىتػىٍهًتكي ًستػٍرىكيٍم     كىتػيبػىُتّْ

 كىالطٍُّغيىافً   مىا بػىٍعدى مىا  بػىٍُتى  الًسبىاًب  ًبذىاكيمي      كىًسًباًبكيٍم    بًاٍلكىًذًب 

 مىٍن سىبَّ  بًاٍلبػيٍرىىاًف  لىٍيسى  ًبظىادلًو      كىالظٍُّلمي  سىبُّ   اٍلعىًبًد   بًاٍلبػيٍهتىافً 

 يىا قػىٍوـً  كىاً   اٍنظيريكا   كىتػىفىكَّريكا      يف    ىىًذًه    اأٍلىٍخبىاًر   كىاٍلقيٍرآفً 

بًُّر   كىالتػَّفىكًُّر  لً   لًَّذم       قىٍد  قىالىوي   ذيك الرٍَّأم  كىاٟتٍيٍسبىافً ًمٍثلي    التَّدى

ـً       كىاٍلقيٍرآًف   كىاأٍليمىراًء    كىالسٍُّلطىافً  ٍسبلى ٍيبىةي     اإٍلً  كىاً    لىٍوالى    ىى
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ـً   فػىٍوؽى  قػىوىاًعًد  اأٍلىرٍكىا ٍسبلى ىتػىٍوا  ًبكيًل  ميًصيبىةو   كىلىدىٍكدىكيوا       اإٍلً  فً ألى

 فػىتىحيوا ًجرىابى اٞتٍىٍهًل مىٍع كىًذبو       فىخيٍذ كىاٛتًٍٍل ًببلى كىٍيلو كىالى ًميزىافً 

 فػىرىمىٍوىيمي بػىٍغيان  ٔتىا   الرَّاًمي   بًًو        أىٍكذلى لًيىٍدفىعى  عىٍنوي  ًفٍعلى  اٞتٍىاشل 

نىاهي  ميبىاًىتان        كىًلذىاؾى   ًعٍندى   اٍلًغًر    يىٍشتىًبهىافً   يػىٍرًمي اٍلربىًمءي ٔتىا  جى

فً  ًعبلى  يىا قػىٍومىنىا  بًاً   قيوميوا  كىاٍنظيريكا        كىتػىفىكَّريكا  يف  السًّْر   كىاإٍلً

ا  كىمىٍن  كىٍحدىافً   نىظىران كىًإٍف ًشٍئتيٍم  مينىاظىرىةن   فىمىٍن        مىثٍػٌتى  عىلىى  ىىذى

 ا أىٍدسلى  ًإذلى       قػىٍوًؿ   الرَّسيوًؿ  كى٤تيٍكىًم اٍلقيٍرآفً أىمُّ الطَّوىاًئًف بػىٍعدى ذى 

ى ذىا   فىًإمَّا  تػىٍتبػىعيوا  أىٍك       تػىٍعذيريكا     أىٍك    تىٍأذىنيوا   ًبًطعىاف  فىًإذىا تػىبػىُتَّ

فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي ، كىصىلَّى اللَّوي كىبىارىؾى أىٍسأىؿي اللَّوى تػىعىاذلى أىٍف ٬تىٍعىلىنىا ٦تٍَّن يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى  كىأىًخَتىان:
ًبيًبنىا كىقىاًئًدنىا كىقيٍدكىتًنىا  كىسىيًّْدنىا ٤تيىمَّد كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو كىسلَّمى تسلًػيمان كثَتان   .".عىلىى حى

 

ةن كىاًحدىةن (( : ))كيلُّهيٍم يًف النَّاًر ًإالَّ ًملَّ نعم أخي فاألمر جد خطَت فلقد قاؿ ا١تصطفى 
فإذا علمت أف كل تلك الفرؽ يف النار ال ٤تالة كجب عليك معرفة الفرقة الناجية كصفات 

 الطائفة ا١تنصورة لكي تكوف معهم كمنهم فتفوز يف اٞتناف كتنجو من النَتاف،

أف كلهم يف النار أهنم ٥تلدكف فيها، لكن قولو تعاذل: ))البًًثُتى ًفيها  كال يلـز من قولو 
 أىٍحقابان(( أم ماكثُت يف النار دىوران كثَتة ال تنقضي كلما مضى حقب دخل أخر،

كلن تتحصل على أف تكوف من ىذه الفرؽ الناجية حىت تفىٍهمي الى ًإلىوى ًإالَّ اللًَّو كتعرؼ 
ًء الدُّعىاةي مىٍعنىاىىا كىأىرٍكىاهًنىا كىشيريكًطهىا كىنػىوىاًقًضهىا، أًلىفَّ ًلكيلّْ ًملَّةو ديعىاةن يىٍدعيو  فى ٢تىىا كىقىٍد يىكيونيوفى ىىؤيالى

غىةو كىحيجىجو كىفىصىاحىةو كىزيٍىدو كىتػىقىشُّفو   .أىٍصحىابى بىبلى
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فصً يف اٌشافضت ٚألغبُِٙ ٚصٔذلتُٙ ٚوفشُ٘ ٚجشائُّٙ 
 حبك أً٘ اٌغٕت ٚاجلّبعت

ا١تتقُت ، كقد حكم ٚتهور العلماء كيف مقدمتهم سيد األكلُت كاْلخرين ، كإماـ العلماء ك  
 على كفر الرافضة كزندقتهم ،  كخاَت النبيُت كا١ترسلُت ٤تمد بن عبد ا 

، الزىيًديةك ، الدركزك ، النصَتيةك ، اإلمامية من: الشيعة على أقساـىذا الفصل ك٭تتوم 
 اإلٝتاعيلية.ك 

 القسم األول : الشيعة اإلمامية :

عنهم الرافضة فهم الذين يرفضوف  : ىي فرقة ٢تا عدة أٝتاء، فإذا قيلالشيعة اإلماميةك 
إمامة الشيخُت أِّب بكر الصديق كعمر بن ا٠تطاب رضي ا عنهما، كيسبوف كيشتموف 

. كإذا قيل ٢تم اإلثنا عشرية فئلعتقادىم، بإمامة اثٌت عشر إمامان، آخرىم أصحاب النيب 
ؤلهنم جعلوا الذم دخل السرداب كىو ٤تمد بن اٟتسن العسكرم. كإذا قيل ٢تم اإلمامية ف

اإلمامة، ركنان خامسان من أركاف اإلسبلـ . كمن أىم شخصياهتم عبد ا بن سبأ اليهودم: 
الذم ييعد ا١تؤسس األكؿ ١تعتقدىم الفاسد كأكؿ من جهر بالغلو يف أيامو عبدا بن سبأ فقاـ 

 ب  .. كجعل يكررىا .. فقاؿ لو علي بن أِّب طال "أنت أنت" :إليو  كىو ٮتطب فقاؿ لو
" :ه  كأخذ قـو كانوا معو على رأيو.. فأمر بأخذ "،أنت ا" :فقاؿ "،كيلك من أنا 

 .فحٌرقهم

أف الصحابة قد حذفوا من القرآف الكرصل   فعو دٌ كيبتحريف القرآف الكرصل  اإلمامية قوؿتك 
 كل اْليات اليت نزلت يف فضائل آؿ البيت ، كقالوا ا١تراد بالصراط ا١تستقيم ىو علي بن أِّب

 .إثبات ٖتريف كتاب رًب األرباب( ك٢تم كتاب يف ذلك اٝتو )فصل ا٠تطاب يف،  طالب 
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إف تعاليم األئمة، كتعاليم ": (ُّص كيقوؿ آية ا ا٠تميٍت يف كتابو )اٟتكومة اإلسبلمية
 . "ذىا كاتباعهاالقرآف، ٬تب تنفي

ند اٟتوادث كتيس أف الدنيا كاْلخرة، كلها لئلماـ يتصرؼ ّٔا كيف يشاء يعتقدكفكما 
كما ، فكل ما ٬ترم يف ىذا الكوف من رعدو كبرؽو كغَت ذلك، فأمره إذل أئمتهم  الكونية
، كيعتقدكف أف عليان يركب السحاب، كيعتقدكف بأف أئمتهم يعلموف الغيب، كيعتقدكف يزعموف

  ،، على أئمتهمبنزكؿ الوحي بعد رسوؿ ا 

ألئمة يف كل يوـو كليلةو ، كيعتقدكف بأف أئمتهم كيعتقدكف بأف أعماؿ العباد تيعرض على ا
اإلثنا عشر ىم الواسطة بُت ا كبُت خلقو ، كيستغيثوف بأئمتهم يف األمور اليت ال يقدر عليها 
إال ا تعاذل، كيعتقدكف بأف أئمتهم ٢تم حق التحرصل كالتحليل كالتشريع  ، كيعبدكف قبور 

م كحوائجىهم،  أئمتهم، فيذْتوف عندىا، كينذركف ٢تا، ك٭تلفوف ّٔا، كيطلبوف منها حاجاهتى
فيستغيثوف ّٔا، كيستعينوف فيها، كما يسجدكف كيركعوف عندىا ، كيعتقدكف أيضان أف قرب 
اٟتسُت بن علي شفاء من كل داء ، كيعتقدكف بأف زيارة مشاىد كقبور أئمتهم أعظم من اٟتج 

 ،  علي بن أِّب طالبقد حٌل ب اأف  كيعتقدكف إذل بيت ا العتيق .

 :أبواب منها "الكافي"جاء في فهرس كتاب 

 .باب أف األئمة عليهم السبلـ إذا شاءكا أف يعلموا علموا 
 .باب يعلموف مىت ٯتوتوف كأهنم ال ٯتوتوف إال باختيار منهم 

  ":بحار األنوار"وفي كتاب 

 .باب: أنو ا تعاذل يرفع لئلماـ عمودان ينظر إذل أعماؿ العباد 
 .باب: أهنم أعلم من األنبياء عليهم السبلـ 
  باب: أف أٝتاءىم عليهم السبلـ مكتوبة على العرش كالكرسي كاللوح كجباه ا١تبلئكة

 كباب اٞتنة كغَتىا.
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  باب: أهنم يقدركف على إحياء ا١توتى كإبراء األٍكمو كاألبرص كٚتيع معجزات األنبياء
. 
 جب عنهم عل م السماء كاألرض، كاٞتنة كالنار، كأنو باب: أهنم عليهم السبلـ ال ٭تي

عرض عليهم ملكوت السموات كاألرض، كيعلموف علم ما كاف، كما يكوف إذل يـو 
 القيامة.
 :  "بصائر الدرجات"وفي كتاب 

o .باب: يف أف اإلماـ يرل ما بُت ا١تشرؽ كا١تغرب 
  ":كامل الزيارات"وفي كتاب 

  شو.باب: من زار اٟتسُت كاف كمن زار ا يف عر 
 .باب: إف زيارة اٟتسُت تعدؿ حجة كعمرة 
  باب: إف طُت قرب اٟتسُت شفاء كأماف. كباب: إف زائرم اٟتسُت يدخلوف اٞتنة قبل

 الناس.
  ":نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين"وفي كتاب 

توجب العتق من النار. كتعدؿ اثنتُت كعشرين عمرة.  باب: إف زيارة قرب اٟتسُت 
 حجة مربكرة . كثبلثُت

: ليس  ٝتع كال بصر، كليس لو كجو يقولوفمية ينفوف صفات ا تعاذل:  فماكالشيعة اإل
  .ارجو ، كيقولوف بأف القرآف ٥تلوؽكال يد، كال ىو داخل العادل كال خ

لوف أهنا يف النار، كيقطعوف بكفر أـ ا١تؤمنُت عائشة كيسموهنا يف كتبهم بػ )الشيطانة( كيقو 
 . عثماف بن عفاف ك بكر الصديق كعمر الفاركؽ  يف أِّب كيطعنوف

أما عقيدة الشيعة السرية يف الطينة: ك٥تتصر ىذه العقيدة ىو أف الشيعي خيلق من طينة 
خاصة، أيخذت من طينة أرض طيبة طاىرة أما السٍت كالذم يسمونو الناصيب، فقد خيلق من 
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وجو عاـ، فما كاف يف الشيعي من ا١تعاصي مث َت ا٠تلط بُت الطينتُت ب طُت أسود ملعوف مننت
كاٞترائم فهو من تأثره بطينة السٍت، كما كاف يف السٍت من صبلح كتقول فهو من تأثره بطينة 
الشيعي.  فإذا كاف يـو القيامة فإف سيئات ككبائر الشيعة توضع يف صحائف أىل السنة، 

 كحسنات أىل السنة توضع يف صحائف الشيعة.

رجوع كعودة  ي: ىعقيدةالعد من أصوؿ دين الشيعة كملخ  ىذه كعقيدة الرجعة تي 
إمامهم الثاشل عشر صاحب السرداب ٤تمد بن اٟتسن العسكرم، كا١تلقب عنهم باٟتجة 

 الغائب، 

مث يقـو با١تهاـ التالية: ىدـ اٟتجرة النبوية كصلب الشيخُت أِّب بكر كعمر رضي ا 
شة رضي ا عنها ، كيقتل اٟتجاج بُت الصفا كا١تركة عنهما ، كيقيم اٟتد على أـ ا١تؤمنُت عائ

 ، كينزع اٟتجر األسود من الكعبة كنقلو إذل مدينتهم ا١تقدسة الكوفة .

كالشيعة ٬توزكف نكاح ا١تتعة ، كللشيعة أعياد الشيعة اإلمامية منها عيد بابا شجاع الدين:  
 . كىو أبو لؤلؤة آّوسي، الذم قتل عمر بن ا٠تطاب 

 

فلقد ذىب ضحية  ق أىل السنة كاٞتماعةْت ّٔا واكاٞترائم كآّازر اليت قام االغتياالت أما
 .وؾ كا٠تلفاء كالوزراءعدد كبَت من العلماء كاألمراء كالقضاة كالوعاظ كا١تلهم إجرام

: ٤تاكلة نبش كسرقة كحرؽ جسد ا٠تليفتُت الراشدين أبو بكر الصديق كعمر كمنها
 .الفاركؽ 

 ؿ علماء السنة يف إيراف بعد الثورة ا٠تمينية .كمنها إغتيا
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كمنها ٣تزرة بغداد كقتل ا٠تليفة العباسي ا١تستعصم على يد كزيره الشيعي ابن العلقمي لعنو 
أشار على ا٠تليفة العباسي ك : حيث كاتب ابن العلقمي ملك التتار سران،  ىٔٓٔا: يف عاـ 

ميزانية  علىد، ْتجة ٗتفيف األعباء ا١تالية ا١تستعصم، بتسريح أكرب عدد من اٞتند يف بغدا
 قرابةالدكلة العباسية، حىت أصبح عدد ا١تسجلُت يف ديواف اٞتند، عشرة آالؼ بعد أف كانوا 

، على ا٠تليفة العباسي ٔتصاٟتتهم، ابن العلقمي، إذل بغداد أشار التًتتوجو  ك١تامائة ألف. 
ذل ا٠تليفة قائبلن: إف السلطاف يا موالنا أمَت كقاؿ لو: أخرج أنا إليهم من أجل الصلح، كرجع إ

ا١تؤمنُت، يريد أف يزكج بنتو بابنك األمَت أِّب بكر، كيبقيك يف منصب ا٠تبلفة. فخرج إليو 
غرر بو كمعو سبعمائة راكب من القضاة كالفقهاء كاألمراء كرجاؿ 

ي
ا٠تليفة العباسي ا١تستعصم، ا١ت

لما اقًتبوا من مكاف إقامة السفاح ىوالكو، قيبض الدكلة كأعياف العاصمة، من أىل السنة، ف
مراكبهم مث قتلوا عن آخرىم، مث أيحضر أبناء نهبت فعليهم ٚتيعان إال سبعة عشر نفسان، 
 ا٠تليفة فضربت أعناقهم أماـ اٞتميع. 

 أنو إذا ككاف يف عقيدهتم ليقتلو،ليبلن،  قائد التًت أما ا٠تليفة العباسي، فقيل أنو طلبو
 أفا٠تبيث  فأشار عليهم الرافضي ا٠تبيث، ٮترج من صلبو من ينتقم لو ا١تلك سيكب دـ

 رفسوه حىت ٯتوت، ففعلوا. ي،  ك ضعوه يف بساطي

يقوؿ ابن كثَت: قتل التًت يف بغداد يف  ،بغداد مث اجتاح التًت عاصمة ا٠تبلفة اإلسبلمية 
 أربعُت يومان ألف ألف من ا١تسلمُت، 
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، يف مقدمتهم سيد األكلُت كاْلخرين، ك بكفرىم وزندقتهمحكم جمهور العلماء  وقد
كإماـ العلماء كا١تتقُت، كخاَت النبيُت كا١ترسلُت فعن عبد ا بن عباس رضي ا عنهما قاؿ:  

: ) يا علي سيكوف يف أميت قـو ينتحلوف ، فقاؿ النيب ، كعنده علي كنت عند النيب 
قاؿ ا٢تيثمي:"ركاه ة فاقتلوىم فإهنم مشركوف(، حبنا أىلى البيت، ٢تم نبز يسموف الرافض

 . ، كإسناده حسن"الطرباشل

رافضة ( ككذا قاؿ سفياف بن كقاؿ اإلماـ الزىرم: )ما رأيت قومان أشبو بالنصارل من ال 
 .عيينة

من يسبوف أبا بكر كعمر كعائشة، فهؤالء كفرة، رغم أنف من يقوؿ:  : "البللكائي قاؿ 
  [.أصوؿ اعتقاد أىل السنة شرح] ."إهنم غَت كفرة

: سىأىٍلتي أىبىا عىٍبًد اللًَّو عىٍن مىٍن يىٍشًتمي  أىٍخبػىرىنىاقاؿ ا٠تبلؿ يف السنة: " أىبيو بىٍكرو اٍلمىرُّكًذمُّ، قىاؿى
ٍعتي أىبىا عىٍبًد اللَّوً  : كىٝتًى ، قىاؿى ـً : مىا أيرىآهي عىلىى اإٍلًٍسبلى : قىاؿى  أىبىا بىٍكرو كىعيمىرى كىعىاًئشىةى؟ قىاؿى يػىقيوؿي

: " الًَّذم يىٍشًتمي أىٍصحىابى النَّيبّْ  ـً لىٍيسى لىوي سىٍهمه، أىٍك  مىاًلكه ٍسبلى : نىًصيبه يًف اإٍلً السنة ]" قىاؿى
 [.ّْٗ/ّ:لخبلؿل

مىا »قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّو: " :ّّص كقاؿ البخارم رٛتو ا تعاذل يف كتابو خلق أفعاؿ العباد
تي خىٍلفى اٞتٍىٍهًميّْ الرَّاًفًضيّْ أىـٍ صىلٍَّيتي خىٍلفى اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل، كىالى ييسىلَّمي عىلىٍيًهٍم، كىالى أيبىارل صىلَّيٍ 

 ".« يػيعىاديكفى، كىالى يػينىاكىحيوفى، كىالى يىٍشهىديكفى، كىالى تػيؤٍكىلي ذىبىاًئحيهيمٍ 

كأعلم أف األىواء كلها ردية، ": َُِشرح السنة صيف كقاؿ اإلماـ الربّٔارم رٛتو ا 
يدكف الناس على ، كا١تعتزلة، كاٞتهمية، فإهنم ير افضك ا الر تدعوا إذل السيف، كأردؤىا كأكفرى

 ."التعطيل كالزندقة

: )الركافض ليسوا من ا١تسلمُت(.   كقاؿ ابن حـز
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 كقاؿ اإلماـ السمعاشل رٛتو ا تعاذل: )كاجتمعت األمة، على تكفَت اإلمامية ( .

من زعم أف القرآف نق  منو آيات )اؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا تعاذل: كق
ككتمت، أك زعم أف لو تأكيبلت باطنة تيسقط األعماؿ ا١تشركعة، فبل خبلؼ يف كفرىم، كمن 

، إال نفران قليبلن ال يبلغوف بضعة عشر نفسان، أك أهنم زعم أف الصحابة ارتدكا بعد رسوؿ ا 
م، فهذا ال ريب أيضان يف كفره، بل من يشكي يف كفر مثلي ىذا، فإف كفره فسقوا عامتىه
 ككذا قاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو ا . (.ٖٔٓالصاـر ا١تسلوؿ )صمتعُت(. 

يعٍت - فمن طعن فيهم أك سبهم": ِّٕص كقاؿ اإلماـ الذىيب يف كتاب الكبائر
 ".فقد خرج من الدين كمرؽ من ملة ا١تسلمُت - الصحابة

رسالة ".]ية خارجوف عن السنة، بل عن ا١تلةفهؤالء اإلمام"كقاؿ ٤تمد بن عبد الوىاب: 
 [.ّٗص  يف الرد على الرافضة

كقاؿ ٤تمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخ رٛتو ا: )كأما ٣ترد السبلـ على الرافضة، 
اؼ لى ع كمصاحبًتهم كمعاشرهًتم، مع اعتقاد كفرىم كضبل٢تم، فخطر عظيم، كذنب كخيم، ٮتي

 .. مرتكبو، من موت قلبو كانتكاسو

فمن توقف يف كفرىم كاٟتالة ىذه، كارتاب فيو، فهو جاىل ْتقيقة ما جاءت بو .. 
 .[َْٓ/ٖ:الدرر السنية]الرسل، كنزلت بو الكتب، فلَتاجع دينو قبل حلوؿ رمسو( 

ليسوا من كقاؿ اإلماـ سليماف بن سحماف رٛتو ا تعاذل ) .. فهم عند ٚتاىَت ا١تسلمُت 
 أىل اإلسبلـ(. ككذاؾ قاؿ اإلماـ الشوكاشل .

صب ]) كلىعىٍمرًم  أف كفرىم أشهر من كفر إبليس(  :كقاؿ ٤تمود شكرم األلوسي
 .[العذاب على من سب األصحاب

 . [اللؤلؤ ا١تكنوف](  قاؿ الشيخ عبد ا اٞتربين: )فالرافضة ببل شك كفار
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 الشيعة واليهود:

يف عقائدىم بشكل كبَت كيف ال كمؤسسهم اليهودم ا٠تبيث ابن  كالشيعة تشابو اليهود
 سبأ :

فيشأّوهنم يف تكفَت غَتىم كاستباحة دمائهم كأموا٢تم كيف ٖتريف كتب ا تعاذل كيف 
الوصية باإلمامة كيف ا١تسيح كا١تهدم ا١تنتظرين كيف قدحهم يف األنبياء كالصحابة .كيف 

 .ومنا ىذافسهم بل كيعاكهنم إذل يتقديسهم ألن

 تبسطأكؿ دكلة شيعية  الصفوية : فبعد سقوط الدكلة العباسية كانت الدكلةفي إيران أما
نفوذىا على األراضي اإليرانية. نسبة إذل مؤسسها صفي الدين األردبيلي ، ككاف من أحفاده 
رجل أٝتة إٝتاعيل الصفوم الذم أستطاع أف يدخل مدينة تربيز كينتصر على أىلها يف عاـ 

ككاف من أكؿ األعماؿ اليت قاـ ،  ىػ ،  كيعلن قياـ دكلة جديدة ٝتيت بالدكلة الصفوية َٔٗ
ّٔا إٝتاعيل الصفوم بعد أف أعلن ا١تذىب الشيعي األمامي مذىبان رٝتيان للدكلة الصفوية ىو 
قتل كتذبيح األعداد الكثَتة من أبناء السنة كاٞتماعة ا١توحدين يف إيراف ، حىت أنو أمر بأف 

 عا١تان كطالب علم يوميان من علماء السنة ا١توحدين. َٕى من مآذف ا١تساجد أكثر من يرم
ككذلك كاف يرسل ٣تموعة من الشيعة ليدكركا بُت األحياء كاألزقة ، كيقوموا بشتم ا٠تلفاء  

كينبغي على كل سامع من أىل السنة أف يردد العبارة نفسها! أما الذم ٯتتنع  الراشدين 
ارة فيقوموف بتقطيعو ك٘تزيقو بسيوفهم كحرأّم، كدل يكن أماـ أىل فارس من جراء عن ترداد العب

ىذه األعماؿ ا٠تبيثة إال ا٢تركب بدينهم أك قبوؿ مذىب التشيع مكرىُت ، كأصبحت تربيز 
من أىل السنة  َََ,َُْمدينة شيعية بالكامل، حيث أنو قتل يف يـو كاحد أكثر من 

 كاٞتماعة. 

اهتموه بأنو كىاِّب! كيريد نشر الوىابية، كّٔذا االهتاـ قبضوا على عدد  خالفهم أحدكإذا 
من العلماء كأدخلوىم يف جحيم السجوف اإليرانية. ككذلك قاموا باعتقاؿ أفاضل العلماء 
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البارزين من أىل السنة كاٞتماعة ال جرٯتة ٢تم إال أهنم من ا١تتمسكُت بعقيدة أىل السنة 
. كعدـ السماح ألىل السنة ببناء ا١تساجد الصحابة  كاٞتماعة كيدافعوف عنها كعن

كا١تدارس يف مناطق كثَتة ، مثل العاصمة طهراف كأصفهاف كيزد كشَتاز كغَتىا من ا١تدف 
الكبَتة. مع أنو يوجد يف طهراف حوارل نصف مليوف من أىل السنة كاٞتماعة بينما يوجد 

 لسيخ كآّوس عباد النار. العديد من الكنائس كبيىع اليهود كمعابد للهندكس كا

فكم من علماء أفاضل ألقت عليهم اٟتكومة القبض بدعول أهنم ٭تملوف ا١تعتقد الوىاِّب، 
ككم أغلقت مدارس بدعول أف مؤسسيها كىابيوف كبلغ اٟتد ّٔم أف ىدموا إحدل ا١تدارس 

 بدعول أف الذم أسسها ٦تن ٭تمل العقيػدة الوىػابية.

يف سجوف اْليػات فهم يف أشد حاالت البؤس كاٟترماف، حيث أف أمػا إخوانػنػا أىل السنة 
ا١تعتقدات لربكدة ا٢تواء فيها تنتشر الركائح الكريهة كا١تتعفنة يف ٚتيع أرجائها ، ٦تا أدل إذل 
إصابة الكثَت منهم بأمراض مزمنػة، كذلك دل يكن يؤذف للمعتقلُت برؤية الشمس فضػبلن عن 

يعصبوف األعُت حُت ا٠تركج لقضاء اٟتاجة كلػم يكونوا يسمحوف  التمتع ْترارهتا ، حيث كانوا
 با٠تركج لقضاء اٟتاجة كالتوضأ إال أربع مرات يف اليـو كالليلة فقط. 

كأما االغتساؿ كغسل الثياب فلم يكونوا يسمحوف بذلك إال مرتُت يف الشهر، كدل تكن 
، كمراسيم بإذاعة األناشيدم نوا يؤذكهنٜتسة عشر دقيقة، كما كاا١تدة ا١تقررة ٢تذا األمر تتجػاكز 

عزاء اٟتسيػن يف صاالت الزنازين عن طريق مكربات الصوت من الصبػاح إذل منتصف الليػل ، 
كمن أشد العذاب النفسي إلخواننا داخل معتقبلت الشيعة ىو أف يرل أخاه يقتل ظلمان أك 

كىو ال ٯتلك أف يدافع عنو  يرل أختان لو يعتدم على عرضها كهتتك حرمتها مث تقتػل مظلومة
 أك عنها. 
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 القسم الثاني: النصي  رية:
، ٘تويها كتغطية ٟتقيقتهم اسم العلويُت ببلد الشاـكلقد أطلق عليهم اإلستعمار الفرنسي ل

 الرافضية الباطنية ا٠تبيثة ، كىم من الشيعة الغبلة ، كذلك ألهنم غلو يف علي بن أِّب طالب 
بهم مزيج من الوثنية اْلسيوية القدٯتة كآّوسية كاليهودية كالنصرانية ، ، كقالوا بألوىيتو كمذى

 .و كتعاذل يف جسمخاصة يف قضية اٟتلوؿ أم حلوؿ ا سبحان

سنة من  ََٖكلقد تكلم فيهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا يف ٣تموع الفتاكل قبل 
:اْلف حيث   سيًئلى رىًٛتىوي اللَّوي تػىعىاذلى

وؿي السَّادىةي اٍلعيلىمىاءى أىًئمَّةي الدّْيًن رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيٍم أىٍٚتىًعُتى كىأىعىانػىهيٍم عىلىى إٍظهىاًر اٟتٍىقّْ مىا تػىقي "
ًؿ ا٠تٍىٍمًر كىتػىنىاسيًخ اأٍلى  ٍركىاًح اٍلميًبًُت كىًإٍٜتىاًد شيعىًب اٍلميٍبًطًلُتى: يًف " اٍلنيصىٍَتًيَّة " اٍلقىائًًلُتى بًاٍسًتٍحبلى

نٍػيىا كىبًأىفَّ " الصَّ كى  لىوىاًت ا٠تٍىٍمسى ًقدىـً اٍلعىادلًً كىًإٍنكىاًر اٍلبػىٍعًث كىالنُّشيوًر كىاٞتٍىنًَّة كىالنَّاًر يف غىٍَتً اٟتٍىيىاًة الدُّ
 كىًىيى: عىًليّّ كىحىسىنه كىحيسىٍُته كى٤تيًٍسنه كىفىاًطمىةي. فىذًٍكري ىىًذهً 

اأٍلىٍٝتىاًء  " ًعبىارىةه عىٍن ٜتىٍسىًة أىٍٝتىاءو
ٍمسىًة ا٠تٍىٍمسىًة عىلىى رىأًٍيًهٍم ٬تيٍزًئػيهيٍم عىٍن اٍلغيٍسًل ًمٍن اٞتٍىنىابىًة كىاٍلويضيوًء كىبىًقيًَّة شيريكًط الصَّلىوىاًت ا٠تٍى 

ثً  ًثُتى رىجيبلن كىاٍسًم ثىبلى ـى " ًعٍندىىيٍم ًعبىارىةه عىٍن اٍسًم ثىبلى ُتى اٍمرىأىةن يػىعيدُّكنػىهيٍم يًف  كىكىاًجبىاهًتىا. كىبًأىفَّ " الصّْيىا
ا اٍلمىٍوًضعي عىٍن إبٍػرىازًًىٍم؛ كىبًأىفَّ إ٢تىىهيٍم الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى ىيوى عى  ًليُّ كيتيًبًهٍم كىيىًضيقي ىىذى

ـي يًف اأٍلىٍرًض فى  ٍبني أىِّب طىاًلبو  مىا لىوي يًف السَّمىاًء كىاإٍلً كىانىٍت اٟتًٍٍكمىةي يًف ظيهيور فػىهيوى ًعٍنديىيٍم اإٍلً
ا النَّاسيوًت عىلىى رىأًٍيًهٍم أىٍف يػيٍؤًنسى خىٍلقىوي كىعىًبيدىهي؛ لًيػيعىلّْمىهيٍم كىٍيفى يػىٍعرًفيونىوي كىيػى  ىيوًت ًّٔىذى ٍعبيديكنىوي. البلَّ

رىبيوفى مىعىوي ا٠تٍىٍمرى كىييٍطًلعيونىوي عىلىى كىبًأىفَّ النًَّصًَتمَّ ًعٍندىىيٍم الى يىًصَتي نصَتيا ميٍؤًمننا ٬تيىاًلسيونىوي كىيىشٍ 
فيوهي عىلىى  أىٍسرىارًًىٍم كىيػيزىكّْجيونىوي ًمٍن ًنسىاًئًهٍم: حىىتَّ ٮتيىاًطبىوي ميعىلّْميوي. كىحىًقيقىةي ا٠تًٍطىاًب ًعٍندىىيٍم أىٍف ٭تيىلّْ 

بً  ًكٍتمىاًف ًديًنًو كىمىٍعرًفىًة مىشىاٮًتًوً  اًبًر أىٍىًل مىٍذىى ًو؛ كىعىلىى أىالَّ يػىٍنصىحى ميٍسًلمنا كىالى غىيػٍرىهي إالَّ مىٍن كىافى كىأىكى
ااًلٍسًم  ًمٍن أىٍىًل ًديًنًو كىعىلىى أىٍف يػىٍعًرؼى رىبَّوي كىًإمىامىوي ًبظيهيورًًه يًف أىنٍػوىارًًه كىأىٍدكىارًًه فػىيػىٍعًرؼي انًٍتقىاؿى 

. فىااًلٍسمي  ـى كىاٍلمىٍعٌتى ىيوى شيث كىااًلٍسمي كىاٍلمىٍعٌتى يًف كيلّْ ًحُتو كىزىمىافو ًعٍندىىيٍم يف أىكًَّؿ النَّاًس آدى
ًذًه الصُّورىًة كىمىا يػىٍزعيميوفى ٔتىا يًف اٍلقيٍرآًف اٍلعىًظي . كىيىٍستىًدلُّوفى عىلىى ىى ًم يػىٍعقيوبي كىاٍلمىٍعٌتى ىيوى ييوسيفي
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ـي عىلىٍيًهمىا الصَّبلى  -ًحكىايىةن عىٍن يػىٍعقيوبى كىييوسيفى  فػىيػىقيوليوفى: أىمَّا يػىٍعقيوبي فىًإنَّوي كىافى  -ةي كىالسَّبلى
{ كىأىمَّا ييوسيفي فىكىافى اٍلمى  : }سىٍوؼى أىٍستػىٍغًفري لىكيٍم رىِّبّْ ٍعٌتى ااًلٍسمى فىمىا قىدىرى أىٍف يػىتػىعىدَّل مىٍنزًلىتىوي فػىقىاؿى

: }الى تػىٍثرًيبى عىلىٍيكيمي اٍليػىٍوـى{  لىوي اٍلمىٍطليوبى فػىقىاؿى فػىلىٍم يػيعىلٍّْق اأٍلىٍمرى بًغىٍَتًًه؛ أًلىنَّوي عىًلمى أىنَّوي اإٍلً
ا اٍلميتىصىرّْؼي كى٬تىٍعىليوفى ميوسىى ىيوى ااًلٍسمى كىييوشىعى ىيوى اٍلمىٍعٌتى كىيػىقيوليوفى: ييوشىعي ريدٍَّت لىوي الشٍَّمسي لىمَّ 

سي إالَّ لًرىبػّْهىا كى٬تىٍعىليوفى سيلىٍيمىافى ىيوى ااًلٍسمى كآصف ىيوى أىمىرىىىا فىأىطىاعىٍت أىٍمرىهي؛ كىىىٍل تػيرىدُّ الشَّمٍ 
. كىيػىقيوليوفى: سيلىٍيمىافي عىجىزى عىٍن إٍحضىاًر عىٍرًش بلقيس كىقىدىرى عىلىٍيًو آصف  اٍلمىٍعٌتى اٍلقىاًدري اٍلميٍقتىًدري

رى اٍلميٍقتىًدرى كىقىٍد قىاؿى قىائًليهيٍم: ىىابًيلي شيث أًلىفَّ سيلىٍيمىافى كىافى الصُّورىةى كآصف كىافى اٍلمىٍعٌتى اٍلقىادً 
ا عىلىى ىىذىا  ا كىاًحدن ٍيدىري كىيػىعيدُّكفى اأٍلىنًٍبيىاءى كىاٍلميٍرسىًلُتى كىاًحدن ييوسيفي ييوشىعي آصف مشعوف الصَّفىا حى

ًليّّ ىيوى اٍلمىٍعٌتى كىييوًصليوفى اٍلعىدىدى فػىيػىقيوليوفى: ٤تيىمَّده ىيوى ااًلٍسمي كىعى  النَّمىًط إذلى زىمىًن رىسيوًؿ اللًَّو 
يًن ًعٍندىىيٍم أىفَّ عى  ًقيقىًة ا٠تًٍطىاًب يف الدّْ ا. فىًمٍن حى ا التػٍَّرتًيًب يًف كيلّْ زىمىافو إذلى كىٍقًتنىا ىىذى ًليِّا عىلىى ىىذى

ا ىيوى اٟتًٍجىابي  اًبًر ريؤىسىائًًهٍم  كىأىفَّ سىٍلمىافى ىيوى اٍلبىابي  ىيوى الرَّبُّ كىأىٍف ٤تيىمَّدن كىأىٍنشىدى بػىٍعضي أىكى
: أىٍشهىدي أىٍف الى إلىوى إالَّ حيدرة اأٍلىنٍػزىعي اٍلبىًطُتي  ٍبًعًمائىةو فػىقىاؿى ئًًهٍم لًنػىٍفًسًو يف شيهيوًر سىنىًة سى  كىالى كىفيضىبلى

الَّ سىٍلمىافي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي كىيػىقيوليوفى إفَّ ًحجىابى عىلىٍيًو إالَّ ٤تيىمَّده الصَّاًدؽي اأٍلىًمُتي كىالى طىرًيقى إلىٍيًو إ
ـي كىااًلثٍػنىا عىشىرى نىًقيبنا كىأى  ا التػٍَّرتًيًب دلٍى يػىزىٍؿ كىالى يػىزىاؿي كىكىذىًلكى ا٠تٍىٍمسىةي اأٍلىيٍػتىا ٍٝتىاؤيىيٍم ذىًلكى عىلىى ىىذى

يثىًة كىأىنػَّهيٍم الى يػىزىاليوفى ييٍظًهريكفى مىعى الرَّبّْ كىاٟتًٍجىاًب كىاٍلبىاًب مىٍشهيورىةه ًعٍندىىيٍم كىمىٍعليومىةه ًمٍن كيتيًبًهٍم ا٠تٍىبً 
ا عىلىى الدَّكىاـً كىااًلٍسًتٍمرىاًر كىيػىقيوليوفى: إفَّ إبًٍليسى اأٍلىبىاًلسىةً  ىيوى عيمىري ٍبني  يًف كيلٍّ كىٍورو كىدىٍكرو أىبىدنا سىٍرمىدن

أىٍٚتىًعُتى كىشىرَّفػىهيٍم كىأىٍعلىى ريتػىبػىهيٍم  مثيَّ عيٍثمىافي  ًة اإلبليسية أىبيو بىٍكرو كىيىًليًو يف ريتٍػبى   ا٠تٍىطَّابً 
فىبلى يػىزىاليوفى مىٍوجيوًدينى يًف كيلّْ كىٍقتو  -عىٍن أىقٍػوىاًؿ اٍلميٍلًحًدينى كىانًٍتحىاًؿ أىنٍػوىاًع الضَّالُّْتى كىاٍلميٍفًسًدينى 

ًذًه اأٍليصيوًؿ  دىاًئمنا حىٍسبىمىا ذيًكرى ًمنٍ  ًة شيعىبه كىتػىفىاًصيلي تػىٍرًجعي إذلى ىى اًىًبًهٍم اٍلفىاًسدى التػٍَّرتًيًب. كىًلمىذى
ًد الشَّاـً )كىىيٍم مىٍعريكفي  ٍلعيونىةي اٍستػىٍولىٍت عىلىى جىاًنبو كىًبَتو ًمٍن ًببلى وفى اٍلمىٍذكيورىًة. كىىىًذًه الطَّائًفىةي اٍلمى

ءى مىٍشهيوريكفى ميتىظىاًىريكفى  ا اٍلمىٍذىىًب كىقىٍد حىقَّقى أىٍحوىا٢تىيٍم كيلُّ مىٍن خىالىطىهيٍم كىعىرىفػىهيٍم ًمٍن عيقىبلى ًّٔىذى
ا الزَّمىاًف؛ أًلىفَّ أىٍحوىا٢تىيٍم كىانىٍت مىٍستيورىةن عىٍن  اٍلميٍسًلًمُتى كىعيلىمىائًًهٍم كىًمٍن عىامًَّة النَّاًس أىٍيضنا يًف  ىىذى

ـً  أىٍكثىًر النَّاًس كىٍقتى  ـي اإٍلًٍسبلى ًد السَّاًحًليًَّة؛ فػىلىمَّا جىاءىٍت أىيَّا ٍفرًٍنًج اٍلمىٍخذيكًلُتى عىلىى اٍلًببلى ًء اإٍلً اٍسًتيبلى
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ءي ًًٍّٔم كىًثَته ًجدِّا. فػىهىٍل ٬تىيوزي ًلميٍسًلًم أىٍف يػيزىكّْجىهيمٍ  ٢تييٍم. كىااًلبًٍتبلى أىٍك  اٍنكىشىفى حىا٢تييٍم كىظىهىرى ضىبلى
؟ كىمىا حيٍكمي اٞتٍينٍبً اٍلمىٍعميوًؿ ًمٍن يػىتػىزىكَّ  لُّ أىٍكلي ذىبىاًئًحًهٍم كىاٟتٍىالىةي ىىًذًه أىـٍ الى جى ًمنػٍهيٍم؟ كىىىٍل ٭تًى

؟ ًبًسًهٍم؟ كىىىٍل ٬تىيوزي دىفٍػنػيهيٍم بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمُتى أىـٍ الى ًتًهٍم؟ كىمىا حيٍكمي أىكىانًيًهٍم كىمىبلى كىىىٍل  إنٍػفىحىًة ذىبًيحى
بي عىلىى كىرلّْ اأٍلىٍمًر قىٍطعيهيٍم ٬تىي  اميهيٍم يف ثػيغيوًر اٍلميٍسًلًمُتى كىتىٍسًليميهىا إلىٍيًهٍم؟ أىـٍ ٬تًى وزي اٍسًتٍخدى

ـي غىٍَتًًىٍم ًمٍن رًجىاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى الكفاة كىىىٍل يىٍأمثىي إذىا أىخَّرى طىٍردىىيٍم؟ أىـٍ ٬تىيوزي لىوي التَّ  ا مىهُّلي كىاٍسًتٍخدى
؟ كىًإذىا اٍستىٍخدىمىهيٍم كىأىٍقطىعىهيٍم أىٍك دلٍى يػيٍقًطٍعهيٍم ىىٍل ٬تىيوزي لىوي صىٍرؼي أىٍموى  اًؿ بػىٍيًت مىعى أىفَّ يف عىٍزًمًو ذىًلكى
اأٍلىٍمًر عىٍنوي  اٍلمىاًؿ عىلىٍيًهٍم كىًإذىا صىرىفػىهىا كىتىأىخَّرى لًبػىٍعًضًهٍم بىًقيَّةه ًمٍن مىٍعليوًمًو اٍلميسىمَّى؛ فىأىخَّرىهي كىرلُّ 

هي ًلذىًلكى ىىٍل ٬تىيوزي لىوي ًفٍعلي ىىًذهً   كىصىرىفىوي عىلىى غىٍَتًًه ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك اٍلميٍستىًحقُّْتى أىٍك أىٍرصىدى
بي عىلىٍيًو؟ كىىىٍل ًدمىاءي اٍلنيصىٍَتًيَّة اٍلمىٍذكيورًينى ميبىاحىةه كىأىٍموىا٢تييٍم حىبلى  ؟ كىًإذىا الصُّوىًر؟ أىـٍ ٬تًى ؿه أىـٍ الى

ذَّرى أىٍىلى جىاىىدىىيٍم كىرلُّ اأٍلىٍمًر أىيَّدىهي اللَّوي تػىعىاذلى بًًإٍٜتىاًد بىاًطًلًهٍم كىقىطىعىهيٍم ًمٍن حيصيوًف اٍلميٍسًلًمُتى كىحى 
ةً  ًتًهٍم كىأىٍكًل ذىبىاًئًحًهٍم كىأىٍلزىمىهيٍم بًالصٍَّوـً كىالصَّبلى ـً ًمٍن مينىاكىحى ٍسبلى كىمىنػىعىهيٍم ًمٍن إٍظهىاًر ًديًنًهٍم  اإٍلً

ًد لًًقتىاًؿ اٍلبىاًطًل كىىيٍم الًَّذينى يػىليونىوي ًمٍن اٍلكيفَّاًر: ىىٍل ذىًلكى أىٍفضىلي كىأىٍكثػىري أىٍجرنا ًمٍن التَّصىدّْم كىالتػَّرىصُّ 
دً  ٍدـً ًببلى ًدًىٍم كىىى ٍفرًٍنًج عىلى  التَّتىاًر يًف ًببلى ا أىٍفضىلي ًمٍن كىٍونًًو ٬تيىاًىدي سىًيسى كىًديىاًر اإٍلً ى أىٍىًلهىا؟ أىـٍ ىىذى

ًد اٍلنيصىٍَتًيَّة اٍلمىٍذكيورًينى ميرىاًبطنا؟ كىيىكيوفي أىٍجري مىٍن رىابىطى يًف الثػُّغيوًر عىلىى سىاًحًل اٍلبىٍحًر خىٍشيىةى قىصٍ 
بي عىلىى مىٍن  ا أىٍكبػىري أىٍجرنا؟ كىىىٍل ٬تًى اًىبػىهيٍم أىٍف ييٍشًهرى الفرنج أىٍكبػىري أىـٍ ىىذى عىرىؼى اٍلمىٍذكيورًينى كىمىذى

نػىهيٍم فػىلىعىلَّ اللَّوى تػىعىاذلى أىٍف يػىٍهًدمى  ـً بػىيػٍ  بػىٍعضىهيٍم أىٍمرىىيٍم كىييسىاًعدى عىلىى إٍبطىاًؿ بىاًطًلًهٍم كىًإٍظهىاًر اإٍلًٍسبلى
دً  ـً كىأىٍف ٬تىٍعىلى ًمٍن ذيرّْيًَّتًهٍم كىأىٍكالى ًىٍم ميٍسًلًمُتى بػىٍعدى خيريكًجًهٍم ًمٍن ذىًلكى اٍلكيٍفًر اٍلعىًظيًم أىـٍ إذلى اإٍلًٍسبلى

؟ كىمىا قىدىرى اٍلميٍجتىًهدي عىلىى ذىًلكى كىاٍلميجىاًىدي ًفيًو كىاٍلميرىاًبطي لىوي  ٫ٍتىاؿي ًزـي ٬تىيوزي التػَّغىافيلي عىنػٍهيٍم كىاإٍلً  كىاٍلميبلى
؛ عىلىٍيًو؟ كىٍلتىٍبسيطيوا اٍلقىٍوؿى يف ذى  ًلكى ميثىاًبُتى مىٍأجيورًينى إٍف شىاءى اللَّوي تػىعىاذلى إنَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره
 ."كىحىٍسبػينىا اللَّوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي 
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ـً تىًقيُّ الدّْيًن أىبيو اٍلعىبَّاًس أىٍٛتىد اٍبني تػىٍيًميَّة:  فىأىجىابى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى

ًء اٍلقىٍوـي اٍلميسىمٍَّوفى باٍلنيصىٍَتًيَّة ىيٍم كىسىائًري أىٍصنىاًؼ اٍلقىرىاًمطىًة اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعى " الىًمُتى، ىىؤيالى
مًَّة ٤تيىمَّدو اٍلبىاًطًنيًَّة أىٍكفىري ًمٍن اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل؛ بىٍل كىأىٍكفىري ًمٍن كىًثَتو ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىضىرىريىيٍم عىلىى أي 

  ًء يػىتىظىاىىريكفى أىٍعظىمي ًمٍن ضىرىًر اٍلكيفَّاًر اٍلميحىارًًبُتى ًمٍثلى كيفَّاًر التَّتىاًر كالفرنج كىغىٍَتًًىٍم؛ فىًإفَّ ىىؤيالى
ًة أىٍىًل اٍلبػىٍيًت كىىيٍم يف اٟتٍىًقيقىًة الى يػيٍؤًمنيوفى بًاىللَّوً  رىسيولًًو  كىالى بً ًعٍندى جيهَّاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى بًالتَّشىيًُّع كىميوىاالى
ًد ًمٍن اٍلمي  ٍرسىًلُتى قػىٍبلى كىالى ًبًكتىابًًو كىالى بًأىٍمًر كىالى نػىٍهيو كىالى ثػىوىابو كىالى ًعقىابو كىالى جىنَّةو كىالى نىارو كىالى بًأىحى

ـى اللًَّو كىرىسيولًًو الٍ  ٤تيىمَّدو  مىٍعريكًؼ ًعٍندى عيلىمىاًء كىالى ٔتًلًَّة ًمٍن اٍلًملىًل السَّالًفىًة بىٍل يىٍأخيذيكفى كىبلى
يػىٍفتػىريكنػىهىا؛ يىدَّعيوفى أىنػَّهىا ًعٍلمي اٍلبىاًطًن؛ ًمٍن ًجٍنًس مىا ذىكىرىهي السَّاًئلي  اٍلميٍسًلًمُتى يػىتىأىكَّليونىوي عىلىى أيميورو 

ا اٍٞتًٍنًس؛ فىًإنَّوي لىٍيسى ٢تىيٍم حىدّّ ٤تىٍديكده ًفيمىا يىدَّعيونىوي  ًمٍن اإٍلًٟتٍىاًد يًف أىٍٝتىاًء اللًَّو تػىعىاذلى كىًمٍن غىٍَتً ىىذى
ٯتىاًف كىشىرىائً  ـً اللًَّو تػىعىاذلى كىرىسيولًًو عىٍن مىوىاًضًعًو؛ إٍذ مىٍقصيوديىيٍم إٍنكىاري اإٍلً ًع كىآيىاتًًو كىٖتىٍرًيًف كىبلى

ـً ًبكيلّْ طىرًيقو مىعى التَّظىاىيًر بًأىفَّ ٢ًتىًذًه اأٍليميوًر حىقى  ٍسبلى اًئقي يػىٍعرًفيونػىهىا ًمٍن ًجٍنًس مىا ذىكىرى السَّاًئلي اإٍلً
ـى اٍلمىٍفريكضى " ًكٍتمىافي  كىًمٍن ًجٍنًس قػىٍو٢تًًٍم: إفَّ " الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمسى " مىٍعرًفىةي أىٍسرىارًًىٍم ك " الصّْيىا

( ٫تيىا أىبيو بىٍكرو كىعيمىري كىأىفَّ أىٍسرىارًًىٍم " كىحىجَّ اٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيًق " زًيىارىةي شيييوًخًهٍم كىأىفَّ  ا أىِّب ٢تىىبو )يىدى
ـً كىأىٍىلً  ؛ كى٢تىيٍم يًف ميعىادىاًة اإٍلًٍسبلى ـى اٍلميًبُتى( ىيوى عىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو مىا ًو كىقىائًعي )النَّبىأى اٍلعىًظيمى كىاإٍلً

ةه سىفىكيوا ًدمىاءى اٍلميٍسًلًمُتى؛ كىمىا قػىتػىليوا مىرَّةن اٟتٍيجَّاجى مىٍشهيورىةه كىكيتيبه ميصىنػَّفىةه فىًإذىا كىانىٍت ٢تىيٍم ميٍكنى 
اًء اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍلقىٍوىيٍم يف بًٍئًر زىٍمزىـى كىأىخىذيكا مىرَّةن اٟتٍىجىرى اأٍلىٍسوىدى كىبىًقيى ًعٍندىىيٍم ميدَّةن كىقػىتػىليوا ًمٍن عيلىمى 

إالَّ اللَّوي تػىعىاذلى كىصىنػَّفيوا كيتيبنا كىًثَتىةن ٦تَّا ذىكىرىهي السَّاًئلي كىغىيػٍريهي كىصىنَّفى  كىمىشىاٮًتًًهٍم مىا الى ٭تيًٍصي عىدىدىهي 
ٍلكيٍفًر عيلىمىاءي اٍلميٍسًلًمُتى كيتيبنا يًف كىٍشًف أىٍسرىارًًىٍم كىىىٍتًك أىٍستىارًًىٍم؛ كىبػىيػَّنيوا ًفيهىا مىا ىيٍم عىلىٍيًو ًمٍن ا

قىًة كىا إٍلًٟتٍىاًد الًَّذم ىيٍم بًًو أىٍكفىري ًمٍن اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىًمٍن برا٫تة ا٢ٍتًٍنًد الًَّذينى يػىٍعبيديكفى كىالزٍَّندى
ًثًَت الًَّذم يػىٍعرًفيوي اٍلعيلىمىاءي يًف كىٍصًفًهمٍ  ـى. كىمىا ذىكىرىهي السَّاًئلي يًف كىٍصًفًهٍم قىًليله ًمٍن اٍلكى . كىًمٍن اأٍلىٍصنىا

ًتًهٍم كىىيٍم دىاًئمنا مىعى اٍلمىعٍ  نىا أىفَّ السَّوىاًحلى الشَّاًميَّةى إ٪تَّىا اٍستػىٍوذلى عىلىيػٍهىا النَّصىارىل ًمٍن ًجهى  كيلّْ ليوـً ًعٍندى
أىٍعظىًم اٍلمىصىاًئًب ًعٍندىىيٍم فػىٍتحي  عىديكٍّ لًٍلميٍسًلًمُتى؛ فػىهيٍم مىعى النَّصىارىل عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى. كىًمنٍ 

ٍسًلًمُتى لًلسَّوىاًحًل كىاٍنًقهىاري النَّصىارىل؛ بىٍل كىًمٍن أىٍعظىًم اٍلمىصىاًئًب ًعٍندىىيٍم انًٍتصىاري اٍلميٍسًلًمُتى اٍلمي 
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النَّصىارىل عىلىى ثػيغيوًر  -كىاٍلًعيىاذي بًاىللًَّو تػىعىاذلى  -عىلىى التَّتىاًر. كىًمٍن أىٍعظىًم أىٍعيىاًدًىٍم إذىا اٍستػىٍوذلى 
 ًمُتى فىًإفَّ ثػيغيورى اٍلميٍسًلًمُتى مىا زىالىٍت بًأىٍيًدم اٍلميٍسًلًمُتى حىىتَّ جىزًيرىًة قػيبػٍريصى يىسَّرى اللَّوي فػىٍتحىهىااٍلميٍسلً 

فىًة أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى " عيٍثمىافى ٍبًن عفاف "  فػىتىحىهىا "  عىٍن قىرًيبو كىفػىتىحىهىا اٍلميٍسًلميوفى يف ًخبلى
ثػيريكا ًحينىًئذو ميعىاًكيىةي بٍ  ًء اٍلميحىادُّكفى لًلًَّو كىرىسيولًًو كى  ني أىِّب سيٍفيىافى " إذلى أىثٍػنىاًء اٍلًمائىًة الرَّابًعىًة. فػىهىؤيالى

يًف بًالسَّوىاًحًل كىغىٍَتًىىا فىاٍستػىٍوذلى النَّصىارىل عىلىى السَّاًحًل؛ مثيَّ ًبسىبىًبًهٍم اٍستػىٍولىٍوا عىلىى اٍلقيٍدًس الشَّرً 
ـى اللَّوي ميليوؾى اٍلميسٍ  ؛ مثيَّ لىمَّا أىقىا ًلًمُتى كىغىٍَتًًه؛ فىًإفَّ أىٍحوىا٢تىيٍم كىانىٍت ًمٍن أىٍعظىًم اأٍلىٍسبىاًب يف ذىًلكى

يًن " كىأىتٍػبىاًعًهمىا كىفػىتىحيوا ًح الدّْ يًن الشًَّهيًد كىصىبلى ًبيًل اللًَّو تػىعىاذلى " كىنيوًر الدّْ  اٍلميجىاًىًدينى يف سى
؛ فىًإنػَّهيٍم كىانيوا ميٍستػىٍولً  ُتى السَّوىاًحلى ًمٍن النَّصىارىل كى٦تٍَّن كىافى ًّٔىا ًمنػٍهيٍم كىفػىتىحيوا أىٍيضنا أىٍرضى ًمٍصرى
دى كىمً  ٍن ذىًلكى عىلىيػٍهىا ٨تىٍوى ًمائػىيتىٍ سىنىةو كىاتػَّفىقيوا ىيٍم كىالنَّصىارىل فىجىاىىدىىيٍم اٍلميٍسًلميوفى حىىتَّ فػىتىحيوا اٍلًببلى
يىاًر اٍلًمٍصرًيًَّة كىالشَّاًميًَّة. مثيَّ إفَّ التَّتىارى مىا دىخىليوا ـً بًالدّْ ٍسبلى ـً  التَّارًيًخ انٍػتىشىرىٍت دىٍعوىةي اإٍلً دى اإٍلًٍسبلى ًببلى

ادى كىغىيػٍرىهي ًمٍن ميليوًؾ اٍلميٍسًلًمُتى إالَّ ٔتيعىاكىنىًتًهٍم كىميؤى  ًليفىةى بػىٍغدى كيو كىقػىتػىليوا خى ازىرىهًتًٍم؛ فىًإفَّ مينىجّْمى ىيوالى
الطوسي " كىافى كىزًيرنا ٢تىيٍم باأل١توت كىىيوى الًَّذم أىمىرى بًقىٍتًل ا٠تٍىلًيفىًة  الًَّذم كىافى كىزًيرىىيٍم كىىيوى " النًَّصَتي 

ًء. كى٢تىيٍم " أىٍلقىابه " مىٍعريكفىةه ًعٍندى اٍلميٍسًلًمُتى تى  يىًة ىىؤيالى ًحدىةى " كىتىارىةن كىًبوالى ارىةن ييسىمٍَّوفى " اٍلمىبلى
ٍٝتىاًعيًليَّة " كتىارى  ةن ييسىمٍَّوفى " ييسىمٍَّوفى " اٍلقىرىاًمطىةى " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " اٍلبىاًطًنيَّةى " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " اإٍلً

ٍوفى " اٍلميحىمّْرىةى " كىىىًذًه اأٍلىٍٝتىاءي ًمنػٍهىا مىا يػىعيمُّهيٍم اٍلنيصىٍَتًيَّة " كىتىارىةن ييسىمٍَّوفى " ا٠ترمية " كىتىارىةن ييسىمَّ 
ٯتىافى يػىعيمُّ اٍلميٍسًلًمُتى كىلًبػىٍعًضًهٍم اٍسمه  ـى كىاإٍلً ٮتىيصُّوي:  كىًمنػٍهىا مىا ٮتىي ُّ بػىٍعضى أىٍصنىاًفًهٍم كىمىا أىفَّ اإٍلًٍسبلى

. كىشىرٍحي مىقىاًصًدًىٍم يىطيوؿي كىىيٍم كىمىا قىاؿى إمَّا لًنىسىًب كىًإمَّا ًلمىٍذىىًب كىًإمَّا لًبػى  لىدو كىًإمَّا لًغىٍَتً ذىًلكى
. كىحىًقيقىةي أىٍمرًًىٍم أىنػَّهيٍم الى يػي  ًبًهٍم الرٍَّفضي كىبىاًطنيوي اٍلكيٍفري اٍلمىٍحضي ٍؤًمنيوفى اٍلعيلىمىاءي ًفيًهٍم: ظىاًىري مىٍذىى

ميٍرسىًلُتى؛ الى بًنيوًح كىالى إبٍػرىاًىيمى كىالى ميوسىى كىالى ًعيسىى كىالى ٤تيىمَّدو صىلىوىاتي بًنىيبّْ ًمٍن ًمٍن اأٍلىنًٍبيىاًء كىالٍ 
ميوي عىلىٍيًهٍم أىٍٚتىًعُتى كىالى ًبشىٍيًء ًمٍن كيتيًب اللًَّو اٍلمينػىزَّلىًة؛ الى التػٍَّورىاًة كىالى اإٍل٧ًتًٍ  يًل كىالى اٍلقيٍرآًف. اللًَّو كىسىبلى

هىا عىلىى كفى بًأىفَّ لًٍلعىادلًى خىالًقنا خىلىقىوي؛ كىالى بًأىفَّ لىوي ًديننا أىمىرى بًًو كىالى أىفَّ لىوي دىارنا ٬تىٍزًم النَّاسى ًفيكىالى ييًقرُّ 
 أىٍعمىا٢تًًٍم غىيػٍرى ىىًذًه الدَّاًر.
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ًسفىًة الطًَّبيًعيُّْتى  اًىًب اٍلفىبلى نيوفى قػىٍو٢تىيٍم عىلىى مىذى نيونىوي عىلىى قػىٍوًؿ  كىىيٍم تىارىةن يػىبػٍ أىٍك اإل٢تيُت كىتىارىةن يػىبػٍ
ـً النُّبػيوَّ  . كى٭تىٍتىجُّوفى ًلذىًلكى ًمٍن كىبلى اًت: اٍلمىجيوًس الًَّذينى يػىٍعبيديكفى النُّورى كىيىضيمُّوفى إذلى ذىًلكى الرٍَّفضى

: }أىكَّؿي مىا خىلىقى اللَّوي اٍلعىٍقلي{  إمَّا بًقىٍوًؿ مىٍكذيكبو يػىنػٍقيليونىوي كىمىا يػىنػٍقيليوفى عىٍن النَّيبّْ  أىنَّوي قىاؿى
لىوي: كىاٟتٍىًديثي مىٍوضيوعه بًاتػّْفىاًؽ أىٍىًل اٍلًعٍلًم بًاٟتٍىًديًث؛ كىلىٍفظيوي " }إفَّ اللَّوى لىمَّا خىلىقى اٍلعىٍقلى فػىقىاؿى 

{ فػىييحىرّْفيوفى  لىٍفظىوي فػىيػىقيوليوفى " }أىكَّؿي مىا خىلىقى اللَّوي اٍلعىٍقلي{ أىٍقًبٍل فىأىقٍػبىلى. فػىقىاؿى لىوي: أىٍدًبٍر فىأىٍدبػىرى
ٍقلي. كىًإمَّا لًيػيوىاًفقيوا قػىٍوؿى اٍلميتػىفىٍلًسفىًة أىتٍػبىاًع أىرًٍسطيو يف أىفَّ أىكَّؿى الصَّاًدرىاًت عىٍن كىاًجًب اٍلويجيوًد ىيوى اٍلعى 

ٍن مىوىاًضًعًو كىمىا يىٍصنىعي أىٍصحىابي " رىسىاًئًل إٍخوىاًف الصَّفىا " فػىييحىرّْفيونىوي عى  بًلىٍفًظ ثىاًبتو عىٍن النَّيًبّْ 
ًتًهٍم. كىقىٍد دىخىلى كىًثَته ًمٍن بىاًطًلًهٍم عىلىى كىًثَتو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى كىرىاجى  عىلىٍيًهٍم  كى٨تىٍويىيٍم فىًإنػَّهيٍم ًمٍن أىًئمَّ

يًن؛ كىًإٍف كىانيوا الى يػيوىاًفقيونػىهيٍم عىلىى حىىتَّ صىارى ذىًلكى يًف كيتيًب طىوىاًئفى ًمٍن  اٍلميٍنتىًسًبُتى إذلى اٍلًعٍلًم كىالدّْ
ٍلعيونىًة الَّيًت ييسىمُّونػىهىا " الدٍَّعوىةى ا٢ٍتى  ًء ٢تىيٍم يف إٍظهىاًر دىٍعوىهًتًٍم اٍلمى اًديىةى " أىٍصًل كيٍفرًًىٍم؛ فىًإفَّ ىىؤيالى

ًغ اأٍلىٍكربىً دىرىجىاته ميتػىعىدّْدىةه كىييسىمُّو  غى اأٍلىٍكبػىرى كىالنَّاميوسى اأٍلىٍعظىمى " كىمىٍضميوفي اٍلبىبلى فى النػّْهىايىةى " اٍلبىبلى
؛ كىااًلٍسًتٍهزىاءي بًًو كىٔتىٍن ييًقرُّ بًًو حىىتَّ قىٍد يىٍكتيبي أىحىديىيٍم اٍسمى اللًَّو يًف أى  ٍسفىًل جىٍحدي ا٠تٍىاًلًق تػىعىاذلى

ضنا جىٍحدي شىرىائًًعًو كىًديًنًو كىمىا جىاءى بًًو اأٍلىنًٍبيىاءي كىدىٍعوىل أىنػَّهيٍم كىانيوا ًمٍن ًجٍنًسًهٍم رًٍجًلًو كىًفيًو أىيٍ 
طىلىًبهىا حىىتَّ قيًتلى كى٬تىٍعىليوفى ٤تيىمَّدنا  طىالًًبُتى لًلرّْئىاسىًة فىًمنػٍهيٍم ًمٍن أىٍحسىنى يف طىلىًبهىا كىًمنػٍهيٍم مىٍن أىسىاءى يف 

ًة كىميو  سىى ًمٍن اٍلًقٍسًم اأٍلىكًَّؿ كى٬تىٍعىليوفى اٍلمىًسيحى ًمٍن اٍلًقٍسًم الثَّاشل. كىًفيًو ًمٍن ااًلٍسًتٍهزىاًء بًالصَّبلى
 كىسىائًًر اٍلفىوىاًحًش: مىا يىطيوؿي كىٍصفيوي 

ٍم . كى٢تىي كىالزَّكىاًة كىالصٍَّوـً كىاٟتٍىجّْ كىًمٍن ٖتىًٍليًل ًنكىاًح ذىكىاًت اٍلمىحىارًـً
ًد اٍلميٍسًلًمُتى الَّيًت يىٍكثػيري فً  يهىا إشىارىاته كى٥تيىاطىبىاته يػىٍعًرؼي ًّٔىا بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا. كىىيٍم إذىا كىانيوا يف ًببلى

ثػيريكا فىًإنَّوي يػىٍعرًفػيهيٍم عىامَّةي ا ٯتىاًف فػىقىٍد ٮتىٍفىٍوفى عىلىى مىٍن الى يػىٍعرًفػيهيٍم كىأىمَّا إذىا كى لنَّاًس فىٍضبلن عىٍن أىٍىلي اإٍلً
 خىاصًَّتًهٍم.

تػيهيٍم؛ كىالى ٬تىيوزي أىٍف يػىٍنًكحى الرَّ  ًء الى ٕتىيوزي مينىاكىحى جيلي كىقىٍد اتػَّفىقى عيلىمىاءي اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى أىفَّ ىىؤيالى
تًًو ًمنػٍهيٍم كىالى يػىتػىزىكَّجى ًمنػٍهيٍم اٍمرىأىةن كىالى تػيبىاحي ذىبىاًئحيهيٍم. كىأى  ًتًهٍم " فىًفيًو مىٍوالى مَّا " اٞتٍينٍبي اٍلمىٍعميوؿي بًًإنٍػفىحى

ًة الفرنج  ًة اٍلمىجيوًس؛ كىذىبًيحى ًإنٍػفىحىًة ذىبًيحى ٍيتىًة كىكى ًة اٍلمى ًف مىٍشهيورىاًف لًٍلعيلىمىاًء كىسىائًًر إنٍػفىحى الًَّذينى قػىٍوالى
بىاًئحى. فىمىٍذىىبي  لُّ  يػيقىاؿي عىنػٍهيٍم إنػَّهيٍم الى ييذىكُّوفى الذَّ ًنيفىةى كىأىٍٛتىد يف إٍحدىل الرّْكىايػىتػىٍُتً أىنَّوي ٭تًى أىِّب حى
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نٍػفىحىةى الى ٘تىيوتي ٔتىٍوًت الٍ  ا اٍلقىٍوًؿ؛ أًلىفَّ اإٍلً ٍيتىًة طىاًىرىةه عىلىى ىىذى ا اٞتٍينٍبي؛ أًلىفَّ إنٍػفىحىةى اٍلمى بىًهيمىًة ىىذى
قىاةي اٍلًوعىاًء النًَّجًس يًف اٍلبىاًطنً  . كىمىٍذىىبي مىاًلكو كىالشَّاًفًعيّْ كىأىٍٛتىد يًف الرّْكىايىًة  كىميبلى الى يػينىجّْسي

ٍيتىًة كىإًنٍػفىحى  ى اٍلمى سىةه؛ أًلىفَّ لىنبى ًء ٧تًى نٍػفىحىةى ًعٍندى ىىؤيالى سه أًلىفَّ اإٍلً ا اٞتٍينٍبى ٧تًى تػىهىا ًعٍندىىيٍم اأٍليٍخرىل أىفَّ ىىذى
. كىمىٍن الى تػيؤٍكىلي ذىبًيحى  سه ٍيتىًة. كىكيلّّ ًمٍن أىٍصحىاًب اٍلقىٍولىٍُتً ٭تىٍتىجُّ بًآثىاًر يػىنػٍقيليهىا ٧تًى بًيحىتيوي كىاٍلمى تيوي فىذى

 اشل عىٍن الصَّحىابىًة فىأىٍصحىابي اٍلقىٍوًؿ اأٍلىكًَّؿ نػىقىليوا أىنػَّهيٍم أىكىليوا جينٍبى اٍلمىجيوًس. كىأىٍصحىابي اٍلقىٍوًؿ الثَّ 
ًذًه مىٍسأىلىةي اٍجًتهىادو؛ لًٍلميقىلًّْد أىٍف يػيقىلّْدى نػىقىليوا أىنػَّهيٍم أىكىلي  وا مىا كىانيوا يىظينُّوفى أىنَّوي ًمٍن جينٍبً النَّصىارىل. فػىهى

ًبًس اٍلمىجيوًس  ًبسيهيٍم " فىكىأىكىاشل اٍلمىجيوًس كىمىبلى ًد اٍلقىٍولىٍُتً. كىأىمَّا " أىكىانًيهٍم كىمىبلى عىلىى مىٍن يػيٍفيًت بًأىحى
اًىًب اأٍلىًئمًَّة. كىالصًَّحيحي يف ذىًلكى أىفَّ أىكىانًيػىهيٍم الى تيٍستػىٍعمىلي إالَّ بػىٍعدى غىٍسًلهىا؛ فىإً مىا  فَّ عيًرؼى ًمٍن مىذى

ًبذىًلكى  سي ذىبىاًئحىهيٍم مىٍيتىةه فىبلى بيدَّ أىٍف ييًصيبى أىكىانًيػىهيٍم اٍلميٍستػىٍعمىلىةى مىا يىٍطبيخيونىوي ًمٍن ذىبىاًئًحًهٍم فػىتػىٍنجي 
ً فىأىمَّا اٍْلنًيىةي الَّيًت الى يػىٍغًلبي عىلىى الظَّنّْ كيصيوؿي النَّجىاسىًة إلىيػٍهىا فػىتيٍستػىٍعمىلي ًمٍن غىٍَتً غىٍسلو كىآنً  يىًة اللَّنبى

ً ًفيهىا كىقىٍد تػىوىضَّ  أى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب الَّيًت الى يىضىعيوفى ًفيهىا طىًبيخىهيٍم أىٍك يػىٍغًسليونػىهىا قػىٍبلى كىٍضًع اللَّنبى
  كىالى ٬تىيوزي دىفٍػنػيهيٍم يًف . ًتًو بًالشَّكّْ ًتًو دلٍى ٭تيٍكىٍم بًنىجىاسى  ًمٍن جىرًَّة نىٍصرىانًيَّةو. فىمىا شيكَّ يًف ٧تىىاسى

عىٍن  اذلى نػىهىى نىًبيَّوي مىقىاًبًر اٍلميٍسًلًمُتى كىالى ييصىلَّى عىلىى مىٍن مىاتى ًمنػٍهيٍم؛ فىًإفَّ اللَّوى سيٍبحىانىوي كىتػىعى 
ًة كىالزَّكىاًة كى  ًة عىلىى اٍلمينىاًفًقُتى: كىعىٍبًد اللًَّو اٍبن أِّب كى٨تىٍوًًه؛ كىكىانيوا يػىتىظىاىىريكفى بًالصَّبلى الصّْيىاـً الصَّبلى

؛  ـً ٍسبلى لىًكٍن ييًسرُّكفى ذىًلكى فػىقىاؿى اللَّوي: كىاٞتًٍهىاًد مىعى اٍلميٍسًلًمُتى؛ كىالى ييٍظًهريكفى مىقىالىةن ٗتيىاًلفي ًدينى اإٍلً
ا كىالى تػىقيٍم عىلىى قػىرٍبًًه إنػَّهيٍم كىفىريكا بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىمىاتي  وا كىىيٍم }كىالى تيصىلّْ عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيٍم مىاتى أىبىدن

قىًة كىالنػّْفىاؽً  ًء الًَّذينى ىيٍم مىعى الزٍَّندى  ييٍظًهريكفى اٍلكيٍفرى كىاإٍلًٟتٍىادى. فىاًسقيوفى{ فىكىٍيفى ًّٔىؤيالى

بىائًرً  ًء يًف ثػيغيوًر اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك حيصيوهًنًٍم أىٍك جيٍنًدًىٍم فىًإنَّوي ًمٍن اٍلكى ـي ًمٍثًل ىىؤيالى ا  كىىيوى كىأىمَّا اٍسًتٍخدى
ئىابى لًرىٍعًي اٍلغىنىًم؛ فىًإنػَّهيٍم ًمٍن أىغى  ـي الذّْ  شّْ النَّاسً ٔتىٍنزًلىًة مىٍن يىٍستىٍخًد

ٍكلىًة كىىيٍم شىرّّ ًمٍن  ًة أيميورًًىٍم كىىيٍم أىٍحرىصي النَّاًس عىلىى فىسىاًد اٍلمىٍملىكىًة كىالدَّ لًٍلميٍسًلًمُتى كىًلويالى
: إمَّا مىعى أىًمًَت اٍلعى  اًمًر الًَّذم يىكيوفي يًف اٍلعىٍسكىًر؛ فىًإفَّ اٍلميخىاًمرى قىٍد يىكيوفي لىوي غىرىضه ٍسكىًر كىًإمَّا اٍلميخى
ًء مىعى اٍلًملًَّة كىنىًبيػّْهىا كىًديًنهىا كىميليوًكهىا؛ كىعيلىمىاًئهىا كىعىامًَّتهىا كىخىاصًَّتهىا . كىىىؤيالى كىىيٍم أىٍحرىصي  مىعى اٍلعىديكّْ
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رلّْ اأٍلىٍمًر كىًإٍخرىاًجًهٍم النَّاًس عىلىى تىٍسًليًم اٟتٍيصيوًف إذلى عىديكّْ اٍلميٍسًلًمُتى كىعىلىى إٍفسىاًد اٞتٍيٍنًد عىلىى كى 
ًة اأٍليميوًر قىٍطعيهيٍم ًمٍن دىكىاًكيًن اٍلميقىاتًلىًة فىبلى يػيتػٍرىكيوفى يًف ثػىٍغرو  كىالى يًف عىٍن طىاعىًتًو. كىاٍلوىاًجبي عىلىى كيالى

ـى بىدى٢تىيٍم مى  اًمًو ًمٍن الرّْجىاًؿ غىٍَتً ثػىٍغرو؛ فىًإفَّ ضىرىرىىيٍم يف الثػٍَّغًر أىشىدُّ كىأىٍف يىٍستىٍخًد ٍن ٭تىٍتىاجي إذلى اٍسًتٍخدى
ـً كىعىلىى النٍُّصًح لًلًَّو كىلًرىسيولًًو كىأًلىًئمًَّة اٍلميٍسًلًمُتى كىعىامًَّتًهٍم؛ بىٍل إذىا كىافى  اٍلمىٍأميوًنُتى عىلىى ًديًن اإٍلًٍسبلى

ـي مىٍن يػىغيشُّوي كىًإٍف كىافى مي  ٍسًلمنا فىكىٍيفى ٔتىٍن يػىغيشُّ اٍلميٍسًلًمُتى كيلَّهيٍم كىالى ٬تىيوزي كىرلُّ اأٍلىٍمًر الى يىٍستىٍخًد
اًؿ ًًٍّٔم كىجىبى عىلىيٍ  ا اٍلوىاًجًب مىعى اٍلقيٍدرىًة عىلىٍيًو بىٍل أىمُّ كىٍقتو قىدىرى عىلىى ااًلٍستًٍبدى ًو لىوي تىٍأًخَتي ىىذى

. كىأىمَّا إذىا ايٍستيٍخًدميوا كىعىًمليوا اٍلعىمىلى  اٍلمىٍشريكطى عىلىٍيًهٍم فػىلىهيٍم إمَّا اٍلميسىمَّى كىًإمَّا أيٍجرىةي اٍلًمٍثًل  ذىًلكى
ا كىجىبىٍت  . فىًإٍف كىافى اٍلعىٍقدي صىًحيحنا كىجىبى اٍلميسىمَّى كىًإٍف كىافى فىاًسدن أًلىنػَّهيٍم عوقدكا عىلىى ذىًلكى

اميهيٍم ًمٍن  زًمىًة فىًهيى ًمٍن ًجٍنًس اٞتٍىعىالىًة اٞتٍىائًزىًة؛  ًجٍنسً أيٍجرىةي اٍلًمٍثًل كىًإٍف دلٍى يىكيٍن اٍسًتٍخدى اإٍلًجىارىًة البلَّ
ًلًهٍم. فىإً  اميهيٍم فىاٍلعىٍقدي عىٍقده فىاًسده فىبلى يىٍستىًحقُّوفى إالَّ ًقيمىةى عىمى ًء الى ٬تىيوزي اٍسًتٍخدى ٍف دلىٍ لىًكنَّ ىىؤيالى

  شىٍيءى ٢تىيٍم؛ لىًكٍن ًدمىاؤيىيٍم كىأىٍموىا٢تييٍم ميبىاحىةه.يىكيونيوا عىًمليوا عىمىبلن لىوي ًقيمىةه فىبلى 

ميوا شىرًيعىةى كىًإذىا أىٍظهىريكا التػٍَّوبىةى فىًفي قػىبيو٢ًتىا ًمنػٍهيٍم نًزىاعه بػىٍُتى اٍلعيلىمىاًء؛ فىمىٍن قىًبلى تػىٍوبػىتػىهيٍم إذىا اٍلتػىزى 
ـً أىقػىرَّ أىٍموىا٢تىيٍم عىلىٍيًهٍم. كىمىنٍ  ٍسبلى دلٍى يػىٍقبػىٍلهىا دلٍى تػينػٍقىٍل إذلى كىرىثىًتًهٍم ًمٍن ًجٍنًسًهٍم؛ فىًإفَّ مىا٢تىيٍم يىكيوفي  اإٍلً

ًبًهٍم ا ًء إذىا أيًخذيكا فىًإنػَّهيٍم ييٍظًهريكفى التػٍَّوبىةى؛ أًلىفَّ أىٍصلى مىٍذىى لتًَّقيَّةي فػىٍيئنا لًبػىٍيًت اٍلمىاًؿ؛ لىًكنَّ ىىؤيالى
. فىالطَّرًيقي يف ذىًلكى أىٍف ٭تيٍتىاطى يف أىٍمرًًىٍم كىًكٍتمىافي أىٍمرًًىٍم كىفً  يًهٍم مىٍن يػيٍعرىؼي كىًفيًهٍم مىٍن قىٍد الى يػيٍعرىؼي

ًح كىالى أىٍف يىكيونيوا ًمٍن اٍلميقىاتًلىًة كىيػىٍلزىمي  وفى شىرىائًعى فىبلى يػيتػٍرىكيوفى ٣تيٍتىًمًعُتى كىالى ٯتيىكَّنيوفى ًمٍن ٛتىًٍل السّْبلى
ٍسبلى  ـً كى٭تيىاؿي اإٍلً ٍسبلى نػىهيٍم ًمٍن يػيعىلّْميهيٍم ًدينى اإٍلً : ًمٍن الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمًس كىًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف. كىيػيتػٍرىؾي بػىيػٍ  ـً

نػىهيٍم كىبػىٍُتى ميعىلًّْمًهٍم. فىًإفَّ أىبىا بىٍكرو الصّْدّْيقى  ًة كىسىائًرى الصَّحىابىًة لىمَّا ظىهىريكا عىلىى أىٍىًل الرّْدَّ  بػىيػٍ
ًليفىةى كىجىاءيكا إلىٍيًو قىاؿى ٢تىيٍم الصّْدّْيقي: اٍختىاريكا إمَّا اٟتٍىٍربى اٍلميٍجًليىةى كىًإمَّا السٍّْلمى اٍلميٍخزًيىةى. قىاليو  ا: يىا خى

: تىدَّكي  ًذًه اٟتٍىٍربي اٍلميٍجًليىةي قىٍد عىرىفٍػنىاىىا فىمىا السٍّْلمي اٍلميٍخزًيىةي؟ قىاؿى نىا كىالى ًندّْم رىسيوًؿ اللًَّو ىى فَّ قػىٍتبلى
نىا ًمٍن أىٍموىالً  كيٍم يف النَّاًر كىنػيقىسّْمي مىا أىصىبػٍ نىا يف اٞتٍىنًَّة كىقػىٍتبلى كيٍم كىتىٍشهىديكفى أىفَّ قػىٍتبلى كيٍم كىتػىريدُّكفى قػىٍتبلى

حي كى٘تيٍ  ا٠تٍىٍيًل كىتػيتػٍرىكيوفى تػىتًَّبعيوفى  نػىعيوفى ًمٍن ريكيوبً مىا أىصىٍبتيٍم ًمٍن أىٍموىالًنىا كىتػينػٍزىعي ًمٍنكيٍم اٟتٍىلىقىةي كىالسّْبلى
ًليفىةى رىسيولًًو كىاٍلميٍؤًمنػىٍُتً أىٍمرنا بػىٍعدى رًدًَّتكيٍم. فػىوىافػىقىوي الصَّحى  ًبًل حىىتَّ يػىرىل اللَّوي خى ابىةي يًف أىٍذنىابى اإٍلً
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؛ إالَّ يف تىٍضًمًُت قػىتػٍلىى اٍلميٍسًلًمُتى فىًإفَّ عيمى  ًبيًل  رى ٍبنى ا٠تٍىطَّاًب ذىًلكى ًء قيًتليوا يف سى قىاؿى لىوي: ىىؤيالى
 . اءي فىبلى ًديىةى ٢تىيٍم فىاتػَّفىقيوا عىلىى قػىٍوًؿ عيمىرى يًف ذىًلكى ا اللًَّو فىأيجيوريىيٍم عىلىى اللًَّو. يػىٍعًٍت ىيٍم شيهىدى كىىىذى

مًَّة اٍلعيلىمىاًء كىاىلًَّذم تػىنىازىعيوا ًفيًو تػىنىازىعى ًفيًو اٍلعيلىمىاءي. الًَّذم اتػَّفىقى الصَّحىابىةي عىلىٍيًو ىيوى مىٍذىىبي أىئً 
لىٍيًو فىمىٍذىىبي أىٍكثىرًًىٍم أىفَّ مىٍن قػىتػىلىوي اٍلميٍرتىدُّكفى اٍلميٍجتىًمعيوفى اٍلميحىارًبيوفى الى ييٍضمىني؛ كىمىا اتػَّفىقيوا عى 

ًنيفىةى كىأىٍٛتى  د يف إٍحدىل الرّْكىايػىتػىٍُتً. كىمىٍذىىبي الشَّاًفًعيّْ كىأىٍٛتىد يف الرّْكىايىًة آًخرنا كىىيوى مىٍذىىبي أىِّب حى
ا الًَّذم فػىعىلىوي الصَّحىابىةي بًأيكلىًئكى اٍلميٍرتىدّْينى بػىٍعدى عىٍوًدًىٍم إذلى  . فػىهىذى ـً اأٍليٍخرىل ىيوى اٍلقىٍوؿي اأٍلىكَّؿي  اإٍلًٍسبلى

ًح كىالدّْرًٍع يػيٍفعىلي ٔتىٍن أىٍظهىرى اإٍلًسٍ  ـى كىالتػٍُّهمىةي ظىاًىرىةه ًفيًو فػىييٍمنىعي أىٍف يىكيوفى ًمٍن أىٍىًل ا٠تٍىٍيًل كىالسّْبلى بلى
ـً الَّيًت تػىٍلبىسيهىا اٍلميقىاتًلىةي كىالى يػيتػٍرىؾي يف اٞتٍيٍنًد مىٍن يىكيوفي يػىهيوًديِّا كىالى نىٍصرىانًيِّا. كىيػيٍلزىميوفى شى  رىاًئعى اإٍلًٍسبلى

٢تًًٍم كىأىٍظهىرى التػٍَّوبىةى أيٍخًر حى  جى عىنػٍهيٍم ىتَّ يىٍظهىرى مىا يػىٍفعىليونىوي ًمٍن خىٍَتو أىٍك شىرٍّ كىمىٍن كىافى ًمٍن أىًئمًَّة ضيبلَّ
. فىًإمَّا أىٍف يػىٍهًديىوي اللَّوي تػىعىاذلى  ًد اٍلميٍسًلًمُتى الَّيًت لىٍيسى ٢تىيٍم ًفيهىا ظيهيوره كىًإمَّا أىٍف ٯتىيوتى كىسييػّْرى إذلى ًببلى
ًء كىًإقىامىةى اٟتٍيديكًد عىلىٍيًهمٍ  ًمٍن أىٍعظىًم  عىلىى نًفىاًقًو ًمٍن غىٍَتً مىضىرَّةو لًٍلميٍسًلًمُتى. كىالى رىٍيبى أىفَّ ًجهىادى ىىؤيالى

ًمُتى ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل الطَّاعىاًت كىأىٍكربىً اٍلوىاًجبىاًت كىىيوى أىٍفضىلي ًمٍن ًجهىاًد مىٍن الى يػيقىاًتلي اٍلميٍسلً 
ًء ًمٍن ًجٍنًس ًجهىاًد اٍلميٍرتىدّْينى كىالصّْدّْيقي  كىسىائًري الصَّحىابىًة بىدىءيكا ًّتًهىاًد  اٍلًكتىاًب؛ فىًإفَّ ًجهىادى ىىؤيالى
ءً  ًد  اٍلميٍرتىدّْينى قػىٍبلى ًجهىاًد اٍلكيفَّاًر ًمٍن أىٍىل اٍلًكتىاًب؛ فىًإفَّ ًجهىادى ىىؤيالى ًحٍفظه ًلمىا فيًتحى ًمٍن ًببلى

ٍىًل اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍف يىٍدخيلى ًفيًو مىٍن أىرىادى ا٠ٍتيريكجى عىٍنوي. كىًجهىادى مىٍن دلٍى يػيقىاتًٍلنىا ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأى 
ـه عىلىى الرّْ  يًن. كىًحٍفظي رىٍأًس اٍلمىاًؿ ميقىدَّ ًء عىلىى اٍلًكتىاًب ًمٍن زًيىادىًة إٍظهىاًر الدّْ ٍبًح. كىأىٍيضنا فىضىرىري ىىؤيالى

ًء ًمٍن ًجٍنًس ضىرىًر مىٍن يػيقىاًتلي اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن  ؛ بىٍل ضىرىري ىىؤيالى اٍلميٍسًلًمُتى أىٍعظىمي ًمٍن ضىرىًر أيكلىًئكى
يًن عىلىى كىًثَتو ًمٍن النَّاًس أىشى  دُّ ًمٍن ضىرىًر اٍلميحىارًًبُتى ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل اٍلًكتىاًب كىضىرىريىيٍم يف الدّْ

بي عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو أىٍف يػىقيوـى يف ذىًلكى ًْتىسىًب مىا يػىٍقًدري عىلىٍيًو ًمنٍ   اٍلميٍشرًًكُتى كىأىٍىًل اٍلًكتىاًب. كى٬تًى
لُّ أًلىحىًد أىٍف يىٍكتيمى مىا يػىٍعرًفيوي ًمٍن أىٍخبىارًًىٍم؛ بىٍل يػيفٍ  ًشيهىا كىييٍظًهريىىا لًيػىٍعًرؼى اٍلوىاًجًب فىبلى ٭تًى

لُّ أًلىحىًد أىٍف يػيعىاًكنػىهيٍم عىلىى بػىقىائًًهٍم يف اٞتٍيٍنًد كا١تستخدمُت كىالى   اٍلميٍسًلميوفى حىًقيقىةى حىا٢تًًٍم كىالى ٭تًى
ًد السُّكيوتي عىٍن اٍلًقيىاـً عىلىٍيًهٍم ٔتىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي. كىالى  لُّ أًلىحى ًد أىفَّ يػىنػٍهىى عىٍن ٭تًى لُّ أًلىحى  ٭تًى

ا ًمٍن أىٍعظىًم أىبٍػوىاًب اأٍلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي  عىٍن اٍلميٍنكىًر اٍلًقيىاـً ٔتىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي؛ فىًإفَّ ىىذى



 
 

216 

؛ كىقىٍد قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى لً  }يىا أىيػُّهىا النَّيبُّ جىاًىًد اٍلكيفَّارى  نىًبيًّْو كىاٞتًٍهىاًد يف سىًبيًل اللًَّو تػىعىاذلى
ًء الى ٮتىٍريجيوفى عىٍن اٍلكيفَّاًر كىاٍلمينىاًفًقُتى. كىاٍلميعىاًكفي عىلىى   كىفّْ كىاٍلمينىاًفًقُتى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهٍم{ كىىىؤيالى

ٍمكىاًف لىوي ًمٍن اأٍلىٍجًر  ايىًتًهٍم ًْتىسىًب اإٍلً ؛ فىًإفَّ شىرًّْىٍم كىًىدى كىالثػَّوىاًب مىا الى يػىٍعلىميوي إالَّ اللَّوي تػىعىاذلى
ايػىتػيهيٍم؛ كىمىا قىاؿى اللَّوي  يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس{  اٍلمىٍقصيودى بًاٍلقىٍصًد اأٍلىكًَّؿ ىيوى ًىدى تػىعىاذلى }كيٍنتيٍم خى

يػٍرى النَّاًس لًلنَّاًس تى  ـى. قىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى كيٍنتيٍم خى ًسًل حىىتَّ تيٍدًخليوىيٍم اإٍلًٍسبلى ٍأتيوفى ًًٍّٔم يف اٍلقيييوًد كىالسَّبلى
ايىةي اٍلًعبىاًد ًلمىصىاًلًح اٍلمىعى  اًش فىاٍلمىٍقصيودي بًاٞتًٍهىاًد كىاأٍلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي عىٍن اٍلميٍنكىًر: ًىدى

ا ٍمكىاًف فىمىٍن ىىدى نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة كىمىٍن دلٍى يػىٍهتىًد كىفَّ اللَّوي ضىرىرىهي كىاٍلمىعىاًد ًْتىسىًب اإٍلً هي اللَّوي سىًعدى يًف الدُّ
اًؿ كىمىا عىٍن غىٍَتًًه. كىمىٍعليوـه أىفَّ اٞتًٍهىادى كىاأٍلىٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ. كىالنػٍَّهيى عىٍن اٍلميٍنكىًر: ىيوى أىٍفضىلي اأٍلىٍعمى 

{ " " }رىٍأسي اأٍلىٍمًر اإٍلً  قىاؿى  ًبيًل اللًَّو تػىعىاذلى ةي كىذيٍركىةي سىنىاًمًو اٞتًٍهىادي يًف سى ـي كىعىميوديهي الصَّبلى ٍسبلى
: }إفَّ يف اٞتٍىنًَّة لىًمائىةي دىرىجىةو مىا بػىٍُتى الدَّرىجىًة إذلى الدَّرىجىًة كىمىا بػىٍُتى  كىيف الصًَّحيًح عىٍنوي  أىنَّوي قىاؿى
" }رًبىاطي يػىٍوـو  :أىعىدَّىىا اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ لًٍلميجىاًىًدينى يف سىًبيًلًو{ " كىقىاؿى  السَّمىاًء إذلى اأٍلىٍرضً 

ا كىجىرىل عىلى  يػٍره ًمٍن ًصيىاـً شىٍهرو كىًقيىاًمًو{ " كىمىٍن مىاتى ميرىاًبطنا مىاتى ٣تيىاًىدن ًبيًل اللًَّو خى لىةو يف سى ٍيًو كىلىيػٍ
:  عىمىليوي كىأيٍجرًمى عىلىٍيوً  رًٍزقيوي ًمٍن اٞتٍىنًَّة كىأىًمنى اٍلًفتػٍنىةى. كىاٞتًٍهىادي أىٍفضىلي ًمٍن اٟتٍىجّْ كىاٍلعيٍمرىًة كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

ًبيًل }أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى اٟتٍىاجّْ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً كىمىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىجىاىىدى يًف   سى
كا يًف للًَّو الى يىٍستػىويكفى ًعٍندى اللًَّو كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى{ }الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىدي ا

ًبيًل اللًَّو بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم أىٍعظىمي دىرىجىةن ًعٍندى اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىائًزيكفى{ }يػيبىشّْريىي  ٍم رىبػُّهيٍم ًبرىٍٛتىةو سى
ا إفَّ اللَّوى ًعٍندىهي أىٍجره عىًظيمه{ .  ًمٍنوي كىًرٍضوىافو كىجىنَّاتو ٢تىيٍم ًفيهىا نىًعيمه ميًقيمه{ }خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدن

ٍلًقًو سىيًّْدنىا ٤تيىمَّ  ميوي عىلىى خىٍَتً خى تيوي كىسىبلى دو كىعىلىى آلًًو كىصىٍحًبًو كىاٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىصىبلى
 [.ُْٓ: ّٓ" ]مج الفتاكل: أىٍٚتىًعُتى.
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 جرائم النصيرية بحق أىل السنة والجماعة

كمن جرائم النصَتية ما قاـ بو النصَتم ا٠تبيث تيمورلنك، حيث جاء ّتيوش ال ييعرؼ 
  ب.كاعمل بأىلها القتل كالنه ،ىػِِٖعلى بغداد كحلب كالشاـ عاـ مقدارىا كاستوذل 

كىيًف ىىًذًه السَّنىًة خىرىجىًت النُّصىٍَتًيَّةي عىًن الطَّاعىًة، قاؿ ابن كثَت رٛتو ا يف البداية كالنهاية: "
ًليُّ دًَّعي أىنَّوي عى فىأىقىاميوا ًمٍن بػىٍيًنًهٍم رىجيبلن ٝتىٍَّوهي ٤تيىمَّدى ٍبنى اٟتٍىسىًن اٍلمىٍهًدمَّ اٍلقىاًئمى بًأىٍمًر اللًَّو، كىتىارىةن يى 

أىنَّوي  ٍبني أىِّب طىاًلبو فىاًطري السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض، تػىعىاذلى اللَّوي عىمَّا يػىقيوليوفى عيليوِّا كىًبَتنا، كىتىارىةن يىدًَّعي
ًد، كىصىرَّحى ًبكيٍفًر اٍلميٍسًلًمُتى، كىأىفَّ النُّصىٍَتًيَّةى عىلىى ، كىاٍحتػىوىل  ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو صىاًحبي اٍلًببلى اٟتٍىقّْ

ى ًلكيلّْ ًإٍنسىافو ًمنػٍهيٍم تػىٍقًدمى  ًؿ، كىعىُتَّ ا الرَّجيلي عىلىى عيقيوًؿ كىًثَتو ًمٍن ًكبىاًر النُّصىٍَتًيًَّة الضُّبلَّ ، ىىذى ةى أىٍلفو
دنا كىًثَتىةن، كىنًيىابىةى قػىٍلعىةو، كىٛتىىليوا عىلىى مىًدينىةً  بػىلىةى، فىدىخىليوىىا، كى  كىًببلى ٍلقنا ًمٍن أىٍىًلهىا، كىخىرىجيوا جى قػىتػىليوا خى

خىٍُتً، ًمنػٍهىا يػىقيوليوفى: الى إًلىوى ًإالَّ عىًليّّ، كىالى ًحجىابى ًإالَّ ٤تيىمَّده، كىالى بىابى ًإالَّ سىٍلمىافي، كىسىبُّوا الشَّيٍ 
مىاهي، كىاسيٍلطىانىاهي، كىاأىًمَتىاهي، فػىلى  ٍم يىكيٍن ٢تىيٍم يػىٍومىًئذو نىاًصره كىالى ميٍنًجده، كىصىاحى أىٍىلي اٍلبػىلىًد: كىاًإٍسبلى

ا الضَّاؿُّ تًٍلكى اأٍلىٍموىاؿى فػىقىسَّمىهىا  عىلىى كىجىعىليوا يػىٍبكيوفى كىيػىتىضىرَّعيوفى ًإذلى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، فىجىمىعى ىىذى
ٍم: دلٍى يػىٍبقى لًٍلميٍسًلًمُتى ذًٍكره كىالى دىٍكلىةه، كىلىٍو دلٍى يػىٍبقى أىٍصحىابًًو كىأىتٍػبىاًعًو، قػىبَّحىهيمي اللَّوي أىٍٚتىًعُتى، كىقىاؿى ٢تىي 
دى كيلَّهىا. ًلٍكنىا اٍلًببلى  مىًعي ًسوىل عىشىرىًة نػىفىرو لىمى

ًحُتى ًفيًو، كىأىمىرى أى  ًد: ًإفَّ اٍلميقىاٝتىىةى بًاٍلعيٍشًر الى غىيػٍري لًيػيرىغّْبى اٍلفىبلَّ ٍصحىابىوي كىنىادىل يف تًٍلكى اٍلًببلى
، كىكىانيوا يػىقيوليوفى ًلمىٍن أىسىريكهي ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى: قيٍل: الى ًإلى  وى ًإالَّ ًٓتىرىاًب اٍلمىسىاًجًد، كىاٗتّْىاًذىىا ٜتىَّارىاتو
، كىيىٍكتيبى لىكى فػى  ًيتي حىىتَّ ٭تىًٍقنى دىمىكى ٢تًىكى اٍلمىٍهًدمّْ الًَّذم ٭تيًٍيي كىٯتي ٍرمىافى. عىًليّّ، كىاٍسجيٍد إلًً
، فػىهىزىميوىيٍم، كىقػىتػىليوا ًمنػٍهيٍم خى  ٍلقنا كىًثَتنا، كىٕتىىهَّزيكا، كىعىًمليوا أىٍمرنا عىًظيمنا ًجدِّا، فىجيرّْدىٍت ًإلىٍيًهمي اٍلعىسىاًكري

اًديػىهيًم ًإذلى عىذىاًب كىٚتىِّا غىًفَتنا، كىقيًتلى اٍلمىٍهًدمُّ الًَّذم أىضىلَّهيٍم، كىىيوى يىكيوفي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ميقىدَّمى  هيٍم كىىى
: }كىًمنى النَّاًس مىٍن ٬تيىاًدؿي يًف اللًَّو بًغىٍَتً ًعٍلمو كىيػىتًَّبعي كيلَّ شىٍيطىافو مىرً  يدو كيًتبى السًَّعًَت، كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

ا هي فىأىنَّوي ييًضلُّوي كىيػىٍهًديًو ًإذلى عىذى " ]البداية كالنهاية: ..[ْ، ًَّت{ ]اٟتٍىٌج: ًب السَّعً عىلىٍيًو أىنَّوي مىٍن تػىوىالَّ
ُٖ :ُٖٔ.] 
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 كمن ىذه آّازر اليت يندل ٢تا جبُت التاريخ ما يلي :

قاـ اٞتيش ـ ُٖٓٗعلى يد الشيعة النصَتية : ففي عاـ  لبنان -مجزرة مدينة طرابلس
 مدينة طرابلس من كل جانب، كما حاصرت الطائرات ةحاطبإحافظ األسد بقيادة النصَتم 

اٟتربية النصَتية طريق البحر إذل ميناء طرابلس ، كبدأت مدفعية اٞتيش النصَتم بقصف مدينة 
ؿ يف طرابلس قرابة العشركف طرابلس السنية كأستمر القصف النصَتم على أىل السنة العيزٌ 

، حيث انصب على ا١تدينة أكثر من مليوف صاركخ كقذيفة ، ٦تا أدل إذل تدمَت نصف يومان 
لس ، كما َت تدمَت معظم الشوارع ، كأحاطت النار ٔتداخل ا١تدينة الربية كالبحرية مباشل طراب

 ا٠تارجي.كأنقطعت عن العادل 

دخلت قوات الكتائب  حيثـ ُٕٔٗيف عاـ  مجزرة مخيم تل الزعتر ومن المجازر
جة ىذه الصليبية ا١تاركنية  كارتكبت ٣تزرة رىيبة بالتعاكف مع النظاـ النصَتم ا١تلحد ، كانت نتي

 قتيل من أبناء السنة كعدة آالؼ من اٞترحى ، كديمر ا١تخيم بالكامل . َََٔآّزرة 

ـ تعرض الرئيس َُٖٗعلى يد الشيعة ففي عاـ  ومن المجازر مجزرة سجن تدمر
، فحمل شلة من قبل أحد عناصر حرسو ا٠تاصفا اغتياؿالنصَتم حافظ األسد إذل ٤تاكلة 
كاٞتماعة ، فأمر شقيقو رفعت كرئيس سرايا الدفاع يف ذلك  ا١تسئولية مباشرة ألىل السنة

، حيث  ٛت  كالية يفنزالء سجن تدمر الواقع يف بادية الشاـ ب انتقاميالوقت أف يقـو بعمل 
على السجناء  اموا بإلقاء القنابلفقكاف معظم السجناء من أىل ا٠تَت كالصبلح كاالستقامة. 

عليهم كىم يف زنزاناهتم حيث ماتوا عن آخرىم  لحةاألس، كفتح نَتاف من أبناء أىل السنة
اب مسلم من ٛتلة ش ََٕخبلؿ نصف ساعة حيث راح ضحية ىذه آّزرة أكثر من 

 .الشهادات العليا
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، ففي شهر آب عاـ على يد النصَتية ي مدينة حلبفومن المجازر مجزرة ىنانو 
ر القوات ا٠تاصة النصَتية ـ ، كيف صبيحة أكؿ أياـ عيد الفطر ا١تبارؾ أجربت عناصَُٖٗ

٣تموعة من سكاف منطقة ا١تشارقة على ا٠تركج مناز٢تم كحوانيتهم ، كأرغمت ا١تصلُت على 
ترؾ ا١تساجد ، كٚتعتهم يف مقربة ىنانو ، مث فتحت نَتاف األسلحة ا١تختلفة عليهم كأجهزت 

 بعد ذلك على اٞترحى منهم.

ـ حاصرت القوات َُٖٗعاـ  : ففي شهر آذار ومن المجازر مجزرة جسر الشغور
طائرة عمودية بلدة جسر الشغور  الواقعة يف ٤تافظة أدلب  ُٔا٠تاصة النصَتية كاليت ٛتلتها 

 َٓمنزال ك  َِمشاال ، ككجهت صوارٮتها كمدفعيتها ٨تو البيوت حيث ىيدـ يف ىذه آّزرة 
ىل السنة شخ  من أىل السنة كأعتقل ا١تئات من أبناء أ ََُحانوتا كما قيتل ٨تو 

يل باألطفاؿ كالنساء كاٞتماعة ، كقد استمرت ىذه آّزرة ثبلثة أياـ ٖتت القصف كالتمث
ناجوف من ىذه آّزرة حوادث كقعت فيها مثل شق جسم طفل صغَت ال ال، كركل كالشيوخ

 .ا١تشهد تهارين أماـ أمو اليت توفيت فور رؤيأشهر إذل شط ٔيتجاكز عمره 

ـ َُٖٗ، ففي صيف كخريف عاـ ت العفيفات في دمشقومنها نزع حجاب المسلما
قامت ا١تظليات النصَتيات التابعات ٞتيش السرايا النصَتم باالعتداء على النساء اجبات 

 .من على رؤكسهن يف شوارع ا١تدينة من أىل السنة كذلك بنزع اٟتجاب

جيش كحوصرت مدينة ٛتاة بقوات من  ـُِٖٗعاـ  ومن المجازر مجزرة مدينة حماة
ألف جندم ٦تا أدل إذل عزؿ ىذه ا١تدينة عن  ٓٓالسرايا حىت كصل عدد ىذه الوحدات إذل 

، كسد ٚتيع منافذىا كالطرؽ ا١تؤدية إليها ، كقطع ا١تاء كالكهرباء عنها فبدأت ايطة ّٔا ا١تدف
 تاكة.القوات النصَتية الشيعية تقصف ا١تنطقة ا١تعزكلة عن العادل ا٠تارجي ٔتختلف األسلحة الف

سوقان ٕتاريان تضم ا١تئات من  ُِ، كىدـ  ََُمسجد من أصل  ٖٖكقد َت تدمَت كىدـ 
حيان سكنيا ديمر  ُّمقابر على رؤكس األموات  ، ك  ٕابلت كالدكاكُت ، كما ىدمت 
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عائلة بكامل أفرادىا ، كاليت من بينها عائلة الكيبلشل اليت قيتل  ِٕتدمَتا كامبل ، كَت إبادة 
مركزا أمنيان لبلعتقاؿ كالتصفية لشباب أىل السنة . أسفرت  ُُشخ  ، كفيتح  َِٖمنها 

) أربعُت ألف( مسلم من أىل السنة كاٞتماعة ،  ََََْىذه اٞترٯتة مقتل ما يربو على 
شخ  آخرين يعتربكف إذل اْلف يف عداد ا١تفقودين ، بينما تشرد حوارل  َََُٓكاعتقاؿ 
، كبعض الببلد العربية األخرل آّاكرة كقيدرت ا٠تسائر رة ٢تاآّاك ألف مسلم يف ا١تدف  َُٓ

 مليوف دكالر . َٓٓا١تالية ْتوارل 
كىاىم ينتهجوف هنج أسبلفهم كىا ٨تن نشاىد ذلك بالصوت كالصورة كلكن ما من 

 ٣تيب فبل حوؿ كال قوة إال با العلي العظيم .
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 القسم الثالث : ال دروز :
لكنها دل تبث أف انتقلت إذل الشاـ كمن أشهر شخصيات كىو ا٠تليفة نشأت يف مصر 

ىػ كالذم تعتقد فيو الشيعة ّٕٓالفاطمي أبو ا١تنصور كا١تلقب بػ ) اٟتاكم بأمر ا ( كلد عاـ 
ك٦تا نسب إذل اٟتاكم بأمر ا أنو يف عاـ  -عياذا با تعاذل  –الدركز أف اإللو قد ٕتسد فيو 

، ٞتوامع كا١تساجد بسب أِّب بكر كعمر كعثماف كغَتىم من الصحابة ىػ كتب على آّٗ
كيذكر بعض ا١تؤرخُت كمنهم السيوطي أف اٟتاكم بأمر ا أمر  ىػ .ّٕٗمث عاد ك٤تاه يف عاـ 

الرعية إذا ذكره ا٠تطيب على منرب اٞتمعة أف يقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره ، 
على ا٠تصوص إذا قاموا خركا سجدا ككاف ىذا اٟتاكم بأمر كإحًتاما إلٝتو ككاف أىل مصر 

ا ، كثَت التلوف يف أقوالو كأفعالو .  ا جبارا عنيدا ، كشيطانا مريدن

ك٢تم مصحف يسمى ) ا١تنفرد بذاتو ( ، كيف ىذا ا١تصحف إستهزاء بشرائع اإلسبلـ ، كما 
، كىي رسالة أكثر من مائةكىي أف للشيعة الدركز رسائل مقدسة تسمى ) رسائل اٟتكمة ( ، 

 .، كإمامهم ّٔاء الدينمن تأليف اإلماـ الثاشل ٛتزة بن علي الزكزشل 

 كينكركف ،كالشيعة الدركز ينكركف ٚتيع األنبياء كالرسل كيلقبوهنم بالشياطُت كاألبالسة
ف باف . كما ال يؤمنوف ْتقيقة ا١تبلئكة كال باٞتن ، كإ٪تا يقولو اٞتنة كالنار ، كالثواب كالعقاب

 ا١تبلئكة ىم أتباع ا١تذىب الدرزم ، كالشياطُت ىم أتباع العقائد األخرل .

ٛتزة  -ُكذلك تعتقد الشيعة الدركز أف اٟتاكم بأمر ا  قد أرسل ٜتسة أنبياء ىم : 
كّٔاء الدين  -ٓأبو ا٠تَت .  -٤ْتمد الكلمة .  -ّاٝتاعيل  .   -ِبن علي الزكزشل . 

 السموقي .
لتزاكج من غَتىم ، ك٭ترموف تعدد الزكجات ، كإرجاع ا١تطلقة ، ك٭ترموف ا١ترأة كما ٭ترموف ا

 من ا١تَتاث ، كال يعًتفوف ْترمة األخ كاألخت من الرضاعة .
 .٫تا أبو بكر كعمر رضي ا عنهماكيقولوف: أف الفحشاء كا١تنكر 
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كاضح أىم ، تبُت لنا بشكل سالة يف معرفة سر ديانة الدركز(ر ك٢تم رسالة بعنواف )
 معتقدات ىذه الطائفة ا١تارقة ، كالرسالة كيتبت على طريقة السؤاؿ كاٞتواب كما يلي :

 .نعم بنعمة موالنا اٟتاكم سبحانو سؤاؿ : أدرزم أنت ؟ اٞتواب :
 .ثاؽ بعد موالنا ا٠تبلؽ ... كىكذاسؤاؿ : ما ىو الدرزم ؟  جواب : ىو الذم كتب ا١تي

 

سيًئلى رىًٛتىوي اللَّوي ف" كحٌرض على قتا٢تم، رىًٛتىوي اللَّو تيمية كلقد كٌفرىم شيخ اإلسبلـ ابن
:  عىٍن " الدٍُّرزًيًَّة " ك " اٍلنيصىٍَتًيَّة ": مىا حيٍكميهيٍم؟ تػىعىاذلى

لُّ أىٍكلي  ًء " الدٍُّرزًيَّةي " ك " اٍلنيصىٍَتًيَّة " كيفَّاره بًاتػّْفىاًؽ اٍلميٍسًلًمُتى الى ٭تًى : ىىؤيالى ذىبىاًئًحًهٍم  فىأىجىابى
ـً لىٍيسيوا ميسٍ  ًلًمُتى؛ كىالى كىالى ًنكىاحي ًنسىاًئًهٍم؛ بىٍل كىالى ييًقرُّكفى بًاٍٞتًٍزيىًة؛ فىًإنػَّهيٍم ميٍرتىدُّكفى عىٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى
كىالى كيجيوًب  يػىهيودى كىالى نىصىارىل الى ييًقرُّكفى ًبويجيوًب الصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمًس كىالى كيجيوًب صىٍوـً رىمىضىافى 
ٍيتىًة كىا٠تٍىٍمًر كىغىٍَت٫ًًتىا. كىًإٍف أىٍظهىريكا الشَّ  هىادىتػىٍُتً مىعى ىىًذًه اٟتٍىجّْ؛ كىالى ٖتىٍرصًًل مىا حىرَّـى اللَّوي كىرىسيوليوي ًمٍن اٍلمى

أىتٍػبىاعي أىِّب شيعىٍيبو ٤تيىمًَّد ٍبًن نىًصَتو  اٍلعىقىاًئًد فػىهيٍم كيفَّاره بًاتػّْفىاًؽ اٍلميٍسًلًمُتى. فىأىمَّا " اٍلنيصىٍَتًيَّة " فػىهيمٍ 
ًة الًَّذينى يػىقيوليوفى: إفَّ عىًليِّا إلىوه كىىيٍم يػىٍنشيديكفى:  كىكىافى ًمٍن اٍلغيبلى

 أىٍشهىدي أىٍف الى إلىوى إالَّ ... حيدرة اأٍلىنٍػزىعي اٍلبىًطُتي 

 ًمُتي كىالى ًحجىابى عىلىٍيًو إالَّ ... ٤تيىمَّده الصَّاًدؽي اأٍلى 

 كىالى طىرًيقى إلىٍيًو إالَّ ... سىٍلمىافي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي 

ٍيًم كىأىمَّا " الدٍُّرزًيَّةي " فىأىتٍػبىاعي ىشتكُت الدٍُّرزًمُّ؛ كىكىافى ًمٍن مىوىارل اٟتٍىاًكًم أىٍرسىلىوي إذلى أىٍىًل كىاًدم تػى 
ًيَّ  ـي " كى٭تىًٍلفيوفى بًًو كىىيٍم ًمٍن  ًة اٟتٍىاًكًم كىييسىمُّونىوي اللًَّو ٍبًن ثػىٍعلىبىةى فىدىعىاىيٍم إذلى إ٢تى " اٍلبىارًم اٍلعىبلَّ

ٍٝتىاًعيًليَّة اٍلقىائًًلُتى بًأىفَّ ٤تيىمَّدى ٍبنى إٍٝتىاًعيلى نىسىخى شىرًيعىةى ٤تيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو كىىيٍم أى  ٍعظىمي كيٍفرنا ًمٍن اإٍلً
ـً كى٤تيىرَّمىاتًًو كىىيٍم ًمٍن اٍلقىرىاًمطىًة اٍلغىالًيىًة يػىقيوليوفى بً  ًقدىـً اٍلعىادلًى كىًإٍنكىاًر اٍلمىعىاًد كىًإٍنكىاًر كىاًجبىاًت اإٍلًٍسبلى
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ًسفىةن اٍلبىاًطًنيًَّة الًَّذينى ىيٍم أىٍكفىري ًمٍن اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىميٍشرًًكي اٍلعىرىًب كىغىايػىتػيهيٍم أىٍف يىكيونيوا " فى  "  بلى
ًسفىًة كىاٍلمىجيوًس  عىلىى مىٍذىىًب أىرًٍسطيو كىأىٍمثىالًًو أىٍك " ٣تىيوسنا ". كىقػىٍو٢تييٍم ميرىكَّبه ًمٍن قػىٍوًؿ اٍلفىبلى

 كىييٍظًهريكفى التَّشىيُّعى نًفىاقنا. كىاىللَّوي أىٍعلىمي.

ـً  ٍسبلى  وىاًئفى ًمٍن " الدُّريكًز "رىدِّا عىلىى نػيبىذو ًلطى  :-رىًٛتىوي اللَّوي  -كىقىاؿى شىٍيخي اإٍلً

ًء ٦تَّا الى ٮتىٍتىًلفي ًفيًو اٍلميٍسًلميوفى؛ بىٍل مىٍن شىكَّ يًف كيٍفرًًىٍم فػىهيوى كىاًفره ًمثٍػليهيٍم؛ الى ىي  ٍم كيٍفري ىىؤيالى
أىٍكلي طىعىاًمًهٍم كىتيٍسِّبى  ٔتىٍنزًلىًة أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىالى اٍلميٍشرًًكُتى؛ بىٍل ىيٍم اٍلكىفىرىةي الضَّالُّوفى فىبلى يػيبىاحي 

مىا ثيًقفيوا؛ ًنسىاؤيىيٍم كىتػيٍؤخىذي أىٍموىا٢تييٍم. فىًإنػَّهيٍم زىنىاًدقىةه ميٍرتىدُّكفى الى تػيٍقبىلي تػىٍوبػىتػيهيٍم؛ بىٍل يػيٍقتػىليوفى أىيٍػنى 
اميهيٍم لًٍلًحرىاسىًة كىاٍلًبوىابى  بي قػىٍتلي عيلىمىائًًهٍم كىيػيٍلعىنيوفى كىمىا كيًصفيوا؛ كىالى ٬تىيوزي اٍسًتٍخدى ًة كىاٍٟتًفىاًظ. كى٬تًى

ٍم؛ كىريفٍػقىًتًهٍم؛ كىاٍلمىٍشيي مىعى 
ائًًهٍم لًئىبلَّ ييًضلُّوا غىيػٍرىىيٍم؛ كى٭تىٍريـي النػٍَّوـي مىعىهيٍم يًف بػيييوهًتً هيٍم كىتىٍشًييعي كىصيلىحى

ًة أيمي  نىائًزًًىٍم إذىا عيًلمى مىٍوتػيهىا. كى٭تىٍريـي عىلىى كيالى وًر اٍلميٍسًلًمُتى إضىاعىةي مىا أىمىرى اللَّوي ًمٍن إقىامىًة اٟتٍيديكًد جى
ـي عىلىٍيًو. كىاىللَّوي اٍلميٍستػىعىافي كىعىلىٍيًو التكبلف. " ]مج الفتاكل: عىلىٍيًهٍم بًأىمّْ شىٍيءو يػىرىاهي اٍلميًقيمي الى اٍلميقىا

ّٓ :ُُٔ.] 
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 القسم الرابع : الَزي ْ ِدي  ة :
نسبتها ترجع إذل زيد بن علي زين العابدين ككاف يرل صحة إمامة أِّب بكر كعمر ك 
أٚتعُت . كمن عقائد الشيعة الزيدية : أهنم ينفوف صفات ا تعاذل كينفوف القدر  كعثماف 

، كما أف بعض الشيعة الزيدية يعتقدكف صاحب الكبَتة ٥تلد يف نار جهنم.كيقولوف أف 
،  أٚتعُت ، كبعصمة علي كاٟتسن كاٟتسُت كرضي ا عنها بعصمة فاطمة بنت ٤تمد 
 .كما يطعنوف يف الصحابة 

يقوؿ الشهرستاشل يف كتابو " ا١تلل كالنحل"  : " إف أكثر الزيدية طعنت يف الصحابة طعنان 
 أىػ . "طعن اإلمامية

ىريرة الزيدية ليس ٢تم قاعدة ٤تددة فإهنم أحيانا يطعنوف يف بعض خيار الصحابة كأِّب ك 
ألهنم رككا ما ٮتالف ىواىم كالزيدية يف الوقت اٟتاضر  كجرير البجلي كأـ ا١تؤمنُت حبيبة 

ٮتالفوف أسبلفهم فهم أقرب إذل الشيعة اإلمامية كقد ٖتوؿ كثَت من الشيعة الزيدية إذل ا١تعتقد 
ـ ، كصار ُٕٗٗالشيعي اإلثٌت عشرم بعد قياـ الثورة اإليرانية  ا٠تمينية الشيطانية يف عاـ 
ىذه الثورة ا٠تمينية  ىؤالء دعاة إذل الرفض كذلك بنشر كتبهم كالدعاية ٢تم ، ك٘تجيد

 .الشيطانية
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 :االسماعيليةالقسم الخامس : 

ىي فرقة باطنية انتسبت إذل اإلماـ إٝتاعيل أبن جعفر الصادؽ كقد انشقت اإلٝتاعيلية ك 
للهجرة ألهنم "  ُْٖت اإلماـ جعفر يف عاـ من الشيعة األمامية األثنا عشرية كذلك بعد مو 

أم اإلٝتاعيلية " دل يعًتفوا بإمامة موسى الكاظم اإلماـ السابع عند الشيعة األثنا عشرية، 
كقاموا بنقل اإلمامة إذل إٝتاعيل أبن جعفر كقد ٠ت  العلماء حاؿ اإلٝتاعيلية بقو٢تم: 

 . "دعاهتم زنادقة كعوامهم رافضة"

ة يشبو عقائد ا١تسلمُت؛ كلكن باطنهم شيء آخر فهم يصلوف كلكن كظاىرىم يف العقيد
. كمػا أهنم يذىبوف إذل مكة للحج كبقية ا١تسلمُت، لكنهم  صبلهتم لئلمػاـ اإلٝتاعيلي ا١تعصـو
. كذلػك اإلٝتاعيلية يعظموف أئمتهم تعظيمان بلغ  يقولوف إف الكعبة ىي رمز لئلمػاـ ا١تعصـو

بوبيػة كأهنم ىم الذين ٭تاسبوف الناس يـو القيامة، بػل كيقسموهنم ّٔم أف رفعوىم إذل مقاـ الر 
بُت اٞتنة كالنار، كأهنم ىم الصراط ا١تستقيم كالذكر اٟتكيم كالقرآف الكرصل. ككذلك ىم يتربءكف 
من الشيخُت أبو بكر كعمر رضي ا عنهما كيصفو٫تا بصفات قبيحة كإبليس كفرعوف 

 ف حجهم بيـو أك يومُت عن سائر ا١تسلمُت .كىاماف كالطاغوت كىيبل. كيقدمو 

رم كيعتقدكف أف  كىم كاليهػود ال يسمحوف ألحد باعتناؽ مذىبهم ما دل يولد من أصل ّٔي
 ، كىم معصوموف من ا٠تطأ.أئمتهم ينحدركف من سبللة اإلماـ علي أبن أِّب طالب 

ا١تدفوف يف مدينة  كقبلة البيهره يف صبلهتم ىو قرب الداعي اٟتادم كا٠تمسُت طاىر الدين
بومبام يف ا٢تند ، كالصبلة عندىم ٕتب يف العشرة أيػاـ األكذل من شهر ٤تـر فقط كيف غَتىا 

 ال ٕتػب!

كشهادهتم ىي أشهد أف ال إلو إال ا كأشهد أف ٤تمدان رسوؿ ا كأشهد أف عليان ا ، 
، كال يفسد صومنا كيقولوف لسنا ْتاجة إذل الوضوء ألف الوضوء ىي طهارة القلب فقط 

 .باألكل كالشرب
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كيدفعوف أثٌت عشر كنصف يف ا١تائة ركبية من ٣تموع أموا٢تم بدالن من الزكاة . كيقولوف إف 
عػا١تهم مكي ٯتحو عنا كيزيل ا١تعاصي ا١ترتكبة يف طوؿ اليـو ، كذلك بصب ا١تاء علينا كىذا 

اٟتاضر يعلمنا كلمة أسم أعظم ٘تاما مثل الغفراف عند رجاؿ الكنيسة ، كيقولوف إف إمامنا 
ركبية لعفو عبادة ٜتس سنوات ك  ََٓركبية كنتعبد ّٔا يف آخر الليل كندفع  ٕٓكٙتنها 
ركبية لعبادة حياة كاملة ، كندفع تلك األجرة يف  َََٓعاـ ك  ُِركبية لعبادة  ََُِ

كبية يف ألف ر  ِٓركبية كندفع  َََٕٚتاعة خانو، كنتشرؼ بنور إمامنا اٟتاضر بعد دفع 
ٚتاعة خانو حىت نتقي من عذاب اْلخرة يا شاه كرصل حسيٍت أنت اإلماـ اٟتاضر ا١توجود، 

 اللهم لك سجودم كطاعيت .

 

كىو يعٌرض بتكفَت  ٗٗاٟتامدم يف كتابو " كنز الولد " صفحة  االٝتاعيلي كيقػوؿ
 سى كعيسىالرسالة مشًتكة بُت سبعة نفر، كىو آدـ كنوح كإبراىيم كمو  : "إفالصحابة 

يف كتاب " إثبات النبوات "  السجستاشل ذلػػك كقاؿ مثل، "ك٤تمد كالقائم صلوات ا عليهم
 . ُُّصفحة 

كيقولوف أيضان أف كل خلفان يكونوف أفضل من كل خلف، فنوح أفضل من آدـ كإبراىيم 
أفضل من نوح إذل أف هتيػػأ ظهور من ىو أفضل من إبراىيم كىو موسى، مث ظهر من ىو 

فضل من موسى كىو عيسى إذل أف هتيػػػأ ظهور من ىو أفضل من عيسى كىو ٤تمد، إذل أف أ
هتيػػػأ ظهور من ىو أفضل من ٤تمد كىو القػػائم، انتهى. من كتاب " اإليضػاح " ألِّب فراس 

 . ِٖٔ، كقريبان من ىذا القوؿ جػػاء يف كتاب " كنز الولػد " للحامدم صفحة ّْصفحة 

كىاٍلًعبىادىةي ٕتىٍمىعي مىٍعرًفػىتىوي كى٤تىىبَّتىوي بن تيمية رٛتو ا يف ٣تموع الفتاكل: "قاؿ شيخ اإلسبلـ ا
ًيَّةى كيلَّهىا تىٍدعيوىا إذلى ًعبىادى  ٢تى ا بػىعىثى اللَّوي الرُّسيلى كىأىنٍػزىؿى اٍلكيتيبى اإٍلً ًة اللًَّو كىٍحدىهي الى كىاٍلعيبيوًديَّةى لىوي؛ كىًّٔىذى

ًؽ النػٍَّفًس شىرًيكى لىوي. كىىى  حي أىٍخبلى ًء ٬تىٍعىليوفى اٍلًعبىادىاًت الَّيًت أىمىرىٍت ًّٔىا الرُّسيلي؛ مىٍقصيوديىىا إٍصبلى ؤيالى
حي اٍلمىٍنزًًؿ كىاٍلمىًدينىًة كىىي  وى اٟتًٍٍكمىةي لًتىٍستىًعدَّ لًٍلًعٍلًم الًَّذم زىعىميوا أىنَّوي كىمىاؿي النػٍَّفًس أىٍك مىٍقصيوديىىا إٍصبلى
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ًليَّةي؛ فػىيىٍجعىليوفى اٍلًعبىادىاًت كىسىاًئلى ٤تىٍضىةن إذلى مىا يىدَّعيونىوي ًمٍن اٍلًعٍلًم؛ كىًلذىًلكى يػىرىٍكفى ىىذىا سىااٍلعى  ًقطنا مى
ٟتٍىاًد أىٍك بػىٍعًضًو  ٍٝتاًعيًليَّة كىمىٍن دىخىلى يف اإٍلً ًحدىةي اإٍلً عىمٍَّن حىصَّلى اٍلمىٍقصيودى كىمىا تػىٍفعىلي اٍلمىبلى

 [.ُّٔ: ٗ" ]مج الفتاكل: انٍػتىسىبى إذلى الصُّوًفيًَّة أىٍك اٍلميتىكىلًّْمُتى أىٍك الشّْيعىًة أىٍك غىٍَتًًىٍم.كى 

 

كال ٮتفى ذلك إال على جاىل أعمى  ،مشركعهم كاتضح، فالشيعة اليـو قد باف أمرىم
 البصر كالبصَتة نسأؿ ا العافية .

فرؽ من ال قد خرجت من اإلسبلـ كارتدت فبل تعدلكن مٌث مسألة مهمة أال كىي أف الشيعة 
 كإ٪تا ىم مشركوف با.ا١تذكورة يف اٟتديث 

]النّْسىاء:   ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي   :قاؿ تعاذل: 
حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن  ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىدٍ  : قاؿ[ ، ك ْٖ
 [.ِٕ]اٍلمىاًئدىة:  أىٍنصىارو 

، فهو أحد اثنُت ال ثالث ٢تما: إما إنو منهم، أك كمن دل يكفرىم أك شك يف كفرىم
 أجهل من اليهود كالنصارل.
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 اٌفشلت إٌبجيت ادلٕصٛسة
يىانان ًلكيلّْ شىٍيءو  : " كىقىٍد مىنَّ اللَّوي تيسَتقاؿ صاحب ال نىا ًبًكتىابًًو الًَّذم جىعىلىوي تًبػٍ عىلىيػٍ

ا كىىيدىلن كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمُت ، فىبلى يىٍأيت صىاًحبي بىاًطلو ًْتيجَّةو ًإالَّ كىيف اٍلقيٍرآًف مىا يػيٍنًقضيهى 
نػىهىا كىمىا قى  ي بيٍطبلى نىاؾى بًاٟتٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتنا   :اؿى كىيػيبػىُتّْ    كىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ

[. قىاؿى بػىٍعضي اٍلميفىسّْرًينى : " ىىًذًه اٍْليىةي عىامَّةه يًف كيلّْ حيجَّةو يىٍأيت ًّٔىا أىٍىلي اٍلبىاًطًل ّّ]اٍلفيٍرقىاف: 
 ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ".".

كما خالف ذلك  ن اٟتق كالقوؿ الصواب ىو ما جاء يف كتاب ا كسنة رسولو الديأف 
فبل عربة بو كمن قاؿ قوالن غَت الكتاب كالسنة نظرنا فيو كما قاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو ا 

 تعاذل يف النونية:

ن  غىَتىهي  قيٍمنىػػػػا عىلىى بػػٍػػػػػػػػػػػػػػًر كىالػػًميػػػػػػػػػػػػزىاًف         أىقػػػػػػػوىالًػػػػػو     مىٍن قىػػػػاؿى قػىػٍوالى  بًالػػػسَّ

ػافً     ًإٍف كىافػىقىٍت قىوؿى الرَّسيوًؿ كىحيٍكمىوي   فػىعىلىػػى  الػػػػرُّؤكًس  تيشىاؿي  كػالتّْيجى

ا رىدىٍدنػػىاىػىػػا عىلىى ػػػػػذى ػػالىفىٍت ىى ػػػاًف              مىػٍن قػػىػػػػػا٢تىىػا  مىٍن كػىػػػػػا    أىٍك خى  فى  ًمٍن ًإٍنسى

ػػػػافً   أىٍك أيٍشًكلىػػػػٍت عىنَّػػػػػػا تىوقػٍَّفنىػػػػػػػا كىدلى     نػىػػٍجػػػًزـٍ  بًػػػبلى  ًعػػٍلػػػػمو  كى الى  بيػٍرىى

ا الًَّذم أىدَّل  ًإلىٍيػػًو  ًعٍلمينىػػػػا ػػػػػذى ػػػػػػلَّ   أىكىافً كىبًػػػػػػػػًو  نىًديػػػػػػػػني   اللَّ      ىى  وى   كي

 أىٍمًر  الػػػوىرىل  كىأىكىاًمػػػػػػػػًر  السٍُّلطىػػػػػػػػافً      فػىهيوى الػميطىاعي كىأىٍمريهي العىارل عىلىى

اًف          ـي يف ٤تىىبًَّتنىػػػا عىلىى     األىػػػلُتى   كى األىٍزكىاًج   كى الوًلٍػػػػػػػدى  كىىيوى الػميقىػػػدَّ

يًعًهٍم حىىتَّ عىلىى     النَّػٍفًس  الَّيًت  قىٍد  ضىمَّهىا اٞتىٍنبىػػػػافً كعى   لىى الًعبىاًد ٚتًى
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ما خالف ذلك فهو باطل  ىذا ىو منهجنا كىذا ىو طريقنا اٟتق كتاب ا كسنة نبيو 
ة ما كافقو فهو مقبوؿ كمن عارضو فقولو مردكد كائنان من كاف فالدين يؤخذ من كتاب ا كسن
رسوؿ ا فالكتاب كالسنة  ٫تا ا١تيزاف الذم توزف بو األقواؿ كتوزف بو األفعاؿ فإذا تبُت ىذا 
فإننا نبلحظ ىجوما ن فكريان شرسان تتناقلو كسائل اإلعبلـ على مبادئ أىل السنة كاٞتماعة تارةن 

اء كلذا كاف بوصف بعض ا١تبادئ بالتكفَت كالغلو كتارةن بتميع بعض ا١تبادئ كنقلها إذل اإلرج
 .كعليو التكبلفلزامان أف يبُت ىذا األمر كيوضح كا ا١تستعاف 

اد امتثاؿ أمر رب األرض كالسموات، كأمر ا١تبعوث رٛتة كإف الواجب على ٚتيع العب
، فإف ذلك ٘تاـ االنقياد الكتاب كالسنة دكف شقاؽ أك عناد ، كطرح كل قوؿ ٮتالفللعباد

 .ال ا إلو إالذم ىو شرط من شركط ال

 الكتاب كالسنة على آراء فبل توحيد إال بطاعة ا كرسولو ، كال فوز كال فبلح إال بتقدصل
ئمة إال كلو ، كما من إماـ من األالنيب ، كما من أحد إال كيؤخذ من قولو كيرد سول الرجاؿ

السعيد من ٘تسك بالوحيُت كاف أرضى الناس بسخط ا، ك الشقي ف، أقواؿ مرغوب عنها
 خط عنو الناس.س

، كما على هذه سنة ا يف عباده ا١تؤمنُتف١تز ا١تبطلُت، بل ضَت على أىل التوحيد من ف
  .من ديارىمالسلف الذين أيخرجوا كليتأس ٔتن قبلو  ،ا١تسلم إال الصرب كاالحتساب

أى غى »قاؿ:  النيب  أفخرج مسلم أ ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى ٍسبلى أى اإٍلً رًيبنا، فىطيوَبى بىدى
 . «لًٍلغيرىبىاءً 

قيل: يا رسوؿ ا! كمن الغرباء؟ قاؿ: النزاع من » :قاؿ النيب  كغَته أفكعند أٛتد 
  .«القبائل

 . «الذين يصلحوف إذا فسد الناس»  :قاؿ النيب  البيهقي أف كخرج

 . «اسي ًمٍن بػىٍعًدم من سنيتالًَّذينى ييٍصًلحيوفى مىا أىٍفسىدى النَّ : »قاؿ النيب  أفكخرج الًتمذم 
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ثَت، من يعصيهم قـو قليل يف ناس سوء ك: »قاؿ النيب  كغَته أفكخرج اإلماـ أٛتد 
 . «أكثر ٦تن يطيعهم

فهؤالء الغرباء قليلوف  فبل يوجد يف كل قبيلة منهم إال الواحد كاالثناف، كقد ال يوجد يف 
 ـ يف أكؿ األمر كذلك. بعض القبائل منهم أحده كما كاف الداخلوف إذل اإلسبل

 اشتدت، ككلما قوم إٯتاف العبد كالسٍت غريب بُت أىل البدع ،فا١تسلم غريب بُت الكفار
  .ربتوغ

، فإشل أخاؼ أنو سيأيت عن قليل زماف إذا عليكم باألثر كالسنة"قاؿ سهل بن عبد ا : 
تربؤكا منو، كأذلوه الو ذموه كنفركا عنو ك ، كاالقتداء بو يف ٚتيع أحو ذكر إنساف النيب 

 ."كأىانوه

رحم ا سهبل ما ": ن ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم اسليماف بن عبد ا ب الشيخقاؿ 
، إلنساف بتجريد التوحيد كا١تتابعة، كىو أف يكفر ااصدؽ فراستو، فلقد كاف ذلك كأعظم

، كٖتكيمو يف  ، كترؾ عبادة ما سواه كاألمر بطاعة رسوؿ ا كاألمر بإخبلص العبادة
 .[ُٔتيسر العزيز اٟتميد: ص] ".الدقيق كاٞتليل

ًء اٍلغيرىبىاًء الًَّذينى غىبىطىهيمي النَّيبُّ  قاؿ ابن القيم رٛتو ا: " : التَّمىسُّكي كىًمٍن ًصفىاًت ىىؤيالى
، كىتػىٍرؾي مىا أىٍحدىثيوهي، كىًإٍف كىافى  بًالسُّنًَّة، ًإذىا ىيوى اٍلمىٍعريكؼي ًعٍندىىيٍم كىٕتىٍرًيدي  رىًغبى عىنػٍهىا النَّاسي

ٍيخى كىالى التػٍَّوًحيًد، كىًإٍف أىٍنكىرى ذىًلكى أىٍكثػىري النَّاًس، كىتػىٍرؾي ااًلنًٍتسىاًب ًإذلى أىحىدو غىٍَتً اللًَّو كىرىسيولًًو، الى شى 
ًء اٍلغيرىبىاءي ميٍنتىسً  بيوفى ًإذلى اللًَّو بًاٍلعيبيوًديًَّة لىوي كىٍحدىهي، كىًإذلى طىرًيقىةى كىالى مىٍذىىبى كىالى طىائًفىةى، بىٍل ىىؤيالى

ًء ىيمي اٍلقىاًبضيوفى عىلىى اٞتٍىٍمًر حىقِّا، كىأىٍكثػىري النَّاسً   بىٍل  رىسيولًًو بًااًلتػّْبىاًع ًلمىا جىاءى بًًو كىٍحدىهي، كىىىؤيالى
ًئمه ٢تىيٍم.  كيلُّهيٍم الى

ا ا٠تٍىلٍ   ًق: يػىعيدُّكنػىهيٍم أىٍىلى شيذيكذو كىًبٍدعىةو، كىميفىارىقىةو لًلسَّوىاًد اأٍلىٍعظىًم.فىًلغيٍربىًتًهٍم بػىٍُتى ىىذى
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أىفَّ اللَّوى سيٍبحىانىوي بػىعىثى رىسيولىوي كىأىٍىلي اأٍلىٍرًض « ىيمي النػُّزَّاعي ًمنى اٍلقىبىاًئلً : »كىمىٍعٌتى قػىٍوًؿ النَّيبّْ 
ًسفىةو، عىلىى أىٍديىافو ٥تيٍتىًلفىةو، فػىهيٍم بػىٍُتى  ، كىيػىهيودو كىصىابًئىةو كىفىبلى ، كىعيبَّاًد صيوىرو كىصيٍلبىافو  عيبَّاًد أىٍكثىافو كىًنَتىافو

ـي يف أىكًَّؿ ظيهيورًًه غىرًيبنا، كىكىافى مىٍن أىٍسلىمى ًمنػٍهيٍم كىاٍستىجىابى لًلًَّو كىلًرىسيولًًو غىرًيبن  يًّْو كىكىافى اإٍلًٍسبلى ا يف حى
 كىأىٍىًلًو كىعىًشَتىتًًو. كىقىًبيلىًتوً 

ـً نػيزَّاعنا ًمنى اٍلقىبىاًئًل، بىٍل آحىادنا ًمنػٍهيٍم تػىغىرَّبيوا عىٍن قػىبىائً  ًلًهٍم فىكىافى اٍلميٍستىًجيبيوفى ًلدىٍعوىًة اإٍلًٍسبلى
، فىكىانيوا ىيمي اٍلغيرىبىاءي حىقِّا، حىىتَّ ظىهىرى ا ـً ٍسبلى ـي كىانٍػتىشىرىٍت دىٍعوىتيوي كىعىشىائًرًًىٍم، كىدىخىليوا يف اإٍلً إٍلًٍسبلى

 عىادى كىدىخىلى النَّاسي ًفيًو أىفٍػوىاجنا، فػىزىالىٍت تًٍلكى اٍلغيٍربىةي عىنػٍهيٍم، مثيَّ أىخىذى يًف ااًلٍغًتىاًب كىالتػَّرىحًُّل، حىىتَّ 
أى   [.ُٕٖ/ّمدارج السالكُت:.." ]غىرًيبنا كىمىا بىدى

بُت  -كالذم ال إلو إال ىو  -سنتكم "أنو قاؿ:  كركل ابن ا١تبارؾ عن الفضيل عن اٟتسن
الغارل كاٞتايف كا١تًتؼ كاٞتاىل فاصربكا عليها، فإف أىل السنة كانوا أقل الناس، الذين دل 
يأخذكا مع أىل األتراؼ يف أترافهم، كال مع أىل البدع يف أىوائهم، كصربكا على سنتهم حىت 

 . "أتوا رّٔم، فكذلك إف شاء ا فكونوا

ك٫تتهم غَت ٫تة الناس كإرادهتم اْلخرة غَت "هم: صفك اف أبو سليماف الداراشل يقوؿ يف كك
 . "إرادة الناس، كدعاؤىم غَت دعاء الناس

 ."إذا نظر إليهم اٞتاىل حسبهم مرضى كما بالقـو من مرض"كقاؿ اٟتسن يف كصفهم: 

زىا، لو شأف كللناس ا١تؤمن يف الدنيا كالغريب ال ٬تزع من ذ٢تا، كال ينافس يف ع": كقاؿ
الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ الى يىضيرُّىيٍم :" . كعند مسلم قاؿ رسوؿ ا "شأف

 عن جابر بن عبد ا، قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا ك  كعند البخارم ٨توه.". مىٍن خىالىفىهيٍم 
 متفق عليو.". يػيقىاتًليوفى عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  يقوؿ:" الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت 

، الى يىضيرُّىيٍم مىٍن يقوؿ:"  كقاؿ رسوؿ ا  الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ
 . " ركاه مسلمخىذى٢تىيٍم، حىىتَّ يىٍأيتى أىٍمري اً كىىيٍم كىذىًلكى 
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 ومما سبق من األدلة تتلخص صفات تلك الطائفة المنصورة بأنهم:

 : الصفة األولى: المتابعة للنبي 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإذلى اللًَّو عىلىى بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى اللًَّو كىمىا  قاؿ تعاذل: ًذًه سى قيٍل ىى
 . [َُٖيوسف:]  أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى 

 ".الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ كيف اٟتديث قاؿ:" 

، كاألخذ بالكتاب كالسنة، كترؾ ما خالفهما من  كال شك أف اٟتق ىو يف متابعة النيب
 آراء الرجاؿ مهما كانت منزلتو أك كثر عدد ا١تخالفُت.

فإف اٟتي ال تؤمن عليو  قد مات،: "من كاف مستنان فليسنت ٔتن   قاؿ ابن مسعود
 .الفتنة"

ٍٚتىاعى كىاٟتٍيجَّةى كىالسَّوىادى اأٍلىٍعظىمى ىيوى  قاؿ ابن القيم يف أعبلـ ا١توقعُت: "  كىاٍعلىٍم أىفَّ اإٍلً
، كىًإٍف كىافى كىٍحدىهي، كىًإٍف خىالىفىوي أىٍىلي اأٍلىٍرًض، قىاؿى عىٍمريك ٍبني مىيٍ  ميوفو اأٍلىٍكًدمُّ: اٍلعىادًلي صىاًحبي اٟتٍىقّْ

، مثيَّ صىًحٍبت ًمٍن بػىٍعًدًه أىفٍػقىوى   صىًحٍبت ميعىاذنا بًاٍليىمىًن، فىمىا فىارىٍقتو حىىتَّ كىارىيٍتو يف التػُّرىاًب بًالشَّاـً
: عىلىٍيكيٍم بًاٞتٍىمىاعىًة، فىًإفَّ يىدى اللًَّو مى  ٍعتو النَّاًس عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو فىسىًمٍعتو يػىقيوؿي عى اٞتٍىمىاعىًة، مثيَّ ٝتًى

ةى عىٍن مىوىاًقيًتهىا، فىصىلُّوا  ةه يػيؤىخّْريكفى الصَّبلى : سىيػيوىذلَّ عىلىٍيكيٍم كيالى ةى يػىٍومنا ًمٍن اأٍلىيَّاـً كىىيوى يػىقيوؿي الصَّبلى
: قػيٍلت يىا أىٍصحىابى ٤تيىمَّدو مىا أىٍدرًم ًلًميقىاهًتىا؛ فىًهيى اٍلفىرًيضىةي، كىصىلُّوا مىعىهيٍم فىًإنػَّهىا لىكيٍم نىاًفلىةه، قىا ؿى

؟ قػيٍلت: تىٍأميريشل بًاٞتٍىمىاعىًة كىٖتىيضًٍُّت عىلىيػٍهىا مثيَّ تػىقيوؿي رل: صىلّْ الصَّ  : كىمىا ذىاؾى ثيوفى، قىاؿى ةى مىا ٖتيىدّْ بلى
 : يىا عىٍمريك ٍبنى مىٍيميوفو قىٍد كيٍنت أىظينُّك كىٍحدىؾ كىًىيى اٍلفىرًيضىةي، كىصىلّْ مىعى اٞتٍىمىاعىًة كىًىيى نىاًفلىةه قىاؿى
 ،  ًمٍن أىفٍػقىًو أىٍىًل ىىًذًه اٍلقىٍريىًة، أىتىٍدرًم مىا اٞتٍىمىاعىةي؟ قػيٍلت: الى

: إفَّ ٚتيٍهيورى اٞتٍىمىاعىًة ىيٍم الًَّذينى فىارىقيوا اٞتٍىمىاعىةى، اٞتٍىمىاعىةي مىا كىافىقى اٟتٍىقَّ كىًإٍف كيٍنت  قىاؿى
: كى٭ٍتىك، إفَّ ٚتيٍهيورى النَّاًس فىارىقيوا اٞتٍىمىاعىةى، كىٍحدى  : فىضىرىبى عىلىى فىًخًذم كىقىاؿى ؾ، كىيف لىٍفظو آخىرى

.  كىًإفَّ اٞتٍىمىاعىةى مىا كىافىقى طىاعىةى اللًَّو تػىعىاذلى
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لىٍيًو اٞتٍىمىاعىةي قػىٍبلى أىٍف تػىٍفسيدى، كىقىاؿى نػيعىٍيمي ٍبني ٛتىَّادو: إذىا فىسىدىٍت اٞتٍىمىاعىةي فػىعىلىٍيك ٔتىا كىانىٍت عى 
 كىًإٍف كيٍنت كىٍحدىؾ، فىًإنَّك أىٍنتى اٞتٍىمىاعىةي ًحينىًئذو، ذىكىرىىىا اٍلبػىيػٍهىًقيُّ كىغىيػٍريهي.

: أىتىٍدرًم مىا السَّوىادي اأٍلى  ٍعظىمي؟ كىقىاؿى بػىٍعضي أىًئمًَّة اٟتٍىًديًث كىقىٍد ذيًكرى لىوي السَّوىادي اأٍلىٍعظىمي، فػىقىاؿى
اٟتٍيجَّةى ىيوى ٤تيىمَّدي ٍبني أىٍسلىمى الطُّوًسيُّ كىأىٍصحىابيوي. فىميًسخى اٍلميٍختىًلفيوفى الًَّذينى جيًعليوا السَّوىادى اأٍلىٍعظىمى كى 

اٍلمىٍعريكؼى ميٍنكىرنا لًًقلًَّة كىاٞتٍىمىاعىةي ىيٍم اٞتٍيٍمهيوري كىجىعىليوىيٍم ًعيىارنا عىلىى السُّنًَّة، كىجىعىليوا السُّنَّةى ًبٍدعىةن، كى 
 أىٍىًلًو كىتػىفىرًُّدًىٍم يف اأٍلىٍعصىاًر كىاأٍلىٍمصىاًر، كىقىاليوا: مىٍن شىذَّ شىذَّ اللَّوي بًًو يف النَّاًر، كىمىا عىرىؼى 

ا ًمنػٍهيٍم فػىهيٍم اٍلميٍختىًلفيوفى أىفَّ الشَّاذَّ مىا خىالىفى اٟتٍىقَّ كىًإٍف كىافى النَّاسي كيلُّهيٍم عىلىٍيًو إالَّ   كىاًحدن
 الشَّاذُّكفى.

ٍنبىلو إالَّ نػىفىرنا يىًسَتنا؛ فىكىانيوا ىيٍم اٞتٍىمىاعىةي، كىكىانىٍت  كىقىٍد شىذَّ النَّاسي كيلُّهيٍم زىمىنى أىٍٛتىدى ٍبًن حى
ـي أىٍٛتىدي كىٍحدىهي ىيوى اٍلقيضىاةي ًحينىًئذو كىاٍلميٍفتيوفى كىا٠تٍىًليفىةي كىأىتٍػبىاعيوي كيلُّهيٍم ىيٍم الشَّاذُّ  مىا كفى، كىكىافى اإٍلً

ًليفىًة: يىا أىًمَتى اٍلميٍؤًمًنُتى أىتىكيوفي أى  ا عيقيوؿي النَّاًس قىاليوا لًٍلخى ٍنتى اٞتٍىمىاعىةي، كىلىمَّا دلٍى يػىتىحىمٍَّل ىىذى
تيك كىاٍلفيقىهىاءي كىاٍلميٍفتيوفى كيلُّهيٍم عىلىى اٍلبىاًطلً  كىأىٍٛتىدي كىٍحدىهي ىيوى عىلىى اٟتٍىقّْ؟ فػىلىٍم يػىتًَّسٍع  كىقيضىاتيك كىكيالى

هي بًالسّْيىاًط كىاٍلعيقيوبىًة بػىٍعدى اٟتٍىٍبًس الطَّوًيًل؛ فىبلى إلىوى إالَّ اللَّوي، مىا أىٍشبىوى  ؛ فىأىخىذى  اللَّيػٍلىةى ًعٍلميوي ًلذىًلكى
ٍهيىعي أًلىٍىًل السُّ  مىضىى عىلىيػٍهىا سىلىفيهيٍم،  نًَّة كىاٞتٍىمىاعىًة حىىتَّ يػىٍلقىٍوا رىبػَّهيٍم،بًاٍلبىارًحىًة، كىًىيى السًَّبيلي اٍلمى

وي كىيػىٍنتىًظريىىا خىلىفيهيٍم: }ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى رًجىاؿه صىدىقيوا مىا عىاىىديكا اللَّوى عىلىٍيًو فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبى 
[ كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى إالَّ بًاىللًَّو اٍلعىًليّْ ِّيبل{ ]األحزاب: كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري كىمىا بىدَّليوا تػىٍبدً 

 [.َّٖ: ّ]إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت: ".اٍلعىًظيًم.
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 الصفة الثانية: الجهاد في سبيل اهلل.

بػُّهيٍم  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا مىٍن يػىٍرتىدَّ ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فىسىٍوؼى  قاؿ تعاذل: يىٍأيت اللَّوي بًقىٍوـو ٭تًي
بُّونىوي أىًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكىاًفرًينى ٬تيىاًىديكفى يف سىًبيًل اللًَّو كىال ٮتىىافيوفى  لىٍومىةى الئًمو كى٭تًي

 . [ْٓئدة:ا١تا] ذىًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه عىًليمه 

الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت يػيقىاتًليوفى :" كىي من أبرز الصفات اليت يعرفوف ّٔا  كىذا قولو 
ا الدّْيني قىاًئمنا، يػيقىاًتلي عىلىٍيًو :" ". كقولو عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  لىٍن يػىبػٍرىحى ىىذى

 مسلم.ركاه " ًمُتى، حىىتَّ تػىقيوـى السَّاعىةي ًعصىابىةه ًمنى اٍلميٍسلً 

 

 الصفة الثالثة: المواالة والمعادة في اهلل.
فيحبوف يف ا .. كيكرىوف يف ا .. فهم أذلة على ا١تؤمنُت رٛتاء فيما بينهم، أعزة على 

اءي عىلىى اٍلكيفَّاًر  ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو كىالًَّذينى مىعىوي  كما قاؿ تعاذل: ،الكافرين أشداء عليهم أىًشدَّ
نػىهيٍم  دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ  .ِٗالفتح:ريٛتىىاءي بػىيػٍ كقولو: }الى ٕتًى

 ،ِِ.. {آّادلة اللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا آبىاءىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهيمٍ 

ٯتىاف»اٍلبػىيػٍهىًقٌي يف ركل  : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  عىًن اٍبنً  «شعب اإٍلً :  عىبَّاسو قىاؿى يىا »أًلىِّب ذىرٍّ
ٯتىاًف أىٍكثىقي؟ : « أىبىا ذىرٍّ أىمُّ عيرىل اإٍلً : اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي. قىاؿى ةي يف اللًَّو كىاٟتٍيبُّ »قىاؿى يف اللًَّو  اٍلميوىاالى

 «. كىاٍلبػيٍغضي يف اللَّوً 

كعبدالرٛتن يقوؿ ألبيو اِّب بكر لو رأيتٍت كأنا  فهذا ابوعبيدة يقتل أباه يف غزكة بدر،
 ،أعرض عنك يف بدر حىت ال أقتلك، فقاؿ لو أبوبكر: " أما أنا لو رأيتك لقتلتك"

ع عن اإلسبلـ قاؿ: "لو كابومصعب يقوؿ ألمو البار ّٔا ١تا رفضت الطعاـ كالشراب حىت يرج
خوه :"شد كثاقو فإف نفس تزىق ىكذا ما رجعت عن ديٍت"، كيقوؿ ١تن أسر أ أف لك مائة

 أمو ذات ماؿ".
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 الصفة الرابعة: قليلون:

: "النزاع من القبائل" أم ال يكوف يف  كقولو .."،الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت " :  قاؿ
 انتزاعا كما ينتزع ملك ا١توت الركح. من بينهم كينتزع ،الرجلُت القبيلة الكبَتة إال الرجل أك

 « . قـو قليل يف ناس سوء كثَت، من يعصيهم أكثر ٦تن يطيعهم: » كقولو

ككثَت من اٞتهلة يستدؿ على بالباطل لكثرة أصحابو، كقلت أصحاب اٟتق كضعفهم 
 كىذا كلو من اٞتهل،

ثٍػرىةي ا٢ٍتىاًلًكُتى كالساب تغًتبلى ف ثٍػرىةى  ًقلَّةي السَّاًلًكُتى كالثابتُت، فىًإفَّ اللَّوى من قطُت كىالى كى َـّ اٍلكى ذى
ًبيًل  :يف غىٍَتً مىٍوًضعو ًمنى اٍلقيٍرآًف اٍلكىًرصًل فػىقىاؿى  كىًإف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن يف األىٍرًض ييًضلُّوؾى عىن سى

: ُُٔ]األىنٍػعىاـ:  اللًَّو  [، كىقىاؿى ُٕٖ]األىٍعرىاؼ: ٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى كىلىًكنَّ أى  [، كىقىاؿى
 :  كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػيٍؤًمنيوفى   :[، كىقىاؿى : ُ]الرٍَّعد  ا كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا لًلنَّاًس يًف ىىذى

:ٖٗرىاء: ]اإًلسٍ  اٍلقيٍرآًف ًمٍن كيلّْ مىثىلو فىأىَبى أىٍكثػىري النَّاًس ًإالَّ كيفيورنا كىلىقىٍد صىرَّفٍػنىا يًف ىىذىا  [، كىقىاؿى
ٍنسىافي أىٍكثػىرى شىٍيءو جىدىالن  كىمىا [، كىقىاؿى :ْٓ]اٍلكىٍهف:   اٍلقيٍرآًف لًلنَّاًس ًمٍن كيلّْ مىثىلو كىكىافى اإٍلً

لىهيٍم أىٍكثػىري اأٍلىكًَّلُتى  كىلىقىٍد ضىلَّ [، كىقىاؿى :َُّ]ييوًسف: أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٔتيٍؤًمًنُتى  قػىبػٍ
 :[، كىقىاؿى ُٕ]الصَّافىات :  كىًإفَّ كىًثَتنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى  :اٍلمىاًئدىة[ْٗ :  [، كىقىاؿى

نى النَّاًس عىٍن كىًإفَّ كىًثَتنا مً  :  كىقىاؿى  [، ُُٗ]األىنٍػعىاـ:   كىًإفَّ كىًثَتنا لىييًضلُّوفى بًأىٍىوىائًًهٍم بًغىٍَتً ًعٍلمو 
]ىيود: كىمىا آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله   :عىٍن نيوحو كىقىاؿى  [، ِٗ]ييوًنس:   آيىاتًنىا لىغىاًفليوفى 

عيًرضىٍت عىلىيَّ األيمىمي فػىرىأىٍيتي النًَِّّبَّ كىمىعىوي الرُّىىٍيطي :))  النَّيبي قىاؿى كىًعٍندى اٍلبيخىارًمّْ كىميٍسًلمو [، َْ
ءً النًَِّّبَّ كىمىعىوي الرَّجيلي كىالرَّجيبلىًف كىالنَِّّبَّ لىٍيسى مىعىوي أىحىده كى   (( ، فػىلىٍم ٮتىٍطيٍر عىلىى  قػىٍلًب ميٍؤًمنو أىفَّ ىىؤيالى

الىًة اللًّْو ًإذلى مىا األىنًٍبيىاءى كىانىٍت دىٍعوىتػيهيم بىاًطلىةه ، أىٍك دلٍى يىكيٍن ًعٍندىىيمي اأٍليٍسليوبي اأٍلىٍمثىلي يف تػىٍبًليًغ رًسى 
 . ييسىمَّى بًاٟتٍىاًضنىًة الشٍَّعًبيًَّة ؛ أًلىفَّ أىٍكثػىرى النَّاًس دلٍى يػىتًَّبعيوىيم
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يّّ فىاٍلًميزىافي الًَّذم تػيقىاسي ًفيًو اأٍليميوري كىتيوزىفي ىيوى ًميزىافي الشَّرًٍع الى ًميزىافي اأٍلىٍىوىاًء ، كىمىا قىاؿى عىلً 
ـي ، اٟتٍىقُّ مىعىكى أىـٍ مىٍع ميعىاًكيىةى ؟ " فػىقىاؿى  ًلبو ٍبني  أىِّب طىا : "  لىمَّا سىأىلىوي السَّاًئلي : " يىا ًإمىا

 كى٭ٍتىكى مىا اٟتٍىقُّ يػيٍعرىؼي بًالرّْجىاًؿ اٍعًرًؼ اٟتٍىقَّ تػىٍعًرؼ أىٍىلىوي " ،

ؼى كىاٍلمينىازىعىا كًإفَّ اللَّوى  فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يًف  ًت ًإذلى شىٍرًعًو ، فػىقىاؿى :    أىمىرىنىا أىٍف نػىريدَّ ا٠تًٍبلى
يػٍره كىأىٍحسىني تى  ٍأًكيبلن شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإذلى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اْلًخًر ذىًلكى خى

 :النّْسىاء[ٓٗ.] 

ا ىيوى طىرًي ا ىيوى مىنػٍهىجينىا كىىىذى قينىا ، اٟتٍىقُّ مىا كىافىقى اٍلًكتىابى كىالسينَّةى ، كىكيلُّ مىا خىالىفىوي فػىهيوى فػىهىذى
 : )) مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ (( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . بىاًطله مىٍرديكده ، لًقىٍولًًو 

 

 

 :وال يداىنون في دينيحّكمون شرع اهلل و الصفة الخامسة: 

ةى كىآتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ قاؿ تعاذل:  }الًَّذينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم يف اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلى
 [.ُْ:اٟتج] كىنػىهىٍوا عىًن اٍلمينكىًر كىلًلًَّو عىاًقبىةي اأٍليميوًر {

كموف يف دين ا كال يرضوف "، أم ال يبدلوف كال يسا..عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى " :  كقاؿ
 بأنصاؼ اٟتلوؿ كال ٮتافوف يف ا لومة ْلئم.

يىا رىسيوؿى  ، فقاؿ رجل:عن سلمة بن نفيل الكندم قاؿ: " كنت جالسا عند رسوؿ ا 
حى فػىقىٍد كضىعىًت اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا كىقىاليوا: الى ًقتىا ؿى فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو سييّْبىًت ا٠تٍىٍيلي ككضىعيوا السّْبلى

بيوا اٍْلفى جىاءى اٍلًقتىاؿي اٍْلفى جىاءى اٍلًقتىاؿي ًإفَّ اللَّوى ػ جىلَّ كىعىبلى ػ ييزًيغي قػيليوبى أىقٍػوىاـو اللًَّو  : )كىذى
 .شاـ(يػيقىاتًليونػىهيٍم كيػىٍرزيقػيهيمي اللَّوي ًمنػٍهيٍم حىىتَّ يىٍأيتى أىٍمري اللًَّو على ذلك كعيٍقري دار ا١تؤمنُت ال

 .أخرجو النسائي كابن حباف كأٛتد كالطرباشل
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 الصفة السادسة: اإلستمراية:

" أم مستمرين يف جهاد أعداء ا  عىلىى اٟتٍىقّْ ظىاًىرًينى ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  ": كالدليل قولو 
 كلما اغلق ثغر فتحوا ثغران حىت ٭تكموا شرع ا على ىذه األرض كالبد.

ٍنتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى  فىًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى قاؿ تعاذل : )  كىفىريكا فىضىٍربى الرّْقىاًب حىىتَّ ًإذىا أىٍثخى
اءن حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا ليوى  فىًإمَّا مىٌنان بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى ذىًلكى كىلىٍو يىشىاءي اللَّوي النٍػتىصىرى ًمنػٍهيٍم كىلىًكٍن لًيىبػٍ

ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىا٢تىيم بػىٍعضىكيمٍ   [.٤ْتمد:]) بًبػىٍعضو كىالًَّذينى قيًتليوا يف سى

كىقػىٍوليوي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا{ قىاؿى ٣تيىاًىده: حىىتَّ يػىٍنزًؿى عيسى قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: "
هي ًمٍن قػىوٍ  ابن مرصل : "الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت ظىاًىرًينى عىلىى اٟتٍىقّْ حىىتَّ لًًو . كىكىأىنَّوي أىخىذى

."  يػيقىاًتلى آًخريىيمي الدَّجَّاؿى

، عىٍن إًبٍػرىاًىيمى  ثػىنىا ًإٍٝتىاًعيلي ٍبني عىيَّاشو ، حىدَّ ثػىنىا اٟتٍىكىمي ٍبني نىاًفعو ـي أىٍٛتىدي: حىدَّ مىا كىقىاؿى اإٍلً
؛ أىفَّ سىلىمىةى ٍبنى نيفيىل ٍبًن سيلىٍيمىافى، عىًن  اٍلوىلًيًد ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن اٞتيرىشي، عىٍن جيبىَت ٍبًن نيفَتى

حى، كىكىضىعىًت اٟتٍىٍربي  أىٍخبػىرىىيٍم: أىنَّوي أىتىى رىسيوؿى اللًَّو  : ًإشلّْ سىيٍَّبتي ا٠تٍىٍيلى، كىأىٍلقىٍيتي السّْبلى فػىقىاؿى
: "الى قً  " فػىقىاؿى لىوي النَّيبُّ أىٍكزىارىىىا، كىقػيٍلتي ، الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمَّيًت تىاؿى : "اٍْلفى جىاءى اٍلًقتىاؿي

 أىٍمري ظىاًىرًينى عىلىى النَّاًس ييزيغ اللَّوي قػيليوبى أىقٍػوىاـو فػىيػيقىاتًليونػىهيٍم: كىيػىٍرزيقػيهيمي اللَّوي  ًمنػٍهيٍم، حىىتَّ يىٍأيتى 
ـي، كا٠تيلي مىٍعقيوده يف نػىوىاًصيهىا ا٠تٍىيػٍري ًإذلى اللًَّو كىىيٍم عىلىى ذىلً  . أىالى ًإفَّ عيٍقرى دىاًر اٍلميٍؤًمًنُتى الشَّا كى
 يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة".

ا رىكىاهي النَّسىاًئيُّ ًمٍن طىرًيقىٍُتً، عىٍن جيبػىٍَت ٍبًن نػيفىَت، عىٍن سىلىمىةى ٍبًن نػيفىٍيل السَّكيوشلّْ، بًًو  كىىىكىذى
.. 

. كىىىذىا كىقىٍولًًو أف قاؿ:  إذل كىقىاؿى قػىتىادىةي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا{ حىىتَّ الى يػىبػٍقىى ًشٍرؾه
: }كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْيني لًلًَّو{ ]اٍلبػىقىرىًة:   ".[.ُّٗتػىعىاذلى
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 الصفة السابعة: أغاضة أعداء اهلل:

ًبيًل الٌلًو كىالى يىطىؤيكفى ت قاؿ عاذل: } ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم الى ييًصيبػيهيٍم ظىمىأه كىالى نىصىبه كىالى ٥تىٍمىصىةه يف سى
ييًضيعي  مىٍوًطئان يىًغيظي اٍلكيفَّارى كىالى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٍّ نػٍَّيبلن ًإالَّ كيًتبى ٢تىيم بًًو عىمىله صىاًلحه ًإفَّ الٌلوى الى 

 [.َُِ:التوبة]اٍلميٍحًسًنُتى {أىٍجرى 

 ركاه مسلم. " قىاًىرًينى لًعىديكًّْىٍم..": كىذا قولو 

كلذلك ترل اليهود كالنصارل أشداء عليهم دكف غَتىم ٦تن ينتسب إذل اإلسبلـ قاؿ 
دىل الٌلًو ىيوى ا٢ٍتيدىل تعاذل: }كىلىن تػىٍرضىى عىنكى اٍليػىهيودي كىالى النَّصىارىل حىىتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم قيٍل ًإفَّ ىي 

 كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىوىاءىيم بػىٍعدى الًَّذم جىاءؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمنى الٌلًو ًمن كىرلٍّ كىالى نىًصَتو {
 [.َُِ:البقرة]

فمن رضيت عنو اليهود كالنصارل فأعلم أنو اتبع ملتهم كلو أقسم أنو مسلم كصاـ 
 كصلى.

 

 لفهم خصومهم ممن ال ينتمي إليهم ظاىراً:الصفة الثامنة: يخا

 "، فإف ا١تخالفة تكوف من خارج ٚتاعتهم.الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىالىفىهيمٍ ": كالدليل قولو 

ةن  تػىٍفًتىًؽي أيمَّىًت عىلىى ثىبلىثو كىسىٍبًعُتى ًملَّةن كيلُّهيٍم يف  )) :قاؿ ك  : قىاليوا ، النَّاًر ًإالَّ ًملَّةن كىاًحدى
 كىغىيػٍريه. دي ٍٛتى ( ركاه أى ( مىا أىنىا عىلىٍيًو كىأىٍصحىاِّب : قىاؿى  ؟ ًىىى يىا رىسيوؿى اللَّوً  كىمىنٍ 
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 الصفة التاسعة: يخذلهم قسم ممن ينتمي إليهم:

" كا٠تذالف يكوف من الصفوؼ عياذا با من الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىذى٢تىيمٍ " : كالدليل قولو 
ح يف صحة ا١تنهج، فإف الثبات من ا، كىذا يكوف للبعض من كخذالف الصف ال يقد  ذلك.
يف معركة بدر، إذ اهنـز ثلث اٞتيش مع رأس  كلقد خذؿ ا١تنافقوف النيب  ،كاالبتبلء االختبار

 سلوؿ، أيِّب بن ا١تنافقُت عبدا بن

: "من كاف مستنان فليسنت ٔتن قد مات، فإف اٟتي ال تؤمن عليو  ابن مسعود قاؿ
 .ة"الفتن

 

 الصفة العاشرة: الهجرة من دار الكفر إلى دار االسالم:

ًبيًل الٌلًو كىالًَّذينى آ كىكاٍ قاؿ تعاذل: }ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوٍا كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم يًف سى
نيوٍا كىدلٍى يػيهىاًجريكٍا مىا لىكيم مّْن كىالىيىًتًهم مّْن شىٍيءو كَّنىصىريكٍا أيٍكلىػًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو كىالًَّذينى آمى 

نػىهيم مّْ  يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍنىكيٍم كىبػىيػٍ يثىاؽه كىالٌلوي حىىتَّ يػيهىاًجريكاٍ كىًإًف اٍستىنصىريككيٍم يًف الدّْ
 ،[ِٕ:األنفاؿ] ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته {

الى تػىنػٍقىًطعي ا٢تًٍٍجرىةي حىىتَّ يػىنػٍقىًطع التػٍَّوبىةي كىالى تػىنػٍقىًطعي التػٍَّوبىةي حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي ًمٍن »: كقاؿ 
 .بسند صحيح كغَته رىكىاهي أىٍٛتىد«. مىٍغرًًّٔىا

 ركاه ابن حباف بسند صحيح. )الى تػىنػٍقىًطعي ا٢تًٍٍجرىةي مىا قيوًتلى الكفار( :كقاؿ 

فات الفرقة الناجية كاليت تستطيع من خبلؿ إنزا٢تا على الواقع تعرؼ من ىم فهذه ىي ص
 أصحأّا،

فاحرص على  -دكلة ا٠تبلفة–ك١تن تتبع ىذه الصفات كجدىا بارزة يف الدكلة اإلسبلمية 
 .أف تكوف منهم كمعهم فتفوز فوزان عظيما
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 اإلعالَ يئٓ ٚال صٌٕب ٔغّع ٔببح ادلخزٌني ٚٔٙيك ادلٕبفمني
لعلم بكثرة الدراية كال بكثرة الركاية إ٪تا ىو نور يقذفو ا يف قلب عبده ا١تؤمن ليس ا

ال فيعرؼ بو اٟتق فًتاه يكفر بالطواغيت كيؤمن با كيوارل أنصار ا كيعادم أعداء ا كقد 
 ، ٭تفظ إال القليل من كتاب ا

طخ بالشرؾ كيتمسح بالطواغيت كيف ا١تقابل ترل العادل ا١تعظم يف قلوب العواـ كالطغاـ يتل
 كيعادم أنصار ا كيوارل أعداء ا كىو اٟتافظ لكتاب ا ادث عن رسوؿ ا 

نىاهي آيىاتًنىا فىانسىلىخى ًمنػٍهىا فىأىتٍػبػىعىوي الشٍَّيطىا في يصدؽ فيو قوؿ ا تعاذل : )كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى الًَّذمى آتػىيػٍ
ثػىليوي فىكىافى ًمنى اٍلغىاكً  نىا لىرىفػىٍعنىاهي ًّٔىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإذلى األىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى كىمىثىًل  ينى ، كىلىٍو ًشئػٍ

ٍلًب ًإف ٖتىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىث ذًَّلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوٍا بًآيىاتًنىا  فىاٍقصيً  اٍلكى
 .[ُٕٔ – ُٕٓ :األعراؼ](   ى لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى اٍلقىصى 

كبعده فقهاء مستسلموف يؤصلوف لؤلمة طريق الذؿ كا٠تنوع كال ندرم أين درسوا كيف أم  
الذم  -ال يكوف إال ٖتت راية كرل األمر  -جهاد الدفع  -كتب قرؤا فيفتوف بأف اٞتهاد 

 تعاذل : )مىثىلي الًَّذينى ٛتيّْليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ دلىٍ حىت يصدؽ فيهم قوؿ ا -٭تكم بغَت ما أنزؿ ا 
ثىًل اٟتًٍمىاًر ٭تىًٍملي أىٍسفىارنا بًٍئسى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا بًآيىاًت اللًَّو كىاللَّوي ال  يػىٍهًدم ٭تىًٍمليوىىا كىمى

 .[ٓ :اٞتمعة]اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى ( 

ف يئن كال زلنا نسمع نباحان خفيفان كهنيقان لطيفان ، كقد ال يعجبك فاإلسبلـ يف كل مكا
ىذا الطرح لكن ىم إخواشل يتسًتكف باسم الدين كبلباس ا١تسلمُت ليصدكا الناس عن دين ا 

 ، كقد نقل ابن القيم بيتا من الشعر يف كتابو ) مفتاح دار السعادة ( قاؿ فيو : 

 عشار من ترل بقرفتسعة أ  ال ٗتدعنك اللحى كالصور 
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فاطلب من ىؤالء الذين يدعوف أهنم من أىل العلم أف ينقلوا لك إٚتاع علماء السلف :" 
ال يكوف إال ٖتت راية كرل  -ببلد ا١تسلمُت  ىاٚتواالعدك إذا  دفعكىو  -أف جهاد الدفع 

 كغَتىا من الشركط" ، كتوفر القدرة التامة كاإلمكاناتاألمر 

اإلٚتاع فقل ٢تم ائتونا بعشرة علماء من علماء السلف ، فإف فإف عجزكا عن اإلتياف ب
عجزكا فقل ٢تم ائتونا كلو بعادل كاحد ، فإف دل يفعلوا كلن يفعلوا قل ٢تم : )فىاتػَّقيوٍا النَّارى الَّيًت 

 .[ِْ :البقرة]كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي( 

قرطيب كابن كثَت كابن تيمية كابن مث انقل ٢تم إٚتاع علماء السلف حيث نقل البغوم كال
القيم كغَتىم اإلٚتاع على أف العدك إذا ىاجم ببلد ا١تسلمُت أصبح اٞتهاد فرض عُت على 
أىل تلك ا١تنطقة فإذا حصلت فيهم الكفاية كإال تعُت اٞتهاد على من جاكرىم كىكذا حىت 

ٗترج ا١ترأة دكف إذف يتم دفع العدك الصائل ، كال يشًتط ٞتهاد الدفع طاعة كرل األمر بل 
، كا١تدين ٮترج من غَت إذف الدائن، كالولد ٮترج من غَت زكجها ٔتحـر كالعبد دكف إذف سيده
 .إذف الوالد، حىت يتم دفع الصائل

بي  "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا:  ـً فىبلى رىٍيبى أىنَّوي ٬تًى دى اإٍلًٍسبلى كىًإذىا دىخىلى اٍلعىديكُّ ًببلى
بي دىفٍػعي  ًة، كىأىنَّوي ٬تًى ًة اٍلوىاًحدى ـً كيلُّهىا ٔتىٍنزًلىًة اٍلبػىٍلدى ٍسبلى دي اإٍلً النًَّفَتي إلىٍيًو وي عىلىى اأٍلىقٍػرىًب فىاأٍلىقٍػرىًب إٍذ ًببلى

 [.ّٗٓ/ ٓ]مج الفتاكل: "ًببلى إٍذًف كىاًلدو كىالى غىًرصلو 

ال يشًتط لو شرط من  كقد نقل رٛتو ا اإلٚتاع على كجوب جهاد الدفع ىذا ، كأنو
 "توفر القدرة التامة كاإلمكانات ، بل إف العدك يدفع حسب اإلمكاف فقاؿ رٛتو ا تعاذل : 

ٍفًع فػىهيوى أىشىدُّ أىنٍػوىاًع دىٍفًع الصَّاًئًل عىٍن اٟتٍيٍرمىًة كىالدّْيًن فػىوىاًجبه إٍٚتىاعنا فىاٍلعى  ديكُّ الصَّاًئلي كىأىمَّا ًقتىاؿي الدَّ
ٯتىاًف ًمٍن دىٍفًعًو فىبلى ييٍشتػىرىطي لىوي شىٍرطه بىٍل ييٍدفىعي الًَّذم  نٍػيىا الى شىٍيءى أىٍكجىبى بػىٍعدى اإٍلً  يػيٍفًسدي الدّْينى كىالدُّ

ٍمكىاًف.  ًْتىسىًب اإٍلً
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ابػينىا كىغىيػٍريىيٍم فػىيىًجبي التػٍَّفرًيقي بػىٍُتى دىٍفًع الصَّ  اًئًل الظَّادلًً كىقىٍد نى َّ عىلىى ذىًلكى اٍلعيلىمىاءي أىٍصحى
ًدهً  اًفًر كىبػىٍُتى طىلىًبًو يف ًببلى  [.ّٗٓ/ ٓ]مج الفتاكل: .."اٍلكى

ا يتػىعىُتَّ  "كقاؿ ابن القيم رٛتو ا:  فقتاؿ الٌدفع أكسع من قتاؿ الطٌلب كأعم كجوبا كى٢ًتىذى
ًف ًإذف أىبػىوىٍيًو كالغرصل بًغىٍَت على كل أحد يقم ك٬تاىد ًفيًو العىٍبد بًًإذف سىٌيده كىًبديكف ًإٍذنو كىاٍلولد ًبديك 

 ًإذف غىرٯتو كىىىذىا كجهاد اٍلميسلمُت يػىٍوـ أحد كىا٠تٍىٍندىؽ

ا النػٍَّوع من اٞتًٍهىاد أىف يكوف اٍلعىدك ضٍعفي اٍلميسلمُت فىمىا دكف فىًإنػَّهيم   ط يًف ىىذى كىالى يٍشًتى
اٞتًٍهىاد كىاًجبا عىلىٍيًهم أًلىنَّوي ًحينىًئذو ًجهىاد كىانيوا يػىٍوـ أحد كىا٠تٍىٍندىؽ أىٍضعىاؼ اٍلميسلمُت فىكىافى 

 .[ُٖٖص الفركسية ] .."ضىريكرىة كىدفع الى ًجهىاد اٍخًتيىار

فعلماء السبلطُت أشبو ما يكونوا بسحرة فرعوف، الذين يثبتوف عركش الطواغيت بسحر 
ء السَّحىرىةي ًفٍرعىٍوفى قىاٍلواٍ ًإفَّ كىجىاأعُت الناس بلحاىم الطويلة كثيأّم القصَتة كما قاؿ ا تعاذل: )

فىًإذىا ًحبىا٢تييٍم كىًعًصيػُّهيٍم ٮتيىيَّلي . مث قاؿ تعاذل : )[ُُّ :األعراؼ]( لىنىا ألىٍجرنا ًإف كينَّا ٨تىٍني اٍلغىالًًبُتى 
ة . فلما ألقى موسى عصاه ٖتولت إذل أفعى حقيقي[ٔٔ :طو]( ًإلىٍيًو ًمن ًسٍحرًًىٍم أىنػَّهىا تىٍسعىى

 التقفت تلك اٟتباؿ كالعصي فلما أيقن السحرة أهنم على الباطل كأف ما جاء بو موسى 
 ىو اٟتق كفركا بالطاغوت فرعوف كآمنوا با كدل يأّٔوا بتهديدات فرعوف ككعيده فقالوا لو : )

ًذًه اٟتٍىيىاةى لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءنىا ًمنى اٍلبػىيػّْنىاًت كىالًَّذم فىطىرىنىا فىاٍقًض مىا أى  نتى قىاضو ًإ٪تَّىا تػىٍقًضي ىى
يػٍ  نٍػيىا ، ًإنَّا آمىنَّا ًبرىبػّْنىا لًيػىٍغًفرى لىنىا خىطىايىانىا كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السٍّْحًر كىاللَّوي خى ره كىأىبٍػقىى ، ًإنَّوي الدُّ

ًفيهىا كىال ٭تىٍِت ، كىمىٍن يىٍأتًًو ميٍؤًمننا قىٍد عىًملى الصَّاٟتًىاًت  مىن يىٍأًت رىبَّوي ٣تيٍرًمنا فىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى ال ٯتىيوتي 
اء فىأيٍكلىًئكى ٢تىيمي الدَّرىجىاتي اٍلعيلىى ، جىنَّاتي عىٍدفو ٕتىٍرًم ًمن ٖتىًٍتهىا األىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا كىذىًلكى جىزى 

 .[ٕٔ – ِٕطو ]( مىن تػىزىكَّى 
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يقرؤكف ) كىمىن دلٍَّ ٭تىٍكيم ٔتىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى (  -علماء السبلطُت– ] فهم
 ،[ْٓ:ا١تائدة]، كيقرؤكف ) كىمىن دلٍَّ ٭تىٍكيم ٔتىا أنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى ( [ْْ:ا١تائدة]

ىم يقرؤكف  ،[ْٕ:ا١تائدة] ٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى (ىم يقرؤكف ) كىمىن دلٍَّ ٭تىٍكيم ٔتىا أىنزىؿى اللَّوي فىأي 
فىبلى كىرىبّْكى الى )ىم يقرؤكف ، [َُ:الشورل]كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإذلى اللًَّو ( )

ديكٍا يف أىنفيًسًهمٍ  نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى حىرىجنا ٦تَّّْا قىضىٍيتى كىييسىلّْميواٍ  يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّى ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوٍا ٔتىا أينزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا )ىم يقرؤكف ، [ٓٔ:النساء]تىٍسًليمنا ( 

يىٍكفيريكٍا بًًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىف أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميوٍا ًإذلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكٍا أىف 
ا ( سورة النساء  ، ىم يقرؤكف )كىلىوي اٟتٍيٍكمي كىًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى (  ٗٓييًضلَّهيٍم ضىبلىالن بىًعيدن

يًن مىا دلٍى يىٍأذىف بًًو اللَّوي ( [َٕ]القص : ، ىم يقرؤكف )أىـٍ ٢تىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ٢تىيم مّْنى الدّْ
، ىم [ُّ:التوبة]ىم يقرؤكف )اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا مّْن ديكًف اللًَّو (  ،[ُِ:ورلالش]

 يقرؤكف بل ك٭تفظوف )كىًإذى أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى الًَّذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى لىتيبػىيػّْنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى تىٍكتيميونىوي 
 .[ُٕٖ:آؿ عمراف]ظيهيورًًىٍم كىاٍشتػىرىٍكاٍ بًًو ٙتىىنان قىًليبلن فىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى ( فػىنىبىذيكهي كىرىاء 

كمع ذلك ىم يؤلفوف ا١تؤلفات كيكتبوف ا١تصنفات يف حكم القبض بعد الرفع من الركوع 
كيف حكم ٖتريك السبابة أثناء التشهد ، يؤلفوف يف بدعية السبحة كالدعاء بعد الصلوات 

آية من القرآف تناكلت فيها أف اٟتكم  ،  ُٕٗأف ا قرٌع اٟتاكمُت بغَت شرعو يف كتناسوا 
 ، ار مطابعهم تطبع لؤلمة أمران آخرلكن أحب

نىًة سىقىطيواٍ ىم ٭تتجوف بالفتنة )  ا بربوبيتة ( كأم فتنة أعظم من مشاركة  أىالى يًف اٍلًفتػٍ
 .واغيتها ىي ٗترج نفسها من الفتنةتها ضد ط؟ لتعلموا أف األمة بانتفاضٔتشاركتو بالتشريع

ىم يدعوف األمة للخنوع ك٭تتجوف ال بالكتاب كال بالسنة كإ٪تا بأقواؿ العلمانية كالزنادقة 
فيقولوف : ) إذا تركوا لكم دينكم فاتركوا ٢تم دنياىم ( كال أعلم ما الفرؽ بُت ىذه ا١تقولة 

 ر لقيصر (؟ العرجاء كبُت مقولة ) دع ما   كما لقيص
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فهم يشٌرعوف لعلمانية أساسها قطع األمة عن السلطة كانكفائها على الشعائر كتركها  
للشرائع ، انكفائها على إصبلح القلوب كتركها إصبلح النظم كالقوانُت ، كيهتفوف بعبارات 
ليست من الصحة يف شي " أصلح الفرد يصلح آّتمع " فهذه قاعدة خيالية مستحيلة 

قيٍل تناسوا أف سنن التغيَت كاإلصبلح ليست اجتهادية بل ىي توقيفية لقولو تعاذل : ) التطبيق ،
( ًكُتى ىىًذه سىًبيًلي أىٍدعيو ًإذلى اللًَّو عىلىى بىًصَتىةو أىنىٍا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى اللًَّو كىمىا أىنىٍا ًمنى اٍلميٍشًر 

 .[َُٖ :يوسف]

ن قواعد كاضحة دل تتكلم أصبلن عن سلوؾ الفرد كال عن فسنن التغيَت يف القرآف تنطلق م
 حجاب امرأة كال عن صدؽ تاجر كال عن عفة الشباب عن الزنا ال .

إف ا١تعصية الوحيدة اليت كردت يف القرآف كتوعد ا األمة إف كقعت فيها أف يهلكها 
ة أصاب الزناة ٚتيعها ال يفٌرؽ بُت صاٟتها كطاٟتها ىي جرٯتة الظلم ، لكن إذا زنت األم

ا كإذا كذبت األمة كفسدت أخبلقها أصأّم  األمراض كاألسقاـ اليت دل تكن يف اسبلفهم،
 ، بعقوبة تزجرىم ليعودكا إليو

َّ الًَّذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآصَّةن تعاذل : ) قاؿلكن يف الظلم  نىةن الَّ تيًصينبى (  كىاتػَّقيوٍا ًفتػٍ
ع، كأعظم صور الظلم حُت ٯتارسو اٟتاكم ألف رب العمل إذا ، كإ٪تا تصيب اٞتميِٓ:التوبة]

ظلم ظلم عمالو كإذا ظلم رب األسرة فإنو يظلم أبناءه كاٟتاكم إذا ظلم ظلم األمة قاؿ تعاذل 
دىمٍَّرنىاىىا تىٍدًمَتنا( كىًإذىا أىرىٍدنىا أىف نػٍُّهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرنىا ميتػٍرىًفيهىا فػىفىسىقيوٍا ًفيهىا فىحىقَّ عىلىيػٍهىا اٍلقىٍوؿي فى : ) 
ٍيئان  ًجٍئتى  لىقىدٍ أم زدنا مًتفيها كقولو تعاذل : )، [ُٔ:اإلسراء] ( أم زيادة يف الظلم ، كيف ًإٍمران  شى

( أم جعلنا أمرائهم الركيبضة قيل يا رسوؿ ا  كىًإذىا أىرىٍدنىا أىف نػٍُّهًلكى قػىٍريىةن أىمٍَّرنىا ميتػٍرىًفيهىاقراءة )
 .صحيح بإسناد ركاه أٛتد كغَته؟ قاؿ : ) الرجل التافة يتكلم يف أمر العامة (  كما الركيبضة
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كىاتػَّقيواٍ فإذا فسد السلطاف انتشر الظلم كإذا انتشر الظلم جاء ما حٌذر ا منو الفتنة ، )
َّ الًَّذينى ظىلىميوٍا ًمنكيٍم خىآصَّةن  نىةن الَّ تيًصينبى تقاة كالطغاة بل تعم ال تفرؽ بُت ال [،ِٓ]األنفاؿ:( ًفتػٍ

اٞتميع أبواقهم اإلعبلمية كرجاؿ أعما٢تم ك٥تانيث فقهائهم كجنود أمنهم كشرطتهم كجيشهم 
كأبعد من ذلك تصيب ا١تنشغلُت بأمور الدين األخرل عن إصبلح الظلم تصيب ا١تنشغلُت 

ل إلصبلح بقياـ الليل عن تغيَت ىذا ا١تنكر األعظم الذم بسببو سيحل باألمة الفتنة ، فا١تدخ
األمة يبدأ من القمة ال كما تدعي بعض اٞتماعات اإلسبلمية " إذا أصلحت آّتمع تصلح 
األمة " فليس ىذا ىو منهج األنبياء ، فمنهج األنبياء كاضح " أصلح السلطاف يصلح آّتمع 
" فكانوا يأخذكف من آّتمع طليعة تقود عملية التغيَت فتيسقط أكؿ شيء السلطاف مث 

ل آلية إصبلح آّتمع عرب أجهزة اإلعبلـ كأجهزة القانوف ، فمفتاح التغيَت ىو تغيَت تستكم
القانوف ال تغيَت ا١تساجد أك إقامة حلقات ٖتفيظ القرآف أك نشر اٟتجاب ىكذا صرفنا عن 
ا٢تدؼ من حيث نشعر أك ال نشعر ، فلو لبست كل النساء اٟتجاب ما رفعت الفتنة عن 

يهودم : " إذا بلغ لبقوؿ  يستدلوف باتواا١تساجد ما رفعت الفتنة بل  األمة كلو دخل اٞتميع
عدد ا١تصلوف يف صبلة الفجر عددىم يف صبلة اٞتمعة سينتصر ا١تصلوف " ، الفتنة لن ترفع 
عن األمة إال بعد أف يرفع عنها اٟتكم بغَت ما أنزؿ ا ىذه األمور ٬تب صياغتها يف أذىاف 

 دعاة اإلصبلح كالتغيَت .

، أم [ُُٕ:ىود]كىمىا كىافى رىبُّكى لًيػيٍهًلكى اٍلقيرىل ًبظيٍلمو كىأىٍىليهىا ميٍصًلحيوفى ( قاؿ تعاذل : )
كىالًَّذم نػىٍفًسي : )يأمركف با١تعركؼ كينهوف عن ا١تنكر كيأخذكف على يد الظادل كما قاؿ 

ًر، أىٍك لىييوًشكىنَّ اي أىٍف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم ًعقىابنا ًمٍن بًيىًدًه، لىتىٍأميريفَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ، كىلىتػىنػٍهىويفَّ عىًن اٍلميٍنكى 
 ، ركاه الًتمذم كاٛتد.(ًعٍنًدًه، مثيَّ لىتىٍدعينَّوي فىبلى يىٍستىًجيبي لىكيمٍ 

كأعظم النصح أف تنكر على اٟتاكم الظادل كلذلك كاف ا١تيت يف سبيلو سيد الشهداء كما 
اًء ٛتىٍ »: قاؿ    «زىةي ٍبني عىٍبًد اٍلميطًَّلًب، كىرىجيله قىاؿى ًإذلى ًإمىاـو جىائًرو فىأىمىرىهي كىنػىهىاهي فػىقىتػىلىوي سىيّْدي الشُّهىدى

 صحيح. إسنادهأخرجو اٟتاكم كقاؿ 
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ألنك حُت تدعو شارب ٜتر فإنك تدعوه لصبلح نفسو ، كعندما تدعو تاركان للصبلة 
 تدعوه لصبلح األمة . فإنك تدعوه لصبلح نفسو لكن عندما تدعو السلطاف فإنك

كمن سنن التغيَت " أف السلطة ىي اليت تصيغ آّتمع كليس آّتمع ىو الذم يصيغ 
السلطة " ليس كما يقوؿ اٞتهلة :" كما تكونوا يوذل عليكم " بل كبعضهم يرفع ىذه ا١تقولة 

سلطاف  ، فاألنبياء بعثوا " أمة حياة ال أمة صبلة " كمشركعهم مشركع العرجاء إذل النيب 
تقودىم  :أم «كىانىٍت بػىنيو ًإٍسرىائًيلى تىسيوسيهيمي اأٍلىنًٍبيىاءي »: كما عند البخارم عن النيب 

فخليفة النيب ىو  « كيلَّمىا ىىلىكى نىيًبُّ خىلىفىوي نيبّّ كًإنَّو الى نيبَّ بعًدم»كٖتكمهم كفق الشرع، 
قىاليوا: فىمىا « لفاء فػىيىٍكثػيريكفى خكسيكوف »: اٟتاكم كليس الداعية لكن من بعد النيب ٤تمد 

 : متفق  «فيوا بػىيػٍعىةى اأٍلىكًَّؿ فىاأٍلىكًَّؿ أىٍعطيوىيٍم حىقَّهيٍم فىًإفَّ اللَّوى سىائًليهيٍم عىمَّا اسًتعاىم»تىٍأميرينىا؟ قىاؿى
 عليو.

فالذم يقـو بعمل النيب ليس إماـ ا١تسجد كال ا٠تطيب كإ٪تا اٟتاكم ، كخبلفة النيب إقامة 
 لدين حكمان ال صبلةن أك زكاة ، فقضية اٟتاكم قضية مركزية يف الفكر اإلسبلمي .ا

ٍلنىا ريسيلىنىا كمن ىذه السنن " أف الكتاب دل ينزؿ إال ليحكم " فا تعاذل قاؿ : ) لىقىٍد أىٍرسى
( ليس ليقـو الناس بالصبلة أك ًقٍسطً بًاٍلبػىيػّْنىاًت كىأىنزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّاسي بًالٍ 

كىأىنزىٍلنىا اٟتج كإ٪تا ليقوموا بالقسط أم بالعدؿ كٖتكيم الشريعة فإذا دل يقوموا بالقسط قاؿ )
( ليس فيو مراكح كسيارات كإ٪تا بأس شديد قوة لتطبيق الشرع ، مث اٟتٍىًديدى ًفيًو بىٍأسه شىًديده 

 كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس ( ، )

سيف يهاف كسيف ببل كتاب يظلم ، كتاب ببل سيف تعطل أحكامو كال فكتاب ببل 
٬تاكز تراقي األمة قراءةن ، سيف ببل كتاب يبقى طاغوت ينتهك أعراض األمة كيغتصب أموا٢تا 
كأعظم الظلم ليس اغتصاب حقوؽ األمة كإ٪تا أعظم الظلم اغتصاب حق ا يف اٟتكم 

 كالتشريع .
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يػٍري اٍلفىاًصًلُتى ( ًإًف اٟتٍي قاؿ ا تعاذل : ) ، كقاؿ [ٕٓ:األنعاـ]ٍكمي ًإالَّ لًٌلًو يػىقي ُّ اٟتٍىقَّ كىىيوى خى
، كقاؿ : ) ًإًف [َْ:يوسف]: ) ًإًف اٟتٍيٍكمي ًإالَّ لًٌلًو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإيَّاهي ذىًلكى الدّْيني اٍلقىيّْمي ( 

 .[ٕٔ:يوسف]تي كىعىلىٍيًو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميتػىوىكّْليوفى ( اٟتٍيٍكمي ًإالَّ لًٌلًو عىلىٍيًو تػىوىكَّلٍ 

كمع ذلك ٧تد اٞتماعات اإلسبلمية هتتم بشرؾ القبور كتًتؾ شرؾ الدستور هتتم 
بالطواغيت ا١توتى الذين يطاؼ بقبورىم كتًتؾ الطواغيت األحياء الذين يطاؼ بقصورىم ، 

أ التغيَت كأف تفهم أهنا امة مستعبدة شغلت ٨تتاج أف تفهم األمة من أين تبدأ كمن أين يبد
) ًإًف اٟتٍيٍكمي ٔتظاىر التعبد يـو أف حرمت من أرضية العبودية أال كىي اٟتاكمية ، لقولو تعاذل : 

، فلذلك الذم يدعو القبور [َْ:يوسف]ًإالَّ لًٌلًو أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإيَّاهي ذىًلكى الدّْيني اٍلقىيّْمي ( 
 كًجد حكم ا يف األرض ١تا كًجد ىذا الشرؾ ك١تا انتشر . لو

 كمن سنن التغيَت كلعلو أ٫تها أف " اإلسبلـ دين تكرىو ا١تلوؾ " عندما كاف النيب 
 ٕٓيقوؿ : " من ٯتنعٍت حىت أبلغ رسالة رِّب كلو اٞتنة " ذىب إذل بنو شيباف ككاف النيب معو 

متوسطوف ، إذف الطبقة الوسطى ىم طبقة  ّٕغٍت ك ُّمنهم فقراء ك ٕصحاِّب فقط : 
التغيَت حىت ال يشغلهم الغٌت كال يقعدىم الفقر ، فقاؿ بنو شيباف : إذل ما تدعو الناس ؟ 

: " أدعوىم إذل ال إلو إال ا " فقالوا مقولو تبُت أهنم أفقو من كثَت من العلماء فقاؿ 
 ر تكرىو ا١تلوؾ كستعضك عليو بالسيوؼ .كالفقهاء ا١تنتسبُت لئلسبلـ قالوا : إف أمرؾ ىذا أم

إذل الصبلة لوقف معو أبو جهل كلو دعا إذل الزكاة  كالذم نفسي بيده لو دعا ٤تمد 
 لوقفت معو قريش لكن ال إلو إال ا دين تكرىو ا١تلوؾ .

بعض اٞتهلة كا١تخذلُت يقولوف ىذا كبلـ طيب كىو ضرب من ضركب التوحيد لكن 
ال تقضي على دعوتك كمصلحة الدعوة ككك ... فنقوؿ ٢تم ما قالو كرقة استعن با كأدعو ك 
: " أك٥ترجي ىم : ليتٍت كنت جذعان حُت ٮترجك قومك فقاؿ بن نوفل لنبينا ٤تمد 
  ." دلٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى بًًو ًإالَّ عيوًدمى ؟ " فقاؿ كرقة : " 



 
 

248 

ينعم من بعدىم أما إذا كاف كل كاحد ينتظر التضحية البد من طليعة تضحي لفهذا ديننا 
من غَته لينعم بالفرج كيكوف ىو يف مأمن إذا حصل الببلء فسنبقى كما ٨تن بل سيزداد األمر 
سوءا كإف ىذه أنانية ال تليق با١تسلمُت كلقد أثبت الواقع أف إرادة الشعوب ال تكسرىا 

صادقة تثبت أماـ النصَتية كما ٧تحت إرادة  اٞتيوش مهما كانت قوية فبلبد من إرادة كعزٯتة
فبلبد من  أىل تونس بطرد ابن علي كإرادة مصر بسجن حسٍت كإرادة أىل ليبيا بقتل القذايف

 الثبات حىت يزكؿ الطواغيت الذين ٭تكموف غَت تشريع رب العا١تُت .

تتناكؿ لكن اٞتماعات اإلسبلمية مغيبة عن ىذا األمر ال زالت تتناكؿ البدعة كالسنة 
إعفاء اللحية كبدعية السبحة ألهنا لو تناكلت ىذا األمر لعضتها ا١تلوؾ لو تناكلت ىذا لرمي 

 ّٔا يف السجوف كا١تعتقبلت ك١تا فتحت ٢تم القنوات كالفضائيات .

كأخَتان اعلموا إخواشل أف  خزائن كلكل خزينة مفتاح ٥تتلف ال كما يقوؿ بعض 
فع ا عنكم الظلم ك٭تيل ذلكم عزان عليكم بتقول ا " نعم اإلسبلميُت :" إذا أردَت أف ير 

  ،تقول ا مطلوبة لكن ىل تقول ا مفتاح الظلم ؟ فمفتاح ا١تطر االستغفار

كإذا أرادت األمة أف ٖترر ببلدىا فعليها باٞتهاد فما عبلقة فلسطُت بأف تصلي األمة 
ظلم فلن يرفع بتبلكة القرآف كال أف نسبح ا صبلة الفجر ؟ فإذا أرادت األمة أف يرتفع عنها ال

 يف اليـو ألف مرة كإ٪تا يرفع الظلم بأف تقـو للظادل فتأمره كتنهاه فإف أَب تقاتلو .

" يىا مىٍعشىرى اٍلميهىاًجرًينى ٜتىٍسه ًإذىا ابٍػتيًليتيٍم بُت لنا أف لكل أمر مفتاح فقاؿ :  كالرسوؿ 
ًر اٍلفىاًحشىةي يف قػىٍوـو قىطُّ، حىىتَّ يػيٍعًلنيوا ًّٔىا، ًإالَّ فىشىا ًفيًهمي  ًًّٔنَّ، كىأىعيوذي بًاللًَّو أىفٍ  تيٍدرًكيوىينَّ: دلٍى تىٍظهى

ًفًهمي الًَّذينى مىضىٍوا، كىدلٍى يػىنػٍقيصيوا اٍلًمٍكيىاؿى  الطَّاعيوفي، كىاأٍلىٍكجىاعي الَّيًت دلٍى تىكيٍن مىضىٍت يًف أىٍسبلى
ٍنػىعيوا زىكىاةى أىٍموىا٢تًًٍم، كىاٍلًميزىافى، ًإالَّ أي  ٍوًر السٍُّلطىاًف عىلىٍيًهٍم، كىدلٍى ٯتى ًخذيكا بًالسًّْنُتى، كىًشدًَّة اٍلمىئيونىًة، كىجى

ًإالَّ  رىسيولًًو، ًإالَّ ميًنعيوا اٍلقىٍطرى ًمنى السَّمىاًء، كىلىٍوالى اٍلبػىهىاًئمي دلٍى ٯتيٍطىريكا، كىدلٍى يػىنػٍقيضيوا عىٍهدى اللًَّو، كىعىٍهدى 
ًبًكتىاًب  سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيًهٍم عىديكِّا ًمٍن غىٍَتًًىٍم، فىأىخىذيكا بػىٍعضى مىا يف أىٍيًديًهٍم، كىمىا دلٍى ٖتىٍكيٍم أىًئمَّتػيهيمٍ 
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نػىهيٍم " يػَّريكا ٦تَّا أىنٍػزىؿى اللَّوي، ًإالَّ جىعىلى اللَّوي بىٍأسىهيٍم بػىيػٍ َته بإسناد ة كغركاه ابن ماج اللًَّو، كىيػىتىخى
 .صحيح

. فلتعلم األمة كلتعلم رم باألمة لن ٮتلو منو عرش طاغوتفهذا الزلزاؿ الذم يس 
اٞتماعات اإلسبلمية أف كل ماؿ كأكراؽ كأحبار كمطابع كأقبلـ تنفق كتصرؼ يف غَت مفتاح 

 ، فهي فقاعات ال تستفيد منها األمةالتغيَت الصحيح كىو إزالة الطاغوت 

ا بٍت ٢تا ألف مسجد ما داـ حكم ا غَت نافذ فيها ، فنحن ٤تتلوف عن لن تنتفع األمة إذ
بعد ، احتلوا فكرنا فأصبح مفهـو التدين عندنا ىو ٜتس صلوات يف اليـو الليلة كصـو 
رمضاف كتبلكة القرآف فاتل ٭تاكؿ أف ٭تافظ على ىذا ا١تفهـو عندنا فيحاكؿ أف ال ينبشها 

لتحفيظ كيطبع ا١تصاحف كيفطر الصائمُت حىت نغفل عن فيبٍت ا١تساجد كيدعم حلقات ا
مقتطف من  ا٢تدؼ الذم كجدنا من أجلو كىو خبلفة األرض كٖتكيم شرع رب العا١تُت .[]

 لدكتور ٤تمد علي[. كبلـ ل
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: قىاؿى رىسيوؿي اً   ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا : ))ركل مسلم عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى أى اإٍلًٍسبلى بىدى
أى غىرًيبنا، فىطيوَبى لًٍلغيرىبىاًء(( أم ١تا فيو من أحكاـ ٗتالف ما اعتادكا عليو كألفوا ككرثوه عن  بىدى

أى غىرًيبنا((.آبائهم كأجدادىم، لكن ا١تسالة بقولو   : ))كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى

أى غىرًيبنا، كىذا من أخبار النيب فاعلم علم اليقُت أف اإلسبلـ كى  بالغيب  سىيػىعيودي كىمىا بىدى
، إذ أف ا الواجب علينا اإلٯتاف بو، كىذا فيو تثبيت لنا إذا سرنا على طريقو كىديو 

كىاٍليػىٍوـى سبحانو قاؿ كقولو اٟتق: }لىقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىسىنىةه لّْمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى 
 [.ُِ:األحزاب]اٍْلًخرى كىذىكىرى اللَّوى كىًثَتان {

 أم: قدكة.

قاؿ: ))يا ابن حوالة ! إذا رأيت ا٠تبلفة قد نزلت األرض  كركل أٛتد كغَته أف النيب 
ا١تقدسة فقد دنت الزالزؿ ك الببلبل ك األمور العظاـ ك الساعة يومئذ أقرب من الناس من 

 يدم ىذه من رأسك((.

لو: ))إذا رأيت ا٠تبلفة قد نزلت(( دليل على أهنا سًتفع، مث تنزؿ، كىو قولو كما ركاه كقو 
: )) تكوف النبوة فيكم ما شاء ا أف تكوف، مث يرفعها ا إذا شاء أٛتد أيضا كغَته: قاؿ 

 شاء مث تكوف خبلفة على منهاج النبوة، فتكوف ما شاء ا أف تكوف، مث يرفعها إذا، أف يرفعها
شاء ا أف  أف يرفعها، مث تكوف ملكا عاضا فيكوف ما شاء ا أف تكوف، مث يرفعها إذا

يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث  يرفعها، مث تكوف ملكا جربيا فتكوف ما شاء ا أف تكوف، مث
 تكوف خبلفة على منهاج النبوة. مث سكت((.

: )سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل بًعىٍبًدًه لىٍيبلن كقولو: ))األرض ا١تقدسة(( ىي أرض الشاـ، قاؿ تعاذل
ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آيىاتًنىا إًنَّوي ىيوى ا لسًَّميعي ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإذلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم بىارىٍكنىا حى

 [.ُ]اإلسراء: اٍلبىًصَتي(
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: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً  سيصَت اأٍلىمر ًإذلى أىٍف تىكيونيوا جينيودنا ٣تيىنَّدىةن جيٍنده : » كعىن اٍبًن حىوىالىةى قىاؿى
فػىقىاؿى اٍبني حىوىالىةى: ًخٍر رل يىا رىسيوؿى اللًَّو. ًإٍف أىٍدرىٍكتي « . بًالشَّاـً كىجيٍنده بًاٍليىمىًن كىجيٍنده بًاٍلًعرىاؽً 

 : . فػىقىاؿى لًَّو ًمٍن أىٍرًضًو ٬تىٍتىيب إًلىيػٍهىا ًخيػىرىتىوي ًمٍن ًعبىاًدًه فىأىمَّا ًإٍف عىلىٍيك بًالشَّاـً فىًإنػَّهىا ًخيػىرىةي ال»ذىًلكى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته.« . أىبػىٍيتيٍم فػىعىلىٍيكيٍم بًيىمىًنكيٍم كىاٍسقيوا ًمٍن غيدىرًكيٍم فىًإفَّ اللَّوى تػىوىكَّلى رل بًالشَّاـً كىأىٍىًلوً 

ح نقرأ فيها كيف بدأ اإلسبلـ ككيف كانت فتعاؿ معي نقلب يف كتب السَت كالصحا 
 فنفوز يف الدنيا كاْلخرة.  كأصحابو بالنيب نتأسى فكيف سيعود   نعرؼغربتو، ل

 اْلباء ىمكما كانوا عليو من الشرؾ كتقليد أىل اٞتاىلية صفات سابقان  ذكرتكلقد 
قو علماءىم كفتاكل فس ،كاستدال٢تم على باطلهم بالكثرة ،يف دينهم همكتفرقكاألجداد،ػ 
كنسبة  كنسبتهم الباطل إذل األنبياء، كشتم النيب  ،كضعفهم كبفقر أتباع النيب  ،كعبادىم

 الشبهة الباطلة إليو.

 قبل ا٢تجرة، كىي ٦تا تسمى با١ترحلة ا١تكية: ىذا كبينت أيضان جوانب من سَتة النيب 

 

 وِديَلْم يَْأِت رَُجٌل َقطُّ ِبِمْثِل َما ِجْئَت بِِو ِإالَّ عُ 

قبل بعثتو كأهنم   كيف كانت قريش تعامل النيب   -ا١ترحلة ا١تكية–يف تلك ا١ترحلة كبينت 
 كانوا يلقبونو بالصادؽ األمُت فلما جاء بالوحي كالنبوة، حاربوه كعادكه.

 كتلك ىي دعوة األنبياء من قبلو، قاؿ تعاذل: }كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ ًنيبٍّ عىديٌكان شىيىاًطُتى 
 [.ُُِ:األنعاـ] اإًلنًس كىاٞتًٍنّْ {

: )دلٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى بًًو ًإالَّ عيوًدمى( ميتػَّفىقه   كذلك ما قالو لو كىرىقىةى ٍبنى نػىٍوفىلو
 عىلىٍيًو. 
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كتأمل فيمن يف صفوؼ الدكلة اإلسبلمية فإهنم كال نزكيهم على ا ٨تسبهم من خَتة أىل 
طفاىم ا من خلقو إذل األرض اليت بارؾ ا لينصركا دينو كما اجتِّب الصحابة األرض، اص

 .من بُت ا٠تلق لنصرة دينو 

كجدهتم يف الصفوؼ، كال  ،لة اإلسبلمية بُت عشائرىم كأىلهمفإف ْتثت عن أبناء الدك 
و للدكلة دكمفإنو كاف قبل ق -كال ٧تـز بالكٌلية-نزكيهم على ا فإف من تسأؿ عنو  يف الغالب 

صاحب خلق كدين مًتفع عن دنايا األمور كسفاسفها،  ،الدكلة إليو اإلسبلمية، أك قدـك
كأثرىا، فإذا ما كجد سنة عن  يعادم أعداء ا من الطواغيت كيبغضهم كيتَّبع سنن النيب 

، فًتاىم مطاردين من إال كعظ عليها بنواجذه كعمل ّٔا لئبل يفوتو فضل إتباعو  حبيبو 
 ، قبل أعداء ا ألهنم اقتفوا أثر النيب 

يدعو يف تلك ا١ترحلة سران كينتقي لدعوة أصحابو انتقاءن لئبل تعلم بو قريش  فكاف النيب 
كتقضي على دعوتو كأصحابو، فيجتمع معهم سران يف دار األرقم بن أِّب األرقم يبُت ٢تم أمور 

ا ككجوب اإلٯتاف با كحده ال شريك لو، دينهم، ككجوب الكفر باألصناـ كالطواغيت كاجتنأّ
 كيبٌُت ٢تم مشاؽ الطريق كجزاء العمل يـو القيامة.

ككجوب الكفر باٟتكاـ ا١تبدلُت   ككذلك كنا ننتقي الناس انتقاءا فنبُت ٢تم منهج النيب 
لشرع ا تعاذل ككجوب الكفر بالطاغوت، كأف ال ييعبد إال ا، كأف ال ٭تٌكم إال بشرعو 

 حانو.سب

فنجتمع يف بيت أحدنا كقد أخذنا االحتياطات كاألمنيات، نتدارس كتاب ا كسٌنة نبيو 
. 

كنتزكد بأخبار ا١تسلمُت كأحوا٢تم ىنا كىناؾ، كنتبع أخبار آّاىدين كسَتىم كنًتقب 
إصداراهتم بشوؽ، فإذا ما نزؿ إصدار أك جاءت كلمة ألحدىم ٝتعناىا مراران، كاستفدنا من  
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، إذ ىم يف ذركة سناـ اإلسبلـ كمن كاف على البسيطة ال يرل كما كأخذنا بفتواىم كبلمهم
 يرل من يف الذركة. فتنبو!

، إذ دل يكونوا يداىنوف يف دين ا فبل فلما باف أمر الصحابة ككيشف أمر النيب   
طرؼ الشرؾ كال يسلموف على أىلو، كإف كانت قريش ترل ذلك لكنها كانت تغض ال كفى رُّ قً يي 

أحد الديانيُت الذين يتكلموف يف األلوىية كحقوقها، كما صنع أمية  عنهم لظنها أف ٤تمدان 
بن أِّب الصلت، كقس بن ساعدة، كعمرك بن نفيل كأشباىهم، فلما ذاع خربه كانتشرت 

 كدعوتو، عادهتم قريش كأجلبوا عليهم ٓتيلهم كبرجلهم، فساموا ا١تسلمُت سوء العذاب.

 كٔتا جاء بو، ١تسلمُت الذين آمنوا بالنيب فأخذكا يعذبوف ا

فأبو جهل ييعذب آؿ ياسر فيجعلهم يف حر الصحراء معلقُت، على كرب ياسر كزكجو ٝتية 
فيضرّٔم  عدك ا كيعذّٔم بالنار كالسياط لَتجعوا كيرتدكا عن  اٟتمل،اليت أضافت لكربىا 

ال يستطيع أف يفعل شيئان ٢تم إال  ، لكندين اإلسبلـ، كٯتر عليهم حبيبهم كقائدىم كنبيهم 
 .الدعاء فيواسيهم بقولو ٢تم: ))صربان آؿ ياسر فإف موعدكم اٞتنة((

يزيد فا على قلؤّم كيقوم عزائمهم، كيربط  كا١تاء البارد،  فتنزؿ تلك الكلمات عليهم
ٝتية العذاب ٢تم فيقتل ياسر ٖتت التعذيب، مث يأيت إذل زكجو  -لعنو ا-عليهم أبو جهل 

الذم أهنكها التعب يطلب منها أف ترجع عن دين نبيها كتسبو، فما يكوف من تلك ا١ترأة اليت 
مؤل اإلٯتاف قلبها إال أف تقوؿ: "اخسئ يا عدكا ا، كتبصق يف كجهو فيغتاظ كيطعنها ْتربة  
هتا كانت معو يف فرجها فتصرخ كٗترج ركحها إذل باريها إذل جنة ا٠تلد، كتسطٌر بصمودىا كثبا

أركع البطوالت كالتضحيات فتناؿ شرؼ أكؿ شهيدة يف اإلسبلـ، كيا لو من شرؼ حازت 
 عليو.

ذلك ببلؿ كما أدراؾ ما ببلؿ، ببلؿ الذم ما ذكر اٝتو إال كالح يف الفكر صموده ك 
 يف فجر الدعوة، فسامو أمية بن خلف سوء العذاب، كصبلبتو، حيث أسلم 
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لى صدره اٟتجر العظيمة كيضرب بالسياط حىت الصحراء كيوضع ع ءيف رمضا وفيعذب
 ينزؼ الدـ من جسده كىو صابر يقوؿ أحد أحد،

 بعد أف كشف عنو الببلء: كيف ٖتملت يا ببلؿ ذلك العناء؟  فيسألو الصحابة 

: مزجت حبلكة اإلٯتاف مع مرارة العذاب فطغت حبلكة اإلٯتاف على مرارة فيقوؿ 
 العذاب فلم أعد أشعر بالعذاب.

 قومها إذل أف فقدت بصرىا من شدة التعذيب فما يصدىا عن دينها. ايعذّٔ ولك حبيبكت

كىو يصلي عند الكعبة فيضعوف عليو  كىذا الصديق ١تا تكالبوا أعداء ا على النيب 
سبل اٞتزكر فيدافع عنو صديقو كحبيبو أبو بكر، فيقف يف كجهو الكفار على كثرة عددىم 

 أف يقوؿ رِّب ا؟!" فينهالوف عليو بالضرب حىت أدموه من رأسو فيقوؿ ٢تم: "أتقتلوف رجبلن 
باألرض حىت غاب عن الوعي فيأخذه قومو إذل بيتو ال  حىت أٜت  قدميو كيفركوف كجهو 
 يعرؼ قبلو من دبره من كثرة الدـ.

كاهنا  كخىبَّابى ٍبًن اأٍلىرىٌت تيٍطفىأي اٟتجارة ا١تشتعلة ناران بودؽ ظهره!، فيصَت يف ظهره م
 كاٟتفر،

: )) قىٍد  يقوؿ لو: أىالى تىٍستػىٍنًصري لىنىا أالى تىٍدعيو لىنا؟ فَتد عليو النَّيبً  فيأيت خىبَّابى للنَّيبً 
لىكيٍم يػيٍؤخىذي الرَّجيلي فػىييٍحفىري لىوي يف األرًض فػىييٍجعىلي ًفيهىا، مثيَّ يػيٍؤتىى بًا١تًٍنشىاًر فػىييوضىعي عى  لىى كىافى مىٍن قػىبػٍ

ًمو كىعىٍظًمًو، مىا يىصيدُّهي ذًلكى عىٍن ًديًنًو، رى  أًسًو فػىييٍجعىلي نصفىًُت، كىٯتيٍشىطي بأٍمشىاًط اٟتىديًد مىا ديكفى ٟتٍى
ا األىٍمر حىىتَّ يىسَتى الرَّاكبي ًمٍن صىنػٍعىاءى ًإذلى حىٍضرىموتى الى ٮتىىاؼي إالَّ اى  كىاً لىييًتمَّنَّ ا ىىذى

 غىنىًمًو، كلكنكم تىٍستىعًجليوفى ((، رىكىاه اٍلبيخىارًمُّ. كالذٍّْئب عىلىى

 أتدرم ١تن يقوؿ: كلكنكم تستعجلوف؟!
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يقو٢تا ٠تباب الذم كانت تيٍطفىأي اٟتجارة ا١تشتعلة ناران بودؽ ظهره، يقو٢تا ْلؿ ياسر لسمية 
 لعثماف كزكجها، يقو٢تا للصديق، يقو٢تا ١تن فقدت عيناىا: ٟتبيبة، يقو٢تا ألِّب ذر ٞتعفر

 فما عساه أف يقوؿ لنا كدل نلقى عشر معشار ما لقوا؟! يقو٢تا ألصحابو  لببلؿ،

كلو دخلت يف سجوف الطواغيت من حكاـ الردة كالعمالة يف الشاـ كالعراؽ أك مصر أك 
كغَتىا من الببلد ا١تستًتة باسم اإلسبلـ لوجدت أحفاد  -أك ما يسموهنا بالسعودية-اٞتزيرة 

أكلئك، لوجدت أحفاد أِّب جهل كأمية بن خلف، كلوجدت أحفاد أِّب بكر ىؤالء كأحفاد 
 كببلؿ كخباب ... كلوجدت حفيدات ٝتية كحبيبة كأـ عمارة..

كمي الطلق ككفاء  الرشودم كركدك كأركل البغدادم كرصل ا١تقبل نعم، فتلك ىيلة القصٌَت 
واغيت، كما ذنبهن كغَتىن، يسطرف أركع التضحيات يف صمودىن يف كجوه تلك الط اليحِت

 ،إال أف قلن ربنا ا كامتثلن أمره بإتباع نبيهم 

أيخرًجي -كيا ٢تا من رزية يف حق أىل اٞتزيرة أف تيسجن نساؤىم كىم صامتوف ال يتحركوف! 
أفيكوف أبو جهل أغَت  -من أكلئك آّاىدين الذين يسعوف لفك أسر أخواهتن يف اإلسبلـ

؟!!   منكم على ااـر

شيخ عمر عبد الرٛتن رجل كبَت يف السن احدكدب ظهره كذىب بصره كال زاؿ كىذا ال
عذيب يف سجوهنم يف كجو األمريكاف مع ما ٬تده من الت  -نساؿ ا لنا كلو الثبات-صامدان 
كأمثاؿ ىؤالء كثَت يطوؿ بنا ذكرىم لكن نعدىم بأننا لن ننساىم، بل ، -فك ا أسره  -

  ،ذلك ىحتنا كاألياـ خَت شاىد كدليل علبإذف ا سنفك أسرىم بأسل

كتدمر كغَتىا من السجوف، كفك أسر التاجي فكما من ا علينا بفتح سجن أبو غريب ك 
ا١تسلمُت منها فبإذف ا سنحرر ا١تسلمُت من سجوف الطواغيت  يف الشاـ كالعراؽ كمصر 

: ))فيكُّوا  امتثاالن لقولو كاٞتزيرة كغَتىا حىت ما يبقى مسلمان أك مسلمة يف قبضة أعداء ا
 العىاشلى(( ركاه البخارم.
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 اإلعالم الكاذب

 ككانت قريش يف مواسم اٟتج ٗتيف الناس كاٟتجاج كٖتذرىم من السماع للنيب ٤تمد 
ك٭تتجوف لكل كاحد ْتجة، فذاؾ يقولوف لو إنو رجل أصابتو اْل٢تة باٞتنوف، كآخر يقولوف لو 

ف لو ىو كاىن ساحر يفرؽ بُت االبن كأبيو كا١ترء كزكجتو، كغَتىا إنو شاعر ٣تنوف، كذاؾ يقولو 
 من التهم الباطلة كالشبو الداحضة.

فقد كاف باِّب ىو كأمي ذك ىيبة ككقار ليس عليو ىيئة السحر كا١تشعوذين، كال عشوائية 
 بل من رآه من بعيد ىابو، كمن جالسو من قريب أحبو، كمن ٝتع كبلمو عقلو، آّانُت،

 حىت ما يسمع كبلـ النيب  -القطن-الرجل إذل الكعبة كاضعان يف أذنيو الكرسف  فيأيت
 لكثرة ما خوفتهم قريش منو.

فإذا بو ٮترج من بوتقة التقليد كاالنطواء، فينزع الكرسف من أذنيو فيأتيو كيسمع منو كما 
كا لقد أتيتك ٝتع عنو، فيسمع كبلـ ا فإذا بو يدخل قلبو كيشرح ا لو صدره، فيقوؿ لو 

 كأنت أبغض الناس إذل قليب كانك كا اْلف ألحب الناس إذل قليب.

كلقد ٝتعتها كا بأذشل إذ كنت أتلو كتاب ا كأشرح بعض آياتو كأكضح سَتة ا١تصطفى 
. 

فقاـ رجل من العواـ كقطع الدرس بدكف استئذاف، كقاؿ رل: "كا كنا نكرىكم ١تا ٝتعنا 
 ْلف كا أحب الناس إلينا".عنكم، كأنتم ا

كآخر يكوف يف عمره أكرب من كالدم ١تا أهنيت الدرس جاءشل ٭تتضنٍت كيبكي ككأنو فقد 
 و.ذنً أي ىو إال ١تا ٝتع من اٟتق بأحد أبناءه، كما 

 كسيأيت التفصيل يف الشبهة ا١توجهة للدكلة اإلسبلمية كتفنيدىا يف كقتها إف شاء ا.
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 نبذ المداىناتالثبات على العقيدة و 

فلما رأت قريش أف تلك األساليب كالقنوات اإلعبلمية الكاذبة قد اتضح أمرىا كباف 
عما ىو عليو بإغراءات  زيفها كما عاد ينطلي كذّٔا على الناس؛ حاكلت أف تثٍت النيب 

 الدنيا..

 رفضان قاطعان، إذ ىو يعلم ما عند ا فيعرضوف عليو ا١تلك كا١تاؿ كالنساء فَتفض 
 تعاذل،

فلما رأكا تلك العزٯتة القوية جاءت شياطينهم  من باب النصيحة كالدين يقولوف للنيب 
 فلم يرضى " بأنصاؼ اٟتلوؿ كال ٔتنتصف الطريق،  : " نعبد إ٢تك عاـ كتعبد إ٢تنا يـو

كىالى أىنتيٍم عىاًبديكفى مىا بل قاؿ ٢تم كما أمره ربو: }قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى،الى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى، 
أىٍعبيدي، كىالى أىنىا عىاًبده مَّا عىبىدَتٍُّ، كىالى أىنتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي،  لىكيٍم ًدينيكيٍم كىرلى ًديًن{ 

 .[ٔ-ُ:الكافركف]

نعم ىذا ما تفعلو ا١تاسونية اليـو كشياطُت اإلنس من اليهود كالنصارل كا١ترتدكف من أبناء 
 جلدتنا..

بالدنيا كا١تنصب كا١تاؿ كالنساء، فمنهم من يقع  فيبدءكف يغركف من جاء بدعوة النيب 
 كمنهم من يثبت.

فيأتوف للذين ثبتوا من باب ا١تصاحل كالسياسات الشرعية كيسوغوف ٢تم دخوؿ الرب١تانات 
 بت.الشركية كحوارات األدياف الكفرية فينزلق من ينزلق يف ذلك ا١تصرؼ ا١تننت كيثبت من يث

على دعوتو، كىو ما يغيظ كفار زماننا بثبات  كىذا ما أغاظ كفار قريش، ثبات النيب 
الدكلة اإلسبلمية على اٟتق ال يضرىم من خالفهم من غَتىم كال يضرىم من خذ٢تم من 

 داخلهم.
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كنقوؿ كما قاؿ أمَت الدكلة اإلسبلمية سابقان أِّب عمر البغدادم تقبلو ا:" كإف دكلة  
 باقية، اإلسبلـ

 باقية ألهنا بنيت من أشبلء الشهداء كركيت بدمائهم كّٔا انعقد سوؽ اٞتنة،

 باقية ألف توفيق ا يف ىذا اٞتهاد أظهر من الشمس يف رابعة السماء،

 باقية ألهنا دل تتلوث بكسب حراـ أك منهج مشوه،

عدىم باقية بصدؽ القادة الذين ضحوا بدمائهم كصدؽ اٞتنود الذين أقاموىا بسوا
 ٨تسبهم كا حسيبهم،

باقية ألهنا كحدة آّاىدين كمأكل ا١تستضعفُت، باقية ألف اإلسبلـ بدأ يعلوا كيرتفع 
 كبدأت السحابة تنقشع كبدأ الكفر يندحر كينفضح،

 باقية ألهنا دعوة ا١تظلـو كدمعة الثكاذل كصرخة األسارل كأمل اليتامى،

علينا ككل صاحب ىول كبدعة خٌواف جباف بدأ باقية ألف الكفر بكلل مللو ك٨تلو اجتمع 
 يطعن كيلمز فيها،

 فتيقنا بصدؽ ا٢تدؼ كصحة الطريق،

باقية ألنا على يقُت أف ا لن يكسر قلوب ا١توحدين ا١تستضعفُت كلن يشٌمت فينا القـو 
 الظا١تُت..".

"فلتعلم  ككما قاؿ الناطق الرٝتي باسم الدكلة اإلسبلمية أِّب ٤تمد العدناشل حفظو ا:
ملل الكفر ك٨تلو ٚتيعها من يهود كصليبُت حاقدين، كعلمانيُت كشيوعيُت ملحدين، كرافضة 

 خبثاء مشركُت، كمرتدين مارقُت ناكصُت،
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 إف دكلة اإلسبلـ باقية،

باقية رغم تكالبكم كٖتالفكم كتكاتفكم، باقية رغم جيوشكم كٚتوعكم كعددكم 
ية رغم كيدكم كمكركم كتآمركم، باقية رغم غيظكم كعبيدكم، باقية رغم حدكم كحديدكم، باق

 كحقدكم كحسدكم كحنقكم، باقية رغم أنوفكم..".

ككما قاؿ أمَت ا١تؤمنُت كخليفة ا١تسلمُت أِّب بكر البغدادم حفظو ا: " باقية كلن نساـك 
 عليها أك نتنازؿ عنها حىت يظهرىا ا أك هنلك دكهنا،

رقاكم كامتزجت بدماء مشاٮتنا أِّب عمر البغدادم دكلة مهد ٢تا الشيخ أِّب مصعب الز 
كأِّب ٛتزة ا١تهاجر، لن تنحسر عن بقعة امتدت إليها، كلن تنكمش بعد ٪توىا بإذف ا تعاذل 

 كتوفيقو كمٌنو..".

باقية على عهدىا كلن تبدؿ أك ٖتيد، باقية كلن ٗتوف دماء أبنائها الذين ضحوا بدمائهم 
 من أجلها،

 ىرة حىت يأيت أمر ا كىي على ذلك، باقية على اٟتق ظا

 باقية حىت ينزؿ عيسى ابن مرصل فتسلمو الراية كيقاتلوف معو الدجاؿ، 

 باقية رغم كل ااكالت السقاطها، باقية ألهنا كعد رب العا١تُت، 

 كبشرل سيد األنبياء كا١ترسلُت، 

 ".رى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى كىٍعدى اللًَّو الى ٮتيًٍلفي اللَّوي كىٍعدىهي كىلىًكنَّ أىٍكثػى "
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 االقتصاديةالمحاصرة 

كأصحابو لن يًتاجعوا يف مبدأىم فحاصركىم بشعب أِّب  فعلمت قريش أف النيب 
 طالب ثبلث سنوات، ال يشًتكف منهم كال يبيعوهنم، كال يتزكجوف منهم كال يزكجوهنم،

سلمُت اٞتهد كالتجأكا إذل مقاطعة اقتصادية بكل ما ٖتملو الكلمة من معٌت، حىت بلغ ا١ت
أكل األكراؽ كاٞتلود، كحىت كاف يسمع من كراء الشعب أصوات نسائهم كصبياهنم يتضاغوف 

 من اٞتوع،

كىو قولو تعاذل: }كىلىنىبػٍليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو مّْنى ا٠تٍىوٍؼ كىاٞتٍيوًع كىنػىٍق و مّْنى األىمىوىاًؿ كىاألنفيًس 
 [.ُٓٓ:البقرة] ًبرًينى {كىالثَّمىرىاًت كىبىشًّْر الصَّا

: قىاؿى رىسيوؿي اً ف كما يف صحيح مسلم،  كىذا ما أخرب عنو النيب  عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى
« : ـي ميٍديػىهىا كىًدينىارىىىا، كىمىنػىعىٍت ًمٍصري ًإٍردىبػَّهىا مىنػىعىًت اٍلًعرىاؽي ًدٍر٫تىىهىا كىقىًفيزىىىا، كىمىنػىعىًت الشٍَّأ

ٍأَتيٍ كىًدينىارىىى  ٍأَتيٍ، كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى ٍأَتيٍ، كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى  «ا، كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى

: ".. كىيف مىٍعٌتى مىنػىعىًت اٍلًعرىاؽي َِص ُٖقاؿ النوكم رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم ج
ًمهً  ٍسبلى ًف مىٍشهيورىاًف أىحىدي٫تيىا إلًً ا قىٍد كيًجدى كىالثَّاشل كىىيوى كىغىٍَتًىىا قػىٍوالى ٍم فػىتىٍسقيطي عىنػٍهيمي اٍٞتًٍزيىةي كىىىذى

ًد يًف آًخًر الزَّمىاًف فػىيىٍمنػىعيوفى حيصي  وؿى ذىًلكى اأٍلىٍشهىري أىفَّ مىٍعنىاهي أىفَّ اٍلعىجىمى كىالرُّكـى يىٍستػىٍوليوفى عىلىى اٍلًببلى
  .لًٍلميٍسًلًمُتى 

ا  بػىٍعدى ىذا بورقات عن جابر قاؿ يوشك أف ال ٬تيء إليهم قفيز كال كىقىٍد رىكىل ميٍسًلمه ىىذى
ٍنػىعيوفى ذىاؾى كىذىكىرى يف مىٍنًع الرُّكـً ذىًلكى بًالشَّاـً  درىم قػيٍلنىا ًمٍن أىٍينى ذىًلكى قىاؿى ًمٍن ًقبىًل اٍلعىجىًم ٯتى

  ..ًمثٍػلىوي 

ٍأَتيٍ(( :كىأىمَّا قػىٍوليوي  ـي غىرًيبنا  ))كىعيٍدَتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى أى اإٍلًٍسبلى فػىهيوى ٔتىٍعٌتى اٟتٍىًديًث اٍْلخىًر ))بىدى
أى((..".  كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى
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 تعذيب المسلمين

ما أف تذىب ٤تنة إال كٕتيء أختها أشد لكن ف تنتهي تلك انة كتنقضي، أ كيأذف ا 
 شيء. المنها ترققها كأف ما كاف قبلها من الفتنة 

كىالى يػىرىٍكفى أىنػَّهيٍم يػيٍفتػىنيوفى يف كيلّْ عىاـو مَّرَّةن أىٍك مىرَّتػىٍُتً مثيَّ الى يػىتيوبيوفى كىالى ىيٍم قاؿ تعاذل: }أى 
 [.ُِٔ:التوبة]يىذَّكَّريكفى {

 يف تلك الفتنة كخرجوا من الشعب كاٟتصار، فما أف منَّ ا على الثابتُت مع النيب 

التعذيب كالقهر كاالضطهاد كتفننت يف تعذيب إال أف اهنالت عليهم قريش بأشد أنواع 
 ا١تسلمُت أشد ما كاف يف السابق، فقد كاف يف بداية األمر عامة الناس متعاطفوف مع النيب 

ك أصحابو إذ ىم مع بٍت جلدهتم كمن أحسنهم أخبلقان فيخاؼ كفار قريش من الغلظة عليهم 
١تا ضرب أبو جهل  كما أسلم ٛتزة فتنقلب عليهم خساران ككباالن فيسلموف ٛتٌية كعصبية،  

 فغضب ١تا عَتتو النساء ١تٌا انتق  من حق ابن أخيو، -بأِّب ىو كأمي-فشج رأسو  النيب 

فذىب غاضبان إذل أِّب جهل كشج رأسو كأدماه كقاؿ لو : "كيف تشتم ابن أخي كأنا على 
 جهل، كثار بنو دينو؟" مث ضربو بالقوس فشجو شجة منكرة، فثار رجاؿ من بٍت ٥تزـك مع أِّب

ىاشم مع ٛتزة، فقاؿ: أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإشل سببت ابن أخيو سبا قبيحا". فكانت 
 قريش ٗتاؼ من ىذا،

كجاء ا١تكذبوف كا١تدَّعوف  كأصحابو  لكن ١تا أثَتت الشبهة كالشائعات على النيب 
ك االفًتاءات كالشبو ، كتفننوا يف ذلك، كستأيت تلكأصحابو  كافًتكا الكذب على النيب 

 قريبان بإذف ا.

أصبح الناس يف حَتة من أمرىم، ككقفوا  ،كأصحابو  النيب فلما تكرر الكذب على 
 موقف اٟتياد.
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 -ا١تدينة ا١تنورة-با٢تجرة إذل يثرب  أمرىم النيب  ،فلما اشتد العذاب على الصحابة
بقان، فامتثل الصحابة أمر نبيهم ككاف قد أخذ من بعض أىل يثرب البيعات كما مر معنا سا

 كبادركا با٢تجرة إذل ا١تدينة رغم تضييق ا١تشركُت عليهم، 

 فهو مداف كيكوف يف حقو السجن كالتعذيب، -نظرىميف  –بتلك اٞترٯتة  كى سً فمن مي  

فأـ سلمة ٭تبسها قومها عن ا٢تجرة كيأخذكف ابنها منها، كصهيب ٯتسكونو على أطراؼ 
 دينة فما يًتكونو حىت أعطاىم مالو كلو، كذلك عٌذب كآخر سجن،مكة مهاجران إذل ا١ت

كىذا عُت ما حصل معنا أبناء الدكلة اإلسبلمية، فما أف تشعر مباحث الكفر بأف عند 
نية اٞتهاد يف سبيل ا كااللتحاؽ بصفوؼ الدكلة اإلسبلمية إال سيًجن كعٌذب  منا أحد
 كأيدين.

من مكة إذل ا١تدينة بعد أف ىاجر  ىاجر فيو النيب  كىكذا إذل أف جاء ذلك اليـو الذم
 مع صاحبو أِّب بكر الصديق كعانوا ما عانوه من شدة ا٢تجرة كالتضييق عليها،

 ككانت قريش أرسلت يف القبائل تطمع يف مائة ناقة لكل من عثر على الرسوؿ 
 .، أك قتلو، أك أسره، أك دٌؿ عليوكصاحبو
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 واألنصار المؤاخاة بين المهاجرين

 إذل ا١تدينة إال آخى بُت ا١تهاجرين كاألنصار، فما إف كصل 

إذ أمرىم با٢تجرة  فًتكوا  ا١تهاجرين الذين ىاجركا من ديارىم كامتثلوا أمر رّٔم كأمر نبيو 
ًديارًًىٍم  الدنيا كرائهم كأجابوا أمر رّٔم فامتدحهم بقولو: }لًٍلفيقىرىاء اٍلميهىاًجرًينى الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمن

 { كىأىٍموىا٢تًًٍم يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مّْنى اللًَّو كىرًٍضوىانان كىيىنصيريكفى اللَّوى كىرىسيولىوي أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى 
 ،[ٖ:اٟتشر]

 ،األبيض كاألٛتر لنصرة ىذا الدينفآخى بُت ىؤالء كبُت األنصار الذين بايعوا على قتاؿ 
ديكفى يًف قاؿ ا فيهم: }كىالَّذً  بُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى ٬تًى ٯتىافى ًمن قػىٍبًلًهٍم ٭تًي ينى تػىبػىوَّؤيكا الدَّارى كىاإٍلً

صيديكرًًىٍم حىاجىةن ٦تَّّْا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًًٍّٔم خىصىاصىةه كىمىن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو 
 ،[ٗ:اٟتشر]ميٍفًلحيوفى {فىأيٍكلىًئكى ىيمي الٍ 

فشهد لؤلئك بالصدؽ ك٢تؤالء بالفبلح مث شهد ٢تم ْتقيقة اإلٯتاف فقاؿ:}كىالًَّذينى آمىنيواٍ 
ٍغًفرىةه كىرًٍزؽه  كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا يًف سىًبيًل الٌلًو كىالًَّذينى آكىكٍا كَّنىصىريكٍا أيكلىػًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىٌقان ٢تَّيم مَّ 

 ،[ْٕ:األنفاؿ] ًرصله {كى 

فاحتضن األنصار إخواهنم ا١تهاجرين كفتحوا بيوهتم ٢تم فقاٝتوىم أموا٢تم كآثركا على 
 أنفسهم كلو كاف ّٔم خصاصة، 

 يرة كاليمن كا١تغربفلقد رأينا ا١تهاجرين من كل بقاع ا١تعمورة من ببلد الشاـ كالعراؽ كاٞتز 
 غَتىا من البلداف.ك  كالصُت ببلد فارس كا٢تندكخرساف ك  كاٟتبشة

٨تسب أهنم ما تركوا الدنيا كرائهم كاألىل كالعشَتة كاألمواؿ كالتجارة إال امتثاالن ألمر رّٔم 
 ، ٨تسب أهنم الصفوة كال نزكي على ا أحدان.كأمر نبيو 
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أما األنصار فلقد كنت قد كتبت رسالة إذل أىلنا يف األردف ذكرت يف مقدمتها: " .. أما 
نا يف األردف إف امتدت لكم الدكلة اإلسبلمية كالبد فالتفوا حو٢تا كانصركىا فهي بعد: فيا أىل

ملجؤكم بعد ا كمبلذكم، كلئن كقفتم إذل جانبها لتصلن اٞتمعة يف بيت ا١تقدس كلتفرف 
 اليهود منكم فرار اٟتمر ا١تستنفرة،

درعان  كإياكم أف تقفوا يف صف حارس اليهود كحامي الصليب الذم يقف ىو كجنوده
 متينان يف الدفاع عن يهود،

فانصركا إخوانكم يف الدكلة اإلسبلمية كالتفوا حو٢تم فلقد رأينا ىنا خَت أنصار نصركنا يـو 
أف ٗتلى العادل عن نصرتنا، كد أحدىم لو أٌف لو الدنيا بأسرىا ليكـر ا١تهاجرين، ٨تسبهم ٦تن 

ًذينى أيٍخرًجيوا ًمن ًديارًًىٍم كىأىٍموىا٢تًًٍم يػىٍبتػىغيوفى تكفل ا ّٔم، فكونوا خَت أنصار ٠تَت مهاجرين }الَّ 
 فىٍضبلن مّْنى اللًَّو كىرًٍضوىانان كىيىنصيريكفى اللَّوى كىرىسيولىوي أيٍكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى{..."

كلقد أٚتع ا١تهاجركف إٚتاعا ال اختبلؼ فيو أف أنصار الشاـ ىم خَت أنصار نصركا 
ن أؤلئك الشرذمة النابتة فلوؿ الصحوات من اٞتبهة كاٞتيش اٟتر كمن آّاىدين، ناىيك ع

 حذا حذكىم، فأفعا٢تم تذكب يف حسنات أىل الشاـ،

 جاءت ٤تاسنو بألف شفيع      كرحم ا من قاؿ: كإذا اٟتبيب أتى بذنب كاحد

ًو يف الًَّذينى كدل نتعجب من خركج تلك النابتة ا٠تبيثة أحفاد أِّب جهل كأمية فهذه }سينَّةى اللَّ 
دى ًلسينًَّت اللًَّو ٖتىٍوًيبلن((،  دى ًلسينًَّة اللًَّو تػىٍبًديبلن {)) كىلىن ٕتًى لىٍوا ًمن قػىٍبلي كىلىن ٕتًى  خى

إال أف شرع ببناء مسجد قباء ليكوف مركزان الجتماع ا١تسلمُت  مث ما كاف من النيب 
 ش لقتاؿ الكفار كا١تشركُت.فيتعلموا فيو أمور دينهم كيكوف مركزان النطبلؽ اٞتيو 

كىذا ما فعلتو الدكلة اإلسبلمية حيث شرعت فور كصو٢تا لنشر التوحيد كفتح الدكرات 
 الشرعية فانكب الناس عليها كالعطشاف الذم كجد ا١تاء البارد.
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 إعالن قيام الدولة اإلسالمية

ليت أقامها ننظر يف مقومات الدكلة النبوية افتعاؿ معي نقلب يف كتب السَت كالصحاح 
 فور كصولو ا١تدينة ا١تنورة، النيب 

 لنرد على العلمانيُت كأذناب الغرب من أبناء جلدتنا الذين ما علموا من الدين إال اٝتو،
فقالوا أنا تعجلنا يف قياـ الدكلة كإعبلف ا٠تبلفة كأف مقومات الدكلة دل تكتمل بعد كغَتىا من 

  الشبو،

أف وكلوا عليهم، كظنوا أف ىم سيدىم أكباما اللعُت ىو فلجؤا إذل الغرب كاألمريكاف كت 
 ، كٖتفظ حقوقهم.٭تميهم كيقيم ٢تم دكلة ٖتفظهم

 أدل يعلموا أف أكباما اللعُت ىو من يدعم حرب اليهود على ا١تسلمُت؟!

 أدل يسمعوا قولو: لن نسمح للمسلمُت بإرجاع ا٠تبلفة إذل األرض؟!

 يف العراؽ كالشاـ؟! أدل يركا طائراتو تيقتّْلي ا١تسلمُت 

بػَّريكفى  أىفىبلى }  { أىقٍػفىا٢تيىا قػيليوبو  عىلىى أىـٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى

 ًإفَّ  قيلٍ  ًملَّتػىهيمٍ  تػىتًَّبعى  حىىتَّ  النَّصىارىل كىالى  اٍليػىهيودي  عىنكى  تػىٍرضىى كىلىن}أدل يسمعوا قوؿ ا: 
 كىرلٍّ  ًمن الٌلوً  ًمنى  لىكى  مىا اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءؾى  الًَّذم بػىٍعدى  مأىٍىوىاءىي  اتػَّبػىٍعتى  كىلىًئنً  ا٢ٍتيدىل ىيوى  الٌلوً  ىيدىل
 ،{ نىًصَتو  كىالى 

 كىاأٍلىنٍػعىاـً  ًإالَّ  ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ  أىفَّ  ٖتىٍسىبي  أىـٍ }فنحسب أف قوؿ ا:  
 نزؿ فيهم كيف أمثا٢تم.{ سىًبيبلن  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ 

 اٍستىطىاعيواٍ  ًإفً  ًديًنكيمٍ  عىن يػىريدُّككيمٍ  حىىتَّى  يػيقىاتًليونىكيمٍ  يػىزىاليوفى  إف ا قاؿ كقولو اٟتق: ))كىالى ف
نٍػيىا يًف  أىٍعمىا٢تييمٍ  حىًبطىتٍ  فىأيٍكلىػًئكى  كىاًفره  كىىيوى  فػىيىميتٍ  ًديًنوً  عىن ًمنكيمٍ  يػىٍرتىًددٍ  كىمىن  كىاْلًخرىةً  الدُّ
 [.ُِٕخىاًلديكفى(( ]البقرة: ًفيهىا ىيمٍ  النَّارً  حىابي أىصٍ  كىأيٍكلىػًئكى 
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ككل من ظن أف اليهود كالنصارل سَتضوا عن ا١تسلمُت من غَت أف يتبعوا ملتهم كطريقهم 
فقد كٌذب صريح القرآف، ككل من كٌذب صريح القرآف، فهو كافر با كٔتا أنزؿ على ٤تمد 

، 

قبل بعثتو كأهنم كانوا  قريش تعامل النيب كانت فهذا ىو دأب الكفار كأسبلفهم فلقد  
يلقبونو بالصادؽ األمُت فلما جاء بالوحي كالنبوة، حاربوه كعادكه. كتلك ىي دعوة األنبياء من 

 [،ُُِ:األنعاـ] قبلو، قاؿ تعاذل: }كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ ًنيبٍّ عىديٌكان شىيىاًطُتى اإًلنًس كىاٞتًٍنّْ {

: )دلٍى يىٍأًت رىجيله قىطُّ ٔتًٍثًل مىا ًجٍئتى بًًو ًإالَّ عيوًدمى( ميتػَّفىقه كذلك ما قالو لو  كىرىقىةى ٍبنى نػىٍوفىلو
 عىلىٍيًو. 

علن قياـ الدكلة اإلسبلمية اٝتان يصدح يغيظ أعداء ا١تلة ف يأ يثرب ١تا كصل كاف منو ف
فظ حقوقهم كالدين إذ أصبح للمسلمُت ا١تستضعفُت دكلة ٕتمعهم كتدافع عنهم كٖت

كيتحاكموف فيها لشرع ا، فأفرحت ا١تسلمُت فتلهفوا شوقان للوصوؿ إليها من ٚتيع أ٨تاء 
 ا١تعمورة،

لكن ال ٮتفى عليكم قصة ابن سلوؿ الذم كاف ليتوج أمَتان على يثرب فحاؿ دكف ذلك 
ما  فتضاربت مصاٟتو مع دين ا فأظهر اإلسبلـ كأبطن الكفر عليو من ا قدـك النيب 
 يستحق.

على إعبلف الدكلة اإلسبلمية فقط بل كضع السياسات الداخلية كا٠تارجية  كدل يقتصر 
 ،لدكلتو 

جاء يف ]السَتة النبوية كما  فكاف من ا١تعاىدات مع اليهود الذين كانوا يف ا١تدينة كقتها..
: كىكىتىبى رىسيوؿي اللًَّو َُٓص ُالبن ىشاـ ج تىابنا بػىٍُتى اٍلميهىاًجرًينى كً   [: "قىاؿى اٍبني إٍسحىاؽى

 طى عىلىٍيًهٍم:كىاأٍلىٍنصىاًر، كىادىعى ًفيًو يػىهيودى كىعىاىىدىىيٍم، كىأىقػىرَّىيٍم عىلىى ًديًنًهٍم كىأىٍموىا٢تًًٍم، كىشىرىطى ٢تىيٍم، كىاٍشتػىرى 

 مىٍظليوًمُتى كىالى ميتػىنىاصىرًينى عىلىٍيًهٍم،.. ..كىًإنَّوي مىٍن تىًبعىنىا ًمٍن يػىهيودى فىًإفَّ لىوي النٍَّصرى كىاأٍليٍسوىةى، غىيػٍرى 
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ًمًنُتى، كىًإفَّ اٍليػىهيودى يػيٍنًفقيوفى مىعى اٍلميٍؤًمًنُتى مىا دىاميوا ٤تيىارىًبُتى، كىًإفَّ يػىهيودى بىًٍت عىٍوؼو أيمَّةه مىعى اٍلميؤٍ 
فيسيهيٍم، إالَّ مىٍن ظىلىمى كىأىمًثى، فىًإنَّوي الى ييوًتغي إالَّ لًٍليػىهيوًد ًدينػيهيٍم، كىلًٍلميٍسًلمىٍُتً ًدينػيهيٍم، مىوىالًيًهٍم كىأىنػٍ 

 نػىٍفسىوي، كىأىٍىلى بػىٍيًتًو،..

نػىهيٍم النٍَّصرى عىلىى مىٍن حىارىبى  كىًإفَّ عىلىى اٍليػىهيوًد نػىفىقىتػىهيٍم كىعىلىى اٍلميٍسًلًمُتى نػىفىقىتػىهيٍم، كىًإفَّ بػىيػٍ
ًذًه الصًَّحيفىًة، كىًإفَّ  ، كىإًنَّوي دلٍى يىٍأمثىٍ اٍمريؤه ًْتىًليًفًو، أىٍىلى ىى مثًٍ نػىهيٍم النٍُّصحى كىالنًَّصيحىةى، كىاٍلربَّ ديكفى اإٍلً بػىيػٍ

، كىًإفَّ اٍليػىهيودى يػيٍنًفقيوفى مىعى اٍلميٍؤًمًنُتى مىا دىاميوا ٤تيىارىًبُتى،..  كىًإفَّ النٍَّصرى لًٍلمىٍظليوـً

،...".كىًإنَّوي الى ٕتيىاري قػيرىٍيشه كىالى  نػىهيٍم النٍَّصرى عىلىى مىٍن دىىىمى يػىٍثًربى   مىٍن نىصىرىىىا، كىًإفَّ بػىيػٍ

يرسل يف بداية إعبلف الدكلة اإلسبلمية يف ا١تدينة ا١تنورة رسائل شديدة ا٠تطاب  مث إنو 
.. إذل ا١تقوقس عظيم القبط إذل إذل  "قوية اللهجة :  من ٤تمد رسوؿ ا إذل ىرقل عظيم الرـك

 ".عظيم الفرس..إذل قيصر.. إذل النجاشي.. اسلم تسلم كإال..كسرل 

: "أىفَّ النَّيًبَّ  كىتىبى ًإذلى ًكٍسرىل كىًإذلى قػىٍيصىرى كىًإذلى النَّجىاًشيّْ كىًإذلى كيلّْ   ركل مسلم عىٍن أىنىسو
بَّارو يىٍدعيوىيٍم ًإذلى اللًَّو ..".  جى
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 مقومات الدولة النبوية

صفحات يف السَت كالصحاح لننظر عن مقومات الدكلة النبوية اليت تعاؿ معي نقلب ف
كقتها كما ىو ذلك اٞتيش كما ىو عتاده حىت يهدد بو أقول اٞتيوش على  أقامها النيب 

 كجو األرض آنذاؾ؟

 :ًأما اقتصاديا 
  ُّركل البخارم أف النَّيب  :  حىفىرىىىا عيٍثمىافي.فى «. مىٍن ٭تىًٍفٍر بًئػٍرى ريكمىةى فػىلىوي اٞتىنَّةي »قىاؿى

ـً ىىٍل قىاؿى : "َّص ٓقاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح ج ٍسبلى عيٍثمىافي أىٍنشيديكيٍم بًاللًَّو كىاإٍلً
ًدينىةى كىلىٍيسى ًّٔىا مىاءه ييٍستػىٍعذىبي غىيػٍرى بًٍئًر ريكمىةى فػىقىاؿى مىٍن يىٍشًتىًم  تػىٍعلىميوفى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ـى اٍلمى قىًد

ًء اٍلميٍسًلًمُتى ًٓتىٍَتو لىوي ًمنػٍهىا يًف اٞتٍىنًَّة فىاٍشتػىرىيٍػتػيهىا من صلب مىا رل بًئػٍرى   ريكمىةى ٬تىٍعىلي دىٍلوىهي ًفيهىا كىًدالى
ا السّْيىاؽً   "... قىاليوا اللَّهيمَّ نػىعىٍم اٟتٍىًديثى ًبطيولًًو كىقىٍد أىٍخرىجىوي اٍلميصىنّْفي يًف ًكتىاًب اٍلوىٍقًف بًغىٍَتً ىىذى

فلم يكن يف الدكلة آنذاؾ سوا بئر ماء كاحد، كدل يكن كقت إعبلف الدكلة للمسلمُت بل  
 كاف لرجل يهودم يقاؿ لو ركمة!

 

  أما حالو :وأصحابو مع الفقر والجوع فهذا شيء منها 
  :مىا شىًبعى آؿي ٤تيىمَّدو »يف ا١تتفق عليو عىٍن عىاًئشىةى، قىالىٍت ،ىًدينىةى

ـى ا١ت ًمٍن طىعىاـً  ميٍنذي قىًد
 «بػيرٍّ ثىبلىثى لىيىاؿو تًبىاعنا، حىىتَّ قيًبضى 

ـى اٍلمىًدينىةى ٮتىٍريجي مىا   قاؿ اٟتافظ يف الفتح: " قػىٍوليوي مىا شىًبعى آؿي ٤تيىمَّدو أىًم النَّيًبُّ  ميٍنذي قىًد
ا ذىًلكى مً  ثى لىيىاؿو أىٍم كىانيوا ًفيًو قػىٍبلى ا٢تًٍٍجرىًة ًمٍن طىعىاـً بػيرٍّ ٮتىٍريجي مىا عىدى ًت ثىبلى ٍن أىنٍػوىاًع اٍلمىٍأكيوالى

ًدينىًة بًأىيَّاًمهىا تًبىاعنا ٮتىٍريجي التػَّفىارًيقي حىىتَّ قيًبضى ًإشىارىةن ًإذلى اٍسًتٍمرىارًًه عىلىى تًٍلكى اٟتٍىاًؿ ميدَّةى ًإقى  امىًتًو بًاٍلمى
 ًه يف اٍلغىٍزًك كىاٟتٍىجّْ كىاٍلعٍمرىة، كىًىيى عىٍشري ًسًنُتى ٔتىا ًفيهىا ًمٍن أىيَّاـً أىٍسفىارً 



 
 

269 

تًًو ًكٍسرىةي خيٍبزو فىٍضبلن حىىتَّ قيًبضى  كىزىاد بن سىٍعدو ًمٍن كىٍجوو آخىرى عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى كىمىا ريًفعى عىٍن مىاًئدى
 ، كىكىقىعى يف رًكىايىًة اأٍلىٍعمىًش عىٍن مىٍنصيورو ًفيًو بًلىٍفًظ مىا شىًبعى رىسيوؿي اللًَّو 

كـو كىيًف رًكىايىًة عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىاًبسو عىٍن أىبًيًو عىٍن عىاًئشىةى مىا شىًبعى آؿي ٤تيىمَّدو ًمٍن خيٍبزو بػيرٍّ مىٍأدي 
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه 

ًمنى خيٍبزو  اللًَّو كىًعٍندى ميٍسًلمو ًمٍن رًكىايىًة يىزًيدى ٍبًن قيسىٍيطو عىٍن عيٍركىةى عىٍن عىاًئشىةى مىا شىًبعى رىسيوًؿ 
 كىزىٍيتو يف يػىٍوـو كىاًحدو مىرَّتػىٍُتً ..

نٍػيىا كىدلٍى يىٍشبىٍع ًمٍن خيٍبًز  كىأىٍخرىجىوي ميٍسًلمه أىٍيضنا عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  ًمٍن الدُّ
ـى أىيٍ  اءن كىعىشىاءن كىتػىقىدَّ ضنا يف حىًديًث سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو مىا شىًبعى رىسيوؿي الشًَّعًَت يف اٍليػىٍوـً اٍلوىاًحًد غىدى

نٍػيىا أخرجو بن سىٍعدو كىالطَّبػىرىاشلُّ..  اللًَّو  بػٍعىتػىٍُتً يًف يػىٍوـو حىىتَّ فىارؽ الدُّ  شى

قىٍد  كىقد أخرج بن ًحبَّافى يًف صىًحيًحًو عىٍن عىاًئشىةى مىٍن حىدَّثىكيٍم أىنَّا كينَّا نىٍشبىعي ًمنى التٍَّمًر فػى 
ٍيبػىرى ًمٍن رًكى  ـى يف غىٍزكىًة خى ٍيئنا ًمنى التٍَّمًر كىاٍلوىدىًؾ كىتػىقىدَّ نىا شى بىكيٍم فػىلىمَّا افتتحت قػيرىٍيظىةي أىصىبػٍ ايىًة كىذى

ٍيبػىري قػيٍلنىا اٍْلفى نىٍشبىعي ًمنى التٍَّمًر ..  ًعٍكرًمىةى عىٍن عىاًئشىةى لىمَّا فيًتحىٍت خى

ثً   َتى ًمنػٍهيٍم كىانيوا يف حىاًؿ ًضيقو قػىٍبلى ا٢تًٍٍجرىًة حىٍيثي كىانيوا ٔتىكَّةى مثيَّ لىمَّا ىىاجىريكا ًإذلى كىاٟتٍىقُّ أىفَّ اٍلكى
نىاًئًح فػىلىمَّا فيًتحىٍت ٢تىيمي النَّ  نىازًًؿ كىاٍلمى ًضَتي كىمىا اٍلمىًدينىًة كىافى أىٍكثػىريىيٍم كىذىًلكى فػىوىاسىاىيمي اأٍلىٍنصىاري بًاٍلمى

ـى ذىًلكى كىاًضحنا يًف ًكتىاًب ا٢ٍتًبىًة، بػىٍعدىىى   ا رىدُّكا عىلىٍيًهٍم مىنىاًئحىهيٍم كىمىا تػىقىدَّ

: ))لىقىٍد أيًخٍفتي يف اللًَّو كىمىا ٮتيىاؼي أىحىده، كىلىقىٍد أيكًذيتي يف اللًَّو كىمىا كىقىرًيبه ًمٍن ذىًلكى قػىٍوليوي 
ـه يىٍأكيليوي أىحىده ًإالَّ شىٍيءه يػيٍؤذىل أىحىده، كىلىقىٍد أىتىٍت عىلىيَّ ثى  ؿو طىعىا لىةو مىارل كىلًًببلى ثيوفى ًمٍن يػىٍوـو كىلىيػٍ بلى

ا أخرجو بن ًحبَّافى ٔتىٍعنىاهي... " (( أىٍخرىجىوي التػٍّْرًمًذمُّ كىصىحَّحىوي كىكىذى ؿو  يػيوىارًيًو ًإًبطي ًببلى
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 خىرىجى رىسيوؿي ا : ذىاتى يػىٍوـو فىًإذىا ىيوى بًأىِّب بىٍكرو  ً ركل مسلم عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى
 : ، فػىقىاؿى : « مىا أىٍخرىجىكيمىا ًمٍن بػيييوًتكيمىا ىىًذًه السَّاعىةى؟»كىعيمىرى : اٞتٍيوعي يىا رىسيوؿى اً،، قىاؿى قىاالى

ىٍخرىجىًٍت الًَّذم أىٍخرىجىكيمىا»  ، «كىأىنىا، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، ألى
دلٍى يػىزىٍؿ يػىتػىقىلَّبي يًف  رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم: " ..كىأىفَّ رىسيوًؿ اللًَّو قاؿ النوكم 

فػىتىارىةن ييوسىري كىتىارىةن يػىنػٍفىدي مىا ًعٍندىهي كىمىا ثػىبىتى يف الصًَّحيًح عىٍن أىِّب  اٍليىسىاًر كىاٍلًقلًَّة حىىتَّ تػيوييفّْى 
نٍػيىا كىدلٍى يىٍشبىٍع ًمٍن خيٍبًز الشًَّعًَت كىعىٍن عىاًئشىةى مىا شىًبعى آؿي ٤تيىمَّدو  ىيرىيٍػرىةى خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  ًمنى الدُّ

  ثى لىيىاؿو تًبىاعنا حىىتَّ قيًبضى كىتػيوييفّْى ًدينىةى ًمٍن طىعىاـو ثىبلى ـى اٍلمى كىًدٍرعيوي مىٍرىيونىةه عىلىى شىًعَتو  ميٍنذي قىًد
انىوي أًلىٍىًلًو كىغى  يًف كىٍقتو ييوسىري مثيَّ بػىٍعدى قىًليلو يػىنػٍفىدي مىا  يػٍري ذىًلكى ٦تَّا ىيوى مىٍعريكؼه فىكىافى النَّيًبُّ اٍستىدى

ٍخرىاًجًو يًف طىاعىًة اللًَّو ًمٍن كيجيوًه اٍلربّْ كىًإيثىاًر اٍلميٍحتىاًجُتى كىًضيىافىًة الطَّارًًقُتى كىٕتىٍهً  يًز السَّرىايىا ًعٍندىهي إلًً
ا.." ]جكىغىٍَتً   [.َُِص ُّ ذىًلكى كىىىكىذى

 

  ىًخرُّ ًفيمىا بػىٍُتى ًمٍنربىً رىسيوًؿ اللًَّو ًإذلى حيٍجرىًة  كعن أِّب ىريرة قاؿ: "لىقىٍد رىأىيٍػتيًٍت كىًإشلّْ ألى
، فػىيىًجيءي اٞتىاًئي فػىيىضىٍع رًٍجلىوي عىلىى عينيًقي، كىيػيرىل أىشلّْ ٣تىٍنيوفه  ، كىمىا ِّب ًمٍن عىاًئشىةى مىٍغًشيِّا عىلىيَّ

 جينيوفو مىا ِّب ًإالَّ اٞتيوعي" ركاه البخارم.
 

  ًإٍف كيٍنتي ، : "أىللًَّو الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كعند البخارم أيضان أف أبا ىيرىيٍػرىةى، كىافى يػىقيوؿي
ىشيدُّ اٟتىجىرى  ىٍعتىًمدي ًبكىًبًدم عىلىى األىٍرًض ًمنى اٞتيوًع، كىًإٍف كيٍنتي ألى  عىلىى بىٍطًٍت ًمنى اٞتيوًع،.." ألى

ىشيدُّ اٟتٍىجىرى عىلىى بىٍطًٍت ًمنى اٞتٍيوًع"  قاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح: "قػىٍوليوي: "كىًإٍف كيٍنتي ألى
: "لىٍو رىأىيٍػتػىنىا  كىًإنَّوي لىيىٍأيت ًعٍندى أىٍٛتىدى يًف طىرًيًق عىٍبًد اللًَّو ٍبًن شىًقيقو أىقىٍمتي مىعى أىِّب ىيرىيٍػرىةى سىنىةن فػىقىاؿى
دي طىعىامنا ييًقيمي بًًو صيٍلبىوي حىىتَّ ًإٍف كىافى أىحىدينىا لىيىٍأخيذي اٟتٍىجىرى فػىيىشي  ـي مىا ٬تًى دُّ بًًو عىلىى عىلىى أىحىًدنىا اأٍلىيَّا

 أىٍٜتىً  بىٍطًنًو مثيَّ يىشيدُّهي بًثػىٍوبًًو لًييًقيمى بًًو صيٍلبىوي" 



 
 

271 

ثٍػرىًة قىاؿى اٍلعيلىمىاءي فىاًئدى  ٍنعي ًمٍن كى اًؿ كىااًلنًٍتصىاًب أىًك اٍلمى ةي شىدّْ اٟتٍىجىًر اٍلميسىاعىدىةي عىلىى ااًلٍعًتدى
ٍوًف اٟتٍىجىًر بًقىٍدًر اٍلبىٍطًن فػىيىكيوفي الضٍَّعفي أىقىلُّ أىٍك لًتػى  اًء الًَّذم يف اٍلبىٍطًن ًلكى ٍقًليًل التَّحىلًُّل ًمنى اٍلًغذى

 ٍرًد اٟتٍىجىًر أىٍك أًلىفَّ ًفيًو اإٍلًشىارىةى ًإذلى كىٍسًر النػٍَّفًس .."حىرىارىًة اٞتٍيوًع بًبػى 

 

 كىقىٍد كىقىعى يًف حىًديًث طىٍلحىةى ٍبًن  (:"ِْٖص ُُقاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح )ج
ـى عىلىى النَّيبّْ  ًدينىًة عىرًيفه  كىكىافى  عىٍمرك ًعٍند أىٍٛتد كبن ًحبَّافى كىاٟتٍىاًكًم كىافى الرَّجيلي ًإذىا قىًد لىوي بًاٍلمى

ٍبًن نػىزىؿى عىلىٍيًو فىًإذىا دلٍى يىكيٍن لىوي عىرًيفه نػىزىؿى مىعى أىٍصحىاًب الصُّفًَّة كىيف ميٍرسىًل يىزًيدى ٍبًن عىٍبًد اللًَّو 
يػىنىاميوفى يف اٍلمىٍسًجًد الى  قيسىٍيطو ًعٍند بن سىٍعدو كىافى أىٍىلي الصُّفًَّة نىاسنا فػيقىرىاءى الى مىنىازًؿى ٢تىيٍم فىكىانيوا

ا ًإذىا مىٍأكىل ٢تىيٍم غىيػٍريهي كىلىوي ًمٍن طىرًيًق نػيعىٍيمو اٍلميٍجًمًر عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى: "كيٍنتي ًمٍن أىٍىًل الصُّفًَّة كىكينَّ 
نىا حىضىرىنىا رىسيوؿى اللًَّو  يػٍ أىٍكثػىرى فػىيىبػٍقىى مىٍن بىًقيى عىشىرىةه  فػىيىٍأميري كيلَّ رىجيلو فػىيػىٍنصىًرؼي ًبرىجيلو أىكٍ  أىٍمسى
 بًعىشىائًًو فػىنىتػىعىشَّى مىعىوي فىًإذىا فػىرىٍغنىا قىاؿى نىاميوا يف اٍلمىٍسًجًد.."". أىٍك أىقىلُّ أىٍك أىٍكثػىري فػىيىٍأيت النَّيبُّ 

 

 ةجغرافيأما من الناحية ال : 
 كم مربع منها جباؿ   ْٖٗكم مربع،   ٖٗٓ تتجاكز فإف مساحة ا١تدينة ا١تنورة ال

 كم مربع ا١تناطق العمرانية حاليان مع التوسع يف البنياف!  ََُككدياف كمنحدرات، ك
إليها؟ ككم ىي ا١تساحة  فيا تيرل كم كانت ا١تناطق العمرانية كقت كصوؿ النيب 

 اليت كانت بأيدم ا١تسلمُت منها أنذاؾ؟!

ـ أف ترؾ اٞتهاد يف سبيل لكن ىذه ا١تسائل ال يفقهها من رضع من حليب الذؿ يو 
 ا، كانساؽ كالبهائم كراء الغرب الكافر،

لقالوا إنو تعجل يف إعبلنو الدكلة اإلسبلمية،  فلو كاف ىؤالء العلمانيوف كقت النيب 
 كلو أنو انتظر حىت ٭ترر اٞتزيرة العربية أك ...
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على ىدم نبيها  أال فلتزدادكا غيظان إذل غيظكم فإف الدكلة اإلسبلمية اليـو قد سارت
  :أى غىرًيبنا، فىطيوَبى لًٍلغيرىبىاًء((الذم قاؿ ـي غىرًيبنا، كىسىيػىعيودي كىمىا بىدى أى اإٍلًٍسبلى  ،))بىدى

طوَب ٢تم فإهنم ٭تكموف اليـو أكثر من ثبلٙتائة ألف كم مربع بشرع ا أم أكرب من 
ساحة تنظيم قطر كتنطيم مساحة كثَت من الدكؿ أك التنظيمات العربية ٣تتمعة فلو ٚتعت م

البحرين كتنظيم جزر القمر كتنظيم لبناف كتنظيم تونس كتنظيم جيبويت ١تا كصلت إذل 
 مساحة الدكلة اإلسبلمية أعزىا ا،

كإف الراكب اليـو يسَت من الرطبة غربان إذل الباب شرقان، كمن ا١توصل جنوبان إذل جرابلس 
 مو،مشاالن، ال ٮتاؼ إال ا كالذئب على غن

 كيرل راية العقاب راية التوحيد راية ال إلو إال ا ترفرؼ يف ٝتاء دكلة ا٠تبلفة.

يقطنقها أكثر من عشرة مبليُت مسلم ال ينتق  أحده من حقوقهم شيئان، كفيها بعض 
 من أىل الكتاب من النصارل الذين يدفعوف اٞتزية عن يدو كىم صاغركف.

 

 ةمنيأما من الناحية األ : 
: ًئشىةى، قىالىٍت: أىرًؽى رىسيوؿي اً عىٍن عىاف لىةو، فػىقىاؿى لىٍيتى رىجيبلن صىاٟتًنا ًمٍن »، ذىاتى لىيػٍ

لىةى  ًح، فػىقىاؿى رىسيوؿي اً «أىٍصحىاِّب ٭تىٍريسيًٍت اللَّيػٍ ٍعنىا صىٍوتى السّْبلى ا؟: »، قىالىٍت كىٝتًى قىاؿى « مىٍن ىىذى
: يىا رىسيوؿى  ـى رىسيوؿي اً  سىٍعدي ٍبني أىِّب كىقَّاصو . قىالىٍت عىاًئشىةي: فػىنىا حىىتَّ  اً ًجٍئتي أىٍحريسيكى
ٍعتي غىًطيطىوي".متفق عليو.  ٝتًى

ا اٟتٍىًديثي قػىٍبلى  قاؿ النوكم رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم: " قىاؿى اٍلعيلىمىاءي كىكىافى ىىذى
ًذًه اٍْليىةي كىأىمىرى   نػيزيكًؿ قػىٍولًًو تػىعىاذلى كا يعصمك من الناس أًلىنَّوي  تػىرىؾى ااًلٍحًتىاسى ًحُتى نػىزىلىٍت ىى

ا اٟتٍىًديثى اأٍلىكَّؿى  ًتًو كىقىٍد صىرَّحى يًف الرّْكىايىًة الثَّانًيىًة بًأىفَّ ىىذى كىافى يًف   أىٍصحىابىوي بًااًلٍنًصرىاًؼ عىٍن ًحرىاسى
.."]جأىكًَّؿ قيديكًمًو اٍلمىًدينىةى كىمىٍعليوـه أىفَّ اٍْليى   [.ُّٖص ُٓةى نػىزىلىٍت بػىٍعدى ذىًلكى بًأىٍزمىافو
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  ةعسكريأما من الناحية: 

عدد ا١تسلمُت رجل، فكاف  ُّْ كاف أكؿ جيش للمسمُت يف أكؿ غزكة غزاىا النيب 
 الكفار،ثلث جيش 

o  ،كدل  يركب الثبلثة منهم  كاألربعة على بعَت كاحد،كدل يكن معهم سول سبعوف بعَتان
 السيوؼ كالرماح كبعضهم ككانت أسلحة بعضهم غَت ا١تقداد بن األسود،يكن منهم فارس 

  من جريد النخل ك٨توه.

 

  دل يكن يف خزينة الدكلة اإلسبلمية يف غزكة تبوؾ ما ٬تهز بو اٞتيش فيجهزه عثماف بن
:  ، ركل البخارم أف النَّيبُّ عفاف  فىجىهَّزىهي « مىٍن جىهَّزى جىٍيشى العيٍسرىًة فػىلىوي اٞتىنَّةي »قىاؿى
 عيٍثمىافي. 

 

 :ليس عندىم في الحروب والغزوات إال القليل من الطعام 
 : ىكَّؿي العىرىًب رىمىى ًبسىٍهمو يًف »ثبت عند البخارم أف سىٍعد بن أِّب كقاص كاف يػىقيوؿي ًإشلّْ ألى

لىةً  ـه ًإالَّ كىرىؽي اٟتيبػٍ ًبيًل اللًَّو، كىرىأىيٍػتػينىا نػىٍغزيك كىمىا لىنىا طىعىا نىا لىيىضىعي كىمىا سى ، كىًإفَّ أىحىدى ا السَّميري ، كىىىذى
، ًخٍبتي ًإذنا كىضىلَّ سىٍعًيي  «تىضىعي الشَّاةي، مىا لىوي ًخٍلطه، مثيَّ أىٍصبىحىٍت بػىنيو أىسىدو تػيعىزّْريشل عىلىى اإًلٍسبلىـً

ًعٍندى ميٍسًلمو لىقىٍد رىأىيٍػتيًٍت قاؿ اٟتافظ بن حجر يف الفتح: " كىكىقىعى يف حىًديًث عيٍتبىةى ٍبًن غىٍزكىافى 
اقػينىا قػىٍوليوي لىيىضىعي  سىاًبعي سىبػٍعىةو مىعى رىسيوًؿ اللًَّو  ـه ًإالَّ كىرىؽي الشَّجىًر حىىتَّ قىرًحىٍت أىٍشدى مىا لىنىا طىعىا

وي كىمىا تىضىعي الشَّاةي زىادى بػىيىافه يًف بًالضَّاًد اٍلميٍعجىمىًة ًكنىايىةه عىًن الًَّذم ٮتىٍريجي ًمٍنوي يف حىاًؿ التػَّغىوًُّط قػىٍولي 
ـً أىٍم يىًصَتي بػىٍعرنا الى ٮٍتتىلط  من شدَّة ًركىايىًتًو كىاٍلبىًعَتي قػىٍوليوي مىا لىوي ًخٍلطه ًبكىٍسًر اٍلميٍعجىمىًة كىسيكيوًف البلَّ
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ـى بػىيىانيوي يف شىرًٍح اٟتٍىًديثً  اٍلمىٍذكيوًر يف مىنىاًقًب سىٍعًد ٍبًن  اليبس الناشيء عىٍن قىشىًف اٍلعىٍيًش كىتػىقىدَّ
 أىِّب كىقَّاصو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي..".

: "بػىعىثػىنىا رىسيوؿي اً  نىا أىبىا عيبػىٍيدىةى، نػىتػىلىقَّى  كعند مسلم من حديث جىاًبرو، قىاؿى كىأىمَّرى عىلىيػٍ
دٍ  ٍرو دلٍى ٬تًى ، كىزىكَّدىنىا ًجرىابنا ًمٍن ٘تى :  ًعَتنا لًقيرىٍيشو ٍرىةن، قىاؿى ٍرىةن ٘تى لىنىا غىيػٍرىهي، فىكىافى أىبيو عيبػىٍيدىةى يػيٍعًطينىا ٘تى

: ٪تىىصُّهىا كىمىا ٯتىى ُّ الصَّيبُّ، مثيَّ نىٍشرىبي عىلىيػٍهىا ًمنى اٍلمىا : كىٍيفى كيٍنتيٍم تىٍصنػىعيوفى ًّٔىا؟ قىاؿى ًء، فػىقيٍلتي
 نىٍضًربي بًًعًصيػّْنىا ا٠تٍىبىطى، مثيَّ نػىبػيلُّوي بًاٍلمىاًء فػىنىٍأكيليوي،..". فػىتىٍكًفينىا يػىٍومىنىا ًإذلى اللٍَّيًل، كىكينَّا

 

ككذا يف غزكة ا٠تندؽ كما ركل مسلم عن جىابًرى أيضان أنو قاؿ: "لىمَّا حيًفرى ا٠تٍىٍندىؽي رىأىٍيتي 
ٍندىًؾ شىٍيءه؟ فىًإشلّْ رىأىٍيتي ًبرىسيوًؿ ٜتىىصنا، فىاٍنكىفىٍأتي ًإذلى اٍمرىأىيت، فػىقيٍلتي ٢تىىا: ىىٍل عً  ًبرىسيوًؿ اً 

ا،.."، ككذا باقي اٞتيش كعددىم ألف كما قاؿ جابر. اً   ٜتىىصنا شىًديدن

:" كىيف اٍلميٍسنىًد ًمٍن زًيىادىاًت عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ّٕٗص ٕقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف الفتح ج
ا٠تٍىٍندىؽى كىأىٍصحىابيوي قىٍد شىدُّكا اٟتًٍجىارىةى عىلىى  ؿي اللًَّو أىٍٛتىدى ًمٍن حىًديًث بن عىبَّاسو اٍحتػىفىرى رىسيو 

 بيطيوهًنًٍم ًمنى اٞتٍيوًع..".

 فأين ا١تخذلُت من مطالعة تلك األخبار كالسَت؟!

 

  أما حاؿ ا١تشركُت كعدد جيوشهم فإنو كاف يفوؽ أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما
 جيش الدكلة اإلسبلمية آنذاؾ.
" ٨تن قـو ال ننتصر بالعدة كالعتاد، إ٪تا ننتصر : ر بن ا٠تطاب لكن ىو كما قاؿ عم

 بقلة ذنوبنا ككثرة ذنوب األعداء، فإف تساكت الذنوب انتصركا علينا بالعدة كالعتاد". 
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   تنبيو: كلك يف ذلك أف تعلم أف كسرل عظيم الفرس ١تا أرسل لو النيب  الرسالة
 . مزقها كأرسل يف طلب النيب 

افىةى ارم: " أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو أخرج البخ : بػىعىثى ًبًكتىابًًو ًإذلى ًكٍسرىل، مىعى عىٍبًد اللًَّو ٍبًن حيذى
فػىعىوي عىًظيمي البىٍحرىٍيًن ًإذلى ًكٍسرىل، فػىلىمَّا قػىرىأىهي  السٍَّهًميّْ " فىأىمىرىهي أىٍف يىٍدفػىعىوي ًإذلى عىًظيًم البىٍحرىٍيًن، فىدى

:  مىزَّقىوي، فىحىًسٍبتي  يسىيًّْب، قىاؿى
 ،«أىٍف ٯتيىزَّقيوا كيلَّ ٦تيىزَّؽو  فىدىعىا عىلىٍيًهٍم رىسيوؿي اللًَّو »أىفَّ اٍبنى ا١ت

: " قػىٍوليوي مىزَّقىوي أىٍم قىطَّعىوي قػىٍوليوي فىحىًسٍبتي أىفَّ بن اٍلميسىيًَّب ُِٕص ٖقاؿ اٟتافظ يف الفتح ج
يًع الطُّريًؽ ميٍرسىبلن كى٭تيٍتىمىلي أىف اٍلقىاًئلي ىيوى الزٍُّىرًمُّ كىىيوى مىٍوصي  ٍسنىاًد اٍلمىٍذكيوًر كىكىقىعى يف ٚتًى وؿه بًاإٍلً

افىةى صىاحب اٍلًقصَّة فىًإف بن سىٍعدو ذىكىرى ًمٍن حىًديًثًو  عىوي ًمٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن حيذى يكوف بن اٍلميسىيًَّب ٝتًى
أىٍم عىلىى   فىأىخىذىهي فىمىزَّقىوي قػىٍوليوي فىدىعىا عىلىٍيًو رىسيوًؿ اللًَّو  اللًَّو  أىنَّوي قىاؿى فػىقىرىأى عىلىٍيًو ًكتىابي رىسيوؿً 

يًث عىٍبًد اللًَّو ًكٍسرىل كىجينيوًدًه قػىٍوليوي أىٍف ٯتيىزَّقيوا كيلَّ ٦تيىزَّؽو بًفىٍتًح الزَّاًم أىٍم يػىتػىفىرَّقيوا كىيػىتػىقىطَّعيوا كىيف حىدً 
افىةى فػىلىمَّا قىاؿى اللَّهيمَّ مىزٍّْؽ ميٍلكىوي كىكىتىبى ًإذلى بىاذىافى عىاًمًلًو عىلىى  بػىلىغى ذىًلكى رىسيوؿى اللًَّو  ٍبًن حيذى

ا الرَّجيًل الًَّذم بًاٟتًٍجىاًز فىكىتىبى بىاذىافي ًإذلى النَّيبّْ  فػىقىاؿى  اٍليىمىًن ابٍػعىٍث ًمٍن ًعٍنًدؾى رىجيلىٍُتً ًإذلى ىىذى
لىًة..".أىٍبًلغىا صىاًحبىكي  ًذًه اللَّيػٍ  مىا أىفَّ رىِّبّْ قػىتىلى رىبَّوي يف ىى
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 رقاب وحملهاالحز 

كيف ا١تعارؾ يكوف حز الرؤكس كقطع الرقاب فهذا عبدا بن مسعود يسن للمسلمُت سنة 
حسنة ليكوف لو أجرىا كاجر من عمل ّٔا إذل يـو القيامة فيحز رأس اِّب جهل عدك ا ٔتعركة 

 بدر،

، ًحُتى ّٓٔص ُبن ىشاـ يف السَتة جا قاؿ : ".. فىمىرَّ عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو بًأىِّب جىٍهلو
أىٍف يػيٍلتىمىسى يف اٍلقىتػٍلىى،.. قىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو: فػىوىجىٍدتيوي بًآًخًر رىمىقو  أىمىرى رىسيوؿي اللًَّو 

: كىقىٍد كىافى ضىبىثى ِّب مىرَّةن ٔتىكَّةى، فىآذىاشل كىلىكىزىشل، مثيَّ  -نيًقوً فػىعىرىفٍػتيوي، فػىوىضىٍعتي رًٍجًلي عىلىى عي  قىاؿى
 قػيٍلتي لىوي: ىىٍل أىٍخزىاؾى اللَّوي يىا عىديكَّ ا؟ ..

: مثَّ احتززت رىٍأسىوي مثيَّ ًجٍئتي  ًبًو  فقىاؿى رل: لىقىٍد اٍرتػىقىٍيتى ميٍرتػىقنى صىٍعبنا يىا ريكىٍيًعي اٍلغىنىًم قىاؿى
: فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو رىسيوؿى اللًَّو  ، قىاؿى ا رىٍأسي عىديكّْ اللًَّو أىِّب جىٍهلو : يىا رىسيوؿى اللًَّو، ىىذى ، فػىقيٍلتي

 ُتى رىسيوًؿ اللًَّو  -: آللَّو الًَّذم الى إلىوى غىيػٍريهي : كىكىانىٍت ٯتًى : قػيٍلتي نػىعىٍم، كىاىللًَّو الًَّذم الى  -قىاؿى  قىاؿى
 فىحىًمدى اللَّوى".]بتصرؼ[. إلىوى غىيػٍريهي، مثيَّ أىٍلقىٍيتي رىٍأسىوي بػىٍُتى يىدىٍم رىسيوًؿ اللًَّو 

، قاؿ ابن كثَت: ُِكىذا ىو أمر ا تعاذل لنا إذ قاؿ: )فىاٍضرًبيوا فػىٍوؽى اأٍلىٍعنىاًؽ( األنفاؿ
طراؼ، أيديهم كأرجلهم. كبذا "فاضربوا ا٢تاـ فافلقوىا، كاحتزكا الرقاب فاقطعوىا، كقطعوا األ

 قاؿ عكرمة كالضحاؾ كالعويف كابن جرير كغَتىم".

كقاؿ الشوكاشل يف السيل اٞترار: "كحز رقاب الكافرين كٛتلها فعل صحيح كتدبَت حسن 
 ١تا فيو من تقوية لقلوب ا١تسلمُت كاضعاؼ لشوكة الكافرين".

ٍنتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى كىفىريكا  قاؿ تعاذل : )فىًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى   فىضىٍربى الرّْقىاًب حىىتَّ ًإذىا أىٍثخى
اءن حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا ليوى  فىًإمَّا مىٌنان بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى ذىًلكى كىلىٍو يىشىاءي اللَّوي النٍػتىصىرى ًمنػٍهيٍم كىلىًكٍن لًيىبػٍ

ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىا٢تىيمبًبػىٍعضو كىالًَّذينى قيًتلي  بػىٍعضىكيمٍ   [.٤ْتمد:]) وا يف سى
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: "فىاٍضرًبيوا الرّْقىابى ضىٍربنا، كىخى َّ الرّْقىابى بًالذٍّْكًر ّٔص ٓقاؿ الشوكاشل يف فتح القدير ج
ٍغرىاءً  . قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدىةى: ىيوى  أًلىفَّ اٍلقىٍتلى أىٍكثػىري مىا يىكيوفي بًقىٍطًعهىا، كىًقيلى: ىيوى مىٍنصيوبه عىلىى اإٍلً

: اٍقًصديكا ضىٍربى الرّْقىاًب.   كىقىٍو٢تًًٍم: يىا نػىٍفسي صىبػٍرنا، كىًقيلى: التػٍَّقًديري

ًة مىا لىٍيسى يف نػىٍفسً   كىًقيلى: ًإ٪تَّىا خى َّ ضىٍربى الرّْقىاًب أًلىفَّ يف التػٍَّعًبًَت عىٍنوي ًمنى اٍلًغٍلظىًة كىالشّْدَّ
 ًىيى حىزُّ اٍلعينيًق كىًإطىارىةي اٍلعيٍضًو الًَّذم ىيوى رىٍأسي اٍلبىدىًف كىعيلُّوُّهي كىأىٍحسىني أىٍعضىائًًو ..".اٍلقىٍتًل، كى 

تقوية لقلوب  -أم رؤكس الكافرين بعد حزىا– إذا كاف يف ٛتلهاكقاؿ يف السيل اٞترار: "
ن كتدبَت ا١تسلمُت أك إضعاؼ لشوكة الكافرين فبل مانع من ذلك بل ىو فعل حس

 [.ِٕٗ".]السيل اٞترار:صحيح

كىقػىٍوليوي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا{ قىاؿى ٣تيىاًىده: حىىتَّ يػىٍنزًؿى عيسى قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: "
 .." ابن مرصل

ا   . كىىىذى : كىقىاؿى قػىتىادىةي: }حىىتَّ تىضىعى اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا{ حىىتَّ الى يػىبػٍقىى ًشٍرؾه كىقىٍولًًو تػىعىاذلى
نىةه كىيىكيوفى الدّْيني لًلًَّو{ ]اٍلبػىقىرىًة:   ".[.ُّٗ}كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍ

 

مث بعد ذلك يأيت العلمانيوف كا١تلحدكف كالزنادقة كمن دل يركع  ركعة ينكر علينا حز 
أظن ىؤالء فهموا ما ىي  كال الرقاب كٛتل الرؤكس بزعمو أف ذلك ٮتالف السياسة الشرعية،

حىت ٬تعل  -السياسة الشرعيةباب –السياسة الشرعية، فرٔتا توسع أحدىم يف ىذا الباب 
جنود الطواغيت كرؤكسهم يناموف مع ٤تارمهم زعمان منهم أهنم برفضهم سيصفوهنم بأهنم أىل 

 رجعية كٗتلف!.

فطعنوا  بالنيب  فبل نعرؼ ما ىو ضابط السياسة الشرعية عندىم، فهم أرادكا الطعن
: "إف النيب استعدل -عليو من ا ما يستحق-بأفعالو اليت خالفت عقو٢تم، فيقوؿ قائلهم 

 ا١تشركُت يف غزكة بدر بغزكه لقافلة أِّب سفياف كادخل ا١تسلمُت حربان ليس كقتها!"،
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ن كيطعنوف بشرعية السيب كيدافعوف عن الكفار كا١تشركُت، كفرض اٞتزية كاٟتدكد ك٨توىا م
شرائع اإلسبلـ، لكنهم يصبغوف عليها صبغة سحرة فرعوف فيلوكف أعناؽ النصوص كيستدلوف 
بالعاـ على ا٠تاص كا١تطلق على ا١تقيد كيتبعوف ا١تتشابو من اْليات للزيغ الذم يف قلؤّم فرآف 

وف مىٍعريكفنا كىالى عليها ما كانوا يكسبوف، كأقفلت ١تعاصيهم عن قبوؿ اٟتق كىاٍلكيوًز ٣تيًٍخيِّا الى يػىٍعرًفي 
 من ىىوىاىيم فهم ال يفقهوف، فأسل يؤفكوف. وايػيٍنًكريكف ميٍنكىرنا ًإالَّ مىا أٍشرب

 

 اياالسب

كيقتنصها العلمانيوف كا١تخذلوف كالقاعدكف عن اٞتهاد ذريعة ليلمزكا آّاىدين بأهنم 
 ينتهكوف األعراض،

 ف ألعراض ا١تسلمُت!ليت شعرم يغضبوف ألعراض الكفار كا١تشركُت، كال يغضبو 

أدل يسمعوا قوؿ ا: }كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النّْسىاء ًإالَّ مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ًكتىابى الٌلًو عىلىٍيكيٍم 
، أم: ك٭تـر عليكم نكاح ا١تتزكجات من النساء، إال [ِْ:النساء] كىأيًحلَّ لىكيم مَّا كىرىاء ذىًلكيٍم{
بػىٍيتيم منهن يف اٞت هاد، فإنو ٭تل لكم نكاحهن، بعد استرباء أرحامهن ْتيضة، كإف كاف مىٍن سى
 ٢تن أزكاج يف دار اٟترب.

كقاؿ: }كىالًَّذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى، ًإالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم 
يهم كال حرج يف ٚتاع السبايا كاالستمتاع أم: فبل لـو عل [،ٔ – ٓا١تؤمنوف:]غىيػٍري مىليوًمُتى{ 

 ّٔن؛ ألف ا تعاذل أحلَّهن.

 .السباياعلى مشركعية كغَتىا من اْليات 
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 ِجاء عند ابن ىشاـ يف السَتة النبوية ج :فهذا شيء منها أما األحاديث والسير
ينا كىًثَتنا،  : " كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو ِْٗص بػٍ كىكىافى فًيمىٍن أيًصيبى يػىٍومىًئذو ًمٍن  ..قىٍد أىصىابى ًمنػٍهيٍم سى

 ..". السَّبىايىا جيوىٍيرًيىةي بًٍنتي اٟتٍىاًرًث ٍبًن أىِّب ًضرىارو، زىٍكجي رىسيوًؿ اللًَّو 

ًمنػٍهيٍم  : " .. كىأىصىابى رىسيوؿي اللًَّو َّّص  ِكجاء عند ابن ىشاـ يف السَتة النبوية ج
،  سىبىايىا، ًمنػٍهينَّ صىًفيَّةي بًٍنتي  . صىًفيَّةى لًنػىٍفًسًو. فىاٍصطىفىى رىسيوؿي اللًَّو  ..حييىيّْ ٍبًن أىٍخطىبى

ٍيبػىرى يف اٍلميٍسًلًمُتى".  كىفىشىٍت السَّبىايىا ًمٍن خى

بعث يوـى حنػىٍُتو بعثان إذل  كعند أِّب داكد: " عن أِّب سعيد ا٠تدرم:" أف رسوؿ ا 
ركا عليهم، كأصابوا ٢تم سبايا، فكأف أناسان من أٍكطىاس، فػىلىقوا عىدكَّىم، فقاتلوىم، فظه

فأنزؿ ا   ٖتىىرَّجوا من ًغٍشيىاهًنًنَّ؛ من أٍجًل أزكاجهن من ا١تشركُت! أصحاب رسوؿ ا 
أم: فىهٌن ٢تم حبلؿ؛ إذا  ؛النَّسىاًء إال ما ملكت أٯتانكم(تعاذل يف ذلك: )كاٍصىنىاتي ًمنى 
نَّ". كإسناده عل  ى شرط مسلم.انقضت ًعدَّهتي

 كاألحاديث يف ىذا الباب تطوؿ، لكن فيما ذكرنا كفاية.

أف حكم السيب بٌُت  النيب  أف وصحيح يف مسلمالذم ركاه  ديث يفاٟت كتأمل يف
 سَتجع يف ىذه األمة، 

)قىالىًت الرُّكـي  : ".. قػىٍوليوي َِص ُٖقاؿ النوكم رٛتو ا يف شرحو لصحيح مسلم ج
نػىنىا  كىبػىٍُتى الًَّذينى سيبيوا ًمنَّا( ريًكمى سيبيوا عىلىى كىٍجهىٍُتً فػىٍتًح السًُّْت كىاٍلبىاًء كىضىمًّْهمىا قىاؿى خىلُّوا بػىيػٍ

٫تيىا صىوىابه أًلىنػَّهيٍم سي  بيوا اٍلقىاًضي يف اٍلمىشىارًًؽ الضَّمُّ رًكىايىةي اأٍلىٍكثىرًينى قىاؿى كىىيوى الصَّوىابي قػيٍلتي ًكبلى
ًد الشَّاـً كىًمٍصرى أىكَّالن مث سبو  ـً يف ًببلى ٍسبلى ا الكفار كىذا موجود يف زىمىانًنىا بىٍل ميٍعظىمي عىسىاًكًر اإٍلً

بػىٍوىيٍم يًف زىمىانًنىا ًمرىارنا كىًثَتىةن يىٍسبيوفى يف  اٍلمىرًَّة سيبيوا مثيَّ ىيمي اٍليػىٍوـى ْتمدا يىٍسبيوفى اٍلكيفَّارى كىقىٍد سى
ًة ًمنى  ـً كىًإٍعزىازًًه..".اٍلوىاًحدى ٍسبلى  اٍلكيفَّاًر أيليوفنا كىلًلًَّو اٟتٍىٍمدي عىلىى ًإٍظهىاًر اإٍلً

 فتفقو يف دين ا قبل أف تفيت كتتكلم على ا بغَت علم فتبوء با٠تسراف.
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 الجزية

فى بًالٌلًو كا١تسلمُت عامة فقاؿ: }قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيو  مث جاء األمر من ا لنبيو ٤تمد 
كتيوٍا اٍلًكتىابى كىالى بًاٍليػىٍوـً اْلًخًر كىالى ٭تيىرّْميوفى مىا حىرَّـى الٌلوي كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى اٟتٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أي 

 [.ِٗ:التوبة]حىىتَّ يػيٍعطيواٍ اٍٞتًٍزيىةى عىن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى {

يؤدكهنا فبو ٝتوا أىل الذمة (  ةمة أكمنوا على جزيركم: )كأىل الذقاؿ أبو منصور ا٢ت
 [.ّٕٓ/  ُ]الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي 

قاؿ القرطيب: )اٞتزية كزهنا فعلة، من جزل ٬تزم إذا كافأ عما أسدم إليو، فكأهنم أعطوىا 
 [.ُُْ/  ٖلقعدة كاٞتلسة( ]تفسَت القرطيب جزاء ما منحوا من األمن، كىي كا

كىأىمَّا قػىٍوليوي: عىٍن يىدو، فػىهيوى يًف مىٍوًضًع النٍَّصًب عىلىى اٟتٍىاًؿ: أىٍم يػيٍعطيوىىا  "قاؿ ابن القيم: 
ا ىيوى الصًَّحيحي يف اٍْليىةً  ءى مىٍقهيورًينى ىىذى  [.ُُٗ]أحكاـ أىل الذمة  ".أىًذالَّ

: كىافى رىسيوؿي  ًإذىا أىمَّرى أىًمَتنا عىلىى  اً  كعند مسلم: عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن بػيرىٍيدىةى، عىٍن أىبًيًو، قىاؿى
 : يػٍرنا، مثيَّ قىاؿى ، أىٍك سىرًيَّةو، أىٍكصىاهي يف خىاصًَّتًو بًتػىٍقوىل اً، كىمىٍن مىعىوي ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى خى اٍغزيكا »جىٍيشو

ٍثػيليوا، كىالى تػىٍقتػيليوا بًاٍسًم اً يف سىًبيًل اً، قىاتًليوا مىٍن كىفىرى بًاً، اٍغزيكا كىالى تػىغيلُّو  ا، كىالى تػىٍغًدريكا، كىالى ٘تى
ًث ًخصىاؿو  ا، كىًإذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى، فىاٍدعيهيٍم ًإذلى ثىبلى ؿو  -كىلًيدن فىأىيػَّتػيهينَّ مىا  -أىٍك ًخبلى

، فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم، كىكيفَّ أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم، كىكيفَّ عىنػٍهيٍم، مثيَّ اٍدعيهيٍم ًإذلى اإٍلً  ، فىًإٍف أىجىابيوؾى ـً ٍسبلى
وا ذىًلكى عىنػٍهيٍم، مثيَّ اٍدعيهيٍم ًإذلى التَّحىوًُّؿ ًمٍن دىارًًىٍم ًإذلى دىاًر اٍلميهىاًجرًينى، كىأىٍخربٍىيٍم أىنػَّهيٍم ًإٍف فػىعىلي 

ًجرًينى، فىًإٍف أىبػىٍوا أىٍف يػىتىحىوَّليوا ًمنػٍهىا، فىأىٍخربٍىيٍم أىنػَّهيٍم فػىلىهيٍم مىا لًٍلميهىاًجرًينى، كىعىلىٍيًهٍم مىا عىلىى اٍلميهىا
ٍم يىكيونيوفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًلًمُتى، ٬تىٍرًم عىلىٍيًهٍم حيٍكمي اً الًَّذم ٬تىٍرًم عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى، كىالى يىكيوفي ٢تىي 

اًىديكا مىعى اٍلميٍسًلًمُتى، فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىسىٍلهيمي اٍٞتًٍزيىةى، فىًإٍف ىيٍم يف اٍلغىًنيمىًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإالَّ أىٍف ٬تيى 
 أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم، كىكيفَّ عىنػٍهيٍم، فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىاٍستىًعٍن بًاً كىقىاتًٍلهيٍم،..((.
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ةى كل عاـ عىن يىدو بأيديهم ال يوكلوف إذان إف أرادكا البقاء على دينهم فبلبد أف يػيٍعطيوٍا اٍٞتًٍزيى 
 ّٔا، كىىيٍم صىاًغريكفى أذالء منقادكف ٟتكم اإلسبلـ كإال فالقتل القتل كالدـ الدـ.

ك١تا كاف الصغار مبلزما لدفع اٞتزية ن  أىل العلم على عدـ قبوؿ اٞتزية من أىل الذمة 
قبل منهم إرسا٢تا مع غَتىم لزكاؿ إذا دفعوىا ّٔيئة تنايف الصغار، كما قاؿ يف اإلقناع: )كال ي

الصغار كما ال ٬توز تفريقها بنفسو بل ٭تضر الذمي بنفسو ليؤديها كىو قائم كليس للمسلم 
أف يتوكل ٢تم يف أدائها كال أف يضمنها كال أف ٭تيل الذمي عليو ّٔا ( ]اإلقناع يف فقو اإلماـ 

 [.ْٓ/  ِ أٛتد بن حنبل 

كثَت ٕتز ترميم الكنائس كال إظهار الصلباف ، بل إف فعل   أما عن العهدة العمرية فإهنا دل
ما ىو إال افًتاء على العهدة العمرية ، قاؿ اإلماـ ابن كثَت  من الذين يتكلموف باسم اإلسبلـ

ا اٍشتػىرىطى عىلىٍيًهٍم أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب  : " ُّّ/صْيف تفسَته ج تًٍلكى  كى٢ًتىذى
٢تًًٍم كىتىٍصًغَتًًىٍم كىٖتىًٍقَتًًىٍم.الشُّ   ريكًط اٍلمىٍعريكفىةى يف ًإٍذالى

: كىتىٍبتي  لًعيمىرى ٍبًن  كىذىًلكى ٦تَّا رىكىاهي اأٍلىًئمَّةي اٟتٍيفَّاظي ًمٍن رًكىايىًة عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن غىٍنمو اأٍلىٍشعىرًمّْ قىاؿى
: ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم ىىذىا ًكتىابه لًعىٍبًد اللًَّو ًحُتى صىاحلىى نىصىارىل ًمٍن أى  ا٠تٍىطَّاًب  ٍىًل الشَّاـً

نىا سىأىٍلنىاكيمي اأٍلى  ا إًنَّكيٍم لىمَّا قىًدٍمتيٍم عىلىيػٍ ا كىكىذى مىافى أًلىنٍػفيًسنىا عيمىرى أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍن نىصىارىل مىًدينىًة كىذى
ا كىأىٍىًل ًملًَّتنىا كىشىرىٍطنىا لىكيٍم على أنفسنا أف ال ٨تيًٍدثى يف مىًدينىًتنىا كىالى ًفيمىا حىٍو٢تىىا كىذىرىارًينىا كىأىٍموىالًنى 

يىةن كىالى صىٍومىعىةى رىاًىبو كىالى ٧تيىدّْدى مىا خىًربى ًمنػٍهىا كىالى ٨تيًٍييى منها ما كا ًنيسىةن كىالى ًقبلى ف دىيٍػرنا كىالى كى
نىاًئسىنىا أىٍف يػىٍنز٢تىىا أىحىده ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى يف لىٍيلو كىالى نػىهىارو كىأىٍف نػيوىسّْعى  خططا للمسلمُت كىأىالَّ  ٍنىعى كى ٪تى

ثىةى أىيَّاـو نطعمهم كال نؤكم يًف   أبوأّا للمارة كابن السبيل كأف ننزؿ مىٍن مىرَّ بًنىا ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى ثىبلى
نىاًئًسنىا كىالى مىنىازًلًنىا جىا دىنىا اٍلقيٍرآفى كىالى نيٍظًهرى ًشرٍكنا كى سيوسنا كىالى نىٍكتيمى ًغشِّا لًٍلميٍسًلًمُتى كىالى نػيعىلّْمى أىٍكالى

ـً ًإٍف أىرىاديكهي كى  ٍسبلى ا ًمٍن ذىًكم قػىرىابىًتنىا الدُّخيوؿى يًف اإٍلً ٍنىعى أىحىدن ا كىالى ٪تى أىٍف نػيوىقػّْرى كىالى نىٍدعيوى ًإلىٍيًو أىحىدن
ًبًسًهمٍ اٍلميٍسلً   يًف ًمُتى كىأىٍف نػىقيوـى ٢تىيٍم ًمٍن ٣تىىاًلًسنىا ًإٍف أىرىاديكا اٞتٍيليوسى كىالى نػىتىشىبَّوى ًًٍّٔم يًف شىٍيءو ًمٍن مىبلى

ًمًهٍم كىالى نىٍكتىًٍتى ًبكينىاىي   كىالى ًعمىامىةو كىالى نػىٍعلىٍُتً كىالى فػىٍرًؽ شىٍعرو كىالى نػىتىكىلَّمى ًبكىبلى
ٍم كىالى نػىرٍكىبى قػىلىٍنسيوىةو
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ًح كىالى ٨تىًٍملىوي مىعىنىا كىالى نػىنػٍقيشى خىوىا نىا السُّريكجى كىالى نػىتػىقىلَّدى السُّييوؼى كىالى نػىتًَّخذى شىٍيئنا ًمنى السّْبلى تًيمى
ٍيثيمىا كينَّا كى  أىٍف نىشيدَّ الزنانَت على بًاٍلعىرىبًيًَّة كىالى نىًبيعى ا٠تمور كأف ٧تز مقادصل رؤكسنا كىأىٍف نػىٍلزىـى زًيػَّنىا حى

أكساطنا كأف ال نظهر الصليب على كنائسنا كأف ال نيٍظًهرى صيليبػىنىا كىالى كيتيبػىنىا يًف شىٍيءو ًمٍن طيريًؽ 
اٍلميٍسًلًمُتى كىالى أىٍسوىاًقًهٍم كىالى نىٍضًربى نػىوىاًقيسىنىا يف كنائسنا إال ضربا خفيفا كأف ال نرفع أصواتنا 

نىاًئًسنىا يًف شىٍيءو ًمٍن حىٍضرىًة اٍلميٍسًلًمُتى كىالى ٩تيٍرًجى شىعىاًنُتى كىالى بىاعيوثنا كىالى نػىٍرفىعى بًاٍلًقرىاءىًة يًف   كى
الى أىٍصوىاتػىنىا مىعى مىٍوتىانىا كىالى نيٍظًهرى النَّْتىافى مىعىهيٍم يف شىٍيءو ًمٍن طيريًؽ اٍلميٍسًلًمُتى كىالى أىٍسوىاًقًهٍم كى 

ـي اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍف نػيٍرًشدى اٍلميٍسًلًمُتى كىالى ٧تيىاًكرىىيٍم  ا ٔتىٍوتىانىا كىالى نػىتًَّخذى ًمنى الرًَّقيًق مىا جىرىل عىلىٍيًو ًسهى
 نىطًَّلعى عىلىٍيًهٍم يف مىنىاز٢تًًٍم.

ا ًمنى اٍلميٍسلً  ًمُتى شىرىٍطنىا لىكيٍم ذىًلكى قىاؿى فػىلىمَّا أىتػىٍيتي عيمىرى بًاٍلًكتىاًب زىادى ًفيًو كىالى نىٍضًربي أىحىدن
لىكيٍم كىكىظٍَّفنىا عىلىى أىنٍػفيًسنىا كىأىٍىًل ًملًَّتنىا كىقىًبٍلنىا عىلىٍيًو اأٍلىمىافى فىًإٍف ٨تىٍني خىالىٍفنىا يف شىٍيءو ٦تَّا شىرىٍطنىاهي 

لُّ من   ". أىػأىل ا١تعاندة كالشقاؽعىلىى أىنٍػفيًسنىا فىبلى ًذمَّةى لىنىا كىقىٍد حىلَّ لىكيٍم ًمنَّا مىا ٭تًى

كقف يف كجو الشريعة  فلما أعادت الدكلة اإلسبلمية ما كاف غريبان كما بدأه النيب 
العلمانيوف كا١تلحدكف كعلماء السبلطُت مدافعُت بالسناف كالبناف عن النصارل الذين ٖتت 

طريق طوا فإنا على حكم ا٠تبلفة اإلسبلمية اعًتاضان على دفعهم اٞتزية، فلًتضوا عنا أك فلتسخ
 كلن ٨تيد إف شاء ا عنو حىت نلقاه على اٟتوض بإذف ا. النيب 
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 الحرق سنة أحيتها الدولة اإلسالمية

الطيار األردشل الذم كاف يف صف الدكلة اإلسبلمية  أحرقتقد كتبتو ١تا كنت كىذا ا١تقاؿ  
لعلماشل ا٠تبيث على دكلتنا فقلت التحالف الصلييب يقصف ا١تسلمُت يف الرقة كرأيت ا٢تجـو ا

 مستعينا با:

كثر اٟتديث كاللغط يف اٟتادثة اليت أقدمت عليها الدكلة اإلسبلمية من حرقها للطيار 
 الصلييب األردشل الذم كاف يقصف ا١تسلمُت يف الرقة، 

 ككثر الذين يتكلموف يف دين ا بغَت علم، فيحللوف ما حـر ا ك٭ترموف ما أحل ا،
فمن قائل: "ىذا ليس من دين ا"، كقائل: "اٟترؽ ٥تالف لشرع ا"، كقائل: "ىذه بشاعة 

 كإجراـ"،

 كغَتىا من الطعن كالشتم لدين ا بعلم أك بغَت علم،

 كإف كنت ال تدرم فا١تصيبة أعظم   فإف كنت تدرم فتلك مصيبة

ـه لّْتػىٍفتػىريكٍا عىلىى  }كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنىتيكيمي قاؿ تعاذل:  ا حىرىا اٍلكىًذبى ىىػذىا حىبلىؿه كىىىػذى
 ،[ُُٔ:النحل] الٌلًو اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًو اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى {

ا، فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّارً : »كقاؿ النيب   فق عليو،مت« مىٍن كىذىبى عىلىيَّ ميتػىعىمّْدن

بشره بأف يتبؤأ مقعده من النار، فما بالكم بالذم  فإذا كاف الذم يكذب على النيب 
 يكذب على ا؟!

 إف التحريق ليس من شرع ا"، فقد كذب على ا،"نعم، الذم يقوؿ: 

 إف ذلك إجراـ كبشاعة"، فهو يسب دين ا،"كالذم يقوؿ: 
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٢تو كا من شرع ا كمن إقامة حدكد ا، كإف فإف ما فعل بذلك الطيار الغر الصلييب 
 مرجعنا يف ذلك الكتاب كالسنة،

 كىفىاهي  اي  شىرَّ حىوىاًدًث  اأٍلٍزمىافً          مىٍن دلٍى يىكيٍن يىٍكًفيًو ذىاًف  فىبلى 

ا        مىٍن دلٍى يىكيٍن يىٍشًفيًو ذىاًف  فىبلى   فً شىفىاهي  اي  يف  قػىٍلبو كىالى أىٍبدى

ًؿ كىاٍٟتًٍرمىافً         مىٍن دلٍى يىكيٍن يػيٍغًنيًو ذىاًف  رماه ٍقبلى  رىبُّ اٍلعىٍرًش  بًاإٍلً

ـى مىعى اٍلًكبىاًر كىلىٍيسى           مىٍع تًٍلكى اأٍلىرىاًذًؿ سىفىلىةي اٟتٍىيػىوىافً   ًإفَّ اٍلكىبلى

به ًفيًو تىٍدريسيوفى، ًإفَّ لىكيٍم ًفيًو لىمىا قاؿ تعاذل: ))مىا لىكيٍم كىٍيفى ٖتىٍكيميوفى، أىـٍ لىكيٍم ًكتىا
 [.ّٖ- ّٔٗتىىيػَّريكفى((]القلم: 

أم أعندكم كتاب منزؿ من السماء ٖتفظونو كتدرسونو كتتداكلونو غَت القرآف الكرصل فيو ما 
كيٍم ًفيًو لىمىا تٌدعوف كتقولوف، ))مىا لىكيٍم كىٍيفى ٖتىٍكيميوفى، أىـٍ لىكيٍم ًكتىابه ًفيًو تىٍدريسيوفى، ًإفَّ لى 

 ٗتىىيػَّريكفى((؟!

نىا بىالًغىةه ًإذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة(( أـ عندكم عهود من ا كمواثيق أنو سيحصل  ))أىـٍ لىكيٍم أىٯٍتىافه عىلىيػٍ
 لكم ما تريدكف كتشتهوف؟! ))ًإفَّ لىكيٍم لىمىا ٖتىٍكيميوفى((.

لىى النَّاًس سىنػىوىاته خىدَّاعىاته ييصىدَّؽي كصدؽ الذم ال ينطق عن ا٢تول ١تٌا قاؿ: )) تىٍأيت عى 
 ًفيهىا ًفيهىا اٍلكىاًذبي ، كىييكىذَّبي ًفيهىا الصَّاًدؽي ، كىيػيٍؤ٘تىىني ًفيهىا ا٠تٍىاًئني ، كىٮتيىوَّفي ًفيهىا األىًمُتي ، كىيػىٍنًطقي 

)) الرَّجيلي التَّاًفوي يػىتىكىلَّمي يف أىٍمًر اٍلعىامًَّة ((   الرُّكىيًٍبضىةي (( ًقيلى : يىا رىسيوؿى اً كىمىا الرُّكىيًٍبضىةي ؟ قىاؿى :
 رىكىاهي اٟتٍىاًكمي كىغىيػٍريهي بإسناد صحيح.

نعم كا إننا لفي ىذه السنوات ا٠تداعات، سنوات يصدؽ فيها األمريكاف كحلفاؤىم من 
تقيم شرع ا، كٕتاىد اٟتكاـ ا١ترتدين ا١تبدلُت لشرع ا، كتكٌذب فيها الدكلة اإلسبلمية اليت 

 يف سبيل ا،
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فحرب األمريكاف كحلفاؤىم على ا١تسلمُت جهاد مشركع! فهم ٭تاربوف اإلرىاب 
كالتطرؼ، كحرّٔم على ا١تسلمُت يف بورما كنيجَتيا حق مشركع! كقتلهم يف كردستاف الشرقية 

حرّٔم يف سيناء كالقوقاز حق مشركع! كحرّٔم على ا١تسلمُت يف بورما كتعذيبهم حق مشركع! ك 
 كقصفهم يف فلسطُت حق مشركع! كقصف ا١تسلمُت يف الشاـ كيف العراؽ حق مشركع! 

 أما دفاع ا١تسلمُت عن دينهم كمقدساهتم كأركاحهم كأعراضهم تطرؼ كإرىاب!

كالذم يلبس ثوبان أبيضان كيذبح شاة، فإذا نثرت عليو من دمها كىي تلفظ أنفاسها 
 كصفها با٢تمجية كالتطرؼ!

 أم ملة أـ بأم ٝتاء دماء ا١تسلمُت يف الرقة ماء كدماؤكم دماء؟!فب

 فبأم ملة أـ بأم ٝتاء دماء ا١تسلمُت يف الشاـ كالعراؽ ماء كدماؤكم دماء؟!

 فبأم ملة أـ بأم ٝتاء دماؤنا ماء كدماؤكم دماء؟!

، ليحذر سنوات نطق ًفيهىا الرُّكىيًٍبضىةي نطق فيها رب زعماء العرب كالعجم أكباما اللعُت
أبناء اإلسبلـ كا١تسلمُت من اال٧ترار كراء الدكلة اإلسبلمية، كيفيت ٢تم أف ذلك حراـ مناؼ 

 لدين اإلسبلـ! كأف من أيدىم فهو آمث أماـ ا!

عجبان ١تسلم حر عزيز رضي أف يكوف ىذا التافة الركيبضة ىو قدكتو يف اٟتياة، كترؾ سيد 
 إمامو! كما جعلو سيده كال قدكتو كال البشر 

 تبان ١تن  كاف أكباما سيده!

 تبان ١تن  كاف يف حلف الصليب ضد اإلسبلـ! 

 !تبان ١تن  كقف يف صف الفرنسيُت كالد٪تاركُت رعاة البقر الذين سٌبوا سيد البشر 

 تبان ١تن  حارب أكلياء ا!
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 تبان ١تن حارب ا١توحدين!

 تبان ١تن  حارب اإلسبلـ كا١تسلمُت!

ًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى كىفىريكا يػيقىاتًليوفى يف سىًبيًل الطَّاغيوًت فػىقىاتًليوا أىٍكلًيىاءى ))الًَّذينى آمىني  وا يػيقىاتًليوفى يًف سى
 الشٍَّيطىاًف ًإفَّ كىٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى ضىًعيفنا((

ـي غى قاؿ ال ٕتعلوا العواطف كاألىواء تلعب بعقولكم، فإف النيب  أى اإٍلًٍسبلى رًيبنا، : ))بىدى
 كىسىيػىعيودي كىمىا بىدىأى غىرًيبنا، فىطيوَبى لًٍلغيرىبىاًء((،

نعم إف ما حدث ٢توى من دين ا، كإ٪تا كاف غريبان على بعضكم ٞتهلو يف دين ا، 
 عنو، كتغييب سَتة ا١تصطفى 

كإف ٚتهور العلماء قالوا: "ّتواز التحريق إف كاف أنكى بالعدك"، كراجع يف ذلك كتاب 
ـ للشافعي كا١تغٍت البن قدامة كحاشية ابن عابدين كا١تبسوط كشرح اٟتطاب كهناية اتاج األ

 كغَتىا من كتب الفقو.

بتحريق ا١ترتدين  أمر خالد بن الوليد  كقد ذكر ابن كثَت: "أف أبا بكر الصديق 
 بالنار"،

ًدينىةً  حىرَّؽى "ك  اهي ًإذلى قػىفىاهي كىأيٍلًقي يف النَّاًر، فىحىرَّقىوي  ..الصّْدّْيقي اٍلفيجىاءىةى بًاٍلبىًقيًع يًف اٍلمى فىجيًمعى يىدى
 [.ْٓٓ/ ٗ]البداية كالنهاية: ."كىىيوى مىٍقميوطه 

ؽ اللوطية بالنَّار أىٍربػىعىة من ا٠ٍتيلىفىاء حرَّ : "[ُٖٗ/ ّ الًتغيب كالًتىيب]كقاؿ ا١تنذرم يف 
 "،الزبَت كىًىشىاـ بن عبد اٍلملك أىبيو بكر الٌصديق كىعلي بن أِّب طىالب كىعبد ا بن

 فإذا كاف ىذا ْتق ا١تسلم العاصي! فما بالكم ْتق الكافر اارب  كلرسولو كللمؤمنُت؟!
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كلقد أجاز العلماء التحريق يف النار على كجو القصاص كاستدلوا ّتواز ا١تعاملة با١تثل، 
ٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا اٍعتىدىل ٟتديث العرنيُت، كلعمـو قولو تعاذل: ))فىمىًن اٍعتىدىل عىلى 

 [.ُْٗعىلىٍيكيٍم((]البقرة: 

كما جاء يف حادثة العرنيُت "أف ٚتاعة من ا١تسلمُت من بٍت عرينة كاف ّٔم مرض فأشار 
إذل صاحب ابل ليشربوا من ألباهنا كأبوا٢تا فلٌما صٌحوا قتلوا الراعي كسرقوا  عليهم النيب 

 االبل،

بنار فأشعلت مٌث أٛتى حديدة كٝتل ّٔا أعينهم كيف ركاية فقأ ّٔا أعينهم،  النيب فأمر 
مث قطع أيدىم كأرجلهم من خبلؼ كىم أحياء، مث رماىم حىت ٯتوتوا من اٞتوع  كىم أحياء،
كىذه اٟتادثة يف أصح الكتب بعد القرآف  الكرصل يف البخارم كمسلم، كدل ينكر  كالعطش"،

 دل على كجو األرض ال قدٯتا كال حديثا،ىذه اٟتادثة كال عا

أما حديث: "ال يعذب بالنار إال رب النار" فإف ىذا اٟتديث ٮتصصو قولو تعاذل: ))فىمىًن 
 اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم((،

ً قاؿ اٟتافظ بن حجر معلقان على تبويب البخارم ٢تذا اٟتديث: "كى٤تىى  لُّوي ًإذىا دلٍى يػىتػىعىُتَّ
 [،ُْٗص ٔالتٍَّحرًيقي طىرًيقنا ًإذلى اٍلغىلىبىًة عىلىى اٍلكيفَّاًر حىاؿى اٟتٍىٍرًب".]فتح البارم: ج

ا قىاؿى كىًثَته ًمٍن اٍلفيقىهىاًء: إذىا قػىتػىلىوي بًتىٍحرًيًق أىٍك تػىٍغرًيقو أىٍك خىٍنقو أىٍك  كقاؿ شيخ اإلسبلـ: " كىىىكىذى
اًط ذىًلكى فىًإنَّوي يػيٍفعىلي بًًو كىمىا فػىعىلى مىا دلٍى يىكيٍن اٍلًفٍعلي ٤تيىرَّمنا يف نػىٍفًسًو كىتىٍجرًيًع ا٠تٍىٍمًر كىاللّْوى  ٨تىٍوً 

 [.ُّٖص ُٖبًًو".]مج الفتاكل: ج

ني كإف ىذا من العدؿ كاإلنصاؼ كحاشا  أف يظلم، }أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسى 
كاإلنصاؼ قتل ىذا الطيار الصلييب  ؿفمن باب العد ،َٓ{ا١تائدةًو حيٍكمان لّْقىٍوـو ييوًقنيوفى ًمنى اللٌ 

الذم حٌرؽ ا١تسلمُت يف الرقة كأسقط ا١تباشل على أىلها، فهذه فجعت بأطفا٢تا، كتلك 
 ـ البيوت،ؽ الشيوخ كىدٌ ل األطفاؿ كحرٌ ل النساء كقتٌ بزكجها، كىذه بوالدىا، رمٌ 
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 ماذا كنت فاعبلن برجل قتل أمك كحٌرؽ أبناءؾ كقصف بيتك؟!ف

 ما كنت فاعبلن برجل كقف يف صف من سب ربك كأىاف نبيك كطعن بأمك؟!

ديكاٍ يف أىنفيًسًهمٍ  نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى  قاؿ تعاذل: }فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّى ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 ،ٓٔا قىضىٍيتى كىييسىلّْميواٍ تىٍسًليمان {النساءحىرىجان ٦تَّّْ 

كعجبا ١تن طعن بالدكلة اإلسبلمية ْترقها ٢تذا ا١ترتد رغم أف لنا سلفا يف اٟترؽ! كدل يطعن 
 بالشنق الذم ليس ٢تم بفعلهم سلف كدل يقم بو أحد من الصحابة أك التابعُت أك غَتىم!

ًفُتى، الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍوفيوفى، كىًإذىا  أدل يسمعوا بقولو تعاذل: ))كىٍيله لًٍلميطىفّْ 
، يػىٍوـى يػىقيوـي النَّ  اسي لًرىبّْ كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ٮتيًٍسريكفى، أىالى يىظينُّ أيكلىًئكى أىنػَّهيٍم مىبػٍعيوثيوفى، لًيػىٍوـو عىًظيمو

كقاؿ:  [.ِْفيوىيٍم ًإنػَّهيٍم مىٍسئيوليوفى((]الصافات:كقاؿ: ))كىقً  [.ٔ-ُاٍلعىالىًمُتى((]ا١تطففُت: 
بٍػهيمي اللَّوي بًأىٍيًديكيٍم كىٮتيٍزًًىٍم كىيػىٍنصيرٍكيٍم عىلىٍيًهٍم كىيىٍشًف صيديكرى قػىٍوـو ميٍؤًمًنُتى  ، كىييٍذًىٍب ))قىاتًليوىيٍم يػيعىذّْ

 [.ُٓ- ُْغىٍيظى قػيليؤًًٍّم ((]التوبة: 

اللهم عليك  فهم، اللهم عليك بالنصارل كمن ناصرىم،اللهم عليك بالتحالف كمن حال
اللهم إهنم توكلوا على الطائرات،  باليهود كمن ىاكدىم، اللهم عليك بالشيعة كمن شايعهم،

 اللهم اسقط طائراهتم، كفجر دباباهتم كأغرؽ بوارجهم، ك٨تن توكلنا عليك يا رب الطائرات،
م صاعقة من السماء، أك جند من جندؾ يا اللهم اقذؼ الرعب يف قلؤّم،اللهم انزؿ عليه

 رب العا١تُت،

اللهم كأعز الدكلة اإلسبلمية ، اللهم كاعز ا١تسلمُت كألف بُت قلؤّم، اللهم كحد صفوؼ 
كألف بُت قلؤّم، اللهم سدد رميهم كسدد رأيهم، كاٚتع على اٟتق كلمتهم،اللهم  ا١تسلمُت،

اللهم  للهم كاطعم جائعهم، كأمن خائفهم،داكم جر٭تهم، كاشف مريضهم، كاجرب كسَتىم، ا
 ".فك قيد أسَتىم، ، كارحم موتاىم، كتقبل شهيدىم
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كىمىٍعٌتى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو: الى مىٍعبيودى ًْتىقٍّ ًإالَّ اللَّو ، فىبلى ييٍدعىى ًإالَّ اللَّو ،  "قاؿ صاحب التيسَت: 
 ًإالَّ اللَّو ، كىالى ٭تيٍكىمي ًإالَّ ًبشىرًٍع اللَّو .. كىالى ٮتيٍشىى 

يًف بىاًب مىٍن كىافى  -رىًٛتىوي اللَّوي  -كىشيريكطي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو الَّيًت الى بيدَّ ًمنػٍهىا كىمىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ 
ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو قىاؿى : " سيًئلى كىٍىبي ٍبني  مينىبّْوو : أىلىٍيسى ًمٍفتىاحي اٞتٍىنًَّة الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ؟  آًخري كىبلى

ًإالَّ دلىٍ قىاؿى : بػىلىى ، كىلىًكٍن مىا ًمٍن ًمٍفتىاحو ًإالَّ لىوي أىٍسنىافه ، فىًإٍف أىتػىٍيتى ٔتًٍفتىاحو لىوي أىٍسنىافه فيًتحى لىكى كى 
 يػيٍفتىحي لىكى ".".

  ،ال إلو: أم نفي األ٢تة مطلقان 

 األلوىية  رب العا١تُت فقط. إثباتك إال ا: 

 .كاإلخبلصليتحقق صدؽ ابة كالقبوؿ كاالنقياد  اإلثباتبلبد من النفي قبل ف

ا فإنو من أىل اٞتنة فمهما عمل من  إالككثَت من الناس يظن أنو ٔتجرد قولو ال الو 
 ما داـ يقو٢تا! إٯتانوالشرؾ فإف ذلك ال يضر 

تلك  إنسافإال من استدراج الشيطاف كمن اٞتهل ا١تركب عنده، فقد يقوؿ  كىذا ما ىو
"باب  ما الفائدة من تبويب العلماء يف كتب الفقوفالكلمة كىو خارج من دين ا مرتد عنو، 

 "؟!إسبلموحكم ا١ترتد" مث يعرفونو بقو٢تم: "كىو الذم يكفر بعد 

 أجعلوا ىذا الباب اليهود كالنصارل؟!

يًف بىاًب مىٍن   -رىًٛتىوي اللَّوي  -١تصنف قوؿ كىب بن منبو كىمىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ لذلك ذكر ا
ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو قىاؿى : " سيًئلى كىٍىبي ٍبني مينىبّْوو : أىلىٍيسى ًمٍفتىاحي اٞتٍىنًَّة الى إًلى  وى ًإالَّ اللَّوي كىافى آًخري كىبلى

ا ًمٍن ًمٍفتىاحو ًإالَّ لىوي أىٍسنىافه ، فىًإٍف أىتػىٍيتى ٔتًٍفتىاحو لىوي أىٍسنىافه فيًتحى لىكى كىًإالَّ دلىٍ ؟ قىاؿى : بػىلىى ، كىلىًكٍن مى 
 يػيٍفتىحي لىكى ". لينتبو ا١تسلم أف تلك الكلمة البد ٢تا من شركط كأركاف حىت تقبل،
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كٚتيع ىذه ) قاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن يف كتابو )مصباح الظبلـ(:
االعًتاضات بناء على معتقد باطل، كىو أف من تفوه بالشهادتُت ال يضره ذنب، كال ٮتل 
بإٯتانو كال ينقض إسبلمو شرؾ كال ٕتهم.. كال غَت ذلك من ا١تكفرات.. حىت ا١تباشل ال تعترب 
ىػ ا (عند ىؤالء الضبلؿ.. كمعرفة ىذا القوؿ كتصوره يكفي يف بطبلنو عند من عرؼ اإلسبلـ

 ( ٥تتصران. ُُْص)

كأىل العلم كاإلٯتاف ال ٮتتلفوف يف أف من صدر منو قوؿ أك )كقاؿ أيضان يف الدرر السنية: 
فعل يقتضي كفره أك شركو أك فسقو أنو ٭تكم عليو ٔتقتضى ذلك، كإف كاف ٦تن يقر 

ُت منو بالشهادتُت كيأيت ببعض األركاف، كإ٪تا يكف عن الكافر األصلي إذا أتى ّٔما، كدل يتب
 . [ّْٓ/ ُِالسنية الدرر ]اىػ (خبلفها كمناقضتها، كىذا ال ٮتفى على صغار الطلبة

 
كأعظم ما جاء بو من عند ":  ُّقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف دالئل التوحيد ص

ا كأكؿ ما أمر الناس بو توحيد ا بعبادتو كحده ال شريك لو، كإخبلص الدين لو كحده كما 
ثػّْري  قاؿ عز كجل: بػٍّْر ( ]ا١تدثر: ،قيٍم فىأىنًذرٍ  ،) يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّ [ كمعٌت قولو: كىرىبَّكى ّ-ُكىرىبَّكى فىكى

بػٍّْر أم: عظم ربك بالتوحيد كإخبلص العبادة لو كحده ال شريك لو. كىذا قبل األمر  فىكى
 بالصبلة كالزكاة كالصـو كاٟتج كغَتىن من شعائر اإلسبلـ.

ًذٍر ( أم: أنذر عن الشرؾ يف عبادة ا كحده ال شريك لو. كىذا قبل كمعٌت )قيٍم فىأىن
 اإلنذار عن الزنا كالسرقة كالربا كظلم الناس كغَت ذلك من الذنوب الكبار.

كىذا األصل ىو أعظم أصوؿ الدين كأفرضها، كألجلو خلق ا ا٠تلق، كما قاؿ تعاذل: ) 
 [.ٔٓلًيػىٍعبيديكًف ( ]الذاريات:كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلًنسى ًإالَّ 

كألجلو أرسل ا الرسل كأنزؿ الكتب، كما قاؿ تعاذل: ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف 
 [.ّٔاٍعبيديكاٍ الٌلوى كىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى ( ]النحل:
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ىو موحد ال يشرؾ بو كألجلو تفرؽ الناس بُت مسلم ككافر، فمن كاّف ا يـو القيامة ك 
شيئان دخل اٞتنة ، كمن كافاه بالشرؾ دخل النار، كإف كاف من أعبد الناس. كىذا معٌت قولك: 
) ال إلو إال ا (، فإف اإللو ىو الذم يدعى كيرجى ٞتلب ا٠تَت كدفع الشر، كٮتاؼ منو 

 ."كيتوكل عليو

يهم } ٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا كيقاؿ أيضا : الذين قاؿ ا ف":  ِِكقاؿ يف كشف الشبهات ص
ًمًهٍم { ]التوبة: [، أما ٝتعت ا كفرىم ْٕقىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى

 ك٬تاىدكف معو كيصلوف كيزكوف ك٭تجوف كيوحدكف .  بكلمة مع كوهنم يف زمن رسوؿ ا 

أىبًاللًَّو كىآيىاتًًو كىرىسيولًًو كيٍنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد   ككذلك الذين قاؿ ا فيهم : } قيلٍ 
[، فهؤالء الذين صرح ا فيهم أهنم كفركا بعد إٯتاهنم ٔٔ،ٓٔكىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم { ]التوبة:

، فتأمل ىذه  يف غزكة تبوؾ قالوا كلمة ذكركا أهنم قالوىا على كجو ا١تزح كىم مع رسوؿ ا 
الشبهة كىي قو٢تم تكفركف من ا١تسلمُت أناسا يشهدكف أف ) ال إلو إال ا ( كيصلوف 

 .  "كيصوموف ، مث تأمل جوأّا ، فإنو من أنفع ما يف ىذه األكراؽ

فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة ":  ٖكقاؿ رٛتو ا يف كشف الشبهات ص
ىو جاىل فبل يعذر باٞتهل ، كقد يقو٢تا كىو يظن أهنا تقربو ٮترجها من لسانو ، كقد يقو٢تا ك 

إذل ا تعاذل كما ظن ا١تشركوف ، خصوصا إف أ٢تمك ا ما ق  على قـو موسى مع 
[، ُّٖصبلحهم كعلمهم أهنم أتوه قائلُت : } اٍجعىٍل لىنىا ًإ٢تىنا كىمىا ٢تىيٍم آ٢ًتىةه { ]األعراؼ:

 ٮتلصك من ىذا كأمثالو .فحينئذ يعظم خوفك كحرصك على ما 

كاعلم أف ا سبحانو من حكمتو دل يبعث نبيا ّٔذا التوحيد إال جعًل لو أعداء كما قاؿ 
ٍنًس كىاٞتًٍنّْ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإذلى بػىٍعضو  ا تعاذل : } كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىيبٍّ عىديكِّا شىيىاًطُتى اإٍلً

[. كقد يكوف ألعداء التوحيد علـو كثَتة ككتب كحجج  ُُِ{ ]األنعاـ: زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا
كما قاؿ ا تعاذل } فػىلىمَّا جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيػّْنىاًت فىرًحيوا ٔتىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم { 

 [.ّٖ]غافر:



 
 

292 

ل فصاحة إذا عرفت ذلك كعرفت أف الطريق إذل ا ال بد لو من أعداء قاعدين عليو أى
كعلم كحجج . فالواجب عليك أف تعلم من دين ا ما يصَت سبلحا لك تقاتل بو ىؤالء 

ىقٍػعيدىفَّ ٢تىيٍم ًصرىاطىكى  -عز كجل  -الشياطُت الذين قاؿ إمامهم كمقدمهم لربك  : } ألى
ٍلًفًهٍم كىعىٍن أى  تًيػىنػَّهيٍم ًمٍن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى دي أىٍكثػىرىىيٍم اٍلميٍستىًقيمى مثيَّ ْلى ٯٍتىاهًنًٍم كىعىٍن مشىىائًًلًهٍم كىالى ٕتًى

 [.ُٕ،ُٔشىاًكرًينى { ]األعراؼ:

.. كقد من ا تعاذل علينا بكتابو الذم جعلو تبيانا لكل شيء كىدل كرٛتة كبشرل 
للمسلمُت فبل يأيت صاحب باطل ْتجة إال كيف القرآف ما ينقضها كيبُت بطبلهنا كما قاؿ 

نىاؾى بًاٟتٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتنا { ]الفرقاف:تعاذل : }  [. قاؿ بعض ّّكىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
 ."ّٔا أىل الباطل إذل يـو القيامة ا١تفسرين ىذه اْلية عامة يف كل حجة يأيت

نزؿ  : إف الذينكمن أعظم شبههم، فأصغ ٝتعك ٞتوأّا. كىي أهنم يقولوف": إذل أف قاؿ
كيكذبوف  ،كينكركف البعث كيكذبوف الرسوؿ  ،و إال ا(ال إلالقرآف ال يشهدكف أف )فيهم 

لو إال ا كأف ٤تمدا رسوؿ ا، كنصدؽ القرآف، . ك٨تن نشهد أف ال إالقرآف ك٬تعلونو سحرا
. فكيف ٕتعلوننا مثل أكلئك   ؟كنؤمن بالبعث، كنصلي، كنصـو

يف شيء  أف الرجل إذا صدؽ رسوؿ ا فاٞتواب أنو ال خبلؼ بُت العلماء كلهم 
،  و، ككذلك إذا آمن ببعض القرآف كجحد بعضشيء أنو كافر دل يدخل يف اإلسبلـككذبو يف 
لتوحيد كالصبلة كجحد كجوب الزكاة، أك ، أك أقر بان أقر بالتوحيد كجحد كجوب الصبلةكم

، أك أقر ّٔذا كلو كجحد اٟتج  نقد أناس يف زمن النيب . ك١تا دل يأقر ّٔذا كلو كجحد الصـو
للحج ، أنزؿ ا يف حقهم } كىلًلًَّو عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كىمىٍن كىفىرى 

 [. ٕٗفىًإفَّ اللَّوى غىًٍتّّ عىًن اٍلعىالىًمُتى { ]آؿ عمراف:

و كما قاؿ تعاذل : } ًإفَّ كمن أقر ّٔذا كلو كجحد البعث كفر باإلٚتاع ، كحل دمو كمال
ٍعضو كىنىٍكفيري الًَّذينى يىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرّْقيوا بػىٍُتى اللًَّو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػى 

ابنا  بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىٍف يػىتًَّخذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن أيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى  حىقِّا كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًفرًينى عىذى
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[. فإذا كاف ا قد صرح يف كتابو أف من آمن ببعض ككفر ُُٓ،َُٓميًهيننا { ]النساء:
ببعض فهو الكافر حقا ، كأنو يستحق ما ذكر ، زالت الشبهة . إذل أف قاؿ : فمعلـو أف 

لصبلة كالزكاة كالصـو كاٟتج فإذا كىو أعظم من ا التوحيد ىو أعظم فريضة جاء ّٔا النيب 
، كإذا جحد ، كلو عمل بكل ما جاء بو الرسوؿ جحد اإلنساف شيئا من ىذه األمور كفر

 ."التوحيد الذم ىو دين الرسل كلهم ال يكفر ، سبحاف ا ما أعجب ىذا اٞتهل 

يف رجل قاؿ "  ْكقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف كتاب ثبلث رسائل يف التوحيد ص
فيا عجبان من رجل يدعى العلم كجاء من "إف ا١تشرؾ ال يقوؿ ال إلو إال ا " فقاؿ رٛتو ا : 

الشاـ ٭تمل كتب فلما تكلم ؟ إذ أنو ال يعرؼ اإلسبلـ من الكفر كال يعرؼ الفرؽ بُت أِّب 
بكر الصديق كبُت مسيلمة الكذاب، أما علم أف مسيلمة يشهد أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدان 
، أما علم أف غبلة الرافضة الذين حرقهم علي يقولوهنا ككذلك  رسوؿ ا، كيصلي كيصـو
الذين يقذفوف عائشة كيكذبوف القرآف، ككذلك الذين يزعموف أف جربيل غلط كغَت ىؤالء ٦تن 
أٚتع أىل العلم على كفرىم منهم من ينتسب إذل اإلسبلـ، كمنهم من ال ينتسب إليو كاليهود 

ال إلو إال ا كىذا بُت عند من لو أقل معرفة باإلسبلـ من أف ٭تتاج إذل تبياف.  ككلهم يقولوف
كإذا كاف ا١تشركوف ال يقولوهنا فما معٌت باب حكم ا١ترتد الذم ذكر الفقهاء من كل مذىب ؟ 
ىل الذين ذكركىم الفقهاء كجعلوىم مرتدين ال يقولوهنا ىذا الذم ذكر أىل العلم أهنم أكفر 

كالنصارل، كقاؿ بعضهم من شك يف كفر أتباعو فهو كافر كذكرىم يف ) اإلقناع ( من اليهود 
 ."يف باب حكم ا١ترتد كإمامهم ابن عرِّب أيظنهم ال يقولوف ال إلو إال ا 

، فإنو قتل رجبل ادعى كأما حديث أسامة": ِٓاؿ رٛتو ا يف كشف الشبهات صكق
. كالرجل إذا أظهر ال خوفا على دمو كمالواإلسبلـ إ اإلسبلـ بسبب أنو ظن أنو ما ادعى

: } يىا يف ذلك اإلسبلـ كجب الكف عنو حىت يتبُت منو ما ٮتالف ذلك ، كأنزؿ ا تعاذل
. فاْلية تدؿ على ، أم فتثبتوا[ْٗأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف سىًبيًل اللًَّو فػىتىبػىيػَّنيوا { ]النساء:

لقولو تعاذل : } كالتثبت ، فإذا تبُت منو بعد ذلك ما ٮتالف اإلسبلـ قتل  أنو ٬تب الكف عنو
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، ٌت. ككذلك اٟتديث اْلخر كأمثالو، كلو كاف ال يقتل إذا قا٢تا دل يكن للتثبت معفػىتىبػىيػَّنيوا {
ر التوحيد كاإلسبلـ كجب الكف عنو، إذل أف يتبُت منو ما يناقض معناه ما ذكرناه أف من أظه

 . ذلك

( « الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو)أقتلتو بعدما قاؿ : » الذم قاؿ  يل على ىذا أف رسوؿ ا كالدل
ا رىسيوؿي اللًَّو، » كقاؿ :  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىأىفَّ ٤تيىمَّدن

، كىييًقيميوا الصَّبلىةى، كىيػيٍؤتيوا الزَّكىا ةى، فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتّْ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم ًإالَّ ًْتىقّْ اإًلٍسبلىـً
لىًئٍن أىنىا » « فىأىيٍػنىمىا لىًقيتيميوىيٍم فىاقٍػتػيليوىيمٍ »ىو الذم قاؿ يف ا٠توارج : « كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اللًَّو 

ىقٍػتػيلىنػَّهيٍم قػىٍتلى عى  مع كوهنم من أكثر الناس عبادة كهتليبل كتسبيحا . حىت أف « ادو أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألى
الى ًإلىوى ًإالَّ الصحابة ٭تقركف صبلهتم عندىم ، كىم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم )

 ( ، كال كثرة العبادة ، كال ادعاء اإلسبلـ ١تا ظهر منهم ٥تالفة الشريعة.اللَّو

ء ا تعاذل ٔتسألة عظيمة مهمة تفهم ٦تا تقدـ ، إذل أف قاؿ : كلنختم الكبلـ إف شا
كلكن نفرد ٢تا الكبلـ لعظم شأهنا كلكثرة الغلط فيها فنقوؿ : ال خبلؼ أف التوحيد ال بد أف 
يكوف بالقلب كاللساف كالعمل ، فإف اختل شيء من ىذا دل يكن الرجل مسلما . فإف عرؼ 

ليس كأمثا٢تما ، كىذا يغلط فيو كثَت من التوحيد كدل يعمل بو فهو كافر معاند كفرعوف كإب
الناس ، كيقولوف ىذا حق ، ك٨تن نفهم ىذا كنشهد أنو اٟتق ، كلكنا ال نقدر أف نفعلو ، كال 
٬توز عند أىل بلدنا إال من كافقهم ، أك غَت ذلك من األعذار ، كدل يدر ا١تسكُت أف غالب 

ذار قاؿ تعاذل : } اٍشتػىرىٍكا بًآيىاًت اللًَّو ٙتىىننا أئمة الكفر يعرفوف اٟتق كدل يًتكوه إال لشيء من األع
[، كغَت ذلك من اْليات كقولو : } يػىٍعرًفيونىوي كىمىا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم { ٗقىًليبلن { ]التوبة:

[، فإف عمل بالتوحيد عمبل ظاىرا كىو ال يفهمو أك ال يعتقده بقلبو فهو منافق ، ُْٔ]البقرة:
[. ُْٓا٠تال  } ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى يًف الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النَّاًر { ]النساء: كىو شر من الكافر

كىذه ا١تسألة مسألة كبَتة طويلة تتبُت لك إذا تأملتها يف ألسنة الناس ترل من يعرؼ اٟتق 
كيًتؾ العمل بو ٠توؼ نق  دنيا أك جاه أك مداراة ألحد . كترل من يعمل بو ظاىرا ال باطنا 
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، فإذا سألتو عما يعتقد بقلبو فإذا ىو ال يعرفو . كلكن عليك بفهم آيتُت من كتاب ا : 
[، فإذا ٖتققت أف ٔٔأكال٫تا قولو تعاذل : } الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم { ]التوبة:

كجو ا١تزح  كفركا بسبب كلمة قالوىا على  بعض الصحابة الذين غزكا الرـك مع الرسوؿ 
كاللعب تبُت لك أف الذم يتكلم بالكفر أك يعمل بو خوفا من نق  ماؿ أك جاه أك مداراة 
ألخذ أعظم ٦تن يتكلم بكلمة ٯتزح ّٔا . كاْلية الثانية قولو تعاذل : } مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد 

ٯتى  اًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ بًاإٍلً
نٍػيىا عىلىى اٍْلًخرىًة { ]النحل: [. َُٕ،َُٔكى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحىبُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ

، كأما غَت ىذا فقد كفر  فلم يعذر ا من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنا باإلٯتاف
بعد إٯتانو ، سواء فعلو خوفا أك مداراة أك مشحة بوطنو ، أك أىلو ، أك عشَتتو أك مالو ، أك 
فعلو على كجو ا١تزح ، أك لغَت ذلك من األغراض إال ا١تكره ، فاْلية تدؿ على ىذا من جهتُت 

تثن ا تعاذل إال ا١تكره. كمعلـو أف [، فلم يسَُٔ: األكذل قولو : } ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى { ]النحل:
اإلنساف ال يكره إال على الكبلـ أك الفعل. كأما عقيدة القلب فبل يكره عليها أحد. كالثانية 

نٍػيىا عىلىى اٍْلًخرىًة { ] النحل :  [ . فصرح  َُٕقولو تعاذل : } ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحىبُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ
دل يكن بسبب االعتقاد أك اٞتهل أك البغض للدين أك ٤تبة الكفر، أف ىذا الكفر كالعذاب 

 كإ٪تا سببو أف لو يف ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين ". 

فا ا يا إخواشل ٘تسكوا بأصل دينكم، كأٌكلو كأيٌسو كرأسو، شهادة أف "كقاؿ رٛتو ا : 
وا أىلها، كاجعلوىم إخوانكم، كلو كانوا بعيدين ال إلو إال ا، كاعرفوا معناىا كأحبوىا، كأحب

منكم نسبان كاكفركا بالطواغيت كعادكىم كأبغضوىم، كأبغضوا من أحبهم. أك جادؿ عنهم أك 
دل يكفرىم، أك قاؿ ما علٌي منهم، أك قاؿ ما كلفٍت ا ّٔم، فقد كذب ىذا على ا كافًتل 

فار، كافًتض عليو عداكهتم، كتكفَتىم كالرباءة إٙتان مبينان، فقد كٌلف ا كل مسلم ببغض الك
منهم، كلو كانوا آبائهم أك أبنائهم أك إخواهنم، فا ا ٘تسكوا بذلك لعلكم تلقوف ربكم ال 

 أىػ. ٣تموعة التوحيد. "تشركوف بو شيئان 
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ـي قاؿ صاحب التيسَت:  ـي ًمٍن كيجيوًدًه " كىالشٍَّرطي : ىيوى مىا يػىٍلزى ًمًو اٍلعىدىـ ، كىالى يػىٍلزى ًمٍن عىدى
ًة .  اٍلويجيودي ، كىاٍلوضيوًء لًلصَّبلى

ًة . ـي ًمٍن كيجيوًدًه اٍلويجيودي ، كىالسُّجيوًد يف الصَّبلى ًمًو اٍلعىدىـ ، كىيػىٍلزى ـي ًمٍن عىدى  أىمَّا الرٍُّكني : فػىيػىٍلزى

ا اٍلبػىٍيًت :   كىشيريكطي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو  ٚتيً   عىٍت يف ىىذى

صه   كىًصٍدقيكى             مىٍع ٤تىىبَّةو كىااٍلٍنًقيىادي كىاٍلقىبيوؿي ٢تىىا ًعٍلمه يىًقُته كىًإٍخبلى

ٍهًل ، فػىتىتػىعىلَّمي ًمٍن ًديًن اللًَّو مىا ييصىيػّْريؾى بًًو ميٍسًلمىان كى  ٭تىٍفىظيكى الشٍَّرطي اأٍلىكىؿي : اٍلًعٍلمي اٍلمينىايف لًٍلجى
لًيلي قػىٍوليوي  ]٤تيىمَّد:   فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي    :ًمٍن اٍلوقيوًع يًف الشٍّْرًؾ كىاٍلًبدىًع ، كىالدَّ

ُٗ.".] 

فالوضوء شرط يف صحة الصبلة فإذا انتقض الوضوء بطلت الصبلة، كمن صلى بغَت 
 ببل إلو إال ا بغَت شركطها؟!فكيف ٔتن جاء  كضوء فصبلة باطلة ببل خبلؼ،

كليس ا١تقصود حفظ ىذه الشركط ليكوف ا١ترء مسلمان، بل ا١تقصود العمل ٔتقتضاىا 
 قضها،اكاجتناب ما ين

كشركط ال إلو إال ا ٗتتلف يف عددىا كتسميتها من كتاب ْلخر لكن ىذه السبعة 
إال كىو داخل ٖتت ارجها اشتملت على معظم الشركط فبل يكاد يأيت عادل بشرط من خ

 .شرط منها
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ْرُط اأْلََوُل : اْلِعْلُم اْلُمَناِفي لِْلَجْهِل   الشَّ

 كالعلم: كىو إدراؾ الشيء على ما ىو عليو إدراكنا جازمنا.

 كضده اٞتهل: كىو السَّفو كقلة ا١تعرفة.

 [.ُٗ]٤تيىمَّد:   فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي  كالعلم أمر من ا تعاذل إذ قاؿ: 

((. رىكىاهي اٍبني مىاجىٍو كلقد قاؿ النيب   كغَته.: ))طلىبي اٍلًعٍلًم فىرًيضىةه عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو

كعلم التوحيد ىو آكد الفرائض إذ ىو مفتاح اٞتنة كمن لقي ا بو كدل يأيت بضده أم 
 األرض خطايا،بالشرؾ لقيو ا بقراب االرض مغفرة حىت كلو لقي ا بقراب 

فكاف جديرا با١تسلم العاقل الذم يرجو الفوز كالفبلح كٮتاؼ من عذاب النار أف يأخذ 
بأمر ا كيعلم أنو ال إلو إال ا كيرفع عن نفسو اٞتهل فيلقى ا بالتوحيد ال يشرؾ بو شيئان 

ٍيئنا دىخىلى اٞتٍىنَّةى  مىٍن لىًقيى اى الى ييٍشرًؾي بًوً فيعطيو ا ما كعده على لساف نبيو: )) كىمىٍن لىًقيىوي  ،شى
 .من عبد ا على جهل فكأ٪تا أشرؾك  (( ركاه مسلم،ييٍشرًؾي بًًو دىخىلى النَّارى 

: الًعٍلمي قػىٍبلى القىٍوًؿ كىالعىمىًل  كلقد بوب البخارم يف صحيحو ١تا ذكر اْلية السابقة: " بىابه
: }فىاٍعلىٍم أىنَّ  أى بًالًعٍلًم ُٗوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي{ ]٤تمد: لًقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاذلى كىأىفَّ العيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي »[ فػىبىدى

اللَّوي لىوي  األىنًٍبيىاًء، كىرَّثيوا الًعٍلمى، مىٍن أىخىذىهي أىخىذى ًْتىظٍّ كىاًفرو، كىمىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي بًًو ًعٍلمنا سىهَّلى 
: ِٖكىقىاؿى جىلَّ ذًٍكريهي: }ًإ٪تَّىا ٮتىٍشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه العيلىمىاءي{ ]فاطر: « نَّةً طىرًيقنا ًإذلى اٞتى  [ كىقىاؿى

[ }كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا يًف ّْ}كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّ العىاًلميوفى{ ]العنكبوت: 
: }ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى{ [ كى َُأىٍصحىاًب السًَّعًَت{ ]ا١تلك:  قىاؿى

يػٍرنا يػيفىقٍّْهوي يف الدّْينً : »[ كىقىاؿى النَّيبُّ ٗ]الزمر:  [ كىًإ٪تَّىا الًعٍلمي ِٓ]ص:« مىٍن ييرًًد اللَّوي بًًو خى
 بًالتػَّعىلًُّم".

 للنية ا١تصححة للعمل.فبدأ بالعلم قبل القوؿ كالعمل ألف العلم مصحح 
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نٍػيىا كىىيٍم قاؿ تعاذل : )قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يًف اٟتٍىيىاًة الدُّ
 .[َُْ،َُّ :الكهف]٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا ( 

لىةي ًإنػَّهيمي اٗتَّىذيكا الشَّيىاًطُتى أىٍكلًيىاءى ًمٍن كقاؿ تعاذل : )فىرًيقنا ىىدىل كىفىرًيقنا حىقَّ عى  لىٍيًهمي الضَّبلى
 .[َّ:األعراؼ]ديكًف اللًَّو كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى ( 

ًلًو فػىرىآهي حىسىننا فىًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مى  ٍن كقاؿ تعاذل : )أىفىمىٍن زييّْنى لىوي سيوءي عىمى
 .[ٖ:فاطر]يىشىاءي فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ٔتىا يىٍصنػىعيوفى ( 

ىيوى الًَّذم أىنٍػزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍنوي آيىاته ٤تيٍكىمىاته ىينَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب كىأيخىري )كقاؿ تعاذل : 
نىًة كىابًٍتغىاءى تىٍأًكيًلًو كىمىا يػىٍعلىمي  ميتىشىأًّىاته فىأىمَّا الًَّذينى  يًف قػيليؤًًٍّم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي ابًٍتغىاءى اٍلًفتػٍ

كليو اأٍلىٍلبىاًب ًإالَّ أي تىٍأًكيلىوي ًإالَّ اللَّوي كىالرَّاًسخيوفى يًف اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آمىنَّا بًًو كيلّّ ًمٍن ًعٍنًد رىبػّْنىا كىمىا يىذَّكَّري 
 .[ٕ:آؿ عمراف] (

فهم ٞتهلهم كقلة علمهم عبدكا ا كرٔتا اخلصوا نياهتم لكن دل تكن عبادهتم على سنة 
نٍػيىا كىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا، افخسرك  نبيو   أعما٢تم كضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ

يػٍرنا يػيفىقٍّْهوي يف الدّْيًن(( متفق عليو،  مىٍن ييرًدً كيف اٟتديث: ))  اللَّوي بًًو خى

 كٔتفهـو ا١تخالفة من دل يرد ا بو خَتان دل يفقو يف الدين فتنبو!

: ))مىٍن مىاتى كىىيوى يػىٍعلىمي أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ اي، دىخىلى كيف اٟتديث: قاؿ رسوؿ ا 
 اٞتٍىنَّةى((ركاه مسلم.

كىو  كرزقك،من أحياؾ  وكأن ،ا ىو الذم خلقك كىو الذم سواؾ فعدلكفاعلم أف 
 الذم ٯتيتك كيبعثك كإليو مصَتؾ،

 كاعلم أف ا قادر على أف يقوؿ للشيء كن فيكوف،

 كأعلم أف ا خلق اٞتنة كجعلها لعباده ا١تؤمنُت، كخلق النار كأعدىا للكفار كا١تنافقُت،
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 ا،كاعلم أنو من قاؿ كعليَّ ملؤكم

كاعلم أف لكلمة التوحيد شركط البد منها، كاعلم أف ٢تا ركاف تقـو عليها، كاعلم أف العبد 
 قد يقوؿ أك يفعل أك يعتقد اعتقادا فيخرج من ا١تلة كالعياذ با،

 [.ُٗ]٤تيىمَّد:   فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي  إذ قاؿ: رب العا١تُت  بأمركخذ 

 

 مراتب: وللعلم ثالثة

 فأكؿ ا١تراتب: علم اليقُت، مث حق اليقُت، مث عُت اليقُت.

: }رىبّْ أىًرشل كىٍيفى ٖتيًٍي اٍلمىٍوتىى قىاؿى أىكىدلٍى تػيٍؤًمٍن قىاؿى بػىلىى كىلىًكٍن لًيىٍطمىًئنَّ  إبراىيمقاؿ 
 [.َِٔقػىٍليب{ ]البقرة:

يد أف يرل الطَت ا١تذبوح عنده علم اليقُت بأف ا ٭تي ا١توتى، كلكنو ير  فإبراىيم 
 يطَت أمامو، فهو يريد أف يصل إذل عُت اليقُت.

 ."ليس من رأل كمن ٝتع" :كىو كقوؿ عمر 

فعلم يقُت: كعلمك بوجود ا١تاء، كحق اليقُت: أف تراه، كعُت اليقُت: كىي أعلى ا١تراتب 
  أف تشرب منو.

خ ما قبلو من الشرائع فإذا ٖتصلت على العلم فتيقن بأنك على اٟتق كأف اإلسبلـ نس
 كمن يبتغ غَته فلن يقبل منو كىو يف اْلخرة من ا٠تاسرين.
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ْرُط الثَّاِني : اْلَيِقينُ  ِك، الشَّ  اْلُمَناِفي لِلشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  جيرىات: ]اٟتٍي  ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو مثيَّ دلٍى يػىٍرتىابيوا    :كىالدَّ
ُٓ.] 

أنو ال  اإلنساف فبل بد من اليقُت فبل يكفي الظن فضبلن عن الشك، فبلبد أف يعتقد
 معبود ْتقو إال ا، فإف شك أك تردد فقد  انتقضت عنده الشهادة، 

  ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو مثيَّ دلىٍ يػىٍرتىابيوا  قاؿ تعاذل: 

أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي، كىأىشلّْ رىسيوؿي اً، الى يػىٍلقىى اى » كالريب ىو الشك، كيف اٟتديث:  
 ركاه مسلم. « ًًّٔمىا عىٍبده غىيػٍرى شىاؾٍّ ًفيًهمىا، ًإالَّ دىخىلى اٞتٍىنَّةى 

كىرىاًء ىىذىا اٟتٍىاًئطى يىٍشهىدي أىٍف مىٍن لىًقيتى ًمٍن » ألِّب ىيرىيٍػرىةى:  كيف اٟتديث: قىاؿى رسوؿ ا 
 ، إذنا ال بد من اليقُت ا١تنايف للشك.ركاه مسلم «الى ًإلىوى ًإالَّ اي ميٍستػىٍيًقننا ًّٔىا قػىٍلبيوي، فػىبىشٍّْرهي بًاٞتٍىنَّةً 

البد كىو ينطق بالشهادة أف يعتقد صحة ما يقولو من أحقية إ٢تية ا تعاذل كبطبلف إ٢تية 
 ، كأنو ال ٬توز أف ييصرؼ لغَته شيءه من أنواع التألو كالتعبد.من عداه

فإف شك يف شهادتو، أك توقف يف بطبلف عبادة غَت ا؛ كأف يقوؿ: أجـز بألوىية ا، 
 كلكنٍت مًتدد ببطبلف إ٢تية غَته بطلت شهادتيو كدل تنفعو.

أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاْلخرىًة  قاؿ تعاذل مثنيان على ا١تؤمنُت: ]كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى ٔتىا
 .[ْالبقرة:]ىيٍم ييوًقنيوفى[ 

 [.ْٓالتوبة:]كذـ ا١تنافقُت بقولو: ] ... كىاٍرتىابىٍت قػيليوبػيهيٍم فػىهيٍم يف رىيًٍبًهٍم يػىتػىرىدَّديكفى[ 

 فإذا تيقنت فأخل  عملك .
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ْرُط الثَّاِلُث : اإِلْخاَلُص   اْلُمَناِفي لِلرِّيَاِء،الشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  ةى    :كىالدَّ كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلى
نىة:  كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيّْمىًة   [.ٓ]اٍلبػىيػٍ

 صاحل النية من ٚتيع شوائب الشرؾ.كاإلخبلص:ىو تصفية اإلنساف عملو ب

أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىيًت يػىٍوـى الًقيىامىًة، مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، : » كيف اٟتديث قاؿ 
 .ركاه البخارم «خىاًلصنا ًمٍن قػىٍلًبًو، أىٍك نػىٍفًسًو 

غاء مرضاتو، ليس فيها كذلك بأف تصدر منو ٚتيع األقواؿ كاألفعاؿ خالصة لوجو ا، كابت
 .رض شخصي، أك شهوة ظاىرة أك خفيةشائبة رياء، أك ٝتعة، أك قصد نفع، أك غ

كالقرآف كالسنة حافبلف بذكر اإلخبلص، كاٟتث عليو، كالتحذير من ضده، كمن ذلك 
 ] بيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي ، كقولو: ]كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىعٍ [ّالزمر:]قولو تعاذل: ]أىال لًلًَّو الدّْيني ا٠تٍىاًل ي

 .[ُْالزمر:]( ، كقولو: ]قيٍل اللَّوى أىٍعبيدي ٥تيًٍلصان لىوي ًديًٍت[ ٓالدّْينى[ )البينة:

: الى ًإلىوى كيف الصحيحُت من حديث عتباف قاؿ  : ))فىًإفَّ اللَّوى قىٍد حىرَّـى عىلىى النَّاًر مىٍن قىاؿى
لً   كى كىٍجوى اللًَّو((.ًإالَّ اللَّوي، يػىٍبتىًغي ًبذى

 

 كضد اإلخبلص الشرؾ، كالرياء، كابتغاء غَت كجو ا.

فإف فقد العبد أصل اإلخبلص فإف الشهادة ال تنفعو أبدان، قاؿ تعاذل: ]كىقىًدٍمنىا ًإذلى مىا 
بىاءن مىٍنثيوران[   [،ِّالفرقاف:]عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى

إذ معناىا:  يف قولو؛العبادة  تعاذل؛ كإال كاف كاذبان،  فردكال يصدؽ قائل ىذا إال إذا أ
 بالعبادة كنفردؾ ّٔا، كىو معٌت قولو: }فىًإيَّامى فىاٍعبيديكًف{ . }كىًإيَّامى فىاتػَّقيوًف{ . كما ٩تصك
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غَته.  عرؼ من علم البياف: أف تقدصل ما حقو التأخَت يفيد اٟتصر؛ أم: اعبدكا ا، كال تعبدكا
 كال تتقوا غَته.كاتقوه 

الشدائد  فإفراد ا تعاذل بتوحيد العبادة ال يتم إال بأف يكوف الدعاء كلو لو، كالنداء يف
كالنحر لو  كالرخاء ال يكوف إال  كحده، كاالستعانة با كحده، كاللجوء إذل ا، كالنذر

كالسجود، كالطواؼ،  ،تعاذل، كٚتيع أنواع العبادات من ا٠تضوع، كالقياـ  تعاذل، كالركوع
 كجل،  كالتجرد عن الثياب، كاٟتلق، كالقصر كلو ال يكوف إال  عز

كاأللوىية،  كمن فعل ذلك ١تخلوؽ حي، أك ميت، أك ٚتاد، أك غَته؛ فهذا شرؾ يف العبادة
ًإ٢تىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده  اكيف النهي عن ذلك نزؿ قولو تعاذل }قيٍل ًإ٪تَّىا أىنىا بىشىره مّْثٍػليكيٍم ييوحىى ًإرلىَّ أى٪تَّى 

أىحىدنا{. كصار من ييفعل لو  فىمىن كىافى يػىٍرجيو لًقىاءى رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاٟتًنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبّْوً 
قربان، أك غَت ذلك، كصار ّٔذه  ىذه األمور إ٢تان لعابده سواء كاف ملكان، أك نبيان، أك كليان، أك

كحده كعبده؛ فإف إقرار ا١تشركُت  ، أك بأم نوع منها عابدان لذلك ا١تخلوؽ، كإف أقر باالعبادة
: ))أىنىا  با، كتقرّٔم إليو؛ دل ٮترجهم عن الشرؾ؛ كيف اٟتديث اإل٢تي: قىاؿى اي تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى

مىًعي غىٍَتًم، تػىرىٍكتيوي كىًشرٍكىوي(( كىيف رًكىايىةو: فىأىنىا  أىٍغٌتى الشُّرىكىاًء عىًن الشٍّْرًؾ، مىٍن عىًملى عىمىبلن أىٍشرىؾى ًفيوً 
 ًمٍنوي بىرًمءه ىيوى لًلًَّذم عىًملىوي ". رىكىاهي ميسلم،

ص يف اٍلقلب ك٤تبة اٍلمىٍدح كىالثنىاء  قاؿ ابن القيم يف كتابو الفوائد: " الى ٬ٍتتىمع اإٍلًٍخبلى
ىاء كىالنَّار كالضب كاٟتوت فىًإذا حدثتك نىفسك  النَّاس ًإالَّ كىمىا كالطمع ًفيمىا ًعٍند

٬ٍتتىمع ا١ت
ص فىأقبل على الطمع أىكال فاذْتو بسكُت اٍليىٍأس كىأىٍقبل على اٍلمىٍدح كىالثنىاء فازىد  ًبطىلىب اإٍلًٍخبلى

نٍػيىا يف اٍْلًخرىة فىًإذا استقاـ لىك ذبح الطمع كالزىد يف الثػَّنىاء كا١ت دح سهل فيهمىا زىد عٌشاؽ الدُّ
ص   ".عىلىٍيك اإٍلًٍخبلى

فإف أخلصت فإف ىذا ال يطلع عليو أحد، كالبد أف يظهر عليك آثار اإلخبلص، فإف 
 الظاىر كالباطن عند أىل السنة كاٞتماعة متبلزماف، فإف أخلصت بقلبك كن صادقان بعملك.
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ْرُط الرَّاِبُع : الصِّْدُق اْلُمَناِفي ِلْلَكِذِب،  الشَّ

لًيلي قػى  ادل، أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آىمىنَّا كىىيٍم الى يػيٍفتػىنيوفى، كىلىقىٍد    :ٍوليوي كىالدَّ
قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّ اٍلكىاًذًبُتى   [.ّ – ُ]اٍلعىٍنكىبيوت:  فػىتػىنَّا الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّ اللَّوي الًَّذينى صىدى

لبو، يعٍت ا١تواطئة بُت القلب كاللفظ، أال يلفظ ببل إلو إال ا كيعتقد يعٍت صدؽ من ق
خبلؼ ذلك، حينئذو ال يكوف صادقنا، كىذا شأف ا١تنافقُت نطقوا ّٔا كلكن ما نفعتهم، ألهنم  
 كاذبوف يف كوهنم يشهدكف أف ال إلو إال ا، ىم قالوىا كدل يشهدكا، كلذلك قاؿ ا لنبيو 

اءؾى اٍلمينىاًفقيوفى قىاليوا نىٍشهىدي ًإنَّكى لىرىسيوؿي اللًَّو كىاللَّوي يػىٍعلىمي إًنَّكى لىرىسيوليوي كىاللَّوي يىٍشهىدي فيهم: }ًإذىا جى 
[ كذّٔم يف قو٢تم }نىٍشهىدي{، ألف الشهادة ال تكوف ًُإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى{ ]ا١تنافقوف: 
قده، فإف خالف بأف لفظ بلسانو ما ال يعتقده ال تسمى شهادة إال با١تواطئة، أف يلفظ ما يعت

 شهادة، 

كدل يكذّٔم بقو٢تم: }إًنَّكى لىرىسيوؿي اللًَّو{ ىذا حق، كمع ذلك كذّٔم }كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإفَّ 
 اٍلمينىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى{ إذنا الصدؽ ا١تنايف للكذب.

 

 عقيدتو، كمىت كاف ذلك فإنو سيكوف فبلبد أف يكوف العبد صادقان يف إٯتانو، صادقان يف
 .مصدقان ١تا جاء يف كتاب ربو، كسنة نبيو 

فالصدؽ أساس األقواؿ، كمن الصدؽ أف يصدؽ يف دعوتو، كأف يبذؿ اٞتهد يف طاعة 
]يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى[  :تعاذل ربو، كحفظ حدكده، قاؿ

 .[ُُٗلتوبة:ا]

قيوا مىا عىاىىديكا اللَّوى عىلىٍيًو[   .[ِّاألحزاب:]كقاؿ يف كصف الصحابة: ] ... رًجىاؿه صىدى

 .[ّّالزمر:]كقاؿ: ]كىالًَّذم جىاءى بًالصٍّْدًؽ كىصىدَّؽى بًًو[ 
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كقد كرد اشًتاط الصدؽ يف اٟتديث: ))من مات كىو يشهد أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدا 
 دقا من قلبو، دخل اٞتنة(( أخرجو أٛتد كغَته.رسوؿ ا صا

عىلىٍيكيٍم بًالصٍّْدًؽ، فىًإفَّ الصٍّْدؽى يػىٍهًدم ًإذلى اٍلربّْ، كىًإفَّ اٍلربَّ يػىٍهًدم ًإذلى : »كقىاؿى رىسيوؿي اً 
يقنا، كىًإيَّاكيٍم اٞتٍىنًَّة، كىمىا يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىرَّل الصٍّْدؽى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى  اً ًصدّْ

، فىًإفَّ اٍلكىًذبى يػىٍهًدم ًإذلى اٍلفيجيوًر، كىًإفَّ اٍلفيجيورى يػىٍهًدم ًإذلى النَّاًر، كىمىا يػىزىاؿي الرَّجيلي  كىاٍلكىًذبى
 متفق عليو.« يىٍكًذبي كىيػىتىحىرَّل اٍلكىًذبى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى اً كىذَّابنا

، : » كيف ركاية أٛتد قىاؿى  عىلىٍيكيٍم بًالصٍّْدًؽ؛ فىًإنَّوي مىعى اٍلربّْ، كى٫تيىا يًف اٞتٍىنًَّة، كىًإيَّاكيٍم كىاٍلكىًذبى
يػٍره ًمنى ا ٍلميعىافىاًة. فىًإنَّوي مىعى اٍلفيجيوًر، كى٫تيىا يًف النَّاًر. كىسىليوا اللَّوى اٍلميعىافىاةى. فإنو دل يؤتى بػىٍعدى اٍليىًقًُت خى

ابػىريكا، كىالى ٖتىىاسىديكا، كىالى تػىبىاغىضيوا، كىكيونيوا ًعبىادى ا إخوانان كىالى تػىقىاطى   «.عيوا، كىالى تىدى

بَّةي اٍلمينىاًفيةي لًٍلبػيٍغًض  خالقك.  فإف كنت صادقان فإنو يلزمك اٍلمىحى

 

ْرُط اْلَخاِمُس : اْلَمَحبَُّة اْلُمَناِفيُة ِلْلبُ ْغِض،  الشَّ

لًيلي قػىٍوليوي  بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو    : كىالدَّ ادنا ٭تًي كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى
يعنا كىأىفَّ اللَّوى  كىالًَّذينى آىمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا لًلًَّو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلَّوً  ٚتًى

 [.ُٓٔ]اٍلبػىقىرىة:  دي اٍلعىذىاًب شىًدي

كيقدـ  أم ابة ٢تذه الكلمة العظيمة، ك١تا دلت عليو كاقتضتو، فيحب ا كرسولو 
 ٤تبتهما على كل ٤تبة، 

قاؿ تعاذل: ))قيٍل ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشَتىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه 
 يًف رىفٍػتيميوىىا كىًٕتىارىةه ٗتىٍشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ ًإلىٍيكيٍم ًمٍن اللًَّو كىرىسيولًًو كىًجهىادو اقٍػتػى 

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىىتَّ يىٍأيتى اللَّوي بًأىٍمرًًه كىاللَّوي ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقُتى(( ]التوبة:  [.ِْسى



 
 

315 

: " ثىبلىثه مىٍن كينَّ ًفيًو كىجىدى حىبلىكىةى اإًلٯتىاًف: أىٍف يىكيوفى اللَّوي كىرىسيوليوي أىحىبَّ ًإلىٍيًو ٦تَّا كقاؿ 
بُّوي ًإالَّ لًلًَّو، كىأىٍف يىٍكرىهى أىٍف يػىعيودى يف الكيٍفًر كىمىا يىٍكرىهي أى  ىٍرءى الى ٭تًي

بَّ ا١ت  ٍف يػيٍقذىؼى يًف ًسوىا٫تيىا، كىأىٍف ٭تًي
 النَّاًر" متفق عليو.

بُّوفى كعبلمة ىذه ابة االنقياد لشرع ا كا١تتابعة للنيب  ، قاؿ تعاذل: ))قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٖتًي
 [.ُّاللَّوى فىاتًَّبعيوشل ٭تيًٍبٍبكيٍم اللَّوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم(( ]آؿ عمراف:

 

ودة اليت أمر ا ّٔا كخلق خلقو ألجلها ىي ما ابن تيمية رٛتو ا: "فأصل ابة ام قاؿ
 يف عبادتو كحده ال شريك لو إذ العبادة متضمنة لغاية اٟتب بغاية الذؿ.

كابة ١تا كانت جنسا ألنواع متفاكتة يف القدر كالوصف كاف أغلب ما يذكر منها يف حق 
دة ال تصلح إال  كحده ا ما ٮتت  بو كيليق بو مثل العبادة كاإلنابة ك٨تو٫تا فإف العبا

ككذلك اإلنابة، كقد تذكر ابة ا١تطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قاؿ تعاذل: }كىًمنى النَّاًس مىٍن 
بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ حيٌبان لًلًَّو{ ادان ٭تًي  يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى

ظم األقساـ ا١تذمومة يف ابة كما أف حب ا أعظم األنواع ك٢تذا كاف ىذا اٟتب أع
امودة بل عبادة ا كحده ال شريك لو ىي أصل السعادة كرأسها اليت ال ينجو أحد من 
العذاب إال ّٔا كعبادة إلو آخر من دكنو ىو أصل الشقاء كرأسو الذم ال يبقي يف العذاب إال 

 أىلو،

 كعبدكه كحده ال شريك لو ال يبقي منهم يف العذاب أحد فأىل التوحيد الذين أحبوا ا
كالذين اٗتذكا من دكنو أندادا ٭تبوهنم كحبو كعبدكا غَته ىم أىل الشرؾ الذين قاؿ ا تعاذل 

 فيهم }ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو{

ات كلوازمها كضرب كٚتاع القرآف ىو األمر بتلك ابة كلوازمها كالنهي عن ىذه اب
 األمثاؿ كا١تقاييس للنوعُت كذكر قص  أىل النوعُت.."]قاعدة يف ابة[.
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 ومن لوازم محبة اهلل:

 أف ٖتب ا ٤تبة مقركنة باإلجبلؿ كالتعظيم كا٠توؼ كالرجاء، 

، -عمومان -فتحب ما ٭تبو ا من األمكنة؛ كمكة ا١تكرمة، كا١تدينة ا١تنورة، كا١تساجد
 ألمكنة.كغَتىا من ا

 من األزمنة. رمضاف، كعشر ذم اٟتجة، كغَتىاككمن األزمنة:  

ياـ، كاٟتج، كغَتىا من كمن لوازمها ٤تبة ما ٭تبو من األفعاؿ كالصبلة، كالزكاة، كالص
 .العبادات

 كما ٭تبو من األقواؿ كالذكر كقراءة القرآف كغَتىا.

اء، كالصاٟتُت، كأف ٖتب كمن ٭تبو من البشر كاألنبياء، كالرسل، كالصديقُت، كالشهد
) أكثق عرل اإلٯتاف ا١تواالة يف ا كا١تعاداة يف ا : ا١تبلئكة، كيف اٟتديث قاؿ رسوؿ ا 

 كاٟتب يف ا كالبغض يف ا (ركاه أٛتد كغَته، 
من أحٌب يف ا، كأبغض يف ا، ككاذل يف ا، » كقاؿ ابن عباس رضي ا عنهما: 

؛ فإ٪تا تيناؿ كالية ا بذلك، كلن ٬تد عبده طعم اإلٯتاف كإف كثرت صبلتو كعادل يف ا 
كصومو حىت يكوف كذلك، كقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ؛ كذلك ال ٬تدم 

 «على أىلو شيئان 

كقاؿ أبو الوفاء بن عقيل رٛتو ا: "إذا أردتى أف تعلم ٤تل اإلسبلـ من أىل الزماف، فبل 
إذل زحامهم يف أبواب اٞتوامع، كال ضجيجهم يف ا١توقف بلبيك! كإ٪تا انظر إذل مواطأهتم تنظر 

 أعداء الشريعة" ]اْلداب الشرعية البن مفلح[.

 تقدصل ٤تبوبات ا على ٤تبوبات النفس كشهواهتا كرغباهتا، -أيضان -كمن ابة
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الكفار، كيبغضهم، كيعاديهم، كمن لواـز تلك ابة أف يكره ما يكرىو ا كرسولو؛ فيكره 
 كيكره الكفر، كالفسوؽ، كالعصياف.

دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اْلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كى  انيوا قاؿ تعاذل: ))ال ٕتًى
 [.ٍِِم(( ]آّادلة:آبىاءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهي 

ف إغاظة أعداء ا عبادة ينبغي لكل موحد اٟترص على أف يكوف لو نصيب منها فاعلم أ
 اللَّوً  رَّسيوؿي  ٤تُّىمَّده كأصحابو الذين قاؿ تعاذل يف شاهنم: } حىت يكوف مقتديا بصفة النيب 

اء مىعىوي  كىالًَّذينى  نػىهيمٍ  ريٛتىىاء اٍلكيفَّارً  عىلىى أىًشدَّ  كىًرٍضوىانان  اللَّوً  مّْنى  فىٍضبلن  يػىٍبتػىغيوفى  سيجَّدان  ريكَّعان  تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ
٧ًتيلً  يف  كىمىثػىليهيمٍ  التػٍَّورىاةً  يف  مىثػىليهيمٍ  ذىًلكى  السُّجيودً  أىثىرً  مّْنٍ  كيجيوًىًهم يف  ًسيمىاىيمٍ   أىٍخرىجى  كىزىرٍعو  اإٍلً
 .[ِٗالفتح:]{ اٍلكيفَّارى  ًًّٔمي  لًيىًغيظى  الزُّرَّاعى  يػيٍعًجبي  سيوًقوً  ىعىلى  فىاٍستػىوىل فىاٍستػىٍغلىظى  فىآزىرىهي  شىٍطأىهي 

يف ٚتلة ىديو ٚتبلن كاف ألِّب جهل ليغيظ بو  كيف صلح اٟتديبية ٨تر رسوؿ ا 
 يـو بدر.  ا١تشركُت، ككاف ىذا اٞتمل قد غنمو 

 ة غَت ا مع ا.كضد ابة الكراىية ٢تذه الكلمة، ك١تا دلت عليو كما اقتضو، أك ٤تب

 [.ٗقاؿ تعاذل: ))ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنزىؿى اللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم(( ]٤تمد:

بُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى آمىنيوا  ادان ٭تًي كقاؿ تعاذل: ))كىًمٍن النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىندى
يعان كىأىفَّ اللَّوى شىًديدي  أىشىدُّ حيٌبان  لًلًَّو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلًَّو ٚتًى

اًب(( ]البقرة:  [.ُٓٔاٍلعىذى

فهؤالء الذين بػىُتَّ ا جل كعبل شأهنم يف ىذه اْلية ٭تبوف ا، كلكنهم ٭تبوف معو غَته، 
تعاذل يف اْلية اليت تليها:   ظا١تُت، كالظلم ىنا ٔتعٌت الشرؾ بدليل قولوكمع ذلك ٝتاىم ا

 [.ُٕٔ))كىمىا ىيٍم ًٓتىارًًجُتى ًمٍن النَّاًر(( ]البقرة:
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فإذا كاف ىذا ىو شأف من أحب ا، كأحب معو غَته مثل حبو فكيف ٔتن أحب غَت 
 سبحانو كتعاذل؟!ا أكثر من حبو ؟ ككيف ٔتن أحب غَت ا كدل ٭تب ا 

 بل كيف ٔتن أحب غَت ا، ككره ا، كحارب ا سبحانو كتعاذل؟!

 أك بغض ما جاء بو، أك بعضو. ك٦تا ينايف ابة أيضان بغض الرسوؿ 

ـً أىٍك ثػىوىابًًو أىٍك ًعًقابًًو، أك سب ا تعاذل أك  ك٦تا ينايف ابة االستهزاء ًبشىيءو ًمٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى
أك الدين أك التنق  من األنبياء، أك شعائر اإلسبلـ، أك ما أمر بو الشرع كإطالة  يو نب

 اللحية كتقصَت الثوب كاستعماؿ السواؾ ك٨تو ذلك.

 ك٦تا ينافيها مواالة أعداء ا من اليهود، كالنصارل، كسائر الكفار كا١تشركُت.

يف تكفَتىم أك تصحيح  ك٦تا ينافيها عدـ تكفَتىم أك التوقف يف تكفَتىم أك الشك
 مذىبهم.

 ك٦تا ينافيها أيضان معاداة أكلياء ا ا١تؤمنُت.

 ك٦تا ينايف كما٢تا ا١تعاصي كالذنوب.

 فإذا أحببت خالقك كإ٢تك فانقاد لو كال تعصيو، ككما قاؿ الشاعر:

 لعمرم إف ىذا لفي القياس بديع  تدعي حب اإللو كأنت تعصاه

 إف اب ١تن ٭تب مطيع  لو كنت صادقان يف حبك ألطعتو

 

 

 



 
 

319 

ْرِك، اِدُس : ااْلْنِقَياُد اْلُمَناِفي ِللت َّ ْرُط السَّ  الشَّ

كىأىنًيبيوا ًإذلى رىبّْكيٍم كىأىٍسًلميوا لىوي ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يىٍأتًيىكيمي اٍلعىذىابي مثيَّ الى    :كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  
ا آْ]الزُّمىر:  تػيٍنصىريكفى  ـى لًلًَّو [. كىيف ىىذى ـً : كىىيو ااًلٍسًتٍسبلى لشٍَّرًط ٖتىًٍقيقه ًلمىٍعٌتى اإٍلًٍسبلى

 بًالتػٍَّوًحيًد ، كىااًلٍنًقيىادى لىوي بًالطَّاعىًة ، كىاٍلبػىرىاءىًة ًمٍن الشٍّْرًؾ كىأىٍىًلًو .

 كذلك بأف ينقاد ١تا دلت عليو كلمة التوحيد.

 دـ التعقب لشيء من أحكاـ ا.اإلتباع، كاالستسبلـ، كاإلذعاف، كع :االنقيادك 

 .[ْٓالزمر:]قاؿ تعاذل: ]كىأىنًيبيوا ًإذلى رىبّْكيٍم كىأىٍسًلميوا لىوي[ 

كقاؿ: }كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىف يىكيوفى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن 
الن مًُّبينان {أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعً  اللَّوى   [.ّٔاألحزاب] كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى

كقاؿ: ]كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإذلى اللًَّو كىىيوى ٤تيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى[ 
 .[ِِلقماف:]

ٍمتي لًرىبّْ اٍلعىالىًمُتى[ : ]ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُّوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلى كقاؿ تعاذل مثنيان على إبراىيم 
 .[ُُّالبقرة:]

انقد  كأخل  لو دينك )قىاؿى أىٍسلىٍمتي لًرىبّْ أم: )ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُّوي أىٍسًلٍم(  كقولو:
 اٍلعىالىًمُتى(.

رضان، كعمبلن دكف تعقب أك زيادة أك  كمن االنقياد أيضان أف ينقاد العبد ١تا جاء بو النيب 
 نقصاف.

ديكا يف أىنفيًسًهٍم قاؿ تعاذل نػىهيٍم مثيَّ ال ٬تًى : ]فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 .[ٓٔالنساء:]حىرىجان ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان[ 
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قع " أقسم ا تعاذل بنفسو الكرٯتة أف ىؤالء ال يؤمنوف حقيقة حىت ٬تعلوؾ حكمنا فيما ك 
بينهم من نزاع يف حياتك، كيتحاكموا إذل سنتك بعد ٦تاتك، مث ال ٬تدكا يف أنفسهم ضيقنا ٦تا 

من  انتهى إليو حكمك، كينقادكا مع ذلك انقيادنا تامان، فاٟتكم ٔتا جاء بو رسوؿ ا 
الكتاب كالسنة يف كل شأف من شؤكف اٟتياة من صميم اإلٯتاف مع الرضا كالتسليم"]التفسَت 

 يسر[.ا١ت

 كمن عدـ االنقياد ترؾ التحاكم لشريعة ا_عز كجل_كاستبدا٢تا بالقوانُت الوضعية،

}أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى{ قاؿ تعاذل: 
 [.َٓ]ا١تائدة:

يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل عىلىى كيلّْ  :" يػيٍنًكري تػىعىاذلى عىلىى مىٍن خىرىجى  قاؿ ابن كثَت
عىٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت

حىاًت، الَّيًت كىضىعى  هىا خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعىٍدؿو ًإذلى مىا ًسوىاهي ًمنى اٍْلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى
ًت  الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو ًمٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىٍىلي  الى اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى

ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرىائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت اٍلمىلى  ًكيًَّة كىاٞتٍىهىاالى
اليىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهٍم ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي 

ًميًَّة، كى  ، ًمنى اٍليػىهيوًديًَّة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى شىىتَّ ًفيهىا كىًثَته ًمنى أىٍحكى
اـً أىخىذىىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي، فىصىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍيٍكًم  اأٍلىٍحكى

بي ًقتىاليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإذلى ًبًكتىاًب اللًَّو كىسينًَّة رىسيولًًو  . كىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى
 .قىًليلو كىالى كىًثَت" فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف  حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو 
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 معنى اإلسالم

ـى لًلًَّو بًالتػٍَّوًحيًد، كىااًلٍنًقيىادى لىوي  ـً : كىىيو ااًلٍسًتٍسبلى ا الشٍَّرًط ٖتىًٍقيقه ًلمىٍعٌتى اإٍلًٍسبلى كىيف ىىذى
 بًالطَّاعىًة، كىاٍلبػىرىاءىًة ًمٍن الشٍّْرًؾ كىأىٍىًلًو.

ا، كال ٯتكن أف يوجد كاحد منها دكف اْلخر، البد من اجتماع تلك األسس الثبلثة معن 
 فانتفاء كاحدو منها انتفاء لئلسبلـ، 

)ااًلٍسًتٍسبلىـي(. يقاؿ: استسلم لكذا ٔتعٌت أسلم لو كذؿ كخضع كانقاد، فاالستسبلـ  
م العبد االنقياد كا٠تضوع كاإلذعاف، ّٔذا ا١تعٌت ييفسر االنقياد كا٠تضوع كاإلذعاف، بأف يستسل

ٔتعٌت أنو يذؿ كٮتضع كينقاد  تعاذل بإفراده بالربوبية، كإفراده  ،بالتوحيد منا شرعيِّالربو استسبل
باإللوىية، كإفراده باألٝتاء كالصفات، كإفراده باٟتكم. فيذؿ كٮتضع  تعاذل بإفراده ّتميع 

 أنواع العبادة، كيقبل شرع ا تعاذل كيسلم لو دكف أف يينازع كدكف أف يعارض.

 

امتثاؿ ا١تأمور كاجتناب اظور. ب)كىااًلٍنًقيىادي لىوي بًاٍلطَّاعىًة(، كالطاعة ٔتعٌت العبادة،  قولو:ك 
 كذلك بفعل أكامره كاجتناب نواىيو ألف الطاعة طاعة يف األمر بفعلو، كطاعة يف النهي بًتكو.

أىًطيعيوا اللَّوى  ألف من أطاع الرسوؿ فقد أطاع ا }قيلٍ  )بًاٍلطَّاعىًة( لو جل كعبل كلرسولو 
بُّ اٍلكىاًفرًينى{ ]آؿ عمراف:  [ }مٍَّن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد ِّكىالرَّسيوؿى فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىًإفَّ اللَّوى ال ٭تًي

 طاعة  جل كعبل،  [ إذنا طاعة الرسوؿ َٖأىطىاعى اى{ ]النساء: 

لتوحيد إثبات كنفي. كإذا كاف التوحيد إثباتنا كنفينا )كىاٍلبػىرىاءىةي ًمنى اٍلشٍّْرًؾ كىأىٍىًلًو(، ألف ا 
حينئذو ال يتم النفي إال بالرباءة من الشرؾ كأىلو، كىو قولو تعاذل: }فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت 

ـى ٢تىىا{ ]البقرة:   [. ِٔٓكىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ال اٍنًفصىا
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رىاءىةي ًمنى اٍلشٍّْرًؾ( أم أف يتربأ منو كيتخلى عنو، كأف يًتكو، أف يًتؾ الشرؾ ك٬تتنب )كىاٍلبػى 
ـى{ ]إبراىيم:الشرؾ، كلذلك قاؿ إبراىيم  [. أم ّٓ : }كىاٍجنيٍبًٍت كىبىًٍتَّ أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا
القلب الشرؾ يف جانب آخر، ٔتعٌت ا١تباعدة كبغض يف اجعل ك  ،اجعلٍت يف جانب مع بٍتٌ 

 للشرؾ كأىلو، 

كىذا يستلـز معاداة أىل الشرؾ، كبغضهم من القلب، كعدـ التشبو ّٔم ك٣تانبة مسكنهم 
 ك٨تو ذلك، 

 ألف الرباءة ال تتم إال بالبعد بالبدف كبالقوؿ كبالعمل كبالقلب،

فيبغض أىل الشرؾ بقلبو، كتكفَتىم كسبهم كاستنقاصهم بلسانو، مث يتبع ذلك معاداهتم 
 هم ّتوارحو، كمقاتلت

}قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يًف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآءي  قاؿ تعاذل:
اكىةي كىاٍلبػى  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ٍغضىاءي أىبىدان حىىتَّ ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى

ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى اللًَّو مً  هي ًإالَّ قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ألى ٍن شىٍيءو رىبػَّنىا تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدى
نىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي{، ٍلنىا كىًإلىٍيكى أىنػىبػٍ  عىلىٍيكى تػىوىكَّ

"يػىقيوؿي تػىعىاذلى لًًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنُتى الًَّذينى أىمىرىىيٍم ٔتيصىارىمىًة   يف التفسَت:قاؿ ابن كثَت رٛتو ا
اكىهًتًٍم كى٣تيىانػىبىًتًهٍم كىالتَّبػىرّْم ًمنػٍهيٍم: ))قىٍد كانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف إًٍبراًىيمى   كىالًَّذينى(( اٍلكىاًفرًينى كىعىدى

 عيوي الًَّذينى آمىنيوا معو ))ًإٍذ قاليوا لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآؤيا ًمٍنكيٍم أىٍم تػىبػىرَّأٍنىا ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى مىعىوي أىٍم كىأىتٍػبىا
نىكيمي اٍلعىداكىةي كىاٍلبػىٍغضاءي أىبى  نىنا كىبػىيػٍ ( يػىٍعًٍت دان(ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنا ًبكيٍم أىٍم ًبًديًنكيٍم كىطىرًيًقكيٍم كىبىدا بػىيػٍ

نىكيٍم، مىا ديٍمتيٍم عىلىى كيٍفرًكيٍم فػىنىٍحني أىبىدن  نػىنىا كىبػىيػٍ اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي ًمنى اٍْلًف بػىيػٍ ا نػىتىبػىرَّأي كىقىٍد شيرّْعىًت اٍلعىدى
كهي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي ًمٍنكيٍم كىنػيٍبًغضيكيٍم حىىتَّ تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدىهي أىٍم ًإذلى أىٍف تػيوىحّْديكا اللَّوى فػىتػىٍعبيدي 

 كىٗتىٍلىعيوا مىا تػىٍعبيديكفى مىعىوي من األكثاف كاألنداد.



 
 

313 

(( أىٍم لىكيٍم يًف ًإبٍػرىاًىيمى كىقػىٍوًمًو أيٍسوىةه  ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كقولو تعاذل: ))ًإالَّ قػىٍوؿى ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ألى
ًتٍغفىاًر ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو، فىًإنَّوي ًإ٪تَّىا كىافى عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىىا ًإيَّاهي، فػىلىمَّا حىسىنىةه تػىتىأىسٍَّوفى ًّٔىا ًإالَّ يف اسٍ 

ى لىوي أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي، كىذىًلكى أىفَّ بػىٍعضى اٍلميٍؤًمًنُتى كىانيوا يىٍدعيوفى ًْلبىاًئًهمي  الًَّذينى مىاتيوا عىلىى تػىبػىُتَّ
))مىا كافى  ٍرًؾ كىيىٍستػىٍغًفريكفى ٢تىيٍم كىيػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى يىٍستػىٍغًفري أًلىبًيًو، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ:الشّْ 

ى   ٢تىيٍم أىنػَّهيٍم لًلنَّيًبّْ كىالًَّذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكُتى كىلىٍو كانيوا أيكرل قػيٍرَب ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
ى لى  وي أىنَّوي أىٍصحابي اٞتٍىًحيًم كىما كافى اٍسًتٍغفاري ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ًإالَّ عىٍن مىٍوًعدىةو كىعىدىىا ًإيَّاهي فػىلىمَّا تػىبػىُتَّ

ًليمه(( ]التػٍَّوبىًة:  ىكَّاهه حى  [ .ُُْ -ُُّعىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإٍبراًىيمى ألى

كىقىاؿى تػىعىاذلى يف ىىًذًه اْلية: ))قىٍد كانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإٍبراًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قاليوا 
ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىما أىٍمًلكي لى  -ًإذلى قػىٍولًوً  -لًقىٍوًمًهٍم ًإنَّا بػيرىآؤيا ًمٍنكيٍم(( كى ))ًإالَّ قػىٍوؿى ًإٍبراًىيمى أًلىبًيًو ألى

ا قىاؿى اٍبني  (( أىٍم لىٍيسى لىكيٍم يًف ذىًلكى أيٍسوىةه أىٍم يف ااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلميٍشرًًكُتى ىىكىذى
 ًمنى اللًَّو ًمٍن شىٍيءو

 عباس ك٣تاىد كقتادة كمقاتل بن حياف كىالضَّحَّاؾي كىغىيػٍري كىاًحدو.

ًذينى مىعىوي ًحُتى فىارىقيوا قومهم كتربؤكا منهم، فلجؤكا مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى ٥تيٍربنا عىٍن قػىٍوًؿ ًإبٍػرىاًىيمى كىالَّ 
ٍلنا كىًإلىٍيكى أىنػىٍبنا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي(( أىمٍ   تػىوىكٍَّلنىا عىلىٍيكى ًإذلى اللًَّو كىتىضىرَّعيوا ًإلىٍيًو فػىقىاليوا ))رىبَّنا عىلىٍيكى تػىوىكَّ

يًع اأٍليميوًر كىسىلٍَّمنىا أيميورىنىا إً  اًر اٍْلًخرىًة يف ٚتًى لىٍيكى كىفػىوٍَّضنىاىىا إًلىٍيكى كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي أىًم اٍلمىعىادي يف الدَّ
بٍػنىا بًأىٍيًديًهٍم كىالى بًعىذىابو  نىةن لًلًَّذينى كىفىريكا قىاؿى ٣تيىاًىده: مىٍعنىاهي الى تػيعىذّْ ًمٍن ًعٍنًدؾى  رىبَّنا الى ٕتىٍعىٍلنا ًفتػٍ

،  فػىيػىقيوليوا: لىٍو كىافى  ا قىاؿى الضَّحَّاؾي ا، كىكىذى ًء عىلىى حىقٍّ مىا أىصىابػىهيٍم ىىذى  ىىؤيالى

نىا فيفتنونا ًبذىًلكى يػىرىٍكفى أىنػَّهيٍم ًإ٪تَّىا ظىهىريكا عىلىيػٍنىا ٟتًىقٍّ ىيٍم عى  لىٍيًو، كىقىاؿى قػىتىادىةي: الى تيٍظًهٍرىيٍم عىلىيػٍ
: ال تسلطهم علينا فيفتنونا. كىاٍختىارىهي اٍبني جىرًيرو، كىقىاؿى عىًليُّ ٍبني   أىِّب طىٍلحىةى عىًن اٍبًن عىبَّاسو

كقولو تعاذل: ))كىاٍغًفٍر لىنا رىبَّنا ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي(( أىٍم كىاٍستػيٍر ذينيوبػىنىا عىٍن غىٍَتًؾى كىاٍعفي 
من الذ ّتنابك اٟتٍىًكيمي يف أىقٍػوىاًلكى عىنػٍهىا فيما بيننا كبينك إًنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي أم الذم ال يضاـ 

: ))لىقىٍد كافى لىكيٍم فًيًهٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كافى يػىٍرجيوا اللَّوى  كىأىفٍػعىاًلكى كىشىٍرًعكى كىقىدىرًؾى مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى
(( ]األحزاب:  ـى كىميٍستىثػٍ ُِكىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى ا تىٍأًكيده ًلمىا تػىقىدَّ ٌتن ًمٍنوي مىا تقدـ أيضا ألف ىذه [ كىىىذى
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األسوة ا١تثبتة ىاىنا ىي األكذل بعينها، كقولو تعاذل: ًلمىٍن كافى يػىٍرجيوا اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى هتييج إذل 
 ذلك لكل مؤمن با كا١تعاد.

اٍلغىًٍتُّ اٟتٍىًميدي(( كقولو تعاذل:  كقولو تعاذل: ))كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ أىٍم عىمَّا أىمىرى اللَّوي بًًو فىًإفَّ اللَّوى ىيوى 
يده(( ]ًإبٍػرىاًىيمى:  يعان فىًإفَّ اللَّوى لىغىًٍتّّ ٛتًى  [" أىػ.ٖ))ًإٍف تىٍكفيريكا أىنٍػتيٍم كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض ٚتًى

 

عُت الشرؾ كىو دعوة غَت ا جل كعبل كاٗتاذ الند  سبحانو  :)كىاٍلبػىرىاءىةي ًمنى اٍلشٍّْرًؾ( 
: }ًإنًٍَّت بػىرىاءه ٦تَّا تػىٍعبيديكفى، ًإالَّ الًَّذم ٍىًلًو( أف يتربأ من أىل الشرؾ. كلذلك قاؿ إبراىيم )كىأى 

[. كّف آية أخرل تربأ من الشرؾ كأىلو، كالرباءة من الشرؾ كأىلو ِٕ، ِٔفىطىرىشل{ ]الزخرؼ: 
التشبو ّٔم. }إًنَّا يف االعتقاد كالعمل كيف ا١تسكن، بل من كل خصلة من خصا٢تم ككذلك من 

 [. تتربأ منهم أكالن مث من عباداهتم.ْبػيرىآءي ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو{ ]ا١تمتحنة: 

 فقدـ ىنا الرباءة من أىل الشرؾ قبل الشرؾ ألف ضررىم متعدو.

 

 والدين ثالث مراتب:

ألنو يعٌم من دل يأت بصفة اإلٯتاف  )اإًلٍسبلىـي( ىذا ىو ا١ترتبة األكذل، كىو أكسع ا١تراتب
 كمن دل يأت بصفة اإلحساف.

 اإًلٯتىافي( كىو ا١ترتبة الثانية، كىي أضيق من مرتبة اإلسبلـ.)

 اإًلٍحسىافي( كىو أضيق الثبلث، مث )

قد يثبت لو اإلسبلـ كال يثبت لو ففحينئذو ليس كل من كاف مسلمنا فهو مؤمن أك ٤تسن، 
[. أثبت ٢تم اإلسبلـ ُْالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىنَّا قيٍل دلٍى تػيٍؤًمنيوا{ ]اٟتجرات: اإلٯتاف، قاؿ تعاذل: }قى 

 كنفى عنهم اإلٯتاف }كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىمَّا يىٍدخيًل اأٍلًٯتىافي يف قػيليوًبكيٍم{، 
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، كما كقد يكوف مؤمننا فحينئذو يكوف مسلمنا كال يكوف ٤تسننا، ألف اإلحساف إٯتاف كزيادة
أف اإلٯتاف إسبلـ كزيادة، إذنا ىذه كلها متداخلة، إذا قرف بعضها مع بعض فجاءت يف سياؽ 

 كاحد، 

لذلك يقاؿ يف ىذه األلفاظ: اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف تنطبق عليها قاعدة: )إذا 
اجتمعت افًتقت، كإذا افًتقت اجتمعت(، فحينئذو إذا اجتمعت كلها فنيفسر اإلسبلـ 

الظاىرة، كاإلٯتاف باألعماؿ الباطنة القلبية، كاإلحساف بالغاية كا١تنتهى يف أعماؿ باألعماؿ 
 الظاىر كأعماؿ الباطن،

كإذا افًتقت فيكوف اإلسبلـ معربان عن اإلٯتاف كاإلحساف كيكوف اإلٯتاف كذلك معربان عن  
 اإلسبلـ كاإلحساف ككذلك اإلحساف،

ًذينى آمىنيوا(( فبل نقوؿ يقصد بذلك األمر ا١تؤمنُت دكف فإذا قاؿ ا تعاذل: ))يىا أىيػُّهىا الَّ 
ا١تسلمُت كاسنُت، بل ييعٌتى بذلك ا١تؤمنُت كا١تسلمُت كاسنُت، كذا إف جاء لفظ اإلسبلـ 

 مفردان فيقصد بو ا١تسلمُت ككذا ا١تؤمنُت كاسنُت.

 

 :وأركان اإلسالم خمسة، فحينئٍذ ال يوجد اإلسالم إال بوجودىا مجتمعة

ا رىسيوؿي اللًَّو،  .ُ  شىهىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ٤تيىمَّدن
 كىًإقىاـً الصَّبلىًة،  .ِ
 كىًإيتىاًء الزَّكىاًة،  .ّ
 كىصىٍوـً رىمىضىافى،  .ْ
 كىحىجّْ البػىٍيًت. .ٓ

 كسيأيت التفصيل يف أحكامها يف "ا١تنتقى من الفقو ا١تصفى" إف شاء ا تعاذل.
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ْرُط السَّ   اِبُع: اْلَقُبوُل اْلَماِنُع ِمْن الرَِّد،الشَّ

ًإنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي يىٍستىٍكربيكفى ، كىيػىقيوليوفى أىئًنَّا لىتىارًكيوا :كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  
 معٌت ذلك بالقوؿ.كالقبوؿ: إظهار صحة  [.ّٓ]الصَّافَّات:  آى٢ًتىًتنىا ًلشىاًعرو ٣تىٍنيوفو 

فيقبل كل ما اقتضتو ىذه الكلمة بقلبو كلسانو، كيصدؽ باألخبار، كيطيع األكامر، كيؤمن 
، كيقبل ذلك كلو، كال يرد منو شيئان، كال ٬تٍت على بكل ما جاء عن ا كعن رسولو 

، النصوص بالتأكيل الفاسد، كالتحريف الذم هنى ا عنو، بل يصدؽ ا٠ترب، كٯتتثل األمر
 كيقبل كل ما جاءت بو ىذه الكلمة كاقتضتو بكل رضا، كطمأنينة، كانشراح صدر.

قاؿ تعاذل كاصفان ا١تؤمنُت بامتثا٢تم، كقبو٢تم، كعدـ ردىم: ]آمىنى الرَّسيوؿي ٔتىا أينزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيلً  ٍعنىا رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آمىنى بًاللًَّو كىمىبلًئكى ًو ال نػيفىرّْؽي بػىٍُتى أىحىدو ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوا ٝتًى

 .[ِٖٓالبقرة:]كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي[ 

كضد القبوؿ: الرد، فإف ىناؾ من يعلم معٌت الشهادة كيوقن ٔتدلو٢تا، كلكنو يردىا كربان 
 كحسدان.

نىاىيٍم اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونىوي كىمىا فيتعاذل  قاؿ الذينكىذه حاؿ علماء اليهود  هم: ]الًَّذينى آتػىيػٍ
] : تعاذل كقاؿ .[ُْٔالبقرة:]يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم كىًإفَّ فىرًيقان ًمنػٍهيٍم لىيىٍكتيميوفى اٟتٍىقَّ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى[ 

ى ٢تىي   .[َُٗالبقرة:]ٍم اٟتٍىقُّ[ ... حىسىدان ًمٍن ًعٍنًد أىنفيًسًهٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ

كلكنهم  ككذلك كاف ا١تشركوف يعرفوف معٌت ال إلو إال ا، كصدؽ رسالة ٤تمد 
يستكربكف عن قبوؿ اٟتق كما قاؿ تعاذل عنهم: ]ًإنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم ال ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي 

... فىًإنػَّهيٍم ال ييكىذّْبيونىكى كىلىًكنَّ الظَّاًلًمُتى كقاؿ تعاذل عنهم: ]  .[ّٓالصافات:]يىٍستىٍكربيكفى[ 
 .[ّّاألنعاـ:]بًآيىاًت اللًَّو ٬تىٍحىديكفى[ 

أما االنقياد فهو  الفرؽ بُت االنقياد كالقبوؿ أف القبوؿ إظهار صحة معٌت ذلك بالقوؿ.ك 
 اإلتباع باألفعاؿ، كيلـز منهما اإلتباع.
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 وَأرَْكاُن اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَّ 

لًيلي قاؿ صاحب التيسَت:  " كىأىرٍكىافي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو : اٍلكيٍفري بًالطَّاغيوًت كىاإٍلًٯتىافي بًاللًَّو ، كىالدَّ
ـى ٢تىىا    :قػىٍوليوي  فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا
يعه عىًليمه كى   [. ِٔٓ]اٍلبػىقىرىة:   اللَّوي ٝتًى

قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاًء اٍلبػىيىاًف : " يػيٍفهىمي ًمٍنوي أىفَّ مىٍن دلٍى يىٍكفيري بًالطَّاغيوًت دلىٍ 
 مىعى ا٢ٍتىاًلًكُت". يىٍستىٍمًسٍك بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ، كيمىٍن دلٍى يىٍستىٍمًسٍك ًّٔىا فػىهيوى ميتػىرىدو 

: ىيوى كيلُّ مىا ٕتىىاكىزى بًًو اٍلعىٍبدي حىدَّهي ًمٍن مىٍعبيودو أىٍك  مىٍتبيوعو قىاؿى اٍبني اٍلقىيًّْم رىًٛتىوي اللَّوي : " الطَّاغيوتي
يػىٍعبيديكنىوي ًمٍن ديكًف اللًَّو ،  أىٍك ميطىاعو ، فىطىاغيوتي كيلّْ قػىٍوـو مىٍن يػىتىحىاكىميوفى إًلىٍيًو غىيػٍرى اللًَّو كىرىسيولًًو ، أىكٍ 

ًذًه أىٍك يػىتًَّبعيونىوي عىلىى غىٍَتً بىًصَتىةو ًمنى اللًَّو ، أىٍك ييًطيعيونىوي ًفيمىا الى يػىٍعلىميوفى أىنَّوي طىاعىةه للًَّو ، فػى  هى
ـي اٍلميوىقًّْعُتى ج  . َٓص ُطىوىاًغيتي اٍلعىادلى " . ًإٍعبلى

 -لىعىنىوي اللَّوي  -اٍلتًَّميًميُّ : " الطَّوىاًغيتي كىًثَتيكفى ، كىريؤكسيهيم ٜتىٍسىةه: ًإٍبًليسي  كقىاؿى الشٍَّيخي ٤تيىمَّده 
ٍيئان ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىٍيًب، كى  مىٍن كىمىٍن عيًبدى كىىيوى رىاضو ، كىمىٍن دىعىا النَّاسى ًإذلى ًعبىادىًة نػىٍفًسًو، كىمىٍن ادَّعىى شى

 اللَّو ". حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى 

فػىقىٍد حىكَّمى  كىأىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي أىفَّ مىٍن ٖتىىاكىمى أىٍك حىاكىمى ًإذلى غىٍَتً مىا جىاءى بًًو الرَّسيوؿ 
ؿى أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٔتىا أيٍنزً    :الطَّاغيوتى كىٖتىىاكىمى ًإلىٍيًو ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي 

ييرًيدي ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإذلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا بًًو كى 
ا الن بىًعيدن  [.َٔ]النّْسىاء:   الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلى

أىٍخبػىرى أىفَّ كىلَّ الرُّسيًل كىانيوا يىٍدعيوفى ًإذلى ذىلىكى ، كىالدَّلًيلي كىلىقىٍد أىمىرىنىا اللَّوي بًاٍجًتنىاًب الطَّاغيوًت كى 
]النٍَّحل:  كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌلوى كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى    :قػىٍوليوي 
ّٔ".] 

 



 
 

318 

ًمًو الٍ  ـي ًمٍن عىدى ًة.أكالن: الرٍُّكني : فػىيػىٍلزى ـي ًمٍن كيجيوًدًه اٍلويجيودي ، كىالسُّجيوًد يف الصَّبلى  عىدىـ ، كىيػىٍلزى

فلو فقد الركن لبطل العمل، فلو صلى اإلنساف كترؾ ركنان كالسجود أك الركوع سهوان أك 
 عمدان فإف صبلتو باطلة،

ككذلك يف أصل التوحيد فلو عدـ ركن من أركانو ٢تدـ اٯتاف الرجل كصار من ٚتلة 
 افرين.الك

لًيلي قػىٍوليوي  فىمىٍن    :كىأىرٍكىافي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو : اٍلكيٍفري بًالطَّاغيوًت كىاإٍلًٯتىافي بًاللًَّو ، كىالدَّ
يعه  ـى ٢تىىا كىاللَّوي ٝتًى    عىًليمه يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا

 [. ِٔٓ]اٍلبػىقىرىة: 

قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاًء اٍلبػىيىاًف : " يػيٍفهىمي ًمٍنوي أىفَّ مىٍن دلٍى يىٍكفيري بًالطَّاغيوًت دلىٍ 
 ُت".يىٍستىٍمًسٍك بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ، كيمىٍن دلٍى يىٍستىٍمًسٍك ًّٔىا فػىهيوى ميتػىرىدو مىعى ا٢ٍتىاًلكً 

 

 اْلُكْفُر بِالطَّاُغوتِ  الركن األول

يف كلمة التوحيد، الى  كاإلثباتكىذا ىو معٌت النفي  ،با اإلٯتافالكفر بالطاغوت قبل ك 
 ًإلىوى، ًإالَّ اللَّو،

 ك١تا نقوؿ: الكفر بالطاغوت ىذا يستلـز مسألتُت:

 األكذل: بياف ما ىو الطاغوت، كالثاشل: كيف نكفر بالطاغوت.
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 اٌطبغٛثِب ٘ٛ دلغأٌت األٚىل: ا
أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٔتىا  قاؿ: فالطاغوت عرفو ا تعاذل يف سورة النساء 

يىٍكفيريكا بًًو أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإذلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف 
ا الن بىًعيدن  [.َٔ]النّْسىاء:   كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم ضىبلى

فعرؼ الشيء ببعض أجزاءه كأ٫تها فقد أىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي أىفَّ مىٍن ٖتىىاكىمى أىٍك حىاكىمى ًإذلى غىٍَتً مىا 
 كىمى ًإلىٍيًو.فػىقىٍد حىكَّمى الطَّاغيوتى كىٖتىىا  جىاءى بًًو الرَّسيوؿ 

فإٌف قولو عز كجل: )يػىٍزعيموف( تكذيب ٢تم فيما "قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ: 
مع اإلٯتاف يف قلب عبدو  اٌدعوه من اإلٯتاف، فإنو ال ٬تتمع التحاكم إذل غَت ما جاء بو النيب 

، بل أحد٫تا ينايف اْلخر، كالطاغوت مشتق من الطغياف، كىو: ٣تاكزة ا ٟتٌد. فكلُّ مىن أصبلن
، فقد حىكىمى ، أك حاكىمى إذل غَت ما جاء بو النيب حىكىمى بغَت ما جاء بو الرسوؿ 

، بالطاغوت كحاكم إليو. كذلك أنٌو ًمن حقّْ كل أحدو أف يكوف حاكمنا ٔتا جاء بو النيب 
اًكمى إذل ما جاء بو النيب  ن حىكىمى . فمى فقط ال ٓتبلفو، كما أٌف من حقّْ كل أحدو أف ٭تي

ٓتبلفو أك حاكم إذل خبلفو فقد طغى، كجاكز حٌده، حيٍكمنا أك ٖتكيما، فصار بذلك طاغوتا 
لتجاكزه حده. كتأمل قولو عز كجل: )كقٍد أيًمركا أٍف يكفيركا بو( تعرؼ منو معاندة القانونيُت، 

ا بو ىو: كإرادهتم خبلؼ مراد ا منهم حوؿ ىذا الصدد، فا١تراد منهم شرعنا كالذم تعٌبدك 
 الكفر بالطاغوت ال ٖتكيمو.. )فبدَّؿ الذينى ظىلموا قوالى غَتى الذم قيلى ٢تيم(.

، كىؤالء  مث تأمل قولو: )كييريدي الشيطافي أٍف ييضٌلهيم( كيف دؿَّ على أٌف ذلك ضبلؿه
القانونيوف يركنو من ا٢تدل، كما دٌلت اْلية على أنٌو من إرادة الشيطاف، عكس ما يتصور 

يوف من بيعدىم من الشيطاف، كأٌف فيو مصلحة اإلنساف، فتكوف على زعمهم مرادات القانون
الشيطاف ىي صبلح اإلنساف، كمراد الرٛتن كما بيعث بو سيدي كلد عدناف معزكال من ىذا 

 ]رسالة ٖتكيم القوانُت[. ".الوصف، كمينحِّى عن ىذا الشأف
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تشريع ا مث يدعي اإلسبلـ كما قاؿ كالعجب ٦تن ٭تيّْكم غَت "و ا: الشنقيطي رٛتقاؿ ك 
 ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوي  أىنزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيم دلٍَّ  كىمىن: )ولوكق(  أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا تعاذل: )
 [.ُْْ – ّْٗص  ّ]أضواء البياف ج  ". (اٍلكىاًفريكفى 

لماء على أٌف من دفع شيئا أنزلو ا ك ىو مع ذلك قد أٚتع العك ": قاؿ إسحاؽ بن راىويو
 .[ِِٔ/ْالتمهيد البن عبد الرب ]. "كافرمقر ٔتا أنزؿ ا أنٌو  

َـّ ا عز كجل الًَّذينى أيكتيوا ًقٍسطنا ًمٍن اٍلًكتىاًب لىمَّا آمىنيوا "ات: يقوؿ ابن تيمية يف ىذه اْلي ذى
ا ا٠تٍىارًًجُتى عىٍن الرّْسىالىًة عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًّٔىا كىمىا يػيفىضّْلي ذىًلكى بػىٍعضي ٔتىا خىرىجى عىٍن الرّْسىالىًة كىفىضَّليو 

ًسفىًة كىالدُّكىًؿ اٞتٍىاًىًليًَّة  يٍػلىًم كىاٍلعىرىًب كىاٍلفيٍرًس  -مىٍن يػيفىضّْلي الصَّابًئىةى ًمٍن اٍلفىبلى اًىًليًَّة التػٍُّرًؾ كىالدَّ جى
ٯتىافى بًاٍلكيتيًب كيلّْهىا كىىيٍم عىلىى اٍلمي  -كىغىٍَتًًىٍم  َـّ اٍلميدًَّعُتى اإٍلً ٍؤًمًنُتى بًاىللًَّو كىًكتىابًًو كىرىسيولًًو كىكىمىا ذى

ًة ًمٍن ديكًف ال لًَّو  يػىتػٍريكيوفى التَّحىاكيمى إذلى اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كىيػىتىحىاكىميوفى إذلى بػىٍعًض الطَّوىاًغيًت اٍلميعىظَّمى
ًت الصَّابًئىًة  كىمىا ييًصيبي  ـى كىيػىٍنتىًحليوي يف ٖتىىاكيًمًهٍم إذلى مىقىاالى ذىًلكى كىًثَتنا ٦تٍَّن يىدًَّعي اإٍلًٍسبلى

ًسفىًة أىٍك غىٍَتًًىٍم أىٍك إذلى ًسيىاسىًة بػىٍعًض اٍلميليوًؾ ا٠تٍىارًًجُتى عىٍن شىرًيعىةً  ـً ًمٍن ميليوًؾ التػٍُّرًؾ  اٍلفىبلى اإٍلًٍسبلى
 ،[ّّٗ/ُِالفتاكل  ]مج .."كىغىٍَتًًىمٍ 

وًكم إليو من حاكمو بغَت كتاب ا: طاغوت"كقاؿ:  الفتاكل:  مج".]ك٢تذا ٝتيّْيى من ٖتي
 .[َُِص ِٖج

ا٠تامس: كىو أعظمها أك أمشلها، كأظهرىا ):  الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ قاؿ
اكم الشرعية، إعدادان، معاندة للشرع كمكابرة ألحكامو كمشاقٌة  كرسولو، كمضاىات با

كإمدادان، كإرصادان، كتأصيبلن، كتفريعان، كتشكيبلن، كتنويعان، كحكمان كإلزامان كمراجع كمستندات، 
، فكما أفَّ للمحاكم الشرعية مراجع كمستندات، مرجعها كلها إذل كتاب ا كسيٌنة رسولو 

ُت كثَتة كالقانوف الفرنسي فلهذه ااكم مراجع ىي القانوف ا١تلفق من شرائع شىٌت كقوان
كالقانوف األمريكي كالقانوف الربيطاشل، كغَتىا من القوانُت كمن مذاىب بعض البدعيُت 
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ا١تنتسبُت إذل الشريعة. كغَت ذلك فهذه ااكم اْلف يف كثَت من أمصار اإلسبلـ مهيأة مكٌملة 
الف الكتاب مفتوحة األبواب، كالٌناس إليها أسرابه ًإثر أسراب، ٭تكم حٌكامها  بينهم ٔتا ٮتي

ٌتمو عليهم، فأٌم كفر فوؽ ىذا  كالسيٌنة، من أحكاـ ذلك القانوف كتيلزمهم بو، كتقٌرىم عليو كٖتي
 انتهى.( الكفر كأٌم مناقضة لشهادة أٌف ٤تمدا رسوؿ ا بعد ىذه ا١تناقضة

 

لو ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى يػيقىاؿي لىوي نػىزىلىٍت يف رىجي ": أنو قاؿعىًن اٍبًن عىبَّاسو أما يف سبب نزكؿ اْلية ركل 
نىوي كىبػىٍُتى يػىهيوًدمٍّ خيصيومىةه فػىقىاؿى اٍليػىهيوًدمُّ: نػىٍنطىًلقي ًإذلى ٤تيىمَّدو، كىقىاؿى اٍلمينىاًفقي: ، كىافى بػىيػٍ بىٍل ًإذلى   ًبٍشره

، فىأىَبى الٍ  يػىهيوًدمُّ أىٍف ٮتيىاًصمىوي ًإالَّ ًإذلى رىسيوًؿ كىٍعًب ٍبًن اأٍلىٍشرىًؼ، كىىيوى الًَّذم ٝتىَّاهي اللَّوي الطَّاغيوتى
لًٍليػىهيوًدمّْ،  فػىقىضىى رىسيوؿي اللًَّو  ، فػىلىمَّا رىأىل اٍلمينىاًفقي ذىًلكى أىتىى مىعىوي ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو اللًَّو 

: اٍنطىلىقى بًنىا ًإذلى  ، فػىقىاؿى فػىلىمَّا خىرىجىا ًمٍن ًعٍنًدًه لىزًمىوي اٍلمينىاًفقي، كىقىاؿى  عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، فىأىتػىيىا عيمىرى
ا ًإذلى ٤تيىمَّدو فػىقىضىى رل عىلىٍيًو فػىلىٍم يػىٍرضى بًقىضىائًًو كىزىعىمى أىنَّوي ٮتيى  اًصمي اٍليػىهيوًدمُّ: اٍختىصىٍمتي أىنىا كىىىذى

، فػىقىاؿى عيمىري  : نػىعىمٍ  ًإلىٍيكى ؟ قىاؿى الًٍلمينىاًفًق: أىكىذىًلكى حىىتَّ أىٍخريجى ًإلىٍيكيمىا  ، قىاؿى ٢تىيمىا ريكىٍيدىكيمى
: فىدىخىلى عيمىري اٍلبػىٍيتى كىأىخىذى السٍَّيفى كىاٍشتىمىلى عىلىٍيًو مثيَّ خىرىجى فىضىرىبى بًًو اٍلمينىاًفقى حىىتَّ بػىريدى، كىقى  اؿى

ا أىٍقًضي بػىٍُتى مىٍن دلٍى يػىٍرضى بًقىضىاًء اللًَّو كىقىضىاءً  راجع تفسَت ."رىسيولًًو. فػىنػىزىلىٍت ىىًذًه اٍْليىةي  ىىكىذى
 البغوم.

 

عن   ؿى دً كا١تراد بالطاغوت يف اْلية} ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميوٍا ًإذلى الطَّاغيوًت { كل ما عي  
كقوانُت كضعية أك تقاليد كعادات متوارثة أك  مو ظي كتاب ا كسنة نبيو إذل التحاكم إليو من ني 

يفصل بينهم ذلك أك ٔتا يراه زعيم اٞتماعة أك الكاىن كمن ذلك يتبُت أف النظم رؤساء قبائل ل
 اليت كضعت ليتحاكم إليها مضاىاة لتشريع ا داخلة يف معٌت الطاغوت،
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: كيلُّ مىا ٕتىىاكىزى بًًو اٍلعىٍبدي حىدَّهي ًمٍن مىٍعبيودو أىٍك  "قاؿ ابن القيم رٛتو ا تعاذل :  كىالطَّاغيوتي
؛ فىطىاغيوتي كيلّْ قػىٍوـو ًمٍن يػىتىحىاكىميوفى إلىٍيًو غىيػٍرى اللًَّو كىرىسيولًًو، أىٍك يػىٍعبيديكنىوي ًمٍن دي مىتٍ  كًف بيوعو أىٍك ميطىاعو

ًذًه اللًَّو، أىٍك يػىٍتبػىعيونىوي عىلىى غىٍَتً بىًصَتىةو ًمٍن اللًَّو، أىٍك ييًطيعيونىوي ًفيمىا الى يػىٍعلىميوفى أىنَّوي طىاعىةه لًلَّ  ًو؛ فػىهى
ليوا[ ًمٍن ًعبىا دىًة اللًَّو طىوىاًغيتي اٍلعىادلًى إذىا تىأىمٍَّلتػىهىا كىتىأىمٍَّلتى أىٍحوىاؿى النَّاًس مىعىهىا رىأىٍيت أىٍكثػىرىىيٍم ]عىدى

لطَّاغيوًت، كىعىٍن إذلى ًعبىادىًة الطَّاغيوًت، كىعىٍن التَّحىاكيًم إذلى اللًَّو كىًإذلى الرَّسيوًؿ إذلى التَّحىاكيًم إذلى ا
ًء دلٍى يىٍسليكيوا طىرًيقى النَّاًجُتى اٍلفىائًزًينى  طىاعىًتًو كىميتىابػىعىًة رىسيولًًو إذلى طىاعىًة الطَّاغيوًت كىميتىابػىعىًتًو، كىىىؤيالى

الىفيوىيٍم يًف الطَّرًيًق كىالى قىصىديكا قىٍصدىىيٍم، بىٍل خى  -كىىيٍم الصَّحىابىةي كىمىٍن تىًبعىهيٍم  -ًمٍن ىىًذًه اأٍليمًَّة 
ًء بًأىنػَّهيٍم إذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا إذلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي  كىًإذلى الرَّسيوًؿ كىاٍلقىٍصًد مىعنا، مثيَّ أىٍخبػىرى تػىعىاذلى عىٍن ىىؤيالى

، كىدلٍى يىٍستىًجيبيوا لًلدَّاًعي، كىرىضيوا ًْتيٍكًم غىٍَتًًه، مثيَّ   تػىوىعَّدىىيٍم بًأىنػَّهيٍم إذىا أىصىابػىتػٍهيٍم أىٍعرىضيوا عىٍن ذىًلكى
اهًنًٍم كىأىٍموىا٢تًًٍم ًبسىبىًب إٍعرىاًضًهٍم عىمَّا جىاءى بً  ًو الرَّسيوؿي ميًصيبىةه يًف عيقيو٢تًًٍم كىأىٍديىاهًنًٍم كىبىصىائًرىٍم كىأىٍبدى

{ : فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا ييرًيدي اللَّوي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض كىٖتىًٍكيًم غىٍَتًًه كىالتَّحىاكيًم إلىٍيًو كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
، أىٍم بًًفٍعًل مىا يػيٍرًضي ْٗذينيؤًًٍّم{ ]ا١تائدة:  ٍحسىافى كىالتػٍَّوًفيقى [ اٍعتىذىريكا بًأىنػَّهيٍم إ٪تَّىا قىصىديكا اإٍلً

نػىهيمىا كىمىا يػىٍفعىليوي  مىٍن يػىريكـي التػٍَّوًفيقى بػىٍُتى مىا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي كىبػىٍُتى مىا خىالىفىوي،  اٍلفىرًيقىٍُتً كىيػيوىفّْقي بػىيػٍ
ٯتىافي إ٪تَّىا يػىٍقتىًضي إٍلقىاءى اٟتٍىٍرًب  ، كىاإٍلً حى كىالتػٍَّوًفيقى بػىٍُتى مىا كىيػىٍزعيمي أىنَّوي ًبذىًلكى ٤تيًٍسنه قىاًصده اإٍلًٍصبلى

ٯتىافي  جىاءى بًًو الرَّسيوؿي كىبػىٍُتى كيلّْ  ؛ فػىرىخَّ ى اإٍلً مىا خىالىفىوي ًمٍن طىرًيقىةو كىحىًقيقىةو كىعىًقيدىةو كىًسيىاسىةو كىرىٍأمو
ا اٟتٍىٍرًب الى يف التػٍَّوًفيًق، كىبًاىللًَّو التػٍَّوًفيقي.  يف ىىذى

ٯتىاًف عىٍن اٍلًعبىاًد حىىتَّ ٭تيى  كّْميوا رىسيولىوي يًف كيلّْ مىا شىجىرى مثيَّ أىٍقسىمى سيٍبحىانىوي بًنػىٍفًسًو عىلىى نػىٍفًي اإٍلً
ا التٍَّحًكيًم ٔتيجىرًَّدًه حىىتَّ يػىٍنتىًفيى  ٍم ًّٔىذى

ًقيًق كىاٞتٍىًليًل، كىدلٍى يىٍكتىًف يًف إٯتىاهًنً نػىهيٍم ًمٍن الدَّ عىٍن  بػىيػٍ
أىٍيضنا ًبذىًلكى حىىتَّ ييسىلّْميوا  صيديكرًًىٍم اٟتٍىرىجي كىالضّْيقي عىٍن قىضىائًًو كىحيٍكًمًو، كىدلٍى يىٍكتىًف ًمنػٍهيمٍ 

: }كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا  تىٍسًليمنا، كىيػىنػٍقىاديكا اٍنًقيىادنا. كىقىاؿى تػىعىاذلى
وي أىنَّوي لىٍيسى ًلميٍؤًمنو أىٍف ٮتىٍتىارى [ فىأىٍخبػىرى سيٍبحىانى ّٔأىٍف يىكيوفى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم{ ]األحزاب: 

الن ميًبيننا. إعبلـ ا١توقعُت . ]أىػ ."بػىٍعدى قىضىائًًو كىقىضىاًء رىسيولًًو، كىمىٍن ٗتىىيػَّرى بػىٍعدى ذىًلكى فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
 . [َٓص  ُج
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ًنيفنا ًفٍطرىتى اللًَّو الَّيًت  يًن حى  فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا ال تػىٍبًديلى قاؿ ا تعاذل: )فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدّْ
 :  [، ٠ًَّتىٍلًق اللًَّو ذىًلكى الدّْيني اٍلقىيّْمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال يػىٍعلىميوفى( ]الرـك

قولو: )ال تبديل ٠تلق ا(، قاؿ ابن عباس، كإبراىيم النخعي ، ك قاؿ ابن كثَت يف التفسَت: 
رمة، كقتادة، كالضحاؾ، كابن زيد: أم لدين ا، كقاؿ كسعيد بن جبَت، ك٣تاىد، كعك

البخارم: قولو: )ال تبديل ٠تلق ا(: لدين ا، خلق األكلُت: دين األكلُت، الدين كالفطرة 
 .[ِْْ/ّاإلسبلـ( ]تفسَت ابن كثَت: 

سبب ك  [ْْ( ]ا١تائدة:  كفى اٍلكىاًفري  ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوي  أىنزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيم دلٍَّ  كىمىنقاؿ تعاذل : )
عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، أىفَّ اليػىهيودى جىاءيكا ًإذلى "نزكؿ اْلية كما عنػد مسلػم: 

ديكفى يًف مى : »، فىذىكىريكا لىوي أىفَّ رىجيبلن ًمنػٍهيٍم كىاٍمرىأىةن زىنػىيىا، فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىسيوؿي اللًَّو رىسيوًؿ اللًَّو  ا ٕتًى
بٍػتيٍم ًإفَّ ًفيهىا «. التػٍَّورىاًة يًف شىٍأًف الرٍَّجمً  : كىذى فػىقىاليوا: نػىٍفضىحيهيٍم كى٬تيٍلىديكفى، فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني سىبلىـو

لىهىا كىمىا بػىٍعدىىىا، الرٍَّجمى فىأىتػىٍوا بًالتػٍَّورىاًة فػىنىشىريكىىا، فػىوىضىعى أىحىديىيٍم يىدىهي عىلىى آيىًة الرٍَّجًم، فػىقى  رىأى مىا قػىبػٍ
، فػىرىفىعى يىدىهي فىًإذىا ًفيهىا آيىةي الرٍَّجًم، فػىقىاليوا: صىدىؽى يى  : اٍرفىٍع يىدىؾى ا ٤تيىمَّدي، فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي اللًَّو ٍبني سىبلىـو

ٍرأىًة  فػىريًٚتىا، قىاؿى عىٍبدي  ًفيهىا آيىةي الرٍَّجًم، فىأىمىرى ًًّٔمىا رىسيوؿي اللًَّو 
ى
اللًَّو: فػىرىأىٍيتي الرَّجيلى ٬تىٍنىأي عىلىى ا١ت

 .يىًقيهىا اًٟتجىارىةى "

}أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى{ قاؿ تعاذل: 
يٍحكىم اٍلميٍشتىًمًل :" يػيٍنًكري تػىعىاذلى عىلىى مىٍن خىرىجى عى  قاؿ ابن كثَت [.َٓ]ا١تائدة:

ٍن حيٍكًم اللًَّو ا١ت
حىاًت، ا لَّيًت عىلىى كيلّْ خىٍَتو، النَّاًىي عىٍن كيلّْ شىرٍّ كىعىٍدؿو ًإذلى مىا ًسوىاهي ًمنى اٍْلرىاًء كىاأٍلىٍىوىاًء كىااًلٍصًطبلى

ًت كىضىعىهىا الرّْجىاؿي ًببلى ميٍستػىنىدو ًمٍن شىرًيعىًة اللًَّو، كىمىا كىافى أىٍىلي  الى اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تىٍكيميوفى بًًو ًمنى الضَّبلى
ًت، ٦تَّا يىضىعيونػىهىا بًآرىائًًهٍم كىأىٍىوىائًًهٍم، كىكىمىا ٭تىٍكيمي بًًو التَّتىاري ًمنى السّْيىاسىاًت اٍلمىلى  ًكيًَّة كىاٞتٍىهىاالى

يىساؽ كىىيوى ًعبىارىةه عىٍن ًكتىابو ٣تىٍميوعو ًمٍن اٍلمىٍأخيوذىًة عىٍن مىًلًكًهٍم ًجٍنًكٍزخىافى، الًَّذم كىضىعى ٢تىيمي ال
ًميًَّة، كى  ، ًمنى اٍليػىهيوًديًَّة كىالنٍَّصرىانًيًَّة كىاٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى اـو قىًد اقٍػتىبىسىهىا عىٍن شىرىاًئعى شىىتَّ ًفيهىا كىًثَته ًمنى أىٍحكى

اـً أىخىذىىىا ًمٍن ٣تيىرًَّد نىظىرًًه كىىىوىاهي، فى  صىارىٍت يف بىًنيًو شىٍرعنا ميتَّبػىعنا، يػيقىدّْميونػىهىا عىلىى اٟتٍيٍكًم اأٍلىٍحكى
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بي ًقتىاليوي، حىىتَّ يػىٍرًجعى ًإذلى ًبًكتىاًب اللًَّو كىسينًَّة رىسيولًًو  . كىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى ًمنػٍهيٍم فػىهيوى كىاًفره ٬تًى
 ،ًليلو كىالى كىًثَت"فىبلى ٭تىٍكيمي ًسوىاهي يف قى  حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو 

فىمىٍن تػىرىؾى الشَّرٍعى اٍلميٍحكىمى اٍلمينػىزَّؿى عىلىى ٤تيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو خىاَتًى  "كقاؿ يف البداية كالنهاية: 
، فىكىٍيفى ٔتىٍن ٖتىىاكىمى ًإذلى  اأٍلىنًٍبيىاًء،  " اٍليىاسىاًؽ " كىٖتىىاكىمى ًإذلى غىٍَتًًه ًمنى الشَّرىائًًع اٍلمىٍنسيوخىًة كىفىرى

 ( . ُِٔ/ُٕ) "كىقىدَّمىهىا عىلىٍيًو؟ مىٍن فػىعىلى ذىًلكى كىفىرى بًًإٍٚتىاًع اٍلميٍسًلًمُتى.

قاؿ ابن حـز : ) ال خبلؼ بُت اثنُت من ا١تسلمُت أف من حكم ْتكم اإل٧تيل ٦تا دل 
حكاـ يف يأت بالن  عليو كحي يف شريعة اإلسبلـ فانو كافر مشرؾ خارج عن اإلسبلـ ( اإل

 . ُّٕ/ٓأصوؿ األحكاـ 

يًع كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ) كىمىٍعليوـه بًااًلٍضًطرىاًر ًمٍن ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى كىبًاتػّْفىاًؽ ٚتًى
ـً أىٍك اتػّْبىاعى شىرًيعىةو غىٍَتً شىرًيعىًة ٤تيىمَّدو  فػىهيوى كىاًفره   اٍلميٍسًلًمُتى أىفَّ مىٍن سىوَّغى اتػّْبىاعى غىٍَتً ًديًن اإٍلًٍسبلى

كىىيوى كىكيٍفًر مىٍن آمىنى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىكىفىرى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى : ) إفَّ الًَّذينى 
نىٍكفيري بًبػىٍعضو يىٍكفيريكفى بًاللًَّو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرّْقيوا بػىٍُتى اللًَّو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كى 

ا بنا ميًهيننا كىييرًيديكفى أىٍف يػىتًَّخذيكا بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن ، أيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى حىقِّا كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكىاًفرًينى عىذى
 . ِْٓص ِٖ( مج الفتاكل ج

 كاعلم أخي أف الناس انقسموا إذل قسمُت يف شأف التحاكم للطاغوت ) الدستور ( كما
أخرب ا تعاذل يف كتابو العزيز فقاؿ : ) ًإ٪تَّىا كىافى قػىٍوؿى اٍلميٍؤًمًنُتى ًإذىا ديعيوا ًإذلى اللًَّو كىرىسيولًًو 

ٍعنىا كىأىطىٍعنىا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  نػىهيٍم أىٍف يػىقيوليوا ٝتًى كقاؿ عن   [،ُٓ( ]النور:  لًيىٍحكيمى بػىيػٍ
ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا ًإذلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإذلى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى يىصيدُّكفى عىٍنكى  القسم الثاشل : )كىًإذىا

كاحذر  ،فكن من أنصار القسم األكؿ حىت تناؿ مغفرة العزيز ا١تتعاؿ .[ُٔ:النساء]صيديكدنا ( 
 الدياف . أف تكوف من أصحاب القسم الثاشل فتبوء با٠تسراف كغضب الواحد
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 رؤوس الطواغيت

: " الطَّوىاًغيتي كىًثَتيكفى، كىريؤكسيهيم ٜتىٍسىةه: بن عبدالوىاب رٛتو اقىاؿى الشٍَّيخي ٤تيىمَّده 
ٍيئان  -لىعىنىوي اللَّوي  -ًإٍبًليسي  ، كىمىٍن دىعىا النَّاسى ًإذلى ًعبىادىًة نػىٍفًسًو، كىمىٍن ادَّعىى شى كىمىٍن عيًبدى كىىيوى رىاضو
 ًعٍلًم اٍلغىٍيًب، كىمىٍن حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللَّو ". ًمنٍ 

فالطاغوت ليس كما يظنو البعض أنو الصنم أك الوثن فقط، فإف الطَّوىاًغيتي كىًثَتيكفى، 
كية ا فالدستور طاغوت، كالدٯتقراطية طاغوت، كالوطنية طاغوت، كالقومية طاغوت، كاالشًت 

 كاىن طاغوت، كاٟتاكم ا١تبدؿ لشرع ا طاغوت، ....طاغوت، كالبعثية طاغوت، كال

كىمىٍن عيًبدى كىىيوى  -ِ، -لىعىنىوي اللَّوي  -ًإٍبًليسي -ُ إذان فالطواغيت كىًثَتيكفى، كىريؤكسيهيم ٜتىٍسىةه:
 ، كىمىٍن  -ًٓب، كىمىٍن ادَّعىى شىٍيئان ًمٍن ًعٍلًم اٍلغىيٍ  -ْكىمىٍن دىعىا النَّاسى ًإذلى ًعبىادىًة نػىٍفًسًو،  -ّرىاضو

، كا١تسيح بن مرصل  حىكىمى بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللَّو. كٮترج من مسمى الطاغوت من عيًبدى كىىيوى غَت رىاضو
 كالصاٟتُت الذين عبدهتم الصوفية، فإهنم غَت راضوف بتلك العبادة، ككاألئمة األربعة ،

 .رٛتهم ا الذين عبدىم بعض ا١تقلدة

 : "من قٌلد معينان يف ٖترصل شيء أك ٖتليلو، كقد ثبت اٟتديث ٓتبلفو،قاؿ الشافعي رٛتو ا
 .ٗٔكمنعو التقليد من اتباع السنة، فقد اٗتذ من قلده ربان يعبد من دكف ا.." ىدية السلطاف
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 :ومن ىذه األوثان والطواغيت التي تعبد في زماننا من دون اهلل

 الديمقراطية

عت كاختصرت فسميت دٯتقراطية.ىي كلمة يونانية أصلها )دٯت  وس كراتوس(، ٚتي
كمعناىا: حكم الشعب للشعب أك سلطة الشعب، فالشعب ىو الذم ٭تكم نفسو حيث 
ينتىًخبوف 

يقـو بانتخاب األحزاب السياسية اليت ٘تثلو يف ٣تلس الرب١تاف، حيث يقـو األعضاء ا١ت
يع على احًتامو كالعمل ٔتا فيو، بتشكيل ٞتنة كتابة الدستور الذم ٭تكم الشعب، كييقًسم اٞتم

فيجعلوف كتاب ا كراء ظهورىم، ك٭تكموف ٔتا أنزؿ الناس ٔتا ٘تليو عليهم شياطينهم كأىوائهم 
كعقو٢تم، كيؤمنوف ْترية اختيار الدين كحرية الشخصية كحرية التعبَت كإف خالفت دين ا، 

ل لواء ىذا الفرقة يف ىذا العصر ك٦تن ٛت  كغَت ذلك من القوانُت الكفرية ا١تعظمة دكليان.
كركَّجوا كشرعوا لو ما يسمى ّتماعة اإلخواف ا١تسلمُت، كغَتىم من نسبوا أنفسهم إذل السلف 

فيجب على ا١تسلم أف يعرؼ حقيقة ىذه الرب١تانات كما ٭تدث فيها  كالسلف منهم براء. –
الشرؾ ما تسمى بااكم  من الشرؾ كنبذ التوحيد حىت يىسلم لو دينو، كيىدخيل أيضان يف ىذا

العسكرية حيث يتحاكم ٢تا العسكر جنود الطواغيت، كااكم اإلعبلمية، كااكم التجارية، 
 دلٍَّ  فجميعها ٖتكم بغَت ما أنزؿ ا، كىذه ااكم موجودة يف ببلد اٟترمُت، قاؿ تعاذل: }كىمىن

 [.ْْ]ا١تائدة: { ًفريكفى اٍلكىا ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوي  أىنزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيم

 ومن ىذه الطواغيت العلمانية

كالًتٚتة الصحيحة للكلمة ىي البلردينية، كىي حركة اجتماعية هتدؼ إذل صرؼ الناس 
كتوجيههم من االىتماـ باْلخرة إذل االىتماـ بالدنيا كحدىا، كلذلك فإف ا١تدلوؿ الصحيح 

ىو "إقامة اٟتياة على غَت الدين"، سواء لكلمة "العلمانية" ىو: فصل الدين عن الدكلة"، أك 
بالنسبة لؤلمة أك للفرد، كاٟتكاـ الشرعية معطٌلة يف ظل العلمانية تعطيبلن  كامبلن،  كاٟتكم ّٔا 

 جرٯتة تستوجب البطبلف كا١تساءلة.
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 البعثيةومن ىذه الطواغيت 

يم كالقيم حزب علماشل،  قومي ال ديٍت، يدعو إذل االنقبلب الشامل يف ا١تفاىكالبعث: 
العربية، لصهرىا كٖتويلها إذل التوجو االشًتاكي، ك٢تم شعار معلن كىو: أمة عربية كاحدة ذات 

 رسالة خالدة، كىي رسالة اٟتزب.

كمؤسس ىذا اٟتزب ىو: ميشيل عفلق النصراشل، أٌسس حزب البعث العرِّب االشًتاكي يف 
 ـُْٕٗإبريل )نيساف(عاـ 

ىو إعادة اٞتاىلية القومية، كالتنٌكر لئلسبلـ كدفع  ككاف مقصوده من تأسيس ىذا اٟتزب
تعاليمو، كقلب مفاىيم األخوَّة اإلسبلمية كصهرىا يف القومية العربية، ْتيث تصبح القومية 

 العربية ىي معقد الوالء كالرباء، كٖتتو تزكؿ الفوارؽ الدينية.

 فمن األصوؿ اليت كضعها مؤسس ىذا اٟتزب:

أسيس األحزاب السياسية كاٞتمعيات اليت تقـو على أساس زٌج ا١تادة ا٠تامسة: )٭تظر ت
كىذا ىو عُت العلمانية، اليت هتدؼ إذل التحرر من تعاليم اإلسبلـ  الدين يف السياسة(.

 كأحكامو، كإقصاء الدين عن ا١تعامبلت، كحصره يف ا١تساجد فقط.

لوحيدة القائمة يف (من مبادئ اٟتزب: )الرابطة القومية ىي الرابطة آُكما يف ا١تادة)
كىذه كاضحة يف إلغاء األخوَّة . الدكؿ العربية اليت تكفل االنسجاـ بُت ا١تواطنُت...(
 اإلسبلمية، كجعل القومية ىي أساس األخوَّة كابة كالعداكة.

(: )ترمي سياسة اٟتزب إذل خلق جيل عرِّب جديد يأخذ بالتفكَت العلمي ُْكيف ا١تادة )
ات كالتقاليد الرجعية( )انظر: نضاؿ حزب البعث ١تيشيل كطليق من قيود ا٠تراف

 كيقصد بالتقاليد الرجعية: تعاليم اإلسبلـ كشرائعو كأحكامو. (.َُٕ/ُعفلق

 كبالعركبة دينان ما ٢تا ثاف   آمنت بالبعث ربان ال شريك لو  كمن شعاراهتم:
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كٖتارب  كاٟتاصل أف دعوة حزب البعث دعوة قومية كفرية جاىلية تنقض أصل الدين
تعاليمو، كا١تقصود منها: ىو إبعاد ا١تسلمُت عن دينهم، كتفريق كلمتهم كإضعاؼ شوكتهم، 

 ك٘تزيق رابطة الدين اليت ٚتعت بُت ا١تسلمُت على ٥تتلف ألسنتهم كبلداهنم.

 

 القوميةومن ىذه الطواغيت 

مو دعوة جاىلية إٟتادية، هتدؼ إذل ٤تاربة اإلسبلـ، كالتخل  من أحكاكالقومية: 
كتعاليمو، كاستبداؿ ذلك بالقومية، كجعلها ا١تظلَّة اليت ٕتتمع ٖتتها اٟتقوؽ كتتساكل، كعليها 

كالقوميوف يعتربكف الدعوة إذل دين اإلسبلـ دعوة ناقصة عن ٖتقيق  يعقد الوالء كالرباء.
 طموحات القوميُت، بل ييعترب الدين رجعية يف نظرىم، ك٬تب فصلو عن الدكلة أيضان.

ى دعاة القومية: أف تكوف القومية بديبلن عن النبٌوات، كأف نبوة القومية ٬تب أف بل يسع
ييبذؿ ٢تا كل غاؿ كرخي ، كأف يكوف اإلٯتاف ّٔا أقول من كل الركابط كجعلوىا يف الكفَّة 

 األخرل مع اإلٯتاف با تعاذل، كأهنا ٬تب أف تكوف ىي الديانة لكل عرِّب.

 قومي كثَتان من أقواؿ الشاعر:كيتمثَّل دعاة الفكر ال     

 كسَتكا ّتثماشل على دين بػىٍرىىمً    ىىبيوشل عيدان ٬تعل العرب أمةن 

 ّتهنًَّم!  بعدهي  كسهبلن   كأىبلن    بيننا   يوٌحد سبلـه على كيفرو 

كيقوؿ بعض مفكرم القومية العربية: إذا كاف لكل عصر نبوتو ا١تقدسة فإف القومية العربية 
 العصر!ىي نبوة ىذا 

 دين العركبة كاحد ال اثناف    يا مسلموف كيا نصارل دينكم  كقاؿ أحدىم:

إذا تبُت ىذا علمتى أف القومية من الطواغيت اليت أصبحت تقدـ على الدين، كيعتقد من 
 منهم كمعاداهتم. ةأجلها الوالء كالرباء، فيجب الكفر ّٔا، كالرباءة منها، كتكفَت أىلها كالرباء
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 الوطنيةواغيت ومن ىذه الط

لقد جبل ا تعاذل اإلنساف على حب بلده اليت نشأ كترعرع فيو، كحب الوطن قد يكوف 
 حبان جبليان ٣تردان ال تعلق لو بالدين، فهو يدخل ضمن ابة الفطرية أك الطبيعية.

كلكن بعد ٘تزؽ الدكلة اإلسبلمية، قسم أعداء الدين ببلد اإلسبلـ إذل دكيبلت كرٝتوا 
مصطنعة لكل جزء، ككضعوا علمان لو، مث حرص الكفار كككبلؤىم الطواغيت على  حدكدان 

غرس تعظيم العلم كالوطنية يف قلوب ا١تسلمُت، حىت يزيلوا من قلؤّم الوحدة كاألخوة 
اإلسبلمية، كيصرفوىم عن دينهم كالوالء كالرباء فيو، على تقديس الوطن كعقد الوالء كالرباء، 

لو، كالتفريق بُت الناس باعتبار الوطن ال باعتبار الدين، مع التحرر من كاألخوة، كالنصرة ألج
مبادئ  اإلسبلـ كاألخبلؽ اإلسبلمية كالقيود الشرعية، بل كفتح آّاؿ للكفر كالردة كحرية 
 الرأم كحرية التدين، مع اٟتفاظ على كحدة الوطن كعدـ ا١تساس بشخ  اٟتاكم أك النظاـ.

رب حقُّ اٟتاكم، كالنظاـ، كالعىلىم، أعظم من حق ا تبارؾ كٖتت شعارات الوطنية يعت
ال ييعد ٣ترمان  ، فمن كفر با أك سب الدين أك سب رسوؿ ا كتعاذل كحق النيب 

عندىم بل ًفعلوي يدخل يف دائرة اٟترية الوطنية، كما ىي مقولتهم الشهَتة: "الدين  كالوطن 
 للجميع"،

 ارض النظاـ، أك ييهُت العىلىم، فإنو ييعترب ٣ترمان يستحق العقاب.أما من يسب اٟتكاـ أك يع

كعليو فإف الوطنية ّٔذا االعتبار قد جعلت طاغوتان ييعظَّم كييقدَّس، كيعقد عليها الوالء 
 كالرباء، فيجب الكفر ّٔذه الوطنية الكفرية، كالرباءة منها، كمن أىلها كمعاداهتم.

 

 ١تسلم الكفر ّٔا حىت يستمسك بالعركة الوثقى.ىذه بعض الطواغيت الواجب على ا
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 ادلغأٌت اٌثبٔيت: ويف ٔىفش ببٌطبغٛث؟
 من األمور التي أمرنا اهلل حيال الطاغوت:

اعلم كفقك ا لقبوؿ اٟتق أف اإلنساف ال يدخل يف اإلسبلـ إال أف يكفر بالطاغوت -ُ
ـى ٢تىىا فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بً  قاؿ تعاذل : ) اللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا
يعه عىًليمه  قىاؿى الشٍَّنًقيًطيُّ يف تػىٍفًسَتًًه أىٍضوىاًء اٍلبػىيىاًف : " يػيٍفهىمي ًمٍنوي أىفَّ مىٍن  [ِٔٓالبقرة ](  كىاللَّوي ٝتًى

ٍركىًة اٍلويثٍػقىى ، كيمىٍن دلٍى يىٍستىٍمًسٍك ًّٔىا فػىهيوى ميتػىرىدو مىعى دلٍى يىٍكفيري بًالطَّاغيوًت دلٍى يىٍستىٍمًسٍك بًاٍلعي 
 ا٢ٍتىاًلًكُت".

فى ًعبىادىًة غىٍَتً قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب: "  كىًصفىةي اٍلكيٍفًر بًالطَّاغيوًت أىٍف تػىٍعتىًقدى بيٍطبلى
 ،[٣َِٔتىٍميوعىةي التػٍَّوًحيد ص ]هىا ، كىتػيعىاًديًهم " اللًَّو ، كىتػىتػٍريكىهىا ، كىتػيٍبًغضىهىا ، كىتيكىفّْرى أىٍىلى 

قاؿ ابن القيم رٛتو ا : " ال يكفي أف يعبد ا ك٭تبو كيتوكل عليو، كينيب إليو كٮتافو 
كيرجوه ، حىت يًتؾ عبادة غَته كالتوكل عليو كاإلنابة إليو كخوفو كرجاءه ، كيبغض ذلك " 

  [.َُٕ:شفاء العليل]

كىًة بًاٍلعيرٍ فػىقىًد اٍستىٍمسىكى التوحيد ك٫تا الكفر بالطاغوت كاإلٯتاف با )  فمن حقق ركٍت
 .اٍلويثٍػقىى( كىي: التوحيد

 

{ ]النحل: -ِ قاؿ تعاذل: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ الٌلوى كىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى
  أىفَّ كىلَّ الرُّسيًل كىانيوا يىٍدعيوفى ًإذلى عبادتو كالكفر بالطاغوت، لىقىٍد بٌُت سبحانو كتعاذل[. ّٔ

{ أم: ابتعدكا عنو بأف تكونوا يف جانب، كىو يف جانب. فبل  كقولو: }كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى
 ،ن عنصرا يف ٥تابراتوكال تكلو، كال جابيا كال خازنا  عنده تكوف جنديا من جنوده كال عريفا

 من حراسو ...  رسان حا نتك كال
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شر : ) قاؿ 
ي
كُتى إذل ال يىقبىلي اي عىزَّ كىجىلَّ ًمٍن ميشرؾو بعدى مىا أسلىمى عىمبلن أك ييفارؽي ا١ت

يسلمُتى( ]ركاه أٛتد
   [،كغَته بسند صحيح ا١ت

يشركُتى ال يىقبىلي اي ًمنو عىمبلن بىعدى إسبلمو، كأفَّ 
الشَّرطى  فىدىؿَّ على أفَّ مىٍن دٍل ييفارٍؽ ا١ت

يسلمُتى، كميظاىرةي الكيفَّاًر كميعاكنتػيهيم كميناصرتػيهيم 
يشركُتى إذل ا١ت

يفً صحَّة إٯتانًًو ىيوى ميفارقةي ا١ت
قّْقي ذلكى األصلى العظيم.  بالقوًؿ كالفعًل ال ٭تي

 

يمى كيٍنتيٍم قىاليوا كينَّا قاؿ تعاذل: )ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا فً  -ّ
نَّمي ميٍستىٍضعىًفُتى يف اأٍلىٍرًض قىاليوا أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهى 

الوطن كالديار كتركهم للهجرة، أنفسهم بشحهم  ظلموا[، أم ٕٗكىسىاءىٍت مىًصَتنا( ]النساء: 
( دل كينَّا ميٍستىٍضعىًفُتى يًف اأٍلىٍرضً واد ا١تشركُت على ا١تسلمُت، ك١تا تعللوا بقو٢تم: )كتكثَتىم لس

يقبل ا تعاذل منهم عذرىم لوجود األرض اليت يقدركف على ا٢تجرة فيها، فقالت ا١تبلئكة 
 ٢تم: )أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا( . 

: نػىزىلىٍت يًف نىاسو ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى، ٗتىىلَّفيوا عىٍن رىسيوًؿ " التفسَت: قاؿ ابن كثَت يف قىاؿى الضَّحَّاؾي
ًذًه اٍْليىةي اٍلكىرٯتىةي  اللًَّو  ٔتكة، كىخىرىجيوا مىعى اٍلميٍشرًًكُتى يػىٍوـى بىٍدرو، فىأيًصيبيوا ًفيمىٍن أيًصيبى فػىنػىزىلىٍت ىى

ننا ًمٍن ًإقىامىًة عىامَّةن يًف كيلّْ مىٍن أىقىا ـى بػىٍُتى ظىهىرىاشلًى اٍلميٍشرًًكُتى كىىيوى قىاًدره عىلىى ا٢تًٍٍجرىًة، كىلىٍيسى ميتىمىكّْ
: }إً  ًذًه اٍْليىًة حىٍيثي يػىقيوؿي تػىعىاذلى ٍٚتىاًع، كىبًنى ّْ ىى يًن، فػىهيوى ظىادًله لًنػىٍفًسًو ميٍرتىًكبه حىرىامنا بًاإٍلً فَّ الدّْ

ٍثتيٍم الًَّذينى تػىوىفَّا ىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم{ أىٍم: بًتػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة }قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم{ أىٍم: دًلى مىكى
لىًد، ىىاىينىا كىتػىرىٍكتيمي ا٢تًٍٍجرىةى؟ }قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفُتى يًف األٍرًض{ أىٍم: الى نػىٍقًدري عىلىى ا٠ٍتيريكًج ًمنى اٍلبػى 

فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم }ذَّىىاًب يف اأٍلىٍرًض }قىاليوا أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن كىالى ال
 {..جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصَتنا

 . مىعىوي فىًإنَّوي ًمثٍػليوي ": " مىٍن جىامىعى اٍلميٍشرًؾى كىسىكىنى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
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لًٍلعىبَّاًس: " اٍفًد نػىٍفسىكى  مُّ: لىمَّا أيًسرى اٍلعىبَّاسي كىعًقيل كنػىٍوفىل، قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو كىقىاؿى السُّدّْ 
، ًإنَّ  : " يىا عىبَّاسي ؟ قىاؿى ، كىنىٍشهىٍد شىهىادىتىكى لىتىكى : يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىدلٍى نيصىلّْ ًقبػٍ كيٍم كىاٍبنى أىًخيكى " قىاؿى

مثيَّ تىبلى عىلىٍيًو ىىًذًه اٍْليىةى: }أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن ]فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا خىاصىٍمتيٍم فخيصمتم". 
.جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصَتنا[ فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيمٍ    ،{[{ رىكىاهي اٍبني أىِّب حىاَتًو

ًء يف تػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىةً  ا عيٍذره ًمنى اللًَّو تػىعىاذلى ٢ًتىؤيالى ، كىذىًلكى أىنػَّهيٍم الى يػىٍقًدريكفى عىلىى التَّخىلًُّ  ًمٍن ىىذى
: }الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال ا قىاؿى ، كى٢ًتىذى  أىٍيًدم اٍلميٍشرًًكُتى، كىلىٍو قىدىريكا مىا عىرىفيوا يىٍسليكيوفى الطَّرًيقى

 ٍعًٍت طىرًيقنا.يػىٍهتىديكفى سىًبيبل{ قىاؿى ٣تيىاًىده كىًعٍكرًمىةي، كىالسُّدّْمُّ: يػى 

: }فىأيكلىًئكى عىسىى اللَّوي أىٍف يػىٍعفيوى عىنػٍهيٍم{ أىٍم: يػىتىجىاكىزى عىنػٍهيٍم بًتػىٍرًؾ ا٢تًٍٍجرىًة،  كىقػىٍوليوي تػىعىاذلى
 "..كىافى اللَّوي عىفيوِّا غىفيورنا{كىعىسىى ًمنى اللًَّو ميوًجبىةه }كى 

اللًَّو كىاًسعىةه{ قىاؿى ٣تيىاًىده: فػىهىاًجريكا ًفيهىا،  كىقػىٍوليوي: }كىأىٍرضي  كقاؿ ابن كثَت رٛتو ا: "
، عىٍن مىٍنصيورو، عىٍن عىطىاءو يف قػىٍولًًو: }كىأىٍرضي اللًَّو  .كىجىاًىديكا، كىاٍعتىزًليوا اأٍلىٍكثىافى. كىقىاؿى شىرًيكه

: ًإذىا ديًعيتيٍم ًإذلى اٍلمىٍعًصيىًة فىاٍىريبيوا، مثيَّ قػىرىأى  : }أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي اللًَّو كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا كىاًسعىةه{ قىاؿى
 ".ًفيهىا{

كأكرب ذنب كأضلو كأعظمو منافاة ألصل "قاؿ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ يف الرسائل: 
اإلسبلـ نصرة أعداء ا كمعاكنتهم كالسعي فيما يظهر بو دينهم كما ىم عليو من التعطيل 

ك انشراح الصدر ٢تم كطاعتهم كالثناء عليهم كمدح من دخل كالشرؾ كا١توبقات العظاـ، ككذل
ٖتت أمرىم كانتظم يف سلكهم، ككذلك ترؾ جهادىم كمسا١تتهم كعقد األخوة كالطاعة ٢تم، 

ر كٟتق ّٔم ارتد، كحل مالو كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ يف اختياراتو: من جهز إذل معسكر التتا
  ".كدمو
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خاف مىًلًك اٍلميٍشرًًكُتى: مىا ىيوى ًمٍن أىٍعظىًم ز كجنك : "شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا قاؿ
ـً كىكيلُّ مىٍن قػىفىزى إلىٍيًهٍم ًمٍن أيمىرىاًء اٍلعىٍسكىًر كىغىيػٍري اأٍليمىرىاًء فىحيٍكميوي  حيٍكميهيٍم اٍلميضىادًَّة ًلًديًن اإٍلًٍسبلى

ـً بًقىدٍ  . كىًإذىا كىافى السَّلىفي كىًفيًهٍم ًمٍن الرّْدًَّة عىٍن شىرىاًئًع اإٍلًٍسبلى ـً قىٍد  ًر مىا اٍرتىدَّ عىٍنوي ًمٍن شىرىاًئًع اإٍلًٍسبلى
مىعى كىٍوهًنًٍم يىصيوميوفى. كىييصىلُّوفى كىدلٍى يىكيونيوا يػيقىاتًليوفى ٚتىىاعىةى اٍلميٍسًلًمُتى  -ٝتىٍَّوا مىانًًعي الزَّكىاًة ميٍرتىدّْينى 

اًء اللًَّو كىرىسيولًًو قىاًتبلن لًٍلميٍسًلًمُتى مىعى أىنَّوي كىاٍلًعيىاذي بًاىللًَّو لىٍو اٍستػىٍوذلى فىكىٍيفى ٔتىٍن صىارى مىعى أىٍعدى  -
ًء اٍلميحىارًبيوفى لًلًَّو كىرىسيولًًو اٍلميحىادُّكفى لًلًَّو كىرىسيولًًو اٍلميعىاديكفى لًلًَّو كىرىسيولًًو عىلىى أىرٍ  ًض الشَّاـً ىىؤيالى

ـً كىديريكًس شىرىائًًعًو.كىًمٍصرى يف ًمثٍ  ىٍفضىى ذىًلكى إذلى زىكىاًؿ ًديًن اإٍلًٍسبلى ا اٍلوىٍقًت ألى  " ]مجًل ىىذى
 [.َّٓ/ِٖ :الفتاكل

ككذلك نكفر من حسن الشرؾ للناس كأقاـ الشبهة "كقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب: 
دكهنا كأنكر كقاتل  الباطلة على إباحتو ككذلك من قاـ بسيفو دكف مشاىد الشرؾ، كقاتل بسيفو

من يسعى يف إزالتها(. فكل من قاتل دكف مشاىد كدكؿ القانوف الشركي الكفرم كأنكر كقاتل 
ا١توٌحدين الساعُت إذل إزالتها كٖتكيم شرع ا كٖتقيق التوحيد كامبلن.. فهو داخل يف ىذا 

 .َٔخصية صالرسائل الش ."إذ اإلشراؾ با يف حكمو من اإلشراؾ بو يف عبادتو… أيضان 

 كثر سوادىم كأمن دخل يف معسكر األمريكاف كحالفهم، نكفّْر كذلك يف ىذه األياـ   
 ، حبلؿ الدـ كا١تاؿ.. مثلهمكافر   كىو، فإف حكمو حكمهمكنصرىم، 

: ـً إذلى دىاًر اٟتٍىٍرًب فػىقىٍد أىبىقى عى  " قاؿ ابن حـز ٍسبلى ٍن اللًَّو كىقىٍد عىًلٍمنىا أىفَّ مىٍن خىرىجى عىٍن دىاًر اإٍلً
ا حىًديثيوي  ي ىىذى ، كىعىٍن إمىاـً اٍلميٍسًلًمُتى كىٚتىىاعىًتًهٍم، كىيػيبػىُتّْ أىنَّوي بىرًمءه ًمٍن كيلّْ ميٍسًلمو ييًقيمي »: تػىعىاذلى

فى كىاٍلميٍؤًمنىاتي الى يػىبػٍرىأي إالَّ ًمٍن كىاًفرو، قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى }كىاٍلميٍؤًمنيو  كىىيوى « بػىٍُتى أىٍظهيًر اٍلميٍشرًًكُتى 
{ ]التوبة:  اًر اٍلكيٍفًر كىاٟتٍىٍرًب ٥تيٍتىارنا ُٕبػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو قى ًبدى ا أىفَّ مىٍن ٟتًى [ . فىصىحَّ ًّٔىذى

ـي اٍلميٍرتىدّْ كيلُّ  ا ا اٍلًفٍعًل ميٍرتىدّّ لىوي أىٍحكى هىا: ًمٍن كيجيوًب اٍلقىٍتًل ٤تيىارًبنا ًلمىٍن يىًليًو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى، فػىهيوى ًّٔىذى
، أًلىفَّ رىسيوؿى اللًَّو عىلىٍيًو، مىىتى قيًدرى عىلىٍيًو، كىًمٍن إبىاحىًة مىالًًو، كىاٍنًفسىاًخ ًنكىاًحًو، كىغىٍَتً ذى  دلىٍ  ًلكى

.  .[ُِٓ/ُِ]الى:  "يػىبػٍرىٍأ ًمٍن ميٍسًلمو
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ٯتىاًف اٟتٍيبُّ يف اللَّوً ) :كقاؿ   ، ركاه أٛتد كغَته (كىاٍلبػيٍغضي يف اللَّوً  أىٍكثىقي عيرىل اإٍلً
قريشان إذل التوحيد،  رٛتو ا، يف سياؽ دعوة النيب ٤تمد بن عبد الوىاب  الشيخقاؿ 

فإذا "كما جرل منهم عند ذكر آ٢تتهم، بأهنم ال ينفعوف كال يضركف، أهنم جعلوا ذلك شتمان. 
كلو كحد ا كترؾ الشرؾ، إال بعداكة عرفت ىذا، عرفت أف اإلنساف ال يستقيم لو إسبلـ، 

دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً  ا١تشركُت، كالتصريح ٢تم بالعداكة كالبغضاء، كما قاؿ تعاذل: }ال ٕتًى
[. فإذا فهمت ىذا فهمان جيدان، ِِاٍْلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي{ اْلية ]آّادلة: 

كثَتان ٦تن يدعي الدين ال يعرفها. كإال فما الذم ٛتل ا١تسلمُت على الصرب على   عرفت أف
أرحم الناس، كلو كجد ٢تم  ذلك العذاب، كالضرب كاألسر، كا٢تجرة إذل اٟتبشة؟ مع أنو 

يًف  رخصة أرخ  ٢تم، كيف كقد أنزؿ ا عليو: }كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىقيوؿي آمىنَّا بًاللًَّو فىًإذىا أيكًذمى 
اًب اللًَّو{ ]العنكبوت:  نىةى النَّاًس كىعىذى   [.ُِٗ/ ٖ". ]الدرر السنية: [َُاللًَّو جىعىلى ًفتػٍ

، فبل إذا أردت أف تعرؼ اإلسبلـ من أىل الزماف: "قوؿ أبو الوفاء بن عقيل رٛتو كي
واطأهتم تنظر إذل ازدحامهم يف أبواب ا١تساجد، كال إذل ضجيجهم بػ"لبيك"، كلكن انظر إذل م

ألعداء الشريعة. فاللجا اللجا إذل حصن الدين! كاالعتصاـ ْتبل ا ا١تتُت! كاال٨تياز إذل 
 أكليائو ا١تؤمنُت! كاٟتذر اٟتذر من أعدائو ا١تخالفُت!

فأفضل القرب إذل ا تعاذل: مقت من حاد ا كرسولو، كجهاده باليد كاللساف كاٞتناف 
من النَتاف؛ كمن كاف ا كرسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا، فبل بقدر اإلمكاف، كما ينجي العبد 

بد أف ينقاد ألكامر القرآف كالسنة، كيتربأ من كل معتقد ٮتالف ما عليو السلف الصاحل من 
سادات األمة. كىل زاؿ اإلسبلـ، كغَتت األحكاـ، كابتدع يف الدين ما دل يأذف بو ا١تلك 

 الناس عن دينهم. العبلـ، إال بدعاة أبواب جهنم، يصدكف
فاتقوا ا عباد ا! كال تذىب بكم الدنيا كل الذىاب، فإهنا رأس كل خطيئة، كليست 

عن ذرة من ذرات اْلخرة. ككل ما صدر ٦تن يدعي  -كا  -من أك٢تا إذل آخرىا عوضا 
اإلسبلـ من اإلعراض عن ىذا األمر، كتوذل ا١تشركُت، كالطعن على ا١تسلمُت، كاستعجاؿ 

احة، كالرضى عن النفس، كالتزيُت، ىو بعينو نفس العقوبة، كسبب ا٠تذالف، كمركب الندـ الر 
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نىةه يف اأٍلىٍرضً   كا٢تواف، قاؿ تعاذل: }كىالًَّذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ًإالَّ تػىٍفعىليوهي تىكيٍن ًفتػٍ
 .[ّٕ: كىفىسىاده كىًبَته{ ]األنفاؿ

كيصادؽ األعداء، كينسى عهود اٟتمى، من يؤمن با كاليـو  فكيف ٮتلد إذل الدنيا،
اْلخر، كٮتاؼ سوء اٟتساب، قاؿ تعاذل: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل 

فَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى{ أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم إً 
. قاؿ حذيفة رضي ا عنو: "ليتق أحدكم أف يكوف يهوديان أك نصرانيان كىو ال [ُٓ: ]ا١تائدة

 [.ِٗٗ/ ٖ: الدرر السنية.." ]يشعر"، كتبل ىذه اْلية.
.. األكؿ قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا ) أصل دين اإلسبلـ كقاعدتو أمراف 
  .األمر بعبادة ا كحده ال شريك لو كالتحريض على ذلك كا١تواالة فيو كتكفَت من تركو

 الثاشل اإلنذار عن الشرؾ يف عبادة ا كالتغليظ يف ذلك كا١تعاداة فيو كتكفَت من فعلو(.ك 

 : ابن القيم إذ قاؿكرحم ا 

 بةو ببل عصيافعلى ٤ت        شرط ابة أف توافق من ٖتب          

 ما ٭تب فأنت ذك ّٔتافً          فإذا اٌدعيت لو ابة مع خبلفك     

 حبان لو ما ذاؾ يف إمكافً    أٖتب أعداء اٟتبيب كتٌدعي               

 أين ابة يا أخا الشيطافً          ككذا تعادم جاىدان أحبابو            

 مع خضوع القلب كاألركافً            ليس العبادة غَت توحيد ابة         

 اإلسبلـ شركان ظاىر التبيافً       كلقد رأينا من فريق يٌدعي                

 كسٌوكىم بو يف اٟتب ال السلطافً            جعلوا لو شػركاء كالوىم             
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، فضرّٔم ك  ككما يف األثر عن عمر بن عبد العزيز  فيهم أنو أخذ قومنا على شرابو
صائم! فقالوا: إف ىذا صائم، فتبل عليهم قولو تعاذل: )فىبلى تػىٍقعيديكٍا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوٍا يًف 

  .حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذان مّْثٍػليهيٍم(

 ذىًلكى ٔتىا قاؿ تعاذل: )ليًعنى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن بىًٍت ًإٍسرائيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرصلىى 
، ٖٕعىصىٍوا كىكىانيوا يػىٍعتىديكفى. كىانيوا ال يػىتػىنىاىىٍوفى عىٍن ميٍنكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كىانيوا يػىٍفعىليوفى( ]ا١تائدة: 

ن ٬تالسهم من ٬تالسهم بعد أف ينهاىم فبل ينتهوا.. فكيف ٔت حاؿ منىذا فإذا كاف [، ٕٗ
 .غَت هني كال إنكار

 

)كال تىركىنيوا إذل الذينى ظىلىموا فػىتىمىسَّكيمي النَّاري كمىا لكم ًمن ديكًف اً ًمن أكلياءى  قاؿ تعاذل:-ْ
[، كالركوف ىو ا١تيل اليسَت. قاؿ ابن عباس )كال تركنوا: أم كال ُُّمثيَّ ال تينصىركف( ]ىود: 

 ٘تيلوا (، 

ًذًه اٍْليىًة ىىٍل ًىيى كىقىًد اٍختػىلىفى أىٍيضنا اأٍلىًئمَّ  : "قاؿ الشوكاشل رٛتو ا ةي ًمنى اٍلميفىسّْرًينى يًف ىى
ًكُتى، خىاصَّةه بًاٍلميٍشرًًكُتى أىٍك عىامَّةه؟ فىًقيلى خىاصَّةه، كىًإفَّ مىٍعٌتى اٍْليىًة النػٍَّهيي عىًن الرُّكيوًف ًإذلى اٍلميٍشًر 

ًة ًمٍن كىأىنػَّهيمي اٍلميرىاديكفى بًالًَّذيًن ظىلىميوا، كىقىٍد ريًكمى ذىًلكى عى  ًن اٍبًن عىبَّاسو كىًقيلى: ًإنػَّهىا عىامَّةه يف الظَّلىمى
ا ىيوى الظَّاًىري ًمنى اٍْليىًة: كىلىٍو فػىرىٍضنىا أىفَّ سىبىبى النػُّزيكًؿ ىيمي  ، كىىىذى  غىٍَتً فػىٍرؽو بػىٍُتى كىاًفرو كىميٍسًلمو

  [.ٕٔٔ/ ِ :فتح القدير" ]صيوًص السَّبىًب.اٍلميٍشرًكيوفى لىكىافى ااًلٍعًتبىاري بًعيميوـً اللٍَّفًظ الى ًٓتي 

رَّدي الريكوًف إذل الذينى ظىلموا قد جاءى فيًو ىذا الوعيًد الٌشديًد، مع أفَّ الريكوفى قد   فإذا كافى ٣تي
م كأحبَّهم  رضيى بأعما٢ًتم أك عاكهنى نًة، فكيفى ٔتىٍن اتػَّبىعهم على كيًفرًىم أك ى يداىى

يكوفي ًمن نوًع ا١ت
ـى رًاضينا بأعما٢تًًم، مٌث تأمَّل قولىو تعاذل: )كمىا  كنىصىرىم، فواً إنَّو سىيكوفي ًمثلىهم يف الكيًفر مادا

لكيم ًمن ديكًف اً ًمن أكلياءى مثيَّ ال تينصركف(، فإذا كافى مىٍن مىاؿى إذل الظَّا١تُتى كاستعافى ًّٔم قىطىعى 
م كأنصًار الطَّواغيًت كأعواهًنم.اي كياليىتو عنو كدل يىكٍن ناصرنا لو، فكيفى ٔتى   ٍن تىواٌلىم كأعاهنى
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يؤمنُتى كمىٍن يفعٍل ذلكى فليسى -ٓ
يؤمنوفى الكافرينى أكلياءى ًمٍن ديكًف ا١ت

قاؿ تعاذل: )ال يػىتًَّخًذ ا١ت
ىصَتي( ]آؿ 

ذّْريكيم اي نىفسىو كإذل اً ا١ت عمراف: ًمنى اً يف شيءو إاٌل أٍف تػىتَّقوا ًمنهم تيقاةن ك٭تي
[، كىًذًه اْليةي تىدؿي على كيفًر أنصاًر الطَّاغوًت كأعوانًًو ًمٍن قولًًو تعاذل: )فليسى ًمنى اً يف ِٖ

 شيءو(، 

كمعٌت ذلك: ال تتخذكا، أيها ا١تؤمنوف، الكفارى ظهرنا كأنصارنا ": قاؿ الطربم يف تفسَته
منُت،  كتدلُّوهنم على عوراهتم، توالوهنم على دينهم، كتظاىركهنم على ا١تسلمُت من دكف ا١تؤ 

فإنو مىٍن يفعل ذلك "فليس من ا يف شيء"، يعٍت بذلك: فقد برئ من ا كبرئ ا منو، 
بارتداده عن دينو كدخولو يف الكفر "إال أف تتقوا منهم تقاة"، إال أف تكونوا يف سلطاهنم 

ا ٢تم العداكة، كال تشايعوىم فتخافوىم على أنفسكم، فتظهركا ٢تم الوالية بألسنتكم، كتضمرك 
حدثٍت ا١تثٌت قاؿ، حدثنا  -على ما ىم عليو من الكفر، كال تعينوىم على ميسلم بفعل، كما:

عبد ا بن صاحل قاؿ، حدثٍت معاكية بن صاحل، عن علي، عن ابن عباس قولو:"ال يتخذ 
ؤمنُت أف ييبلطفوا الكفار ا١تؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ا١تؤمنُت"، قاؿ: هنى ا سبحانو ا١ت

أك يتخذكىم كليجةن من دكف ا١تؤمنُت، إال أف يكوف الكفاري عليهم ظاىرين، فيظهركف ٢تم 
عن ابن " :اللُّطف، كٮتالفوهنم يف الدين. كذلك قولو:"إال أف تتقوا منهم تقاةن". ... إذل أف قاؿ

  أىػ.."كقلبيو مطمئن باإلٯتاف التقاة التكلم باللساف،"عباس:"إال أف تتقوا منهم تقاة"، قاؿ: 

كقاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق: )كقد تقدـ أف مظاىرة ا١تشركُت كداللتهم على عورات 
ا١تسلمُت أك الذب عنهم بلساف، أك الرضى ٔتا ىم عليو، كل ىذه مكفرات ٦تن صدرت منو 

الدفاع من غَت اإلكراه ا١تذكور فهو مرتد، كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار ك٭تب ا١تسلمُت( ]
 [،ِّعن أىل السنة كاالتباع: ص 

، كما يف األثر عن ابن مسعود رضي أك تكثَت سواده  صف الطاغوتال ٬توز االنتماء إذلك 
 .  "من كثر سواد قوـو فهو منهم"ا عنو: 

 .[ِاإلمث كالعدكاف( ]ا١تائدة:  قاؿ تعاذل: )كتعاكنوا على الرب كالتقول كال تعاكنوا على
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ا أيُّها الذينى آمنوا ال تػىتًَّخذكا اليىهودى كالنَّصارل أكلياءى بعضيهيم أكلياءي بعضو قاؿ تعاذل: )ي-ٔ
[، كمىوضعي ُٓكمىٍن يىتو٢تَّم ًمنكم فإنَّو ًمنهم إفَّ اى ال يىهدم القوـى الظا١تُتى( ]ا١تائدة: 

ـى الطَّواغيتى قٍد كىالوا اليىهود  كالنَّصارل فػىهيم كيفَّار ًمثليهيم االستدالؿ ًمٍن ىًذًه اْليًة أفَّ اٟتيكَّا
لقولًًو تعاذل: )كمىٍن يىتو٢تَّم ًمنكم فإنَّو ًمنهم(، فييعلىمي ًمٍن ذلكى أفَّ أعوافى الطَّواغيًت كأنصارًًىم  
كيفَّاره لكوهًنم تىولَّوا الطَّواغيتى فهيم دىاًخلوفى ٚتيعنا يف عيموـً قولًًو تعاذل: )كمىٍن يىتوى٢تَّم ًمنكم فإنَّو 

[: )كمىٍن يىتوؿَّ اليىهود كالنَّصارل ِٕٕ: صٔرًٛتو اي تعاذل يف تىفًسَته ] الطربمًمنهم(، كقاؿى 
يؤمنُتى فىهوى ًمٍن أىًل ديًنهم 

: فإفَّ مىٍن تىواٌلىيم كنصرىىيم على ا١ت يؤمنُتى فإنَّو منهم، يقوؿي
ديكًف ا١ت

ا إالٌ كىىوى  ، كإذا رىضيىو كرىضيى دينىو  كًملًَّتهم، فإنَّو ال يىتوذلَّ ميتوؿٍّ أحىدن بو كبديًنو كمىا ىيوى عليًو راضو
 فقد عادىل مىا خالفىو كسًخطو كصارى حيكميوي حيٍكمىو(.

صىحَّ أفَّ قولىوي تعاذل: )كىمىٍن يػىتىو٢تَّيم ًمٍنكيم فإنَّو ًمٍنهم(، إ٪تَّىا ىيوى على ": ابني حـز رًٛتو ا قاؿ
ل تًلفي فيو اثناًف ًمنٍ ظىاًىرًًه بأنَّو كافره ًمٍن ٚتي حلَّى ] ."ا١تسلمُتى  ًة الكيفَّاًر، كىذا حقه ال ٮتى

ي
ا١ت

 .[ُّٖ: ُُ: باْلثار

كقاؿى الشَّيخي عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن آؿ الشَّيخ رًٛتو اي بعدى أٍف تىكلَّمى على 
م أك جىرَّىم على  ، أك أثٌتى كيجيوًب ميعاداًة الكافرينى: )... فكيفى ٔتىٍن أعىاهنى ببلًد أىًل اإلسبلـً

، كاختارى ًديىارىىم كىمىسىاًكنىهم كىًكاليػىتىهم كأحبَّ  عليهم، أك فىضَّلىهم بالعدًؿ على أىًل اإلسبلـً
ظيهورىىم، فإفَّ ىذاً ردَّةه صرى٭تةه باالتفاؽ، قاؿى اي تعاذل: )كىمىٍن يىكفير باإلٯتاًف فقٍد حىًبطى عىمىليو 

 [.ِّٔ: ًٖمنى ا٠تاسرين(( ]الدُّرري السينيَّة: كىىىوى يف اْلخرًة 

كمن نواقض لئلسبلـ ٗترج ا١تسلم من ا١تلة كالعياذ با مظاىرة كمعاكنة ا١تشركُت كالكافرين 
على ا١تؤمنُت ا١توحدين آّاىدين . كالدليل قولو } كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ الٌلوى الى 

" أم يعضدىم على قولو تعاذل "كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيمٍ : " { قاؿ القرطيبقىٍوـى الظَّاًلًمُتى يػىٍهًدم الٍ 
ثبات ا١تَتاث للمسلم من ،  كىو ٯتنع إ" بُت تعاذل أف حكمو كحكمهمفىًإنَّوي ًمنػٍهيمٍ  ا١تسلمُت "
 .[ُِٕ/ٔتفسَت القرطيب " ]ا١ترتد
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أىٍم فىًإنَّوي ًمٍن ٚتيٍلىًتًهٍم كىيًف  {٢تَّيم مّْنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيمٍ كىمىن يػىتػىوى : }قولو تعاذل: "كقاؿ الشوكاشل
اًدًىٍم، كىىيوى كىًعيده شىًديده فىًإفَّ اٍلمىٍعًصيىةى اٍلميوًجبىةى لًٍلكيٍفًر ًىيى الَّيًت قىٍد بػىلىغىٍت ًإذلى غىايىةو لى  ٍيسى ًعدى

قػىرىأى يػُّهىا الًَّذينى آمىنيواٍ مىن يػىٍرتىدَّ ًمنكيٍم عىن ًديًنًو { _ يىا أى } :قولو تعاذلك _ إذل أف قاؿ كىرىاءىىىا غىايىةه 
، كىقػىرىأى غىيػٍريىيٍم بًاإٍلً  ًيمو ، كىًىيى ليغىةي ٘تى ٍدغىاـً الىٍُتً بًفىكّْ اإٍلً . كىىىذىا أىٍىلي اٍلمىًدينىًة كىالشَّاـً يػىٍرتىًدٍد ًبدى ٍدغىاـً

اـً اٍلميٍرتىدّْ  ، كىذىًلكى نػىٍوعه ًمٍن شيريكعه يًف بػىيىاًف أىٍحكى ةى اٍلكىاًفرًينى ًمنى اٍلميٍسًلًم كيٍفره ينى بػىٍعدى بػىيىاًف أىفَّ ميوىاالى
 [.ُٓ-َٓ/ِ :فتح القدير] "أىنٍػوىاًع الرّْدًَّة.

: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهي  : "قاؿ ابن تيمية رٛتو ا ودى كىقىٍد قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى
وي ًمنػٍهيٍم{ . كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم{ فػىيػيوىاًفقيهيٍم كىييًعينػيهيٍم }فىًإنَّ 
اتًبنا نىٍصرى  : قػيٍلت لًعيمىًر: إفَّ رل كى ـي أىٍٛتىد بًًإٍسنىادو صىًحيحو عىٍن أىِّب ميوسىى قىاؿى مىا : كىرىكىل اإٍلً انًيِّا قىاؿى

: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى  ٍعت اللَّوى تػىعىاذلى يػىقيوؿي ما لىك قىاتػىلىك اللَّوي أىمىا ٝتًى
: قػيٍلت: يىا أىًمَتى اٍلميؤٍ  ًنيًفيِّا قىاؿى { أىالى اٗتَّىٍذت حى  ًمًنُتى رل كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو

انػىهيٍم اللَّوي كىالى أيًعزُّىيٍم إٍذ أىذى٢تَّيٍم اللَّوي كىالى أي  : الى أيٍكرًميهيٍم إٍذ أىىى ٍدنًيًهٍم إٍذ أىٍقصىاىيٍم ًكتىابػىتيوي كىلىوي ًدينيوي قىاؿى
 [.ِّٔ/ِٓ :٣تموع الفتاكل" ]اللَّوي.

ؽى كىقىٍد قىاؿى غىيػٍري كىاًحدو ًمٍن السَّلى  : "كقاؿ رٛتو ا ًف: أىٍعوىافي الظَّلىمىًة مىٍن أىعىانػىهيٍم كىلىٍو أىنَّوي الى
: بىٍل مىٍن يػىٍغًسلي ثًيىابػىهيٍم ًمٍن أىٍعوىاهًنًٍم. كى  أىٍعوىانػيهيٍم: ٢تىيٍم دىكىاةن أىٍك بػىرىل ٢تىيٍم قػىلىمنا كىًمنػٍهيٍم مىٍن كىافى يػىقيوؿي

، كىاٍلميًعُتى ىيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجًهٍم اٍلمىٍذكيورًينى يًف اٍْليىةً  . فىًإفَّ اٍلميًعُتى عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل ًمٍن أىٍىًل ذىًلكى
: }مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىًصيبه  . قىاؿى تػىعىاذلى مثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ًمٍن أىٍىًل ذىًلكى عىلىى اإٍلً

وي ًكٍفله ًمنػٍهىا{ كىالشَّاًفعي الًَّذم ييًعُتي غىيػٍرىهي فػىيىًصَتي مىعىوي شىٍفعنا ًمنػٍهىا كىمىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيّْئىةن يىكيٍن لى 
ا فيسّْرىٍت " الشَّفىاعىةي اٟتٍىسىنىةي " بًًإعىانىًة اٍلميٍؤًمًنُتى عىلىى اٞتًٍهىاًد كى "  الشَّفىاعىةي بػىٍعدى أىٍف كىافى ًكتٍػرنا؛ كى٢ًتىذى

" ]مج ًر عىلىى ًقتىاًؿ اٍلميٍؤًمًنُتى كىمىا ذىكىرى ذىًلكى اٍبني جىرًيرو كىأىبيو سيلىٍيمىافى.السَّيّْئىةي " بًًإعىانىًة اٍلكيفَّا
 [.ُّٓ/ ِٖالفتاكل: 
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نىةه يًف األىٍرًض كىفىسىاده   :قاؿ تعاذل-ٕ }كىالَّذينى كىفىريكاٍ بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو ًإالَّ تػىٍفعىليوهي تىكين ًفتػٍ
 [،ّٕاألنفاؿ ]كىًبَته { 

أىٍم: ًإٍف دلٍى ٕتيىانًبيوا اٍلميٍشرًًكُتى كىتػيوىاليوا اٍلميٍؤًمًنُتى، كىًإالَّ كىقػىعىًت اٍلًفتػٍنىةي : "قاؿ ابن كثَت يف التفسَت
اًفًر، فػىيػىقىعي بػىٍُتى النَّاًس فىسىاده ميٍنتىًشره  طي اٍلميٍؤًمًن بًاٍلكى وًيله طى  يف النَّاًس، كىىيوى اٍلًتبىاسي اأٍلىٍمًر، كىاٍخًتبلى

.  "عىرًيضه

يىةى بػىٍُتى اٍلكيفَّاًر كىاٍلميٍؤًمًنُتى فىجىعىلى اٍلميٍؤًمًنُتى  " :ابن العرِّب رٛتو ا كقاؿ قىطىعى اللَّوي اٍلوالى
، كىجىعىلى اٍلمينىاًفًقُتى بػىٍعضىهيٍم أى  ، كىجىعىلى اٍلكىاًفرًينى بػىٍعضىهيٍم أىٍكلًيىاءى بػىٍعضو ٍكلًيىاءى بػىٍعضىهيٍم أىٍكلًيىاءى بػىٍعضو

، يػىتػىنىاصىريكفى ًبًديًنًهٍم، كىيػىتػىعىامىليوفى بًاٍعًتقىاًدًىٍم.  .[ٕٖٔ/ ِ :أحكاـ القرآف] "بػىٍعضو

 

قاؿ تعاذل: )كلو كانوا ييؤمنوفى باً كالنَّيبّْ كما أينزًؿى إليًو مىا اٗتَّىذيكىيم أكلياءى كلكنَّ كثَتنا -ٖ
 [، ًُٖمنهم فاسقوفى( ]ا١تائدة: 

: قاؿى شيخي  ىشريكطي ْترًؼ "اإلسبلـً
لةن شىرطيَّةن تىقتىضي أنٌو إذا كيجدى الشَّرطي كيجدى ا١ت فىذىكىرى ٚتي

: )كلو كانوا ييؤمنوفى باً كالنَّيبّْ كمىا  ىشركًط، فقاؿى
"لو" الَّيت تىقتىضي مىعى انتفاًء الشَّرًط انتفاًء ا١ت
اذىىم أكلياءى كييضادَّه، كال  أينزؿى إليًو مىا اٗتَّىذيكىم أكلياءى( فىدؿَّ على أفَّ  ىذكيورى ينفي اٗتّْ

اإلٯتافى ا١ت
اذيىيم أكلياءى يف القلبً  تمعي اإلٯتافي كاٗتّْ  [.ُٕ/ٕ]٣تموع الفتاكل:  ".٬تى

 

قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الوىاب عند قولو تعاذل:) أىدلٍى تىر ًإذلى -ٗ
ٍخوىاهًنًمي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىًئٍن أيٍخرًٍجتيٍم لىنىٍخريجىنَّ مىعىكيٍم كىالى الًَّذينى نىافػىقيوا يػىقيوليوفى إًلً 

 [،ُُ:اٟتشر]نيًطيعي ًفيكيٍم أىحىدان أىبىدان كىًإف قيوتًٍلتيٍم لىنىنصيرىنَّكيٍم كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى( 
نزلت يف أناس كانوا يظهركف اإلسبلـ كيقبل منهم ذلك  قاؿ رٛتو ا ) إف ىذه اْليات  

يف الدنيا فيعاملوف معاملة ا١تسلمُت ألف ا١تسلمُت مأموركف باألخذ بالظاىر ، لكنهم ١تا عقدكا 
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مع اليهود اتفاقية نصرة ضد ا١توحدين كا يعلم إهنم باتفاقياهتم ىذه كاذبوف كمع ذلك عقد 
ة ، ككصفهم بأهنم إخواهنم كىذا تكفَت ٢تم فكيف ٔتن بينهم كبُت أىل الكتاب عقد اإلخو 

عقد اتفاقيات النصرة مع ا١تشركُت من عبيد القوانُت الشرقيُت كالغربيُت كحاربوا ا١توحدين 
كسٌلموىم إذل حكومات ببلدىم ؟؟! فعبلن ال شك أنو داخل يف ىذا اٟتكم من باب أكذل ( 

 )رسالة حكم مواالة أىل اإلشراؾ (.
 

اءى ًمنى األىٍرًض، ٮتيٍسىفي بًأىك٢ًَّتًٍم » :ا قاؿ رسوؿ  ٍعبىةى، فىًإذىا كىانيوا بًبػىٍيدى يػىٍغزيك جىٍيشه الكى
: يىا رىسيوؿى اللًَّو، كىٍيفى ٮتيٍسىفي بًأىك٢َّتًًٍم كىآًخرًًىٍم، كىًفيًهٍم أىٍسوىاقػيهيٍم، كىمىٍن « كىآًخرًًىمٍ  قىالىٍت: قػيٍلتي

 :  .متفق عليو« سىفي بًأىك٢َّتًًٍم كىآًخرًًىٍم، مثيَّ يػيبػٍعىثيوفى عىلىى نًيَّاهًتًمٍ ٮتيٍ »لىٍيسى ًمنػٍهيٍم؟ قىاؿى
: " ًإفَّ أينىاسنا كىانيوا يػيٍؤخىذيكفى بًالوىٍحًي يًف عىٍهًد  عيمىر ٍبنى ا٠تىطَّاًب كيف ىذا ا١تعٌت يقوؿ 

ذيكيمي اْلفى ٔتىا ظىهىرى لىنىا ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم، فىمىٍن ، كىًإفَّ الوىٍحيى قىًد انٍػقىطىعى، كىًإ٪تَّىا نىٍأخي رىسيوًؿ اللًَّو 
نىا ًمٍن سىرًيرىتًًو شىٍيءه اللَّوي ٭تيىاًسبيوي يًف سىرًيرى  يػٍرنا، أىًمنَّاهي، كىقػىرَّبٍػنىاهي، كىلىٍيسى إًلىيػٍ تًًو، كىمىٍن أىٍظهىرى أىٍظهىرى لىنىا خى

ٍقوي، : ًإفَّ سىرًيرىتىوي حىسىنىةه " لىنىا سيوءنا دلىٍ نىٍأمىٍنوي، كىدلىٍ نيصىدّْ  .ركاه البخارم .كىًإٍف قىاؿى
 

ى ٢تيمي ا٢تيدل ال-َُ شَّيطافي سوَّؿى قاؿ تعاذل: )إفَّ الذينى ارتدُّكا على أدبارًًىم ًمٍن بىعًد مىا تىبُتَّ
م قالوا للذينى كرًىيوا مىا نزَّؿى اي سنيًطيعيكيم يف بعًض األ ،٢تم كأٍملىى ٢تم مًر كاي يىعلمي ذلكى بأهنَّ

يرتدَّينى قالوا للكافرينى ِٔ، ِٓإسرىارىىم( ]٤تمَّد: 
[، كمىوًضعي االستدالؿ يف ىًذًه اْليًة أفَّ ا١ت

الذينى كىرًىيوا مىا نزَّؿى اي، )سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر(، فإذا كانوا قد أطاعيوىم يف بعًض األمًر 
م دل ييطيعي  وىم يف كلّْ األمًر، فكيفى ٔتىٍن أطاعىهم يف كلّْ أمورًًىم بٍل صاركا بو ميرتدَّينى مع أهنَّ

م كسانىدىىم ككطَّد ميلكىهم كٛتىىى دىكلتهم، فمىن كافى ىذا حاليوي فًمن باًب أكذلى  كناصرىىم كعاكهنى
ا ، قاؿ الشربيٍت الشافعي:  الردة ىي قطع اإلسبلـ بنية، أك قوؿ، أك فعل، "أٍف يكوفى ميرتدَّ

 [ .ُّّ/ْ]مغٍت اتاج:  ".ستهزاءنا، أك عنادنا، أك اعتقادناسواء قالو ا
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ٍعتيٍم آيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًّٔىا كىييٍستػىٍهزىأي -ُُ قاؿ تعاذل: )كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
كيٍم ًإذنا ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقُتى ًّٔىا فىبل تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوا يًف حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّ 

يعنا( ]النساء: [، قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد َُْكىاٍلكىاًفرًينى يًف جىهىنَّمى ٚتًى
إف معٌت اْلية على ظاىرىا، كىو أف الرجل إذا ٝتع آيات ا يكفر ّٔا "الوىاب رٛتهم ا: 

فجلس عند الكافرين ا١تستهزئُت من غَت إكراه كال إنكار كال قياـو عنهم حىت  كيستهزأ ّٔا
ٮتوضوا يف حديثو غَته فهو كافر مثلهم، كإف دل يفعل فعلهم ألٌف ذلك يتضمن الرضى 
بالكفر، كالرضى بالكفر كفر، كّٔذه اْلية ك٨توىا استدؿ العلماء على أف الراضي بالذنب  

لك بقلبو دل ييقبل منو؛ ألف اٟتكم على الظاىر كىو قد أظهر كفاعلو، فإف ادعى أنو يكره ذ
 [، ْٖ]٣تموعة التوحيد: ص  ".الكفر فيكوف كافرنا

ا عىلىى كيجيوًب اٍجًتنىاًب " :)إنكم إذنا مثلهم(عند قولو تعاذل: قاؿ القرطيبك  فىدىؿَّ ًّٔىذى
، أًلىفَّ مىنٍ أىٍصحىاًب اٍلمىعىاًصي ًإذىا  دلٍى ٬تىٍتىًنبػٍهيٍم فػىقىٍد رىًضيى ًفٍعلىهيٍم، كىالرّْضىا  ظىهىرى ًمنػٍهيٍم ميٍنكىره

، قىاؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ: )ًإنَّكيٍم ًإذان ًمثٍػليهيٍم(. فىكيلُّ مىٍن جىلىسى يف ٣تىًٍلسً  مىٍعًصيىةو كىدلىٍ  بًاٍلكيٍفًر كيٍفره
ًغي أىٍف يػيٍنًكرى عىلىٍيًهٍم ًإذىا تىكىلَّميوا بًاٍلمىٍعًصيىًة كىعىًمليوا يػيٍنًكٍر عىلىٍيًهٍم يىكيوفي مىعىهيٍم يف اٍلوًٍزًر سىوىاءن، كىيػىٍنبى 

ًه اٍْليىًة. ًّٔىا، فىًإٍف دلٍى يػىٍقًدٍر عىلىى النًَّكًَت عىلىٍيًهٍم فػىيػىٍنبىًغي أىٍف يػىقيوـى عىنػٍهيٍم حىىتَّ الى يىكيوفى ًمٍن أىٍىًل ىىذً 
، فىًقيلى لىوي عىٍن أىحىًد اٟتٍىاًضرًينى: كىقىٍد ريًكمى عىٍن عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعى  زًيًز أىنَّوي أىخىذى قػىٍومنا يىٍشرىبيوفى ا٠تٍىٍمرى

ًذًه اٍْليىةى   [.ُْٖ/ٓ]اٞتامع: ًإنَّوي صىاًئمه، فىحىمىلى عىلىٍيًو اأٍلىدىبى كىقػىرىأى ىى

 

نػىهيمٍ  شىجىرى  ًفيمىا ٭تيىكّْميوؾى  حىىتَّى  يػيٍؤًمنيوفى  الى  كىرىبّْكى  فىبلى قاؿ تعاذل : ))-ُِ ديكاٍ  الى  مثيَّ  بػىيػٍ  يًف  ٬تًى
 [ ،ٓٔ(]النساء: (تىٍسًليمان  كىييسىلّْميواٍ  قىضىٍيتى  ٦تَّّْا حىرىجان  أىنفيًسًهمٍ 

: أخرج البخارم  : أىنَّوي "عىًن الزٍُّىرًمّْ، قىاؿى ، كىافى ٭تيىدّْثي أىٍخبػىرىشل عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍَتً، أىفَّ الزُّبػىيػٍرى
يف ًشرىاجو ًمنى اٟتىرًَّة، كىانىا يىٍسًقيىاًف بًًو   بلن ًمنى األىٍنصىاًر قىٍد شىًهدى بىٍدرنا ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو خىاصىمى رىجي 

، مثيَّ أىٍرًسٍل ًإذلى جىارًؾى »لًٍلزُّبػىٍَتً:  ًكبلى٫تيىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ، فػىغىًضبى األىٍنصىارًمُّ، «اٍسًق يىا زيبػىيػٍري
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: ؟ فػىتػىلىوَّفى كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو  فػىقىاؿى : يىا رىسيوؿى اللًَّو، آٍف كىافى اٍبنى عىمًَّتكى اٍسًق، مثيَّ »، مثيَّ قىاؿى
 ًحينىًئذو حىقَّوي لًٍلزُّبػىٍَتً، كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو  ، فىاٍستػىٍوعىى رىسيوؿي اللًَّو «اٍحًبٍس حىىتَّ يػىبػٍليغى اٞتىٍدرى 

، ارى عىلىى الزُّبػىٍَتً ًبرىٍأمو سىعىةو لىوي كىًلؤٍلىٍنصىارًمّْ، فػىلىمَّا أىٍحفىظى األىٍنصىارًمُّ رىسيوؿى اللًَّو قػىٍبلى ذىًلكى أىشى 
 : ًذًه اْليىةى »اٍستػىٍوعىى لًٍلزُّبػىٍَتً حىقَّوي يًف صىرًيًح اٟتيٍكًم، قىاؿى عيٍركىةي: قىاؿى الزُّبػىيػٍري كىاللًَّو مىا أىٍحًسبي ىى

نػىهيٍم{ اْليىةى «: الَّ يًف ذىًلكى نػىزىلىٍت إً   ".}فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

كمن ا١تعلـو كا١تقرر عند أىل العلم أف األصل يف األلفاظ حقيقتها كظاىرىا، كال ييصرؼ 
أف لفظة اإلٯتاف مع  اللفظ عن معناه اٟتقيقي الظاىر إذل آّاز إال بدليل كقد ذكر أىل العلم

اإلسبلـ إذا اجتمعا افًتقا يف ا١تعٌت كإذا افًتقا اجتمعا، كمعٌت ىذا أنو إذا انفرد أحد٫تا مشل 
معٌت اْلخر كحكمو، كيف اْلية كرد لفظ اإلٯتاف منفردنا فيشمل اإلسبلـ معو فنفيو يف اْلية نفي 

 لئلسبلـ.

هيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوا رىسيولىوي، كىحىىتَّ يػىٍرتىًفعى فىأىٍقسىمى: أىنػَّ  "قاؿ ابن القيم عند ىذه اْلية: 
 اٟتٍىرىجي ًمٍن نػيفيوًسًهٍم ًمٍن حيٍكًمًو، كىحىىتَّ ييسىلّْميوا ًٟتيٍكًمًو تىٍسًليمنا. كىىىذىا حىًقيقىةي الرّْضىا ًْتيٍكًمًو.

. كىانًٍتفىاءي اٟتٍى  ـً ٍسبلى ٍحسىاًف.فىالتٍَّحًكيمي: يف مىقىاـً اإٍلً ٯتىاًف. كىالتٍَّسًليمي: يف مىقىاـً اإٍلً ." رىًج: يًف مىقىاـً اإٍلً
 [.ُِٗص ِج: مدارج السالكُت]

رجوي عىن  "كقاؿ ابن حـز رٛتو ا:  ا ىيوى النَّ  الًَّذم الى ٭ٍتتىمل تىٍأًكيبل كىالى جىاءى نى  ٮتي فػىهىذى
ٯتىافكىالى جىاءى برىىاف بتخصيصو يًف بعض كي  ظىاىره أصبل  [.ِّٗ/ّ]ا١تلل كالنحل: ".جيوه اإٍلً

قىاؿى اٍلعيلىمىاءي كىلىٍو صىدىرى ًمٍثلي  ": (َُٖ/ُٓ) مسلم و لصحيحشرحيف  النوكم رٛتو اقاؿ 
ـً الًَّذم تىكىلَّمى بًًو اأٍلىٍنصىارًمُّ اٍليػىٍوـى ًمٍن إًٍنسىافو ًمٍن ًنٍسبىًتًو  ا اٍلكىبلى كىجىرىٍت  ًإذلى ىىونل كىافى كيٍفرنا ىىذى

ليوي ًبشىٍرًطًو قىاليوا كىًإ٪تَّىا تػىرىكىوي النَّيًبُّ  ـي اٍلميٍرتىدّْينى فػىيىًجبي قػىتػٍ ا أًلىنَّوي كىافى يًف أىكًَّؿ  عىلىى قىائًًلًو أىٍحكى
ـً يػىتىأىلَّفي النَّاسى كىيىٍدفىعي بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني كىيىٍصربي عىلىى أىذىل اٍلمينىاًفًقُتى  ٍسبلى كىمىٍن يًف قػىٍلًبًو مىرىضه  اإٍلً

ا يػىٍقتي  لي كىيػىقيوؿي يىسّْريكا كىالى تػيعىسّْريكا كىبىشّْريكا كىالى تػينػىفّْريكا كىيػىقيوؿي الى يػىتىحىدَّثي النَّاسي أىفَّ ٤تيىمَّدن
 ،"أىٍصحىابىوي..
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مىاـً أىٍف يػىٍعفيوى عىًن كىٯتيًٍكني أىٍف ييٍستىدىؿَّ بًًو عىلىى أىفَّ ًلئٍلً ": [ُّْ/ٓ:الفتح]قاؿ ابن حجر يف ك 
 ًقًب النَّيبُّ التػٍَّعزًيًر اٍلميتػىعىلًّْق بًًو لىًكٍن ٤تىىلُّ ذىًلكى مىا دلٍى يػيؤىدّْ ًإذلى ىىٍتًك حيٍرمىًة الشَّرًٍع كىًإ٪تَّىا دلٍى يػيعىا

ًثَتو ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى الى يػىتىحىدَّثي صىاًحبى اٍلًقصًَّة ًلمىا كىافى عىلىٍيًو ًمٍن تىٍألًيًف النَّاًس كىمىا قىاؿى يًف حىقّْ كى 
ا ًمٍن أىحىدو يف حىقّْ النَّيًبّْ  ا يػىٍقتيلي أىٍصحىابىوي قىاؿى اٍلقيٍرطييًبُّ فػىلىٍو صىدىرى ًمٍثلي ىىذى أىٍك   النَّاسي أىفَّ ٤تيىمَّدن

لىةى زًٍنًديقو كىنػىقىلى النػَّوىًكمُّ ٨تىٍوى   . "هي عىن اٍلعلمىاء كىا أعلميف حىقّْ شىرًيعىًتًو لىقيًتلى ًقتػٍ

كإف كانت القصة بعد بدر فإف القائل "( ما نصو: ُٗٗ/ّقاؿ ابن تيمية كما يف )الصاـر
 ،.."عن حقو  ٢تذه الكلمة يكوف قد تاب كاستغفر، كقد عفا لو النيب 

ى اللَّوي تػىعىاذلى أىنػَّهيمٍ  ": [ُِٗ: ُِ]كقاؿ ابن حـز يف ٤تبله  الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ  حىىتَّ إذىا بػىُتَّ
ًديثنا، كىًإذلى   ٭تيىكّْميوا رىسيوؿى اللَّوً  ا قىًدٯتنا كىحى نػىهيٍم، كىجىبى أىفَّ مىٍن كىقىفى عىلىى ىىذى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

؟ كىلىٍيسى يف اٍْليىًة: أىفَّ أيكلىًئكى عىنىديكا بػىٍعدى نػي   اٍلًقيىامىًة فىأىَبى كىعىنىدى فػىهيوى كىاًفره
ًذًه اٍْليىًة، فىًإٍذ يػىٍوـً زيكًؿ ىى

: إفَّ رىسيوؿى اللًَّو   ."عىرىفػىهيٍم أىنػَّهيٍم مينىاًفقيوفى كىأىقػىرَّىيمٍ  الى بػىيىافى ًفيهىا فىبلى حيجَّةى ًفيهىا ًلمىٍن يػىقيوؿي

 اٍلًكتىاًب فىدىؿَّ عىلىى أىفَّ مىٍن دلٍى يػىتىحىاكىٍم يف ٣تىىاًؿ النػّْزىاًع ًإذلى  "كقاؿ ابن كثَت رٛتو ا:  
، فػىلىٍيسى ميٍؤًمننا بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً اٍْلًخرً   ."كىالسُّنًَّة كىالى يػىٍرًجٍع ًإلىٍيًهمىا يف ذىًلكى

لو كلغَته كهني الصحابة عن ذلك. فاٞتواب عليو كما قاؿ ابن حـز  أما عدـ قتل النيب 
  يػىٍقتػيٍلوي رىسيوؿي اللًَّو بػىٍعدي بًقىٍتًل مىٍن اٍرتىدَّ، فىًلذىًلكى دلىٍ  أىفَّ اللَّوى تػىعىاذلى دلٍى يىكيٍن أىمىرى  "رٛتو ا: 

رصلي كىًلذىًلكى نػىهىى عىٍن قػىٍتًلًو، مثيَّ أىمىرىهي اللَّوي تػىعىاذلى بػىٍعدى ذىًلكى بًقىٍتًل مىٍن اٍرتىدَّ عىٍن ًديًنًو فػىنيًسخى ٖتىٍ 
 [.ُِٔ/ ُِالى ]."قػىٍتًلًهمٍ 

كىكيلُّ ىىذىا الى حيجَّةى ٢تىيٍم ًفيًو: أىمَّا اٍلقىاًئلي يف ًقٍسمىًة رىسيوًؿ اللًَّو  "(: ّْٓ/ُِ)كقاؿ أيضنا فيو 
  ٍيبػى ، فػىقىٍد قػيٍلنىا: إفَّ ىىذىا كىافى يػىٍوـى خى ًذًه ًقٍسمىةه مىا عىٍدؿه ًفيهىا، كىالى أيرًيدى ًّٔىا كىٍجوي اللًَّو تػىعىاذلى ، ىى رى

ا كىافى قػىٍبلى  ا اٍلقىٍوًؿ  كىًإفَّ ىىذى ا ا٠تٍىربىً أىفَّ قىاًئلى ىىذى أىٍف يىٍأميرى اللَّوي تػىعىاذلى بًقىٍتًل اٍلميٍرتىدّْينى، كىلىٍيسى يف ىىذى
، فىًإٍذ لىٍيسى ذىًلكى يف ا٠تٍىربىً فىبلى ميتػىعىلّْقى ٢تىيٍم بًوً   ."لىٍيسى كىاًفرنا بًقىٍوًؿ ذىًلكى
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الى يػىٍقتيلي مىٍن كىجىبى عىلىٍيًو اٍلقىٍتلي ًمٍن أىٍصحىابًًو   سيوؿى اللَّوً كىمىٍن ظىنَّ أىفَّ رى  "رٛتو ا:  كقاؿ
، كىحىلَّ دىميوي كىمىاليوي، لًًنٍسبىًتًو إذلى رىسيوًؿ اللَّوً  ، كىاىللًَّو: لىقىٍد   فػىقىٍد كىفىرى اٍلبىاًطلى، كى٥تيىالىفىًة اللًَّو تػىعىاذلى

ٯتىاًف كىاٞتٍىنًَّة، إٍذ كىجىبى عىلىٍيًهٍم اٍلقىٍتلي،   أىٍصحىابىوي  أ  قػىتىلى رىسيوؿي اللَّوً  ءى اٍلمىٍقطيوعى ٢تىيٍم بًاإٍلً اٍلفيضىبلى
ٍيًنيًَّة  ًؿ اٍلبىٍحًت، كىاٍلفيسيوًؽ اٍلميجىرًَّد:  كىمىاًعزو، كىاٍلغىاًمًديًَّة، كىاٞتٍيهى فىًمٍن اٍلبىاًطًل اٍلميتػىيػىقًَّن، كىالضَّبلى

يػىٍقتيلي    مىٍن ىيوى ميٍسًلمه: أىفَّ رىسيوؿى اللَّوً  -رًيًح: أىٍف يػىٍعتىًقدى، أىٍك يىظينَّ بىٍل ًمٍن اٍلكيٍفًر الصَّ 
لىةن بًاٟتًٍجىارىًة، كىيػىٍقتيلي اٟتٍىاًرثى ٍبنى سي  ابًًو أىٍشنىعى ًقتػٍ وىٍيد ميٍسًلًمُتى فىاًضًلُتى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة ًمٍن أىٍصحى

ـي  ديكفى أىٍف يػىٍعلىمى ذىًلكى أىحىده،  جىدًَّر ٍبًن ًخيىارو اٍلبػىلىًومّْ بًًعٍلًموً اأٍلىٍنصىارًمَّ ًقصىاصنا بًاٍلمي  عىلىٍيًو السَّبلى
ٍرأىةى الَّيًت أىمىرى أينػىٍيسنا ًبرىٚتًٍهىا، إٍف اٍعتػىرىفىٍت. كىبًقىٍطًع يىًد اٍلمىٍخزيكًميًَّة  لىٍو كىانىٍت فىاًطمىةي »كىيػىقيوؿي  -كىاٍلمى

ـي  -كىبًقىٍولًًو . «ىىالىقىطىٍعتي يىدى  إ٪تَّىا ىىلىكىٍت بػىنيو إٍسرىائًيلى بًأىنػَّهيٍم كىانيوا إذىا أىصىابى » -عىلىٍيًو السَّبلى
ـي  -مثيَّ يػىٍفعىلي ىيوى  « .الضًَّعيفي ًمنػٍهيٍم اٟتٍىدَّ أىقىاميوهي عىلىٍيًو، كىًإذىا أىصىابىوي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي   -عىلىٍيًو السَّبلى

 ، نىعي كىيػيعىطّْلي إقىامىةى اٟتٍىقّْ اٍلوىاًجًب يف قػىٍتًل اٍلميٍرتىدّْ عىلىى كىاًفرو يىٍدرًم أىنَّوي اٍرتىدَّ اٍْلفى، مثيَّ الى يػىقٍ ذىًلكى
ا حىىتَّ ييصىلّْيى عىلىٍيًو، كىيىٍستػىٍغًفرى لىوي  . -ًّٔىذى ـى نػىٍهيي اللًَّو تػىعى  كىىيوى يىٍدرًم أىنَّوي كىاًفره اذلى لىوي عىٍن كىقىٍد تػىقىدَّ

،  ااًلٍسًتٍغفىاًر لًٍلكيفَّاًر. هي فىًإنَّوي كىاًفره ا كىاٍعتػىقىدى كى٨تىٍني نىٍشهىدي ًبشىهىادىًة اللًَّو تػىعىاذلى بًأىفَّ مىٍن دىافى ًّٔىذى
ؿي الدَّـً كىاٍلمىاًؿ  ، ميٍرتىدّّ، حىبلى يىتً  -ميٍشرًؾه مىٍن يىظينُّ بًًو النػّْفىاؽى  -ًو نػىبػٍرىأي إذلى اللًَّو تػىعىاذلى ًمٍنوي كىًمٍن كالى

، فىاأٍلىٍمري ًفيمىٍن ديكنىوي ًببلى شىكٍّ أىٍخفىى ؼو  باختصار[. ُِٖص  ُُ]الى ج ًببلى ًخبلى

كىكىذىًلكى تػىٍرؾي قػىٍتًل مىٍن طىعىنى عىلىٍيًو يًف حيٍكًمًو بًقىٍولًًو يًف ًقصًَّة الزبَت  ": رٛتو ا قيمالابن  قاؿ
ًذًه لىًقٍسمىةه مىا أيرًيدى ًّٔىا كىٍجوي اللًَّو، كىقػىٍوؿي  كىافى اٍبنى عىمًَّتكى   كىخىٍصًمًو: أىفٍ  كىيف قىٍسًمًو بًقىٍولًًو: ًإفَّ ىى
 ًإنَّكى دلٍى تػىٍعًدٍؿ، فىًإفَّ ىىذىا ٤تىٍضي حىقًّْو، لىوي أىٍف يىٍستػىٍوًفيىًو، كىلىوي أىٍف يػىتػٍريكىوي، كىلىٍيسى ًلؤٍليمَّةً  اٍْلخىًر لىوي:

ي عىلىٍيًهمي اٍسًتيفىاؤيهي  هي تػىٍرؾي اٍسًتيفىاًء حىقًّْو، بىٍل يػىتػىعىُتَّ  [.ْٕٗ/ّ:زاد ا١تعاد.." ]بػىٍعدى

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )كباٞتملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر، كفر بذلك، كإف دل 
ا إال ما ش  .[ُٕٕ:وؿاء ا( ]الصاـر ا١تسليقصد أف يكوف كافرنا، إذا ال يقصد الكفر أحدن
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ـي (قاؿ تعاذل: )  -ُّ ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى ( . قاؿ الشنقيطي  ٗ) اإلسراء  ًإفَّ ىىذى
ـي بػىيىانيوي أىنَّوي كيلُّ مىًن اتػَّبىعى تىٍشرًيعنا غىيػٍرى  ": هعند تفسَت  رٛتو ا كىًمٍن ىىٍدًم اٍلقيٍرآًف لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى
ميوي عىلىٍيًو، فىاتػّْبىاعيوي التٍَّشرًيًع الَّ  ـى ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو صىلىوىاتي اللًَّو كىسىبلى ًذم جىاءى بًًو سىيّْدي كىلىًد آدى

ًميَّةً  ٍسبلى   ".ًلذىًلكى التٍَّشرًيًع اٍلميخىاًلًف كيٍفره بػىوىاحه، ٥تيٍرًجه عىًن اٍلًملًَّة اإٍلً

يعي اأٍلىٍحكىاـً كىلىمَّا كىافى التٍَّشرًيعي كى  "كقاؿ:  ٍونًيَّةن قىدىرًيَّةن  -ٚتًى ًمٍن  -شىٍرًعيَّةن كىانىٍت أىٍك كى
كىافى كيلُّ مىًن اتػَّبىعى تىٍشرًيعنا غىيػٍرى   -كىمىا دىلٍَّت عىلىٍيًو اٍْليىاتي اٍلمىٍذكيورىةي   -خىصىاًئً  الرُّبيوبًيًَّة 

 ."ا، كىأىٍشرىكىوي مىعى اللَّوً تىٍشرًيًع اللًَّو قىًد اٗتَّىذى ذىًلكى اٍلميشىرّْعى رىبِّ 
اًلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض فػىتىٍحًكيميوي كيٍفره  "كقاؿ:  ـي الشٍَّرًعيُّ اٍلميخىاًلفي لًتىٍشرًيًع خى كىأىمَّا النّْظىا

اًث لىٍيسى ًٓتىاًلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كىدىٍعوىل أىفَّ تػىٍفًضيلى الذَّكىًر عىلىى اأٍلينٍػثىى يف اٍلًمَتى 
ـي اٍسًتوىاؤي٫تيىا يف اٍلًمَتىاًث. كىكىدىٍعوىل أىفَّ تػىعىدُّدى الزٍَّكجىاًت ظيٍلمه، كىأىفَّ  ، كىأىنػَّهيمىا يػىٍلزى بًًإٍنصىاؼو

ٍرأىًة، كىأىفَّ الرٍَّجمى كىاٍلقىٍطعى كى٨تىٍوى٫تيىا أىٍعمىاؿه كىٍحًشيَّةه الى يىسيوغي ًفٍعليهىا  ؽى ظيٍلمه لًٍلمى ٍنسىاًف، الطَّبلى بًاإٍلً
. ا النػٍَّوًع ًمنى النّْظىاـً يًف أىنٍػفيًس اٍلميٍجتىمىًع كىأىٍموىا٢تًًٍم كىأىٍعرىاًضًهٍم كىأىٍنسىأًًٍّم  كى٨تىٍوى ذىًلكى فػىتىٍحًكيمي ىىذى

مىاًء الًَّذم كىضىعىوي مىٍن كىعيقيو٢تًًٍم كىأىٍديىاهًنًٍم كيٍفره ًٓتىاًلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كى٘تىىرُّده عىلىى ًنظىاـً السَّ 
ًئقى   ..".خىلىقى ا٠تٍىبلى

 

نىةي أىٍكبػىري مً  -ُْ قاؿ أبو "، قاؿ ابن كثَت:[ُِٕ :البقرة]و ( نى اٍلقىٍتلً قاؿ تعاذل : )كىاٍلًفتػٍ
بيع بن أنس: الشرؾ أشد العالية ك٣تاىد كسعيد بن جبَت كعكرمة كاٟتسن كقتادة كالضحاؾ كالر 

 ".من القتل

إذا عرفت أف التحاكم إذل الطاغوت كفر، فقد ذكر "يماف بن سحماف : قاؿ الشيخ سل
نىةي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل{ كقاؿ: }كىاٍلًفتػٍنىةي  ا يف كتابو: أف الكفر أكرب من القتل، قاؿ تعاذل: }كىاٍلًفتػٍ

ة، حىت يذىبوا [كالفتنة ىي الكفر فلو اقتتلت البادية كاٟتاضر ُُٗأىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتًل{ ]البػىقىرىة: 
لكاف أىوف من أف ينصبوا يف األرض طاغوتان ٭تكم ٓتبلؼ شريعة اإلسبلـ، اليت بعث ّٔا 

 انتهى. "رسوؿ ا 
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قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى الى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى كىالى أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي كىالى )  قاؿ تعاذل  -ُٓ
 ،لىكيٍم ًدينيكيٍم كىرلى ًديًن (بىٍدَتيٍ كىالى أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي أىنىا عىاًبده مىا عى 

أٍف يقوؿ للكٌفار: دينكم الذم أنتم عليو  فأمر ا رسولو )قاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق : 
أنا برمء منو كديٍت الذم أنا عليو أنتم براء منو، كا١تراد التصريح ٢تم بأهٌنم على الكفر كأشٌل 

أٍف يقوؿ ذلك كال يكوف ميظهران لدينو  مء منهم كمن دينهم، فعلى من كاف ميتبعان للنيب بر 
با٢تجرة إذل  إاٌل بذلك، ك٢تذا ١تا عمل الصحابة بذلك، كآذاىم ا١تشركوف أمرىم رسوؿ ا 

انتهى ( اٟتبشة كلو كجد ٢تم رخصة يف السكوت عن ا١تشركُت ١تا أمرىم با٢تجرة إذل بلد الغربة
 (.ٕٔبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة ا١ترتدين كأىل اإلشراؾ ص )س

 

قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم  قاؿ تعاذل : ) -ُٔ
اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدنا  ًإنَّا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيمٍ  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ كىبىدى

 . [ْ:ا١تمتحنة](  حىىتَّ تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو كىٍحدىهي 

كىاىنا نكتة بديعة كىي أفَّ "الشيخ ٛتد بن عتيق يف كتابو )سبيل النجاة كالفكاؾ(: قاؿ 
؛ على الرباءة من األكثاف ا١تعبودة من دكف ا تعاذل قٌدـ الرباءة من ا١تشركُت العابدين غَت ا

ا ألفَّ األكؿ أىٌم من الثاشل، فإنّْو إٍف تربٌأ من األكثاف كدل يتربٌأ ٦تٌن عبدىا، ال يكوف آتيان 
فقٌدـ  ،اْلية{..اللَّوً  ديكفً  ًمن تىٍدعيوفى  كىمىا كىأىٍعتىزًليكيمٍ  }بالواجب عليو، كىذا كقولو تعاذل: 

 {اْلية …فلٌما اعتز٢تم كما يعبدكف من دكف ا}تزاؿ معبوداهتم ككذا قولو: اعتزا٢تم على اع
 ." اْلية{..اللَّوً  ديكفً  ًمن يػىٍعبيديكفى  كىمىا اٍعتػىزى٢تىيمٍ  فػىلىمَّا }كقولو: 

، كتأمل تقدصل العداكة على البغضاء، أم ظهر كباف {بدا} قاؿ رٛتو ا تعاذل : ) فقولو:ك 
انية، فإف اإلنساف قد يبغض ا١تشركُت كال يعاديهم فبل يكوف آتيان ألف األكذل أىم من الث

بالواجب عليو حىت ٖتصل منو العداكة كالبغضاء، كال بد أيضان من أف تكوف العداكة كالبغضاء 
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باديتُت ظاىرتُت بيٌنتُت. كاعلم أنو كإف كانت البغضاء متعلقة بالقلب، فإهنا ال تنفعو حىت 
اهتا، كال تكوف كذلك حىت تقًتف بالعداكة كا١تقاطعة، فحينئذ تكوف تظهر آثارىا كتتبُت عبلم

 .[من مواالة ا١ترتدين كأىل اإلشراؾسبيل النجاة كالفكاؾ ]العداكة كالبغضاء ظاىرتُت (أىػ. 

إًلىٍيًهٍم  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّكيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى  قاؿ تعاذل : )-ُٕ
بّْكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم بًاٍلمىوىدًَّة كىقىٍد كىفىريكا ٔتىا جىاءىكيٍم ًمنى اٟتٍىقّْ ٮتيٍرًجيوفى الرَّسيوؿى كىإًيَّاكيٍم أىٍف تػيٍؤًمنيوا بًاللًَّو رى 

ًبيًلي كىابًٍتغىاءى مىٍرضىايت تيًسرُّكفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىدًَّة كىأى  نىا أىٍعلىمي ٔتىا أىٍخفىٍيتيٍم كىمىا أىٍعلىٍنتيٍم خىرىٍجتيٍم ًجهىادنا يًف سى
اءن كىيػىٍبسيطيوا إًلىٍيكيٍم  ،كىمىٍن يػىٍفعىٍلوي ًمٍنكيٍم فػىقىٍد ضىلَّ سىوىاءى السًَّبيلً  ًإٍف يػىثٍػقىفيوكيٍم يىكيونيوا لىكيٍم أىٍعدى
ديكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة لىٍن  ،أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍلًسنىتػىهيٍم بًالسُّوًء كىكىدُّكا لىٍو تىٍكفيريكفى  تػىنػٍفىعىكيٍم أىٍرحىاميكيٍم كىالى أىٍكالى

 .[ّ- ُ:ا١تمتحنة](  يػىٍفًصلي بػىيػٍنىكيٍم كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته 

 ال بد في ىذه المسألة من التفريق بين ثالثة أمور:و  والبد ىنا من بيان معنى عداوة الكفار

ذا ال بد منو للمسلم، فوجود عداكة الكفر كأىلو يف قلبو فه األمر األول: وجود العداوة:
من مقتضيات اإلٯتاف، فإذا زاؿ كجود ىذه العداكة يف القلب فلم يبق ٢تا أثر مطلقنا فهذا من 
)التورل ا١تكفر( كىو ناقض من نواقض اإلٯتاف، كال ٯتكن انتفاء عداكة الكفر كأىلو يف القلب 

 بالكلية ككجود اإلٯتاف فيو.

فهذا من كاجبات التوحيد، كشركط استقامة اإلسبلـ، فإذا  ر الثاني: إظهار العداوة:األم
دل تظهر ىذه العداكة على اٞتوارح مع كجود أصلها يف القلب فقد تكوف كفران ، كقد تكوف من 
ا١تواالة الصغرل غَت ا١تكفرة )من ا١تعاصي(، كقد تكوف جائزة من باب )التقية( بشركطها، ككل 

 حاؿ صاحبها، كمكانو، كعذره.ىذا ْتسب 

كا١تقصود ّٔذا: تشريع )مودة الكفار( كتسويغها، كإلغاء  األمر الثالث: إلغاء العداوة:
)عداكهتم( ك )بغضهم( مطلقان، فهذا كفر كردة عن اإلسبلـ، بل ىو أعظم من انتفاء أصل 
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، كىذا كفر متعدم، مغَت لشرع ا ، مناقض العداء كالبغض يف القلب، ألف ذاؾ كفر الـز
 [ .يف )بياف ا١تثقفُت( من األباطيل ]التنكيل ٔتا للنصوص ا١تتواترة، ىادـ للكفر بالطاغوت.

كقاؿ أىل التفسَت أف اْليات ا١تتقدمة نزلت يف حاطب بن اِّب بلتعة كالقصة كما نقلها 
: أنىا كالزُّبَتي كا١تًقدادي ب البخارم قاؿ علي رضيى اي عنو:)بعثٍت رسوؿي اً  ن األسوًد، قاؿى

انطلقوا حىتَّ تىأتيوا ركضة خاخو فإفَّ ّٔا ظيعينة، كمىعىها كتابه فىخيذيكه ًمنها. فانطىلقنا تعادل بنا 
، فقالٍت ما مىعيى ًمن   ني بالظعينة فقلنا: أًخرجي الكتابى ا٠تيلي، حىتَّ انتىهينا إذل الركضًة، فإذا ٨تى

، فقيلنا لتيًخرًجنَّ الكتابى أك لني  ، فأخرىجىتيو ًمن عقاصها، فأتىينا بو رسوؿي اً كتابو لقينَّا الثيابى
  ربيىم ببعًض أمًر يشركُتى ًمٍن أىًل مكَّة، ٮتي

فإذا فيو: ًمٍن حاطًب بن أِّب بىلتىعةى إذل أنياسو ًمن ا١ت
: يا رسوؿى اً ال تىعجىل عىليَّ فقاؿى رسوؿي اً  رسوًؿ اً  ، إشلّْ  : يا حاطبي مىا ىذا؟ قاؿى

يهاجرينى ٢تم قىرابات 
كينتي إمرنا ملصقنا يف قريش، كدل أكٍنً مٍن أنفسها، ككافى مىٍن معكى ًمٍن ا١ت

ميوفى ّٔا أىلًيًهم كأموا٢ًتم، فأحبىبتي إذ فاتىٍت ذلكى ًمنى النَّسًب فيهم أٍف أٌٗتذى عندىم  ٔتكَّة، ٭تى
ادنا، كال ًرضنا بالكيفًر بعدى اإلسبلـ، فقاؿى رسوؿي يىدنا ٭تموفى ّٔا قىرابيت، كمىا فعلتي كيفرنا كال ارتدى 

: إنَّو قٍد شىًهدى  ينافق، قاؿى
اً: لقٍد صدىقكم. قاؿى عيمر: يا رسوؿ ا دىعٍت أضرٍب عينقى ىذا ا١ت

؛ اًعملوا ما ًشئتم فقٍد غىفرتي  بدرنا كما ييدريكى لىعلَّ اى أٍف يكوفى قٍد اطلع على أىًل بدرو فقاؿى
م  ، كًقصَّةى حاطًب بن أِّب بىلتىعةى لكم(  تىدؿُّ على أفَّ ميناصرةى الكيفَّاًر كميعاكنتىهم كميظاىرهتى

يًن؛  يسلمُتى كيفره كرًدَّةه عىًن الدّْ
ي ذلكى ًمٍن كجيوهو:على ا١ت   كيىتبُتَّ

ادنا كالً رضنا بالكيف األكَّؿ: ًر بعدى قوؿي حاطبو رضيى اي عنو: )مىا فىعلتي كيفرنا كال ارًتدى
يقرَّر عند الصَّحابًة 

(، فهذا يديؿُّ على أفَّ ا١ت أفَّ ميعاكنةى الكيفَّاًر  كًمنهم حاطبي  اإلسبلـً
يسلمُتى أنَّوً ردَّةه عن 

م على ا١ت م كميظاىرهتى يسلمُتى ٢تم، كميناصرهتى
كالتَّجسيسى ٢تم كإفشاءى أسراًر ا١ت
 ديًن اإلسبلـً ككيفره باً كرسولًًو.

قوؿي عمر بن ا٠تطَّاب رضيى اي عنو: )يا رسوؿى اً، دىعٍت أضربي عينقى ىذا  :الثَّاشل
يقرَّر عندى عمر بن ا٠تطَّاب 

نافًق(، كىذا يدؿ أف ا١ت
ي
يسلمُتى  ا١ت

أفَّ ميظاىرةى الكيفَّاًر على ا١ت
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لرسولًو كللميؤمنُتى كميعاكنتىهم كالتَّجسيسى ٢تم نفاؽه ككيفره ًكردَّةه عن ديًن اإلسبلـً كخيانةه ً ك 
 فليسى فيًو خىفاء. كذلكى ظاىره ًمن قوًؿ عمر بن ا٠تطَّاب 

ـي إنكاًر رسوًؿ اً  الثَّالث:  على عمر قوليو ىذا . عد

ظاىرًة يف  الرابع:
ي
يشركُتى دٍل يىكٍن ًمٍن ا١ت

إفَّ لفظى الكتاًب الذم بىعثىو حاطبي لنفرو ًمنى ا١ت
ي بن سبلـ" أفَّ لفظى الكتاًب: )أمَّا بعدي شيءو فقٍد ذىكىرى بعضي أىًل ا ىغازم كىىىوى يف "تىفًسَت ٭تى
١ت
جىاءىكم ًّتيشو كاللَّيل، يىسَتي كالسَّيًل، فواً لو جىاىءكم كىحدىه  يا مىعشرى قريشو فإفَّ رسوؿى اً 

السيهيليّْ ]فتح البارم: لنىصىرىهي اي كأ٧تىزى لىو كٍعدىه، فانظيركا ألنفيًسكم كالسَّبلـ(، كىذا حىكاهي 
ٕ/ُِٓ. ] 

ا٠تامس : أف حاطب كاف متؤال كما قاؿ ابن حجر: )كعيذري حاطبى مىا ذىكىره، فإنَّو صىنعى 
ضىرىرى فيًو( ]فتح البارم:   [.ّْٔ: ص ٖذلكى ميتأكّْالن أٍف ال ى

 عن حاطب بوحي من ا، السادس: كقد يكوف من الوحي أم عفا رسوؿ ا 

، : " ًإفَّ أينىاسنا كىانيوا يػيٍؤخىذيكفى بًالوىٍحًي يف عىٍهًد رىسيوًؿ اللًَّو  نى ا٠تىطَّاًب عيمىر بٍ قاؿ 
يػٍرنا، كىًإفَّ الوىٍحيى قىًد انٍػقىطىعى، كىًإ٪تَّىا نىٍأخيذيكيمي اْلفى ٔتىا ظىهىرى لىنىا ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم، فىمىٍن أىٍظهىرى لىنىا خى 

نىا ًمٍن سىرًيرىتًًو شىٍيءه اللَّوي ٭تيىاًسبيوي يًف سىرًيرىتًًو، كىمىٍن أىٍظهىرى لىنىا سيوءنا دلىٍ  أىًمنَّاهي، كىقػىرَّبٍػنىاهي، كىلىٍيسى إًلىيػٍ
: ًإفَّ سىرًيرىتىوي حىسىنىةه " ٍقوي، كىًإٍف قىاؿى  .ركاه البخارم .نىٍأمىٍنوي، كىدلٍى نيصىدّْ
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 ببهلل: اإلميبْاٌشوٓ اٌثبٔي ِٓ أسوبْ ال إٌٗ إال اهلل: 
 اإلٯتاف لغة: التصديق.

يزيد بطاعة الرٛتن كينق   باألركاف: قوؿ باللساف كتصديق باٞتناف كعمل اإلٯتافكشرعان 
 بالعصياف.

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  بػٍعيوفى شيٍعبىة فأفضلها: قىوؿ الى  :كىعىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ٯتىافي بضع كىسى " اإٍلً
 "ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. اإلٯتافأىٍدنىاىىا: ًإمىاطىةي اأٍلىذىل عىن الطَّرًيق كىاٟتٍىيىاءي شيٍعبىة من ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كى 

 قوؿ اللساف: قىوؿ الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي.

 : ًإمىاطىةي اأٍلىذىل عىن الطَّرًيق.-األركاف-كعمل اٞتوارح

اٟتٍىيىاءي.-اٞتناف-تصديق القلب  :ى

لو أف رجبل ادعى انو مؤمن بقلبو مث عمل أك قاؿ كفرا أك شركا ال ٬تزء كاحد عن اْلخر ف
 فإنو يوصف ٔتا عمل كقاؿ من الكفر أك اإلشراؾ.

يزيد بطاعة الرٛتن كينق  بالعصياف كىذا ٦تا ال شك فيو كبو صرح ا يف كتابو  كاإلٯتاف
الفارغة الصحابة كالسلف كدل ينكر ذلك إال أصحاب العقوؿ  كأخباركعليو تواترت السنة 

 كالقلوب الزائغة من الكرامٌية كا١ترجئة كا٠توارج،

اللعُت على ىذا  إبليسفعند الكرامٌية كا١ترجئة اإلٯتاف ال ينق ، كىذا بٌُت البطبلف، فإف 
مرتفعان كلذا لـز على  إٯتانويكوف يف نظرىم من ا١تؤمنُت فإنو ١تا كاف يف اٞتنة قبل السجود كاف 

 قو٢تم أال ينق ،

ذىب بعضو ذىب كلو، فمن عمل معصية يف  إذاارج أىلكهم ا فعندىم اإلٯتاف أما ا٠تو 
 نظرىم يكوف كافران،
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ـً اٍبني تػىٍيًميىةى يف كىٍصًفًهم: "كىا٠تٍىوىارًًج  ىيٍم أىكَّؿي مىٍن كىفَّرى اٍلميٍسًلًمُتى ييكىفّْري  كفى قىاؿى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى
ًذًه حىاؿي أىٍىًل اٍلًبدىًع بًالذُّنيوًب، كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالى  فىهيٍم يف ًبٍدعىًتًهٍم كىيىٍستىًحلُّوفى دىمىوي كىمىالىوي. كىىى

 .ِٕٗص ّيػىٍبتىًدعيوفى ًبٍدعىةن كىييكىفّْريكفى مىٍن خىالىفىهيٍم ًفيهىا". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ج

: "فػىييوًجبيوفى ٗتىًٍليدى فيسَّاًؽ أىٍىًل اٍلًملًَّة يف النَّ  ا قػىٍوؿي ٚتيٍهيوًر اٍلميٍعتىزًلىًة كىا٠تٍىوىارًًج  كىقىاؿى اًر كىىىذى
ًبًَت أىٍك الصًَّغًَت ًعٍندى بػىٍعًضًهٍم ". ٣تىٍميوعي اٍلفىتىاكىل ج ٍنًب اٍلكى  ُٗكىلىًكٍن ا٠تٍىوىارًًج  ييكىفّْريكفى بًالذَّ

 .ُُٓص

 

 عند أىل السنة والجماعة يزيد وينقص اإليمان

إهنا على الطريق ا١تستقيم فبل ىي تساىلت يف التكفَت كال لكن أىل السنة كاٞتماعة ف
 عطٌلت حكم رب العا١تُت قاؿ تعاذل فيهم:

اء عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكيٍم شىًهيدان  }كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطان لّْتىكيونيوٍا شيهىدى
 [.ُّْ:البقرة] .. {

يزيد كينق  قولو تعاذل: }ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي  فاإلٯتاكمن األدلة على أف 
ٍم يػىتػىوىكَّليوفى {  [.ِ:األنفاؿ] كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٯتىانان كىعىلىى رىًّّْٔ

اسى قىٍد ٚتىىعيوٍا لىكيٍم فىاٍخشىٍوىيٍم فػىزىادىىيٍم ًإٯتىانان كىقىاليواٍ كقاؿ: }الًَّذينى قىاؿى ٢تىيمي النَّاسي ًإفَّ النَّ 
 [.ُّٕ:آؿ عمراف] حىٍسبػينىا الٌلوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي {

ػًذًه ًإٯتىانان فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيواٍ   كقاؿ: }كىًإذىا مىا أينزًلىٍت سيورىةه فىًمنػٍهيم مَّن يػىقيوؿي أىيُّكيٍم زىادىٍتوي ىى
 ٍم {فػىزىادىتٍػهيٍم ًإٯتىانان كىىيٍم يىٍستىٍبًشريكفى، كىأىمَّا الًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىزىادىتٍػهيٍم رًٍجسنا إذلى رًٍجًسهً 

 .[ُِٓ -ُِْ:التوبة]
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ٍم كىلًلًَّو جينيودي كقاؿ: }ىيوى الًَّذم أىنزىؿى السًَّكينىةى يف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنُتى لًيػىٍزدىاديكا ًإٯتىانان مَّعى ًإٯتىاهنًً 
 [.ْ:الفتح] السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىكىافى اللَّوي عىًليمان حىًكيمان {

نىةن لّْلًَّذينى كىفىريكا تػىهيٍم ًإالَّ ًفتػٍ ًئكىةن كىمىا جىعىٍلنىا ًعدَّ  كقاؿ: }كىمىا جىعىٍلنىا أىٍصحىابى النَّاًر ًإالَّ مىبلى
 [.ُّ:ا١تدثر] ًكتىابى كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإٯتىانان .. {لًيىٍستػىٍيًقنى الًَّذينى أيكتيوا الٍ 

 : : كىٍيفى أىٍنتى يىا حىٍنظىلىةي؟ قػيٍلتي : لىًقيىًٍت أىبيو بكر فػىقىاؿى كىعىن حىٍنظىلىة بن الرٌبيع األسيدم قىاؿى
: نىكيوفي ًعٍندى  ؟ قػيٍلتي : سيٍبحىافى اللًَّو مىا تػىقيوؿي ييذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنًَّة   رىسيوًؿ اللًَّو نىافىقى حىٍنظىلىةي قىاؿى

أىنَّا رىٍأمي عىٍُتو فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو  دى كىالضَّيػٍعىاًت نىًسينىا   كى عىافىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى
ا فىاٍنطى  ٍلنىا عىلىى رىسيوًؿ كثَتا قىاؿى أىبيو بكر: فو ا إًنَّا لىنػىٍلقىى ًمٍثلى ىىذى لىٍقتي أىنىا كىأىبيو بىٍكرو حىىتَّ دىخى

: نىافىقى حىٍنظىلىةي يىا رىسيوؿى اللَّوي قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  اللًَّو  ؟: »فػىقيٍلتي : يىا رىسيوؿى « كىمىا ذىاؾى قػيٍلتي
عىٍُتو فىًإذىا خىرىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًدؾى عىافىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى  اللًَّو نىكيوفي ًعٍندىؾى تيذىكّْرينىا بًالنَّاًر كىاٞتٍىنًَّة كىأىنَّا رىٍأمى 
دى كىالضَّيػٍعىاًت نىًسينىا كىًثَتنا فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  الًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو تىديكميوفى عىلىى مىا : »كىاأٍلىٍكالى
ًئكىةي  عىلىى فػيريًشكيٍم كىيف طيريًقكيٍم كىلىًكٍن يىا حىٍنظىلىةي  تىكيونيوفى ًعٍنًدم كىيًف الذٍّْكًر لىصىافىحىٍتكيمي اٍلمىبلى

ث مىرَّات. رىكىاهي ميسلم« سىاعىةه كىسىاعىةه   ثىبلى

." ٯتىافي يىزًيدي كىيػىنػٍقي ي  كركم عن اِّب ىريرة أنو قاؿ: " اإٍلً

 : " ىىليمُّوا نػىٍزدىٍد إٯتىاننا ".ألصحابويقوؿ  ككاف عمر 

ألحاديث كاْلثار اليت ال ٖتصى إال بكلفو، فكن مع أىل كغَت ذلك الكثَت من اْليات كا
 السنة كاٞتماعة كاحذر من سلوؾ طريق ا٠توارج كا١ترجئة فتهلك.
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 ستة: اإليمانوأركان 

ٌلًو قاؿ تعاذل: }لٍَّيسى اٍلربَّ أىف تػيوىلُّوٍا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىػًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آمىنى بًال
تعاذل: }ًإنَّا كيلَّ شىٍيءو  [، كقاؿُٕٕ:البقرة] كىاٍليػىٍوـً اْلًخًر كىاٍلمىآلًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيُّْتى{

لىٍقنىاهي بًقىدىرو{ ]القمر:   .[ْٗخى

: فىأىٍخربٍشل للنيب  ١تا قاؿ جربيل  ،كقد جاء ذكرىا يف حديث عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب 
ٯتىافً  : عىًن اإٍلً ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقىدىًر خىٍَتًًه ». قىاؿى ًئكى أىٍف تػيٍؤًمنى بًاللًَّو كىمىبلى
 .متفق عليو« كىشىرّْهً 

 فأول تلك األركان: اإليمان باهلل:

ربوبية( كأف وىية( كأنو ىو الرب ا٠تالق )توحيد اللكيتضمن اإلٯتاف بأنو ىو اإللو )توحيد األ
 لو األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى، كيتضمن اإلٯتاف بوجوده سبحانو كتعاذل.

 

 :ولقد دل النقل والعقل والفطرة والحس على وجوده سبحانو تعالى

 أما داللة الفطرة: 

كل شيء يف الكوف دليل ناطق بوجود ا تعاذل كصفاتو العظمى كأٝتائو اٟتسٌت ككل 
مىا  : "ٯتاف با ا٠تالق من غَت سبق تفكَت أك تعلم، قاؿ رسوؿ ا ٥تلوؽ قد فطر على اإل

 .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً " ًمٍن مىٍوليودو ًإالَّ ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبػىوىاهي يػيهىوّْدىانًًو أىٍك يػينىصّْرىانًًو أىٍك ٯتيىجّْسىانًوً 
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 أما داللة العقل: 

بد ٢تا من خالق أكجدىا، إذ ال ٯتكن أف توجد فؤلف ىذا الكوف كتلك ا١تخلوقات ال
 نفسها بنفسها كتدير شؤكهنا بنفسها من غَت مدبر،

كرحم ا ابا حنيفة إذ كاف سيفا على الدىرية، ككانوا ينتهزكف الفرصة ليقتلوه، فبينما 
ىويوما يف مسجده قاعد إذ ىجم عليو ٚتاعة بسيوؼ مسلولة، ك٫توا بقتلو، فقاؿ ٢تم: 

عن مسألة مث افعلوا ما شئتم" فقالوا لو: ىات، فقاؿ: "ما تقولوف يف رجل يقوؿ  "أجيبوشل
لكم: إشل رأيت سفينة مشحونة باألٛتاؿ ٦تلوءة من األثقاؿ كقد احتوشها يف ٞتة البحر أمواج 
متبلطمة، كرياح ٥تتلفة، كىي من بينها ٕترم مستوية ليس ٢تا مبلح ٬تريها، كال متعهد 

ك يف العقل؟ قالوا: ىذا شيء ال يقبلو العقل، فقاؿ أبوحنيفة: "يا يدفعها. ىل ٬توز ذل
سبحاف ا"! إذا دل ٬تز يف العقل سفينة ٕترم يف البحر مستوية من غَت متعهد كال ٣تر 
فكيف ٬توز قياـ ىذه الدنيا على اختبلؼ أحوا٢تا، كسعة أطرافها، كتباين أكنافها من غَت 

 "صدقت" كأغمدكا سيوفهم كتابوا. صانع كحافظ؟ فبكوا ٚتيعا كقالوا:

ملحد يريد أف ينشر عقيدة اإلٟتاد بُت طبلبو فقاؿ ٢تم يومان ككاف ٯتسك  أستاذكىذا 
 تفاحة بيده: ىل تركف ىذه التفاحة؟ قالوا: نعم. قاؿ: إذف التفاحة موجودة.

 القلم؟ قالوا: نعم. قاؿ: إذف القلم موجود. امث قاؿ: ىل تركف ىذ

 ا؟ قالوا: ال. قاؿ: إذف ا غَت موجود.مث قاؿ: ىل تركف 

: ال. فقاؿ األستاذفرد عليو طفل فطرتو سليمة قاؿ: يا أستاذ ىل ترل عقلك؟ قاؿ 
 الطالب النبيو: إذان أنت يا أستاذ ٣تنوف.

كاألمثلة يف ذلك تطوؿ لكن العربة أف نؤمن بأف ا موجود متصرؼ بأمور عباده قادر أف 
 .يقوؿ للشيء كن فيكوف
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 أما داللة الحس:

سيًئل الشافعي رٛتو ا: ما الدليل على كجود ا؟ فقاؿ: "كرقة الفرصاد )التوت( طعمها 
كلوهنا كر٭تها كطبعها كاحد عندكم، قالوا نعم، قاؿ: فتأكلها دكدة القز فيخرج منها العسل، 

الذم جعل ىذه  كالشاة فيخرج منها البعر، كتأكلها الظباء، فينعقد يف نوافحها ا١تسك، فمن
األشياء كذلك مع أف الطبع كاحد؟ " فاستحسنوا منو ذلك كأسلموا على يده كىم سبعة 

 عشر. 

كسئل اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو ا عن ذلك فقاؿ: "ىا ىنا حصن حصُت أملس، ليس 
كذلك إذ انصدع جداره  لو باب كال منفذ ظاىره كالفضة البيضاء، كباطنو كاإلبريز، فبينما ىو

شكل حسن كصوت مليح )يعٍت البيضة إذا خرج منها  فخرج منو حيواف ٝتيع بصَت ذك
 . ٗٓص  ُالفرخ( تفسَت ابن كثَت جػ

عن الدليل على كجود ا تعاذل فقاؿ: البعرة تدؿ على البعَت، كالركثة  إعراِّبكسئل  -
ت فجاج، تدؿ على اٟتمَت، كآثار األقداـ تدؿ على ا١تسَت، فسماء ذات أبراج، كأرض ذا

 .!كْتار ذات أمواج، تدؿ على الصانع اٟتليم العليم القدير؟

 قاؿ الشاعر:

 أـ كيف ٬تحده اٞتاحد  فوا عجبان كيف يعصى اإللو 

 كتسكينة  أبدان   شاىد  ك   يف   كل   ٖتريػػػػػػػػػكػػػة

 تدؿ   على  أنو  كاحد  كيف  كل  شيء  لو    آيػػػػػػػة
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 أما داللة الشرع:

جميع الكتب السماكية كيف مقدمتها القرآف الكرصل أثبتت ذلك كأخربت بو، كبو جاء ف
كاخربكا بأف ا موجود مستوو عىلىى عىٍرًشًو اٍسًتوىاءىان يىًليقي  ٚتيع الرسل كاألنبياء كخا٘تهم ٤تمد 

ًٍثيلو كىالى تػىٍعًطيلو  لًًو ًمٍن غىٍَتً تىٍكًييفو كىالى تىٍشًبيوو كىالى ٘تى ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي "  ًّتىبلى  لىٍيسى كى
 " متصرؼ بأمور عباده ال يعجزه أحد، دلىٍ يىًلٍد كىدلٍى ييولىٍد، كىدلٍى يىكين لَّوي كيفيوان أىحىد.

ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخًتبلىًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهى  اًر قاؿ تعاذل يف القراف الكرصل: }ًإفَّ يف خى
األٍرضى  كىاٍلفيٍلًك الَّيًت ٕتىٍرًم يف اٍلبىٍحًر ٔتىا يىنفىعي النَّاسى كىمىا أىنزىؿى اي ًمنى السَّمىاًء ًمن مَّاء فىأىٍحيىا بًوً 
كىاألىٍرًض بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمن كيلّْ دىآبَّةو كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًّْر بػىٍُتى السَّمىاء 

. فالسماء قائمة بغَت عمد نراىا، كالنجـو دائرة يف [ُْٔالبقرة:]ْليىاتو لّْقىٍوـو يػىٍعًقليوفى{ 
أفبلكها، كالكواكب منتظمة حوؿ مشوسها، ككل ٧تم يف فلك يسَت ال يعدكه، كالسحاب 

 ا١تسخر بُت السماء كاألرض، كل ذلك أليس لو من يديره كيدبر أمره؟!

نسىافي ًممَّ خيًلقى كقاؿ تعاذل: }فػى  ٮتىٍريجي ًمن بػىٍُتً الصٍُّلًب  ،خيًلقى ًمن مَّاء دىاًفقو  ،ٍليىنظيًر اإٍلً
 [.ٕ- ٓ:الطارؽ]كىالتػَّرىاًئًب{ 

لىةو مّْن ًطُتو  كقاؿ: نسىافى ًمن سيبلى لىٍقنىا اإٍلً مثيَّ  ،مثيَّ جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن يف قػىرىارو مًَّكُتو  ،}كىلىقىٍد خى
لىٍقنىا النُّ  مان مثيَّ خى ـى ٟتٍى ٍطفىةى عىلىقىةن فىخىلىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخىلىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامان فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا

ٍلقان آخىرى فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ا٠تٍىالًًقُتى {  ٍأنىاهي خى  .[ُْ- ُِ:ا١تؤمنوف]أىنشى

نسىافي مىا غىرَّؾى بً  يف أىمّْ  ،الًَّذم خىلىقىكى فىسىوَّاؾى فػىعىدىلىكى  ،رىبّْكى اٍلكىًرصلً كقاؿ: }يىا أىيػُّهىا اإٍلً
 }  .[ٖ-ٔ:اإلنفطار]صيورىةو مَّا شىاء رىكَّبىكى

كلقد جعلت داللة الشرع بعد الفطرة كاٟتس كالعقل لينظر القارئ فضل رٛتة ا بنا فمع 
ح لنا أمور ديننا فيعلم أف داللة الفطرة كاٟتس كالعقل على كجوده أرسل لنا من ينبهنا كيوض

 ا كاف بعباده لطيفان خبَتان.
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وىنا يتسنى لي أن أنقل لك بعض الحقائق العلمية الكونية التي ذكرىا علماء الفلك، 
 قالوا:

كانت قشرة األرض أٝتك ٦تا ىي عليو ٔتقدار بضعة أقداـ المت  ثاشل أكسيد  لو – ُ
 .الكربوف كاألككسجُت ك١تا أمكن كجود اٟتياة

عليو فإف بعض الشهب اليت ٖتًتؽ با١تبليُت كل  كاف ا٢تواء أقل ارتفاعا ٦تا ىو كلو – ِ
، ككاف يف إمكاهنا أف تشعل  يـو يف ا٢تواء ا٠تارجي كانت تضرب يف ٚتيع أجزاء الكرة األرضية

 .لبلحًتاؽقابل  ءكل شي

ت ٔتقدار أهنا زاد أف مشسنا أعطت نصف إشعاعها اٟتارل لكنا ٕتمدنا، كلو كلو – ّ
 النصف لكنا رمادا منذ زمن بعيد.

( عشرين ألف ميل بدال من بعده اٟتارل لكاف ََََِكاف قمرنا يبعد عنا ) كلو – ْ
 ا١تد يبلغ من القوة ْتيث أف ٚتيع األرض تغمر مرتُت يف اليـو ٔتاء متدفق يويح اٞتباؿ نفسها.

إف ٚتيع ا١تواد القابلة % فُِ% من ا٢تواء بدال من ٓكاف األككسجُت بنسبة  كلو – ٓ
لبلحًتاؽ يف العادل تصبح عرضة لبلشتعاؿ لدرجة أف شرارة يف الربؽ تصيب شجرة ال بد أف 

 تلتهب الغابة كلها.

 % لتعذر أف يكوف التمدف اإلنساشل على ما ىوَُكانت نسبة األككسجُت  كلو – ٔ
.  عليو اليـو

يها. كلوال الرياح كالبحار كلوال ا١تطر لكانت األرض صحراء ال تقـو حياة عل - ٕ
كايطات ١تا كانت حياة. كلوال أف ا١تاء يتبخر بشكل ٮتالف تبخر ا١تلح ١تا كانت حياة. كلوال 

 أف البخار أخف من ا٢تواء ١تا كنت حياة.



 
 

359 

كانت االلكًتكنات ملتصقة بالربكتونات داخل الذرة، كالذرات ملتصقة ببعضها  كلو – ٖ
 اإلنسافجم البيضة، فأين ٯتكن أف يكوف الكرة األرضية ْت ْتيث تنعدـ الفراغات لكانت

 كغَته؟

كانت العناصر ال تتحد مع بعضها ١تا أمكن كجود تراب كال ماء كال شجر كال  كلو – ٗ
 حيواف كال نبات.

 كلوال اٞتباؿ لتناثرت األرض، ك١تا كاف ٢تا مثل ىذه القشرة الصاٟتة للحياة، - َُ

و ٔتيزاف كحكمة كتقدير كعلم شامل أـ حدث بالصدفة فقل رل بربك ىل حدث ذلك كل
 كتطور بالصدفة كبقي بالصدفة؟؟؟ تعاذل ا عما يقوؿ ا١تفًتكف علوا كبَتا.
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 ثانياً: اإليمان بالمالئكة:

فنعتقد اعتقادان جازمان بأهنم موجودكف، كبأهنم مكرموف،أف ا خلقهم من نور، كأهنم ال 
م، كيفعلوف ما يؤمركف، كبأهنم قادركف على التشكل باألشكاؿ اٟتسنة يعصوف ا ما أمرى

ا١تختلفة. كال يوصفوف باألنوثة: فمن قاؿ إهنم إناث كفر، كنؤمن أف عددىم كبَت ال ٭تصيهم 
 إال ا،

 ويتضمن اإليمان بهم أربعة أمور:

 اإلٯتاف بوجودىم. -ُ
 مالك..اإلٯتاف ٔتا علمنا من أٝتائهم كجربيل كميكاؿ كرضواف ك  -ِ
أيًذفى رل أىٍف أيحىدّْثى عىٍن مىلىكو ًمٍن : »اإلٯتاف ٔتا علمنا من صفاهتم قاؿ رىسيوًؿ اللًَّو  -ّ

ٍبًعًمائىًة عىاـو  ًة اللًَّو ًمٍن ٛتىىلىًة اٍلعىٍرًش أىفَّ مىا بػىٍُتى شحمة أيذينػىٍيًو ًإذلى عىاتًقىٍيًو مىًسَتىةي سى ًئكى رىكىاهي « . مىبلى
 أىبيو دىاكيد.
. ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. ًجرٍبًيلى  النيب  كرأل  لىوي ًستًُّمائىًة جىنىاحو

عى رىسيوؿى اللًَّو  اًبرو أىنَّوي ٝتًى ٍعتي  كىعىٍن جى نىا أىنىا أىٍمًشي ٝتًى : " فػىبػىيػٍ ٭تيىدّْثي عىٍن فػىتػٍرىًة اٍلوىٍحًي قىاؿى
ًذم جىاءىشل ًْتًرىاءو قىاًعده عىلىى كيٍرًسيٍّ بػىٍُتى السَّمىاًء صىٍوتنا ًمنى السَّمىاًء فػىرىفػىٍعتي بىصىرًم فىًإذىا اٍلمىلىكي الَّ 

: زىمّْليوشل زىمّْليوشل فىأٍنزؿ  كىاأٍلىٍرًض فىجيًئٍثتي ًمٍنوي ريٍعبنا حىىتَّ ىىوىٍيتي ًإذلى األرًض فجئتي أىىًلي فقلتي
. قيٍم فىأىٍنًذٍر كىرىبَّكى  ثػّْري : ]يىا أيُّها اٍلميدَّ بػٍّْر. كىثًيىابىكى فىطىهٍّْر. كىالرجز فاىجر[ مثَّ ٛتي اللَّوي تػىعىاذلى فىكى

 اٍلوىٍحي كتتابع ". ميتَّفق عىلىٍيوً 

اإلٯتاف ٔتا علمنا من أفعا٢تم: فمنهم ٛتلة العرش كمنهم رسل الوحي، كمنهم الكتبة،  -ْ
ار، كمنهم كاٟتفظة، كا١توكلوف بقبض األركاح، كا١توكلوف باألرزاؽ، كا١توكلوف باٞتنة كا١توكلوف بالن

 القائماف بالسؤاؿ يف القرب.
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 ثالثاً: اإليمان بالكتب:

 ويتضمن اإليمان بالكتب:

 اإلٯتاف بأف ا أنزؿ تلك الكتب من عنده. -ُ
، ، كالتوراة على موسى اإلٯتاف ٔتا علمنا منها: فالقراف أنزؿ على ٤تمد  -ِ

كموسى عليهما ، كالصحف على ابراىيم ، كالزبور على داكد كاإل٧تيل على عيسى 
 السبلـ.
نصدؽ كنؤمن ٔتا جاء يف القرآف الكرصل كنؤمن ٔتا دل ٭ترؼ ٦تا جاء بالكتب السابقة  -ّ

 كأخربنا ّٔا القرآف أك السنة.
نؤمن بأف القرآف نسخ ٚتيع الكتب السماكية السابقة ٢تا كلها، كأف علينا أف نعمل  -ْ

 كم أـ دل نفهمها.ٔتا جاء بو كنرضى بو كنسلم سواء فهمنا اٟتكمة من ذلك اٟت
 

 رابعاً: اإليمان بالرسل:

فنؤمن أف ا سبحانو كتعاذل، أرسل رسبل مبشرين بثوابو، كمنذرين بعقابو، قاموا بتبليغ ما 
أمركا بو على خَت كجو، كأف االقتداء ّٔم كاجب، كأنو ىو طريق النجاة من غضب الو كعذابو،  

 عجزات الدالة على صدقهم.كما يؤمن بأهنم مؤيدكف من عند ا تعاذل با١ت

 ك٬تب اإلٯتاف إٚتاال ّتميع أنبياء ا كرسولو قاؿ تعاذل:

كقاؿ تعاذل: }كىريسيبلن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمن قػىٍبلي كىريسيبلن دلٍَّ نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكىلَّمى اي 
لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اً حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل  ( رُّسيبلن مُّبىشّْرًينى كىمينًذرًينى ُْٔميوسىى تىٍكًليمان )

 .ُٓٔ - ُْٔكىكىافى اي عىزًيزان حىًكيمان{ النساء: 
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ك٬تب اإلٯتاف تفصيبل با١ترسلُت الذين كرد ذكرىم يف القرآف الكرصل، كعددىم ٜتسة 
 كعشركف، كىم حسب ترتيب كجودىم:

- يوسف-يعقوب-إسحاؽ-إٝتاعيل-لوط-يمإبراى-صاحل-ىود-نوح-إدريس-آدـ)
( ٤تمد.-عيسى-٭تِت-زكريا-اليسع-إلياس-سليماف-داكد-يونس-ىاركف-موسى- شعيب

 عليهم الصبلة كالسبلـ كعد أكثر ا١تفسرين منهم )ذا الكفل(،

 ،كآخرىم ٤تمد  كأف أكؿ الرسل نوح 

ةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكاٍ الٌلوى كىاٍجتىًنبيواٍ كال ٗتلو أمة من رسوؿ، قاؿ تعاذل: }كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يف كيلّْ أيمَّ 
 [.ّٔ:النحل] الطَّاغيوتى {

ٍلنىاؾى بًاٟتٍىقّْ بىًشَتان كىنىًذيران كىًإف مٍّْن أيمَّةو ًإالَّ خبلى ًفيهىا نىًذيره {  .[ِْ:فاطر] كقاؿ: }ًإنَّا أىٍرسى

ٯتوتوف كإف الفرؽ بيننا كنؤمن أهنم بشر مثلنا يأكلوف الطعاـ كيشربوف ا١تاء كيناموف ك 
 كبينهم أف ا اصطفاىم كأكحى إليهم بوحي من عنده،

أف يقوؿ : }قيٍل ًإ٪تَّىا أىنىا بىشىره مّْثٍػليكيٍم ييوحىى ًإرلىَّ أى٪تَّىا ًإ٢تىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده  قاؿ تعاذل مد 
 ،[َُُ:الكهف] الى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبًّْو أىحىدان {فىمىن كىافى يػىٍرجيو لًقىاء رىبًّْو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًٟتان كى 

 كنؤمن ٔتا جاء عنهم من أخبار يف الكتاب أك السنة.

ك٨تبهم كنثٍت عليهم كال نفرؽ بينهم فهم أفضل ا٠تلق عند ا اختصهم من بُت البشر 
 كا٘تنهم على رسالتو، 

نىا كى  مىا أينزًؿى ًإذلى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍٝتىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى }قيوليوٍا آمىنَّا بًالٌلًو كىمىا أينزًؿى ًإلىيػٍ
ٍم الى نػيفىرّْؽي بػىٍُتى أىحىدو مّْنػٍهيٍم كى  ٨تىٍني لىوي كىاألٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكيتى النًَّبيُّوفى ًمن رًَّّّْٔ

ًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَّاًس ًإفَّ اللَّوى  كقاؿ تعاذل: }اللَّوي  ،[ُّٔ:البقرة] ميٍسًلميوفى { يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلى
يعه بىًصَته{   . [ٕٓاٟتج: ]ٝتًى
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 خامساً: اإليمان باليوم اآلخر:

 كىو يـو القيامة: كأكلو من ا١توت ٟتديث ىانئ موذل عثماف بن عفاف قاؿ: كاف عثماف 
  كر اٞتنة كالنار فبل تبكي، كتذكر إذا كقف على قرب بكى حىت يبل ٟتيتو فقيل لو: أتذ

يقوؿ: "القرب أكؿ منزؿ من منازؿ اْلخرة فإف ٧تا منو  القرب كتبكي؟ قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا 
 فما بعده أيسر منو كإف دل ينج منو فما بعده أشد منو" أخرجو الًتمذم  

ل الساعة قاؿ تعاذل: }يسألك الناس عن الساعة، قل إ٪تا علمها عند ا، كما يدريك لع 
 [.ّٔتكوف قريبان{ ]األحزاب: 

 يقوؿ: "ٜتس ال يعلمهن إال ا عز كجل". كعن بريدة قاؿ: ٝتعت النيب 

}إف ا عنده علم الساعة، كينزؿ الغيث كيعلم ما يف األرحاـ، كما تدرم نفسه ماذا 
 [.ّْتكسب غدان كما تدرم نفس بأم أرض ٘توت{ ]لقماف: 

 أخرجو أٛتد بسند صحيح.

 باليوم اآلخر أمور منها: نتضمن اإليماوي

 اإلٯتاف بالبعث كالنشور كأف ا يبعث من يف القبور. -ُ
اإلٯتاف باٟتساب كاٞتزاء، }فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خىٍَتان يػىرىهي، كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو  -ِ

 .[ٖ – ٕالزلزلة] شىرٌان يػىرىهي {
 ا١تصَت األبدم للخلق. اإلٯتاف باٞتنة كالنار كأهنما -ّ
 اإلٯتاف بعبلمات الساعة صغرل كالعبلمات كربل. -ْ
 كيلحق باالٯتاف باليـو اْلخر اإلٯتاف بفتنة القرب كعذابو كنعيمو. -ٓ

 كسيأيت تفصيل ذلك إف شاء ا بعد االنتهاء من أركاف االٯتاف إف شاء ا.
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 سادساً: اإليمان بالقدر خيره وشره:

وقات حسبما سبق بو علمو كاقتضت حكمتو، كأف ا كتب مقادير كىو تقدير ا للمخل
 العباد يف اللوح افوظ قبل خلق السموات كاألرض كاألنفس بزمن.

كنؤمن أف علم ا تعاذل أحاط بكل شيء، كحسب علمو كتب كل شيء، فهو يعلم ما  
 كاف كما يكوف كما سيكوف كما دل يكن لو كاف كيف يكوف، 

مىا يػىٍعزيبي عىن رَّبّْكى ًمن مّْثٍػقىاًؿ ذىرَّةو يف األىٍرًض كىالى يًف السَّمىاء كىالى أىٍصغىرى ًمن قاؿ تعاذل: } كى 
 .[ُٔ:يونس]ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى ًإالَّ يف ًكتىابو مًُّبُتو{ 

 

 كنؤمن أف ٚتيع العباد ٖتت مشيئة ا،

قاؿ تعاذل: }كىقيًل اٟتٍىقُّ ًمن  كنؤمن أننا مسَتكف يف بعض أمورنا ك٥تَتين يف بعضها اْلخر،
 [.ِٗ:الكهف] رَّبّْكيٍم فىمىن شىاء فػىٍليػيٍؤًمن كىمىن شىاء فػىٍليىٍكفيٍر ..{

كىذا ال يقتضي ترؾ األسباب بل ٨تن مأموركف باألخذ باالسباب، فنأخذ باالسباب 
 ككأهنا كل شيء مث نتوكل على رب األسباب ككأهنا ال شيء،

: ))عجبا ن ا٠تَت الذم قٌدره ا علينا كما قاؿ ا١تصطفى كأف كل ما ٭تصل لنا ىو م
يػٍرنا لىوي  يػٍره كىلىٍيسى ذىًلكى أًلىحىدو ًإالَّ لًٍلميٍؤًمًن ًإٍف أىصىابػىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى فىكىافى خى كىًإٍف ألمر اٍلميؤمن كيلو خى

يػٍرنا لىوي(( رىكىاهي ميسلم.  أىصىابػىٍتوي ضىرَّاءي صىبػىرى فىكىافى خى

رٔتا أصابك ا بشيء تكرىو كىو خَت لك كما قاؿ: }كىعىسىى أىف تىٍكرىىيوٍا شىٍيئان كىىيوى كل
ٍيئان كىىيوى شىرّّ لَّكيٍم كىالٌلوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى { بُّواٍ شى يػٍره لَّكيٍم كىعىسىى أىف ٖتًي  ،[ُِٔ:البقرة] خى

 ت كاألنفس بزمن،كأف ا كتب ا١تصائب قبل خلق األرض كالسموا
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مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو يًف اأٍلىٍرًض كىالى يًف أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ يًف ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ﴿قاؿ تعاذل: 
وي الى للَّ نػىبػٍرىأىىىا ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسَته، ًلكىٍي الى تىٍأسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىالى تػىٍفرىحيوا ٔتىا آىتىاكيٍم كىا

بُّ كيلَّ ٥تيٍتىاؿو فىخيورو   [.ِِ،ِّ]اٟتديد:﴾٭تًي

أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ﴿كأف ما أصاب اإلنساف ٦تا كسبت يداه قاؿ تعاذل: 
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قى  ]آؿ ﴾ًديره ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىسلَّ ىىذى

 [.ُٓٔعمراف:

 ،َّكقاؿ: }كىمىا أىصىابىكيم مّْن مًُّصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىن كىًثَتو {الشورل

كلكن تلك ا١تصائب ال تصيب اإلنساف إال بإذف ا تعاؿ، قاؿ تعاذل: }مىا أىصىابى ًمن 
 ،[ُُ:التغابن] بًاللًَّو يػىٍهًد قػىٍلبىوي كىاللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه {مًُّصيبىةو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كىمىن يػيٍؤًمن 

كىبىشًّْر الصَّاًبرًينى، ﴿فإياؾ كاٞتزع فإ٪تا الصرب عند الصدمة األكذل فبل يفوتٌنك قولو تعاذل: 
ٍم كىرىٍٛتىةه الًَّذينى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإنَّا لًلًَّو كىًإنَّا ًإلىٍيًو رىاًجعي  وفى، أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىًّّْٔ

 [.ُٓٓ]البقرة:﴾كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍهتىديكفى 

 فليكن لساف حالك: اللهم أجرشل يف مصيبيت كأخلف رل خَتان منها، 

كال ىم  -أم تعب–كيف اٟتديث ا١تتفق عليو: )) ما يصيب ا١تؤمن من نصب كال كصب 
 حىت الشوكة يشاكها إال كٌفر ا ّٔا من خطاياه((. كال حزف كال غم
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 فصً يف روش ادلٛث ٚشذتٗ
فتذكر يا صاحيب سجنك يف قربؾ، غرفة صغَتة مظلمة ما جاكزت طولك غَت موسدة كال 
٦تهدة ٭تيط ّٔا الًتاب من كل جانب ٯتبلؤىا الوحشة كالظبلـ ليس فيها أـ حنوف كال أب 

 ك الليارل كاألياـ الطواؿ كيكوف الليل كالنهار عندؾ سواء.شفيق كال أخ ٛتيم، ٘تر علي

ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً قاؿ تعاذل: ﴿ ، كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبّْكى ذيك اٞتٍىبلى ﴾ ]الرٛتن: كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو
ِٕ،ِٔ،] 

 [،ٖٕ﴾ ]النساء: ةو أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ييٍدرًكيكيمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كيٍنتيٍم يف بػيريكجو ميشىيَّدى كقاؿ: ﴿

يف جنازة رجل من األنصار ، فانتهينا  كعن الرباء بن عازب قاؿ: خرجنا مع رسوؿ الٌلو 
كجلسنا حولو كأ٪تا على رءيكسنا الطَت، كيف يده  إذل القرب ك١تَّا يػيٍلحىٍد، فجلس رسوؿ الٌلو 

رب" مرتُت أك ثبلثان ، عود ينكت بو يف األرض، فرفع رأسو فقاؿ: "استعيذكا بالٌلو من عذاب الق
مث قاؿ: "كإنو ليسمع خفق نعا٢تم إذا كٌلوا مدبرين ]حُت يقاؿ[ لو: يا ىذا، من ربك كما 
دينك كمن نبيك؟" قاؿ: "كيأتيو ملكاف فيجلسانو، فيقوالف لو: من ربك؟ فيقوؿ: رِّب الٌلو، 

لذم بعث فيكم؟" فيقوالف لو: ما دينك؟ فيقوؿ: ديٍت اإًلسبلـ، فيقوالف لو: ما ىذا الرجل ا
فيقوالف: كما يدريك؟ فيقوؿ: قرأت كتاب الٌلو فآمنت بو  قاؿ: "فيقوؿ: ىو رسوؿ الٌلو 

كصدقت" زاد يف حديث جرير "فذلك قوؿ الٌلو تعاذل: ﴿ يػيثىبّْتي اللَّوي الًَّذينى آىمىنيوا بًاٍلقىٍوًؿ 
نٍػيىا كىيًف اٍْلىًخرىًة ﴾. مث ق اؿ: "فينادم منادو من السماء: إف قد صدؽ الثَّاًبًت يًف اٟتٍىيىاًة الدُّ

عبدم، فافرشوه من اٞتنة كألبسوه من اٞتنة، كافتحوا لو بابان إذل اٞتنة" قاؿ: "فيأتيو من ركحها 
كطيبها" قاؿ: "كيفتح لو فيها مدَّ بصره" قاؿ: "كإفَّ الكافر" فذكر موتو قاؿ: "كتعاد ركحو يف 

و: من ربك؟ فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدرم، فيقوالف جسده، كيأتيو ملكاف فيجلسانو فيقوالف ل
لو: ما دينك؟ فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدرم، فيقوالف: ما ىذا الرجل الذم بعث فيكم؟ فيقوؿ: 
ىاه ىاه، ال أدرم، فينادم منادو من السماء: أف كذب فافرشوه من النار، كألبسوه من النار، 
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رّْىا كٝتومها" قاؿ: "كيضيق عليو قربه حىت ٗتتلف كافتحوا لو بابان إذل النار" قاؿ: "فيأتيو من ح
فيو أضبلعو" زاد يف حديث جرير قاؿ: "مث يقيض لو أعمى أبكم معو مرزبةه من حديدو لو 
ضرب ّٔا جبله لصار ترابان" قاؿ: "فيضربو ّٔا ضربةن يسمعها ما بُت ا١تشرؽ كا١تغرب إال الثقلُت 

 ركاه أبو داكد كقاؿ األلباشل صحيح.فيصَت ترابان" قاؿ: "مث تعاد فيو الركح". 

يف القرب إما يثبتك ا ك إما ٮتذلك ا عز كجل أنت تستطيع أف يثبتك ا عز كجل 
كتستطيع أف ٗتسر عبلقتك مع ا يف الدنيا فبل يثبتك يف القرب . قد ال يثبتك ا إف كنت 

ظلم اْلخرين ، قد ال يثبتك ٦تن يتأخر عن الصبلة قد ال يثبتك ا إف كنت ٦تن يسعى يف 
ا إف كنت ٦تن يقر ا١تنكر كاٟتراـ يف بيتك ، أماـ الناس تقي لكن إذا خلوت عصيت ا 

 تعاذل .     

 فبل تقل خلوت كقل علٌي رقيب         إذا ما خلوت الدىر يوما

 : ))إذا ٛتل الرجاؿ اٞتنازة فاف كانتكيف اٟتديث الذم يركيو البخارم قاؿ النيب 
 صاٟتة قالت قدموشل قدموشل كاف كانت غَت ذلك قالت يا كيلها أين تذىبوف ّٔا((. 

ركاه : )) يتبع ا١تيت ثبلثة أىلو كمالو كعملو فَتجع اثناف كيبقى  كاحد ((  قاؿ النيب  
استغفركا ألخيكم مث سلوا لو : ))كعندما فرغ الصحابة من دفن أحدىم قاؿ  مسلم .

كىو ما يسمى بعذاب القرب أك  ركاه ابوداكد كقاؿ األلباشل صحيح. ((أؿبالتثبيت فإنو اْلف يس
 .أننا نفنت يف قبورنا قريبا من فتنة الدجاؿ .كما ركل البخارم    فتنة القرب فلقد بٌُت النيب 

: ))القرب أكؿ منزؿ من منازؿ اْلخرة، فإف ٧تا منو فما بعده أيسر منو، قاؿ رسوؿ ا 
 بعده أشد منو(( ركاه الًتمذم كقاؿ األلباشل حسن.  كإف دل ينج منو فما 

على قرب دفن حديثا فقاؿ: ))ركعتاف خفيفتاف ٦تا ٖتقركف يزيد٫تا ىذا يف   مر النيب
 عملو أحب إليو من بقية دنياكم((. ركاه ابن صاعد يف زكائد " الزىد " كصححو األلباشل. 
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إذل مىت كأنت   ىل يف طاعة افإذل مىت كأنت مقصر يف الصبلة كإذل مىت كأنت متسا
تتأخر عن التوبة إذل ا  تنتظر حىت تدفن ك٘توت ؟! فالقرب ينادم: يا تارؾ الصلوات ماذا 

 أعددت رل؟ يا صاحب القنوات ماذا أعددت رل؟ يا أيٌها العاؽ ماذا أعددت رل؟ 

 قاؿ أحد السلف: 

 ا  غػػركر             عجبت ١تن يتم لو السػػػركر            بدار كل ما  فيه

 ككيف يلذ ساكنػػػها  بعيش            كيعلم أف مسكنو القبػػور      

 فبل يغرنكم استواء تلك القبور فما اشد تفاكهتم فيها.

قاؿ يف خطبتو : "يا عباد ا ا١توت ا١توت ليس منو فوت، إف أقمتم لو   كركم أف عليا
معقود بنواصيكم، فالنجاة النجاة، كالوحا الوحا، فإف أخذكم، كاف فررَت منو أدرككم، ا١توت 

كراءكم طالبا حثيثا كىو القرب، أال كاف القرب ركضة من رياض  اٞتنة، أك حفرة من حفر النَتاف، 
أال كإنو يتكلم يف كل يـو ثبلث مرات، يقوؿ: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت 

 الديداف..".

فقد كاف عبد ا بن عمرك بن العاص يقوؿ: "كاف أِّب  كإذا سألت عن كصف ا١توت 
كثَتا ما يقوؿ: إشل ألعجب من الرجل ينزؿ بو ا١توت كمعو عقلو كلسانو ال يصفو. قاؿ: مث 
نزؿ بو ا١توت فقلت: يا أِّب، صف رل ا١توت.  فقاؿ: يا بٍت ا١توت أعظم من أف يوصف، كا  

 ككاف ركحي ٗترج من ثقب إبرة". كأف السماء قد أطبقت على األرض كأنا بينهما 

فاعلم أخي انو ال يتمٌت الرجوع للدنيا إال الشهداء ألهنم دل ٬تدكا شدة ا١توت فنساؿ ا 
 تعاذل لنا كلكم الشهادة يف سبيل ا.

 دخل أحد السلف ا١تقربة فقاؿ :

 أتيت   الػقػبور   فناديتهػا            أيػػػػػػػن   ا١تػعظػػم  ك اتقػر
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 فانػوا   ٚتيعا  فمػا  ٥تبػػر           كماتوا ٚتيعا  كمػات ا٠تبػػرت

 فيا سائل عن أناس مضوا           أما لك فيمػا مضػى معتبػػر

كانصرؼ معو الناس مث  دفن عمر بن عبد العزيز أحد أصحابو ، فلما انصرؼ من اٞتنازة
دالعزيز: أال تسألٍت ما صنعت اخذ يعض الناس فقاؿ: "ناداشل القرب من خلفي يا عمر بن عب

باألحبة؟ فقلت: بلى. فقاؿ القرب: أحرقت األكفاف كمزقت األبداف كمصصت الدـ  كأكلت 
اللحم . مث قاؿ رل: أال تسألٍت عن األكصاؿ؟ قلت: بلى. فقاؿ: نزعت الكفُت من الذراعُت 

ن من الركبتُت كالذراعُت من العضدين كالعضدين من الكتفُت كالوركُت من الفخذين كالفخذي
 كالركبتُت من الساقُت كالساقُت من القدمُت.

 ، مث بكى عمر كقاؿ : أال إف الدنيا بقاؤىا قليل، كعزيزىا ذليل، كغنيها فقَت، كشبأّا ىـر
كحيها ٯتوت، فبل يغرنكم إقبا٢تا مع معرفتكم بسرعة إدبارىا ، فا١تغركر من اغًت ّٔا. أين 

أهنارىا كشربوا من مائها كغرسوا أشجارىا؟ أقاموا فيها أياما  سكاهنا الذين بنوا مدائنها كسقوا
قصَتة، غرهتم بصحتهم فاغًتكا بنشاطهم فركبوا ا١تعاصي. إهنم كانوا كا يف الدنيا مغبوطُت يف 
ا١تاؿ على كثرة ا١تنع ماذا صنع الًتاب بأبداهنم؟ كالرمل بأجسادىم كالديداف بعظامهم 

لى أسره ٦تهدة كفرش منضدة، بُت خدـ ٮتدموف كأىل يكرموف كأكصا٢تم؟ كانوا يف الدنيا ع
كجَتاف يعضدكف، فإذا مررت ّٔم فنادىم إف كنت مناديا، كمر بعسكرىم كانظر إذل تقارب 
منز٢تم، كاسأؿ غنيهم ما بقي من غناه؟ كاسأؿ فقَتىم ما بقي من فقره؟ كاسأ٢تم عن األلسن 

نوا ّٔا ينظركف؟ كاسأ٢تم عن اٞتلود الرقيقة كالوجوة اليت كانوا ّٔا يتكلموف كعن األعُت اليت كا
اٟتسنة كاألجساد الناعمة ما صنع ّٔا الديداف؟ مث قاؿ: ٤تت اٟتساف، ككسرت الفقار، 
كأبانت األحشاء، كمزقت األشبلء، أين حجأّم كنوأّم؟ أين خدمهم كعبيدىم كٚتعهم 

، كال غرسوا شجرة . أليسوا يف منازؿ كمكنوهنم ؟ كا ما فرشوا فراشا، كال كضعوا ىناؾ متكأ
ا٠تلوات؟ أليس الليل كالنهار عليهم سواء؟ أليس ىم يف ظلماء قد حيل بينهم كبُت العمل، 
فارقوا األحبة، فكم من ناعم كناعمة أصبحوا ككجوىهم بالية كأجسادىم من أعناقهم نائية ، 
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فواه دما كصديدا، كدبت كأكصا٢تم متمزقة، قد سالت العيوف على الوجنات، كامتؤلت األ
دكاب األرض يف أجسادىم فمزقت أعضاؤىم، مث دل يلبثوا كا إال يسَتا حىت عادت العظاـ 
رميما ، قد فارقوا اٟتدائق، كصاركا بعد السعة إذل الضيق، توزعت الورثة ديارىم كتراثهم، 

 فمنهم كا ا١توسع لو يف قربه الغض الناظر فيو ا١تتنعم بلذاتو.. ".

 

 اؿ زين العابدين رٛتو ا:ق

ػفىنً   لىٍيسى الغىريبي  غىريبى الشَّأـً كاليىمىًن          ًإفَّ الغىريػبى غىريبي  اللَّػحًد  كالكى

 اٍلميقيمُتى  يف   األىكطػاًف  كالسَّكىنً         ًإفَّ الغىرًيبى  لىػوي حىػقّّ   لًغيٍربىتػًًو  علػى

 غربػتػو          الػػػػػػػػػػدىػر    ينػهرهي   بالػذؿ   كانً  ال   تنهػنرا    غريبنا   حػاؿ  

 سىفىرم  بىعيده   كىزادم لىٍن  يػيبػىلّْغىنػي          كىقػيوَّتػي  ضىعيفىٍت   كا١تػوتي  يىطليبينػي

ػًر  كالعىلى   ػنً كىرل بىقايػػا  ذينوبو  لىٍستي  أىٍعلىميها          اللػو   يػىٍعلىميهػػا   يف   السّْ

ػادىٍيتي  يف  ذىنٍػيب   كيىٍسػتػيريشل   مػىا أىٍحلىمى  اى عىٍت  حىيٍػثي  أىٍمهىلىٍت          كقىٍد  ٘تى

ػٍوؼو   كال  حػىزىفً   ٘تىيرُّ   سػاعػاتي   أىيٌػىامي   ًببل  نىدىـو          كال  بيكػاءو  كىال خى

 عىلى ا١تعاًصي  كىعىٍُتي اللػًو  تػىٍنظيرينػي          أىنىػا  الًَّذم  أيٍغًلقي  األىٍبوابى ٣تيٍتىًهدان 

 يىػا زىلَّةن  كيًتبىٍت  يف  غىٍفلىةو   ذىىىبىٍت           يىػا حىٍسرىةن بىًقيىٍت يف القىلًب  ٖتيٍرًقيػٍت

ا           كىأىٍقطىػعي   الدٍَّىرى  بًالتٍَّذًكيػًر  كى   اٟتىػزىفً دىٍعٍت  أىنيػوحي  عىلى نػىٍفسي  كىأىٍنًدّٔي

 كىأىنٍَّت  بىُتى  تلك األىىًل  مينطىرًحىان           عىلػى   الًفػراًش  كىأىٍيديػًهٍم   تػيقىلّْبينػي

ػٍي   ييعاٞتًىٍت           كىدلٍى أىرى الطّْبَّ  ىػذا  اليػوـى   يػىنػٍفىعيٍت  كىقد  أىتػىٍوا  ًبطىبيبو  كى
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ا ىوتي ٬تىًٍذّٔي
 ًمن كيلّْ  ًعػٍرؽو  ًببل رًفػقو  كال  ىىوىفً            كاشىتد  نػىٍزًعي كىصىار ا١ت

 كاستىٍخرىجى  الرُّكحى ًمٍت يف  تػىغىٍرغيرًىا           كصػىارى  رًيقػي  مىريران  ًحُتى  غىٍرغىرىشل

 كىغىمَّضيوشل  كىراحى الكيلُّ   كاٍنصىرىفوا           بىػٍعدى اإًلياًس كىجىػدُّكا يف ًشرىا الكىفىنً 

ـى   مىٍن  كافى ًحبَّ النٌاًس  يف كىق ػًل يىٍأتينػي يػيغىسّْلينػػي  ا يغىسّْ
ػٍوى ا١ت  عىجىلو ٨تى

ػًذقان           حيػران   أىرًيػبان   لىًبيبػان   عىارًفػان    فىًطػنً   كىقاؿى يػػػػػا قػىٍوـً نػىٍبغًػي غاًسبلن حى

 ًمػنى    الثّْيػاًب    كىأىٍعػرىاشل  كأىفٍػرىدىشلفىجػاءىشل  رىجيله   ًمٍنػهيٍم   فىجىرَّدىنػي           

 كىأىٍكدىعوشل عىلى  األىٍلواًح   ميٍنطىرًحػان           كىصػىارى  فىػٍوقي  خىرًيري  ا١تاًء يػىٍنًظفيػٍت

ػفىنً   كىأىٍسكىبى ا١تاءى ًمٍن فىوقي  كىغىسَّلىٍت          غيٍسبلن ثىػبلثان  كىنىادىل القىٍوـى  بًالكى

ـى  ٢تػا          كىصارى زىادم حىنيوًطي حيػنى  حىنَّطىٍتكىأى   ٍلبىسيوشل   ثًيابػان  ال   ًكما

نيػا  فىوا  أىسىفان          عىلػى   رىًحيػلو   بًػبل  زادو    يػيبػىلّْغينػي  كأىٍخرىجوشل ًمنى  الدُّ

 ٍلًفي   مىٍن   ييشىيػّْعيٍتكىٛتىَّلوشل   على  اأٍلكتػاًؼ أىربػىعىةه          ًمنى الرّْجػاًؿ كىخى 

 كىقىدَّموشل   ًإذل  اراًب  كانصىرىفوا         خىٍلفى  اإًلمػىاـً فىصىلَّى  ثػٌم   كىدَّعىٍت

 صىلٍَّوا  عىلىيَّ صىبلةن  ال  ريكوعى  ٢تػا         كال سيجػودى   لىعىلَّ    اللػوى    يػىٍرٛتىيٍت

 لو        كىقىدَّميوا   كاًحدان    ًمنهػم   يػيلىحّْدينػيكىأىنٍػزىلوشل  إلػى  قىربم   على  مىهى 

 كىكىشَّفى الثٌػٍوبى عىن كىٍجهي لًيػىٍنظيرىشل       كىأىٍسكىبى  الدٍَّمعى  ًمٍن  عىٍيػنيًو  أىٍغرىقىٍت

    ميٍشتىًمبلن        كىصىفَّفى  اللَّنًبى  ًمٍن   فػىٍوًقي 
ًمػػػػػان   بًالعىزـً ًتى ـى  ٤تي  كفػارىقىٍتفىقػػػػا

 كقىاؿى ىيلُّوا  عليو  التػٍُّربى  كاٍغتىًنموا        حيٍسنى الثَّواًب ًمنى الرَّحػمًن ًذم ا١تًنىنً 
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ًة القرًب ال  أيّّ  ىنػػاؾ  كال        أىبه   شىفػيقه  كال   أىخه   ييػؤىنّْسينػػي يف  ظيٍلمى

ػلو  يػيزىكّْدينػي   فىرًيده   كىًحيدي   القرًب ،  يػػا  أىسىفػػػػػػان       عىلػى   الًفراًؽ   ًببل   عىمى

ػٍوًؿ مىٍطلىًع ما قىٍد كاف أىدىىشىٍت  كىىالىٍت  صيورىةن يف  العًُت  ًإٍذ نىظىرىٍت        ًمٍن ىى

 ًمٍن  مينكىرو  كنكَتو   مػا  أىقوؿي ٢تم         قىٍد  ىػىالىٍت  أىٍمريىيٍم   ًجدان   فىأىفٍػزىعىنػي

    كىجىدُّكا    يف   سيؤا٢ًتػًمي        مىػارل  ًسوىاؾى   ًإ٢تػي   مىٍن   ٮتيىلّْصينًػيكىأىقٍػعىدكشل

ػػىنً   فىاٍمنيٍن  عىلىيَّ  بًعىٍفوو  ًمنك  يػا أىمىلي        فىًإنٍَّت    ميوثىقه    بًالذٍَّنًب    ميٍرهتى

 رًم  عىلى ظىٍهرًم فىأىثٍػقىلىنػيتىقاسمى  األٍىلي  مارل بعدما اٍنصىرىفيوا        كىصىارى  ًكزٍ 

ػنً  لىٍت زىكجىيت  بػىٍعبلن  ٢تػا  بىدىرل        كىحىكَّمىٍتوي   يًف   األىٍموىاًؿ   كالسَّكى  كاستىٍبدى

 كىصىيػَّرىٍت   كىلىدم   عىٍبدان لًيىٍخديمىهػا         كىصىارى  مىػارل  ٢تم  حػبلن  ًببل   ٙتىىنً 

نٍيػػا    كىزًينىتيها         كاٍنظيٍر إذل ًفٍعًلهػا يف األىٍىًل  كالوىطىنً فىبل     تػىغيرَّنَّكى   ال  دُّ

 كاٍنظيٍر ًإذل مىٍن حىوىل الدُّنٍيا بًأىٍٚتىًعها        ىىٍل  رىاحى  ًمٍنها بًغىٍَتً اٟتىٍنًط كالكىفىػنً 

 كى  ًإال رىاحىةي البػىدىفً خيًذ القىنػىاعىةى ًمٍن دينٍػيىاؾ  كاٍرضى ًّٔا         لىٍو دل  يىكيػٍن  لى 

 يىػا  زىارًعى   ا٠تىٍَتً  ٖتصيٍد  بػىٍعدىهي  ٙتىىران        يىا زىارًعى  الشَّرّْ  مىٍوقيوؼه عىلىى الوىىىنً 

 يػىانػىٍفسي كيفّْي عىًن الًعٍصياًف كاٍكتىًسيب       ًفٍعبلن   ٚتيبلن   لىعىلَّ   اللػوى   يىرٛتىينػي

ازىٍينى  بػىٍعدى  ا١تػوًت بًاٟتىسىنً يىا نػىٍفسي كى٭ٍتىًك تي   وِّب كاعمىًلي حىسىنان        عىسى ٕتي

 مثَّ   الصبلةي على  اٍلميختػاًر  سىيًّْدنػا        مىا  كىضَّػا البػىٍرؽى  يف شَّاـو  كيف ٯتىىنً 

 ًف  كىا١تًنىنً كاٟتمدي      ٦تيًٍسينىػا     كىميٍصًبًحنىا        بًا٠تىٍَتً  كالعىفػٍٍو  كاإًلٍحسػا
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 أدلة عذاب القبر

 قد يقوؿ قائل ما أدلة عذاب القرب؟ أدلة عذاب القرب كثَتة يف الكتاب كالسنة قاؿ ا 
بػيهيٍم مىرَّتػىٍُتً مثيَّ يػيرىدُّكفى ًإذلى عىذىابو عىًظيمو ﴾ ]التوبة:  : مرة يف القرب [ . قاؿ العلماءَُُ:﴿سىنػيعىذّْ

نَّاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكِّا كىعىًشيِّا كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي أىٍدًخليوا آىؿى :﴿ال . كقاؿ كمرة يـو القيامة
 [. ًْٓفٍرعىٍوفى أىشىدَّ اٍلعىذىاًب﴾ ]غافر: 

افػىنيوا لىدىعىٍوتي اللَّوى أىٍف ييٍسمً : ))كقاؿ  ًذًه اأٍليمَّةى تػيٍبتػىلىى يًف قػيبيورًىىا فػىلىٍوالى أىٍف الى تىدى عىكيٍم ًإفَّ ىى
نىا ًبوىٍجًهًو فػىقىاؿى تػىعىوَّذيكا بًاللًَّو ًمٍن عىذىابً  اًب اٍلقىرٍبً الًَّذم أىٍٝتىعي ًمٍنوي مثيَّ أىقٍػبىلى عىلىيػٍ النَّاًر قىاليوا  ًمٍن عىذى

اًب اٍلقىرٍبً قىاليوا نػىعيوذي  بًاللَّو من عىذىاب  نػىعيوذي بًاللًَّو ًمٍن عىذىاب النَّار فػىقىاؿى تػىعىوَّذيكا بًاللًَّو ًمٍن عىذى
 . (( ركاه مسلماٍلقىرٍب 

فكم من قبور تنعم يف رياض اٞتنة ككم من قبور ّتانبها حفرة من حفر النار.  الفرؽ ليس 
شكل القرب الفرؽ ماذا كاف يصنع قبل ماذا كاف يصنع فوؽ األرض، فهذا كجد عملو أنيسا لو 

 يف قربه كىذا كجده عذابا لو يف قربه.

نٍػيىا كىًإقٍػبىاؿو ًمنى اٍْلًخرىًة  ًإفَّ : )) قاؿ  يف قربه يىٍأتًيًو اٍلعىٍبدى اٍلميٍؤًمنى ًإذىا كىافى يًف اٍنًقطىاعو ًمنى الدُّ
ا يػىٍوميكى الًَّذم   : أىٍبًشٍر بًالًَّذم يىسيرُّؾى ىىذى رجل حسن اٍلوىٍجو حسن الثػّْيىاب طيب الرٌيح فػىيػىقيوؿي

: أىنىا عىمىليكى الصَّاًلحي كيٍنتى تيوعىدي فػىيػىقيوؿي لىوي: مىٍن أى  يء بًا٠تٍىٍَتً فػىيػىقيوؿي ؟ فػىوىٍجهيكى اٍلوىٍجو ٬تًى ٍنتى
: رىبّْ أىًقًم السَّاعىةى رىبّْ أىًقًم السَّاعىةى حىىتَّ أىٍرًجعى ًإذلى أىٍىًلي كىمىارل  كىًإفَّ اٍلعىٍبدى ((، مث قاؿ: ))فػىيػىقيوؿي

نٍػيىا كىًإقٍػبىاؿو ًمنى اٍْلًخرىةً اٍلكىاًفرى ًإذىا كىافى يًف اٍنًقطىاعو ًمنى ا يىٍأتًيًو يف قربه يىٍأتًيًو رىجيله قىًبيحي اٍلوىٍجًو  لدُّ
: مىنٍ  ا يػىٍوميكى الًَّذم كيٍنتى تيوعىدي فػىيػىقيوؿي  قىًبيحي الثػّْيىاًب ميٍننًتي الرّْيًح فػىيػىقيوؿي أىٍبًشٍر بًالًَّذم يسوؤؾ ىىذى

يءي بً  ؟ فػىوىٍجهيكى اٍلوىٍجوي ٬تًى : رىبّْ الى تيًقًم السَّاعىةى أىٍنتى : أىنىا عىمىليكى ا٠تٍىًبيثي فػىيػىقيوؿي (( الشَّرّْ فػىيػىقيوؿي
صحيح . فكيف تفًت عن قياـ الليل كيف تفًت عن صياـ النهار كيف  بسندركاه أٛتد كغَته 

 تفًت عن الدعوة إذل ا كأنت تتذكر أنا عملك الصاحل.
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 ذب اإلنسان في قبره فهذا شئ منها: أما األمور التي ورد فيها دليل أنها تع

بىاًف، كىمىا يػيعىذَّبىاًف يف كىًبَتو، أىمَّا على قربين فأكحى ا إليو: )) مر النيب  ًإنػَّهيمىا لىيػيعىذَّ
 . وً ميتػَّفىقه عىلىيٍ (( أىحىدي٫تيىا فىكىافى الى يىٍستىًتي ًمنى البػىٍوًؿ، كىأىمَّا اْلخىري فىكىافى ٯتىًٍشي بًالنًَّميمىةً 

من منا دل يغتب اليـو أحد؟ مشكلتنا أننا نأمن عذاب ا النًَّميمىة كدعونا نتوقف عند 
كإال كا لو كاف الواحد منا يتوقع أنو سيعذب يف قربه من الغيبة لوجدتو ٯتسك بلسانو كما  

 كيقوؿ ىذا الذم أكردشل ا١توارد ، فإذا كاف ىذا حاؿ أبو بكر كاف يفعل أبو بكر الصديق 
 الصديق ا١تبشر باٞتنة فما ىي حارل كحالك؟ 

قاؿ ابن القيم: "إذا كاف ا عذب ىذا الرجل  ،((فىكىافى الى يىٍستىًتي ًمنى البػىٍوؿً )) كأما اْلخر 
ألنو فرط بشرط من شركط الصبلة فما بالكم بالذم أصبل مقصر بالصبلة". بل كما بالكم 

كإال الذم ال يصلي فهذا مصيبتو عظيمة جدا بالذم ال يصلي أصبل... اٟتديث للذم يصلي 
 أكقعتو يف جدؿ العلماء ىل ىو كافر خارج من ا١تلة أـ ال .

هًتًٍم سىاىيوفى﴾ قاؿ  . قاؿ بعض [ْ]ا١تاعوف: : ﴿فػىوىٍيله لًٍلميصىلُّْتى، الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى
أـ على كتر". ا١تفسرين: "ىو الذم يسهو يف صبلتو فبل يدرم على كم ينصرؼ أعلى شفع 

كقاؿ بعضهم: "ىو الذم إف صبلىا أكؿ الوقت دل يفرح، كإف آخرىا عن الوقت دل ٭تزف، فبل 
يرل تعجيلها خَتان، كال تأخَتىا إٙتا". كيف تفسَت الطربم قاؿ: "ألهنم يصلوف رغبة بالثواب ال 

 رىبة من العقاب".

 . كقاؿ اٟتسن البصرم: "ىو الذم يسهو عن كقت الصبلة حىت ٗترج"

يقوؿ: "أما كا لو تركوىا لكفركا كلكن سهو عن الوقت". كقاؿ  ابن مسعود ككاف 
 ابن عباس كغَته: " يعٍت ا١تنافقُت، الذين يصلوف يف العبلنية كال يصلوف يف السر". 
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ٝتىيرىةي ٍبني من حديث  البخارمكمن الذين يعذبوف يف قبورىم النائم عن الصبلة كما ركل 
لىةى آتًيىاًف، كىًإنػَّهيمىا » فقاؿ:كرؤيا األنبياء حق .  الذم رءاه النيب  الطويل جيٍنديبو  ًإنَّوي أىتىاشل اللَّيػٍ

، نىا عىلىى رىجيلو ميٍضطىًجعو كىًإذىا  ابٍػتػىعىثىاشل، كىإًنػَّهيمىا قىاالى رل اٍنطىًلٍق، كىًإشلّْ اٍنطىلىٍقتي مىعىهيمىا، كىًإنَّا أىتػىيػٍ
ٍىدىهي اٟتىجىري ىىا ىينىا، آخىري قىاًئمه عىلىٍيًو بً  صىٍخرىةو، كىًإذىا ىيوى يػىٍهًوم بًالصٍَّخرىًة لًرىٍأًسًو فػىيىثٍػلىغي رىٍأسىوي، فػىيىتىدى

لي بًًو ًمٍثلى فػىيىٍتبىعي اٟتىجىرى فػىيىٍأخيذيهي، فىبلى يػىٍرًجعي ًإلىٍيًو حىىتَّ يىًصحَّ رىٍأسيوي كىمىا كىافى، مثيَّ يػىعيودي عىلىٍيًو فػىيػىٍفعى 
ىرَّةى األيكذلى مى 

: " قىاالى رل: اٍنطىًلًق « ا فػىعىلى ا١ت اًف؟ " قىاؿى : " قػيٍلتي ٢تىيمىا: سيٍبحىافى اللًَّو مىا ىىذى قىاؿى
نىا عىلىى رىجيلو ميٍستػىٍلقو لًقىفىاهي، كىًإذىا آخىري قىاًئمه عىلىٍيًو ًبكىلُّوبو  : " فىاٍنطىلىٍقنىا، فىأىتػىيػٍ ًمٍن  اٍنطىًلٍق " قىاؿى

نىوي إً حىًديدو  ذلى ، كىًإذىا ىيوى يىٍأيت أىحىدى ًشقٍَّي كىٍجًهًو فػىييشىٍرًشري ًشٍدقىوي ًإذلى قػىفىاهي، كىمىٍنًخرىهي ًإذلى قػىفىاهي، كىعىيػٍ
: كىرئتَّىا قىاؿى أىبيو رىجىاءو: فػىيىشيقُّ  -قػىفىاهي،  :  -قىاؿى ًر فػىيػىٍفعىلي بً »" قىاؿى ًو مثيَّ يػىتىحىوَّؿي ًإذلى اٞتىاًنًب اْلخى

 ًمٍثلى مىا فػىعىلى بًاٞتٍىاًنًب األىكًَّؿ، فىمىا يػىٍفريغي ًمٍن ذىًلكى اٞتىاًنًب حىىتَّ يىًصحَّ ذىًلكى اٞتىاًنبي كىمىا كىافى، مثيَّ 
ىرَّةى األيكذلى 

: « يػىعيودي عىلىٍيًو فػىيػىٍفعىلي ًمٍثلى مىا فػىعىلى ا١ت اًف؟ " قىاؿى : سيٍبحىافى اللًَّو مىا ىىذى : " قػيٍلتي " قىاؿى
نىا عىلىى ًمٍثًل التػَّنُّوًر  : فىأىٍحًسبي أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي  -قىاالى رل: اٍنطىًلًق اٍنطىًلٍق، فىاٍنطىلىٍقنىا، فىأىتػىيػٍ  -قىاؿى

 : يًهٍم ٢تىىبه فىاطَّلىٍعنىا ًفيًو، فىًإذىا ًفيًو رًجىاؿه كىًنسىاءه عيرىاةه، كىًإذىا ىيٍم يىٍأتً »فىًإذىا ًفيًو لىغىطه كىأىٍصوىاته " قىاؿى
: " « ًمٍن أىٍسفىلى ًمنػٍهيٍم، فىًإذىا أىتىاىيٍم ذىًلكى اللَّهىبي ضىٍوضىٍوا : " قػيٍلتي ٢تىيمىا: مىا ىىؤيالىًء؟ " قىاؿى قىاؿى

 : نىا عىلىى نػىهىرو »قىاالى رل: اٍنطىًلًق اٍنطىًلٍق " قىاؿى رى أىٍٛتى  -حىًسٍبتي أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي  -فىاٍنطىلىٍقنىا، فىأىتػىيػٍ
، كىًإذىا يف النػَّهىًر رىجيله سىاًبحه يىٍسبىحي، كىًإذىا عىلىى شىطّْ النػَّهىًر رىجيله قىٍد ٚتىىعى ًعٍندىهي ًحجى  ارىةن  ًمٍثًل الدَّـً

، فػىيػىٍفغىري لىوي كىًثَتىةن، كىًإذىا ذىًلكى السَّاًبحي يىٍسبىحي مىا يىٍسبىحي، مثيَّ يىٍأيت ذىًلكى الًَّذم قىٍد ٚتىىعى ًعٍندىهي اًٟتجىارىةى 
: « مىوي حىجىرنافىاهي فػىيػيٍلًقميوي حىجىرنا فػىيػىٍنطىًلقي يىٍسبىحي، مثيَّ يػىٍرًجعي ًإلىٍيًو كيلَّمىا رىجىعى ًإلىٍيًو فػىغىرى لىوي فىاهي فىأىٍلقى  قىاؿى

 : : " قىاالى رل: اٍنطىًلًق اٍنطىًلٍق " قىاؿى اًف؟ " قىاؿى نىا عىلىى رىجيلو  فىاٍنطى »" قػيٍلتي ٢تىيمىا: مىا ىىذى لىٍقنىا، فىأىتػىيػٍ
ىٍرآًة، كىأىٍكرىًه مىا أىٍنتى رىاءو رىجيبلن مىٍرآةن، كىًإذىا ًعٍندىهي نىاره ٭تىيشُّهىا كىيىٍسعىى حىٍو٢تىىا

: " قػيٍلتي « كىرًيًو ا١ت قىاؿى
: " قىاالى رل: اٍنطىًلًق اٍنطىًلٍق، فىاٍنطىلىٍقنىا، فىأىتػىيػٍ  ا؟ " قىاؿى نىا عىلىى رىٍكضىةو ميٍعتىمَّةو، ًفيهىا ًمٍن  ٢تىيمىا: مىا ىىذى

، كىًإذىا كيلّْ لىٍوًف الرَّبًيًع، كىًإذىا بػىٍُتى ظىٍهرىًم الرٍَّكضىًة رىجيله طىوًيله، الى أىكىادي أىرىل رىٍأسىوي طيوالن يف السَّمىاءً 
: " قػيٍلتي  افو رىأىيٍػتػيهيٍم قىطُّ " قىاؿى : " قىاالى  حىٍوؿى الرَّجيًل ًمٍن أىٍكثىًر ًكٍلدى ا مىا ىىؤيالىًء؟ " قىاؿى ٢تىيمىا: مىا ىىذى
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 : نىا ًإذلى رىٍكضىةو عىًظيمىةو، دلٍى أىرى رىٍكضىةن قىطُّ أىٍعظىمى ًمنػٍهىا »رل: اٍنطىًلًق اٍنطىًلٍق " قىاؿى يػٍ فىاٍنطىلىٍقنىا فىانٍػتػىهى
: « كىالى أىٍحسىنى  : " قىاالى رل: اٍرؽى ًفيهىا " قىاؿى يػٍنىا ًإذلى مىًدينىةو مىٍبًنيَّةو بًلىنًبً فىاٍرتػىقى »قىاؿى نىا ًفيهىا، فىانٍػتػىهى يػٍ

ٍلنىاىىا، فػىتػىلىقَّانىا ًفيهىا رً  ىًدينىًة فىاٍستػىٍفتىٍحنىا فػىفيًتحى لىنىا فىدىخى
نىا بىابى ا١ت جىاؿه شىٍطره ذىىىبو كىلىنًبً ًفضَّةو، فىأىتػىيػٍ

ٍلًقًهٍم كىأىٍحسىًن مىا أىٍنتى رىاءو، كىشىطٍ  : " قىاالى ٢تىيٍم: اٍذىىبيوا فػىقىعيوا يًف « ره كىأىقٍػبىًح مىا أىٍنتى رىاءو ًمٍن خى قىاؿى
 : ىٍحضي يف البػىيىاًض، فىذىىىبيوا فػىوىقػىعيوا ًفيًو، »ذىًلكى النػَّهىًر " قىاؿى

كىًإذىا نػىهىره ميٍعًتىًضه ٬تىٍرًم كىأىفَّ مىاءىهي ا١ت
نىا قىٍد ذىىىبى ذىًلكى السُّ  ًذًه « وءي عىنػٍهيٍم، فىصىاريكا يف أىٍحسىًن صيورىةو مثيَّ رىجىعيوا إًلىيػٍ : " قىاالى رل: ىى قىاؿى
 : اؾى مىٍنزًليكى " قىاؿى ا فىًإذىا قىٍصره ًمٍثلي الرَّبىابىًة البػىٍيضىاءً »جىنَّةي عىٍدفو كىىىذى : " « فىسىمىا بىصىرًم صيعيدن قىاؿى

: " قػيٍلتي ٢تىي  اؾى مىٍنزًليكى " قىاؿى مىا: بىارىؾى اللَّوي ًفيكيمىا ذىرىاشل فىأىٍدخيلىوي، قىاالى: أىمَّا اْلفى فىبلى، قىاالى رل: ىىذى
ا الًَّذم رىأىٍيتي  بنا، فىمىا ىىذى لىًة عىجى : " قػيٍلتي ٢تىيمىا: فىًإشلّْ قىٍد رىأىٍيتي ميٍنذي اللَّيػٍ ؟ " كىأىٍنتى دىاًخلىوي " قىاؿى

: " قىاالى رل: أىمىا ًإنَّا سىنيٍخربيؾى  ، أىمَّا الرَّجيلي األىكَّؿي الًَّذم أىتػىٍيتى عىلىٍيًو يػيثٍػلىغي رىٍأسيوي بًاٟتىجىًر، فىًإنَّوي قىاؿى
ىٍكتيوبىًة، كىأىمَّا الرَّجيلي الًَّذم أىتػىٍيتى عىلىيٍ 

ـي عىًن الصَّبلىًة ا١ت ًو، ييشىٍرشىري الرَّجيلي يىٍأخيذي القيٍرآفى فػىيػىٍرفيضيوي كىيػىنىا
نيوي ًإذلى قػىفىاهي، فىًإنَّوي الرَّجيلي يػىٍغديك ًمٍن بػىٍيًتًو، فػىيىٍكًذبي الكىٍذبىةى ًشٍدقيوي ًإذلى قػىفىاهي  ، كىمىٍنًخريهي ًإذلى قػىفىاهي، كىعىيػٍ

، كىأىمَّا الرّْجىاؿي كىالنّْسىاءي العيرىاةي الًَّذينى يف ًمٍثًل بًنىاًء التػَّنُّوًر، فىًإنػَّهيمي الزُّنىاةي  ليغي اْلفىاؽى كىاشل، كىأىمَّا  كىالزَّ تػىبػٍ
، فىًإنَّوي آًكلي الرّْبىا، كىأىمَّا الرَّجيلي  ٍرآًة، الرَّجيلي الًَّذم أىتػىٍيتى عىلىٍيًو يىٍسبىحي يف النػَّهىًر كىيػيٍلقىمي اٟتىجىرى

ى
الكىرًيوي ا١ت

كىأىمَّا الرَّجيلي الطَّوًيلي الًَّذم يًف الًَّذم ًعٍندى النَّاًر ٭تىيشُّهىا كىيىٍسعىى حىٍو٢تىىا، فىًإنَّوي مىاًلكه خىازًفي جىهىنَّمى، 
: فػىقىاؿى الرٍَّكضىًة فىًإنَّوي ًإبٍػرىاًىيمي  ، كىأىمَّا الوًٍلدىافي الًَّذينى حىٍولىوي فىكيلُّ مىٍوليودو مىاتى عىلىى الًفٍطرىًة " قىاؿى

يٍشرًًكُتى؟ فػىقىاؿى 
يٍسًلًمُتى: يىا رىسيوؿى اللًَّو، كىأىٍكالىدي ا١ت

يٍشرًًكُتى، كىأىمَّا : »رىسيوؿي اللًَّو بػىٍعضي ا١ت
كىأىٍكالىدي ا١ت

يّْئنا، القىٍوـي الًَّذينى كىانيوا شىٍطره ًمنػٍهيٍم حىسىننا كىشىٍطره قىًبيحنا، فىًإنػَّهيٍم قػىٍوـه خىلىطيوا عىمىبلن صىاٟتًنا كىآخىرى سى 
 .«ٕتىىاكىزى اللَّوي عىنػٍهيمٍ 
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: ﴿ كىسىارًعيوٍا ًإذلى مىٍغًفرىةو مّْن رَّبّْكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا  ا١تسارعة يف الطاعات ، قاؿ 
 السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى ، الًَّذينى يينًفقيوفى يًف السَّرَّاء كىالضَّرَّاء كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى 

بُّ اٍلميٍحًسًنُتى ، كىالًَّذينى ًإذىا فػىعىليوٍا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوٍا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكاٍ كىاٍلعىاًفُتى عىًن ال نَّاًس كىالٌلوي ٭تًي
ٍعلىميوفى ، الٌلوى فىاٍستػىٍغفىريكٍا ًلذينيؤًًٍّم كىمىن يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإالَّ الٌلوي كىدلٍى ييًصرُّكٍا عىلىى مىا فػىعىليوٍا كىىيٍم يػى 

اًلًدينى ًفيهىا كىنًٍعمى أىجٍ أي  ٍم كىجىنَّاته ٕتىٍرًم ًمن ٖتىًٍتهىا األىنٍػهىاري خى ري ٍكلىػًئكى جىزىآؤيىيم مٍَّغًفرىةه مّْن رًَّّّْٔ
 [.ُّٓ -ُّّاٍلعىاًمًلُتى ﴾ ]آؿ عمراف: 

ًإفَّ سيورىةن يًف اٍلقيٍرآًف ":  قراءة القراف كتأمل حديث النيب  ومن األسباب المنجية :
(ثىبلى  : )تػىبىارىؾى الًَّذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كغَته  رىكىاهي أىٍٛتىدي  ".ثيوفى آيىةن شىفىعىٍت لًرىجيلو حىىتَّ غيًفرى لىوي كىًىيى

. كتأمل إذا ٧تى ا ىذا الذم يقرأ سورة من القرآف ٧تاه ا من عذاب القرب بسند حسن
 فكيف بالذم يقرأ القرآف بل كيف بالذم ٭تفظ القرآف .

أف ٕتلس لوحدؾ كٖتاسب نفسك ٤تاسبة دقيقة ماذا  ن األسباب المنجية أيضا:وم
 قدمت كماذا عملت كىل عملك ٬تعلك مستعدا للموت ؟ 

 

ذكر عن علقمة بن قيس أنو كاف يف جنازة رجل فقاـ على القرب فلما دفن قاؿ :" أما ىذا 
 العبد فقد قامت قيامتو . 

ـو القيامة ، ألنو يرل اٞتنة كالنار كا١تبلئكة ، كال ألف اإلنساف إذا مات فقد عاين أمره ي
يقدر على عمل من األعماؿ ، فصار ٔتنزلة من حضر يـو القيامة ، فختم على عملو با١توت 

 فيقـو يـو القيامة على ما مات عليو ، فطوَب ١تن خا٘تتو با٠تَت ". 

 

أف  ينا ٤تمد فاعلم أخي اٟتبيب أف كل من مات فقد قامت قيامتو فلقد أخربنا نب
ا١تيت إذا كضع يف القرب يرل مقعده من النار أك من اٞتنة. فقلي با عليك إذا رأيت مقعدؾ 
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من اٞتنة أك من النار ما يضرؾ إف قامت القيامة على من بقي من كجو األرض ؟ أيضرؾ اف 
بقوا عشركف ساعة أـ ألفي سنة ؟ كا ال يضرؾ ألنك يومئذ يكوف حساب الوقت عندؾ 
٥تتلف ليست كأيامنا كساعاتنا ليس ىناؾ مشس كال ىواء كال ماء كال أخ شفيق كال أب رحيم 
ك ال أـ حنوف ، فإف كنت من أصحاب اٞتنة يقاؿ لك: أسكن. فتناـ نومة العركس حىت تقـو 
الساعة. كإف كنت كالعياذ با من أصحاب النار أنت نفسك تطلب كتقوؿ: رب ال تقم 

ك من عذاب القرب كشدتو تقوؿ: رب ال تقم الساعة . ألنو يعلم ما بعد الساعة رغم ما يصيب
القرب كيعلم أف ما بعده أشد ك أعظم . فسارع أخي بالتوبة ألنو كا لن ينفعك قولك حينئذ 
: " رب ارجعوف " ، فإذا جن الليل كدخل الظبلـ كسكنت األصوات كدخلت غرفتك لتناـ 

فالكل سيقوؿ ىذه العبارة الكل سيقو٢تا ألننا مقصركف ،  تذكر قولك يف قربؾ: رباه ارجعوف.
فإذا ٝتعت منادم الفجر ينادم ا أكرب ا أكرب ، فأنزع غطاءؾ كقل : اٟتمد  الذم رد 

]من كتاب على ركحي اٟتمد  الذم أرجعٍت ، كقم كتوضأ كصل كأعلنها توبة ال رجعة فيها.
 فريق يف اٞتنة كفريق يف السعَت[.
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 "يغأٌٛٔه عٓ اٌغبعت" 
يىٍسأىليكى النَّاسي عىًن السَّاعىًة قيٍل ًإ٪تَّىا ًعٍلميهىا ًعٍندى اللًَّو كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّ السَّاعىةى  :قاؿ 
اقٍػتػىرىبى  :قريبة كما زاؿ ا يذكر يف اْلخرة فقاؿ  ( أحبيت يف ا اْلخرةُ)تىكيوفي قىرًيبنا
( ّ)اقٍػتػىرىبىًت السَّاعىةي كىاٍنشىقَّ اٍلقىمىري  :( كقاؿ ِ)هيٍم كىىيٍم يًف غىٍفلىةو ميٍعًرضيوفى لًلنَّاًس ًحسىابػي 

كىاقٍػتػىرىبى اٍلوىٍعدي اٟتٍىقُّ فىًإذىا ًىيى شىاًخصىةه أىٍبصىاري الًَّذينى كىفىريكا يىا كىيٍػلىنىا قىٍد كينَّا يًف غىٍفلىةو  :كقاؿ 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىٍلتػىٍنظيٍر  :( مث قرّٔا تعاذل فقاؿ ْ)ًمُتى ًمٍن ىىذىا بىٍل كينَّا ظىالً 
أىزًفىًت اٍْلزًفىةي لىٍيسى ٢تىىا ًمٍن ديكًف اللًَّو   :( مث قرّٔا أكثر فقاؿ ٓ)نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت لًغىدو 

ا اٟتٍىًديًث تػىٍعجىبيوفى كىتىضٍ  حىكيوفى كىالى تػىٍبكيوفى كىأىنٍػتيٍم سىاًمديكفى فىاٍسجيديكا لًلًَّو كىاًشفىةه أىفىًمٍن ىىذى
( مث قرّٔا أكثر كأكثر ٕ)أىتىى أىٍمري اللًَّو فىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي   :( مث قرّٔا أكثر فقاؿٔ)كىاٍعبيديكا
لىٍمًح اٍلبىصىًر أىٍك ىيوى أىقٍػرىبي ًإفَّ كىلًلًَّو غىٍيبي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا أىٍمري السَّاعىًة ًإالَّ   : فقاؿ كى

ا كىنػىرىاهي قىرًيبنا :( مث قاؿ ٖ)شىٍيءو قىًديره اللَّوى عىلىى كيلّْ  : ( مث قاؿ ٗ)إنػَّهيٍم يػىرىٍكنىوي بىًعيدن
 َّ٢تىيٍم ًإذىا جىاءىتٍػهيٍم فػىهىٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ السَّاعىةى أىٍف تىٍأتًيػىهيٍم بػىٍغتىةن فػىقىٍد جىاءى أىٍشرىاطيهىا فىأىسل

 ( كأشراطها عبلماهتا.َُ)ذًٍكرىاىيمٍ 

اتػىٍُتً ": قاؿ رسوؿ ا  كىيػىٍقريفي بػىٍُتى ًإٍصبػىعىٍيًو السَّبىابىًة  "بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةي كىهى
: ( كخرج ُُ)كىاٍلويٍسطىى شىرٍّ قىًد اقٍػتػىرىبى فيًتحى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىيله للعرًب ًمٍن »يػىٍومنا فىزًعنا يػىقيوؿي

ـى كىالَّيًت تىًليهىا« اٍليػىٍوـى ًمٍن رىٍدـً يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ًمٍثلي ىىًذهً  بٍػهىا  مىا تػىرىؾى ك ( ُِ)كىحىلَّقى بًأيٍصبػىعىٍيًو: اإٍلً
 ٍيئنا يىكيوفي ًإذلى ًقيىاـً السَّاعىًة ًإالَّ حىدَّثى بًًو حىًفظىوي مىٍن حىًفظىوي كىنىًسيىوي ( كاخرب ُّ)مىٍن نىًسيىوي  شى

( كأهنا كىًقطىًع اللٍَّيًل اٍلميٍظًلًم ييٍصًبحي الرَّجيلي ميٍؤًمننا كىٯتيًٍسى كىاًفرنا أىٍك ٯتيًٍسى ُْ)اٍلمىطىركأهنا كثَتة  
نٍػيىا) يػٍره ًمنى ا( ُٓميٍؤًمننا كىييٍصًبحي كىاًفرنا يىًبيعي ًدينىوي بًعىرىضو ًمنى الدُّ ٍلقىاًئًم كىاٍلقىاًئمي ًفيهىا اٍلقىاًعدي ًفيهىا خى

يػٍره ًمنى السَّاًعي مىٍن تىشىرَّؼى ٢تىىا تىٍستىٍشرًٍفوي فىمن كجد مٍلجأ أىك  يػٍره من اٍلمىاًشي كا١تاشي ًفيًو خى خى
ًبسىنىةو عىامَّةو كىأىٍف الى ييسىلّْطى  أمَّتوي  أىٍف الى يػيٍهًلكى ( أال كإف ا أعطى النيب ُٔ)معىاذنا فليػىعيٍذ بًوً 

يىكيوفى  عىلىٍيًهٍم عىديكِّا ًمٍن ًسوىل أىنٍػفيًسًهٍم فػىيىٍستىًبيحى بػىٍيضىتػىهيٍم كىلىًو اٍجتىمىعى عىلىٍيًهٍم مىٍن بًأىٍقطىارًىىا حىىتَّ 
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نػىهىا ( ُٕ)بػىٍعضيهيٍم يػيٍهًلكي بػىٍعضنا كىيىٍسيب بىعضهم بػىٍعضنا فإذا  بػىٍُتى الفاركؽ عمر بىابنا ميٍغلىقناكى ًإفَّ بػىيػٍ
ي ٗترج ( ُٖ)ًسرى البىابمات كي  الى تىٍذىىبي ( ُٗ)من ا١تشرؽ يىٍطليعي قرف الشٍَّيطىافمن حيث  اٍلًفنتى

ا اٍلقىرٍبً  : يىا لىٍيتىٍت مىكىافى صىاًحًب ىىذى نٍػيىا حىىتَّ ٯتىيرَّ الرَّجيلي عىلىى اٍلقىرٍبً فػىيىتىمىرَّغي عىلىٍيًو كيقوؿي  كىلىٍيسى الدُّ
ء  (.               َِ)بًًو الدّْيني ًإالَّ اٍلببلى

لرجل سألو مىت يظهر الدجاؿ؟: "إذا أمات الناس الصلوات كأضاعوا  كقاؿ علي 
األمانات ككاف اٟتكم ضعفا كالظلم فخرا كأمرائهم فجره ككزرائهم خونو كأعواهنم ظلمو كقرائهم 
مور فسقو كظهر اٞتور كفشى الزنا كظهر الربا كقطّْعت األرحاـ كاٗتذت الغينات كشربت ا٠ت

كنقضت العهود كضيعت العتمات )صبلة الليل( كتواسل الناس يف صبلة اٞتماعات كزخرفوا 
ا١تساجد كطولوا ا١تنابر كحلوا ا١تصاحف كاخذكا الرشاة كأكلوا الربا كاستعملوا السفهاء 
كاستخفوا بالدماء كباعوا الدين بالدنيا كإترت ا١ترأة مع زكجها حرصان على الدنيا كركب النساء 

لى ا١تياسر )الدكاب الفاخرة( كتشبو النساء بالرجاؿ كتشبو الرجاؿ بالنساء كشهد شاىد من ع
غَت أف يستشهد كحلف قبل أف يستحلف كلبسوا جلود الضأف على قلوب الذئاب ككانت 
قلؤّم أمره من الصرب كألسنتهم أحلى من العسل كسرائرىم أننت من اٞتيف كألتمس الفقو لغَت 

عركؼ كعرؼ ا١تنكر مث قاؿ إذا حصل ىذا فالنجاة النجاة كالوحى الوحى الدين  كأنكر ا١ت
 كالثبات الثبات".  

فمن تأمل يف ىذه العبلمات كجد أف أكثرىا خرج كلكن الدجاؿ لن ٮترج حىت ٗترج قبلو 
نىةي عن  عبلمات كفنت كما أخرب النيب ٤تمد  ًس ًىيى ىىرىبه كىحىرىبه مثيَّ ًفتػٍ نىةى اأٍلىٍحبلى السَّرَّاًء ًفتػٍ

نػيهىا ًمٍن ٖتىًٍت قىدىمىٍي رىجيلو ًمٍن أىٍىًل بػىٍييًت يػىٍزعيمي أىنَّوي ًمٍتّْ كىلىٍيسى ًمٍتّْ ًإ٪تَّىا أىٍكلًيىاًئي اٍلمي  تػَّقيوفى مثيَّ دىخى
ا ًمٍن ىىًذًه اأٍليمَّ  نىة الد٫تاء الى تىدىعي أىحىدن ًة ًإالَّ يىٍصطىًلحي النَّاسي عىلىى رىجيلو كورؾ على ضلع مثَّ فتػٍ
ٍتوي لىٍطمىةن فىًإذىا ًقيلى: انٍػقىضىٍت ٘تىىادىٍت ييٍصًبحي الرَّجيلي ًفيهىا ميٍؤًمننا كىٯتيًٍسي كىاًفرنا حىىتَّ يىًصَتى  النَّاسي لىٍطمى

ذىًلكى فىانٍػتىًظريكا  ًإذلى فيٍسطىاطىٍُتً: فيٍسطىاًط ًإٯتىافو الى نًفىاؽى ًفيًو كىفيٍسطىاًط نًفىاؽو الى ًإٯتىافى ًفيًو. فىًإذىا كىافى 
( ِِ)كىبػىٍُتى بىًٍت األىٍصفىرً  ناىيٍدنىةه بػىيػٍنى  تىكيوفى كلن ٮترج حىت (. ُِ)الدَّجَّاؿى ًمٍن يػىٍوًمًو أىٍك من غده
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:  فػىيػىٍرفىعي رىجيله ًمٍن أىٍىًل النٍَّصرىانًيًَّة الصًَّليبى كينتصر اٟتلف  فػىيػىٍغضىبي ". غىلىبى الصًَّليبي "فػىيػىقيوؿي
فيٍسطىاطى اٍلميٍسًلًمُتى كى ( ِّ)ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى فػىيىديقُّوي فىًعٍندى ذىًلكى تػىٍغًدري الرُّكـي كىٕتىٍمىعي لًٍلمىٍلحىمىًة رىجيله 

اًئًن الشَّاـً  ًة بًاٍلغيوطىًة ًإذلى جىاًنًب مىًدينىةو يػيقىاؿي ٢تىىا: ًدمىٍشقي ًمٍن خىٍَتً مىدى ( عندىا ِْ)يػىٍوـى اٍلمىٍلحىمى
اءى ًمنى : ا١تسلمُت قاؿ  يظهر قائد ، فىًإذىا كىانيوا بًبػىٍيدى يػىعيوذي عىاًئذه بًاٍلبػىٍيًت، فػىييبػٍعىثي ًإلىٍيًو بػىٍعثه

ٮتيٍسىفي بًأىٍكسىًطًهٍم كىيػينىاًدم أىك٢َّتييٍم آًخرىىيٍم، مثيَّ ٮتيٍسىفي ًًٍّٔم، فىبلى يػىبػٍقىى ًإالَّ  ،اأٍلىٍرًض خيًسفى ًًّٔمٍ 
عندىا يسقط الطواغيت ك٬تتمع الناس عليو كيبايعونو، ك٬تتمع  (ِٓ)ربي عىنػٍهيمٍ الشَّرًيدي الًَّذم ٮتيٍ 
( كٮترج إليهم ِٔ)ٖتىٍتى كيلّْ غىايىةو اثٍػنىا عىشىرى أىٍلفنا–دكلةفى و ٙتىىاني لعلها –فى غىايىةن و ٙتىىاني على ا١تسلمُت 
ًزـي ثػيليثي كى ( ِٕ)كىتىكيوفي ًعٍندى ذىاكيمي اٍلًقتىاًؿ رىدَّةه شىًديدىةه جيش ا١تسلمُت  اٞتيش اإلسبلمي الى  يػىنػٍهى

ا، كىيػيٍقتىلي ثػيليثػيهيٍم،  ، الى يػيٍفتػىنيوفى كىم يػىتيوبي اي عىلىٍيًهٍم أىبىدن اًء ًعٍندى اً، كىيػىٍفتىًتحي الثػُّليثي أىٍفضىلي الشُّهىدى
ا  :الشٍُّرطىةي ك – غىالًبىةن، كىتػىٍفٌتى الشٍُّرطىةي يىٍشًتىًطي اٍلميٍسًلميوفى شيٍرطىةن لًٍلمىٍوًت الى تػىٍرًجعي ًإالَّ ( كى ِٖ)أىبىدن
  الثالثيف اليـو ك  ،كىتػىٍفٌتى الشٍُّرطىةي   يىٍشًتىًطي اٍلميٍسًلميوفى يف اليـو الثاشل شيٍرطىةن لًٍلمىٍوتً مثيَّ  –العصبة
، فػى  كذلك، ـً بٍػرىةى عىلىٍيًهٍم، فىًإذىا كىافى يػىٍوـي الرَّاًبًع، نػىهىدى إًلىٍيًهٍم بىًقيَّةي أىٍىًل اإٍلًٍسبلى يىٍجعىلي اي الدَّ
رَّ مىٍيتنا الرـك فػىيػىٍقتػيليوفى  ( ِٗ)مىٍقتػىلىةن دلٍى يػيرى ًمثٍػليهىا حىىتَّ ًإفَّ الطَّائًرى لىيىميرُّ ًّتىنىبىاهًتًٍم، فىمىا ٮتيىلّْفيهيٍم حىىتَّ ٮتًى
ا كنطرد اليهود من كتبدأ الفتوحات اإلسبلمية يف مشارؽ األرض كمغارّٔاٍلميٍسًلميوف كينتصر 

الى تػىقيوـي السَّاعىةي حىىتَّ يػيقىاًتلى اٍلميٍسًلميوفى اٍليػىهيودى، فػىيػىٍقتػيليهيمي  "ة جاء يف اٟتديث:الببلد ا١تقدس
: يىا مي  ٍسًلمي يىا اٍلميٍسًلميوفى حىىتَّ ٮتىٍتىًبئى اٍليػىهيوًدمُّ ًمٍن كىرىاًء اٟتٍىجىًر كىالشَّجىًر، فػىيػىقيوؿي اٟتٍىجىري أىًك الشَّجىري

ًر اٍليػىهيودً  ا يػىهيوًدمّّ خىٍلًفي، فػىتػىعىاؿى فىاقٍػتػيٍلوي، ًإالَّ اٍلغىٍرقىدى، فىًإنَّوي ًمٍن شىجى : ( قاؿ َّ)"عىٍبدى اً ىىذى
ًة فػىتٍ  " حي عيٍمرىافي بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس خىرىابي يػىٍثًربى كىخىرىابي يػىٍثًربى خيريكجي اٍلمىٍلحىمىًة كىخيريكجي اٍلمىٍلحىمى

( كيستمر ا١تسلموف يف الفتوحات حىت ُّ)"قيٍسطىٍنًطيًنيَّةى كىفػىٍتحي قيٍسطىٍنًطيًنيَّةى خيريكجي الدَّجَّاؿ
( ّّ)–عاصمة ايطاليا اليـو–إذل ركما  يصلوا مثيَّ ( ِّ)-اسطنبوؿ–قيٍسطىٍنًطيًنيَّةى يفتحوف 

نىمىا ىيٍم يػىٍقتىًسميوفى اٍلغىنىاًئمى، قىٍد عىلَّقيوا سييي  وفػىهيٍم بًالزَّيٍػتيوًف، ًإٍذ صىاحى ًفيًهًم الشٍَّيطىافي: ًإفَّ اٍلمىًسيحى فػىبػىيػٍ
فػىيىبػٍعىثيوفى عىٍشرى فػىوىاًرسى طىًليعىةن". ( كيتزعزع جيش ا١تسلمُت كيضطرب ّْ)قىٍد خىلىفىكيٍم يف أىٍىًليكيمٍ 

ىٍعًرؼي أىٍٝتىاءىىيٍم كىأىٍٝتىاءى آبىائًًهٍم كىأىٍلوىا: »قىاؿى  يػٍري فػىوىاًرسى أىٍك ًمٍن خىٍَتً ًإشلّْ ألى فى خيييو٢تًًٍم ىيٍم خى
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 خرج( فيذىبوف فإذا األمر كذب فإذا رجعوا ّٓ)«فػىوىاًرسى عىلىى ظىٍهًر األىٍرض يػىٍومًئذو 
الطليعة كبإمكاهنم التواصل عرب  إرساؿ( فلو كانت ىناؾ تكنولوجيا فما العربة من ّٔالدجاؿ)

 ا٢تاتف أك االنًتنت؟! 

ـى ًإذلى ًقيىاـً السَّاعىًة أىٍمره أكرب من الدَّجَّاؿ مىا بػىٍُتى " نيوي ( ىو ّٕ)"خىٍلًق آدى شىابّّ قىطىطه عىيػٍ
نػىٍيًو كىاًفر ( كاألخرل ّٖ)طىاًفيىةه  يػىٍقرىؤيهي  )كيف ركاية ؾ ؼ ر ( عىلىيػٍهىا ظفرةه غليظةه مىٍكتيوب بىُت عىيػٍ

، كىاٍْلخىري رىٍأمى مىعىوي نػىٍهرىاًف ٬تىٍرًيى  ،كل ميؤمن كاتبه كىغَت كىاتب اًف، أىحىدي٫تيىا رىٍأمى اٍلعىٍُتً، مىاءه أىبٍػيىضي
طىٍأًطٍئ رىٍأسىوي اٍلعىٍُتً، نىاره تىأىجَّجي، فىًإمَّا أىٍدرىكىنَّ أىحىده، فػىٍليىٍأًت النػٍَّهرى الًَّذم يػىرىاهي نىارنا كىٍليػيغىمٍّْض، مثيَّ ٍليي 

( فإف الرجل ليأتيو َْ)لىيىًفرَّفَّ النَّاسي ًمنى الدَّجَّاًؿ يف اٍٞتًبىاؿً كى ( ّٗ)فػىيىٍشرىبى ًمٍنوي، فىًإنَّوي مىاءه بىارًده 
،  ، يقوؿ لو:كىو يعلم إنو األعور الدجاؿ فيفتنو عن دينو أىرىأىٍيتى ًإٍف بػىعىٍثتي لىكى أىبىاؾى كىأيمَّكى

: نػىعىٍم، فػىيىتىمىثَّلي لىوي شىٍيطىانى  ؟ فػىيػىقيوؿي ًف: يىا بػيٍتىَّ، أىتىٍشهىدي أىشلّْ رىبُّكى اًف يف صيورىًة أىبًيًو، كىأيمًّْو، فػىيػىقيوالى
بػٍعيوفى أىٍلفنا عىلىٍيًهمي الطَّيىاًلسىةي ( ُْ)اتًَّبٍعوي، فىًإنَّوي رىبُّكى  ( ِْ)يػىٍتبىعي الدَّجَّاؿى ًمٍن يػىهيوًد أىٍصبػىهىافى، سى

ًة اٍلكىٍهًف، ًإنَّوي خىارًجه خىلَّةن بػىٍُتى الشَّأٍـً كىاٍلًعرىاًؽ، فػىعىاثى فىمىٍن أىٍدرىكىوي ًمٍنكيٍم، فػىٍليػىٍقرىٍأ عىلىٍيًو فػىوىاًتحى سيورى 
، يىا ًعبىادى اً فىاثٍػبيتيوا ًيننا كىعىاثى مًشىاالن : « ٯتى أىٍربػىعيوفى »قػيٍلنىا: يىا رىسيوؿى اً كىمىا لىٍبثيوي يف اأٍلىٍرًض؟ قىاؿى

قػيٍلنىا: يىا رىسيوؿى اً فىذىًلكى « ، كىيػىٍوـه كىجيميعىةو، كىسىائًري أىيَّاًمًو كىأىيَّاًمكيمٍ يػىٍومنا، يػىٍوـه كىسىنىةو، كىيػىٍوـه كىشىٍهرو 
 : ؟ قىاؿى ةي يػىٍوـو ، اٍقديريكا لىوي قىٍدرىهي »اٍليػىٍوـي الًَّذم كىسىنىةو، أىتىٍكًفينىا ًفيًو صىبلى قػيٍلنىا: يىا رىسيوؿى اً كىمىا « الى

اٍلغىٍيًث اٍستىٍدبػىرىٍتوي الرّْيحي، فػىيىٍأيت عىلىى اٍلقىٍوـً فػىيىٍدعيوىيٍم، فػىيػيٍؤًمنيوفى بًًو  ًإٍسرىاعيوي يف اأٍلىٍرًض؟ : " كى قىاؿى
تػيهيٍم، أىٍطوىؿى  ، فػىتػىريكحي عىلىٍيًهٍم سىارًحى ، كىاأٍلىٍرضى فػىتػيٍنًبتي مىا   كىيىٍستىًجيبيوفى لىوي، فػىيىٍأميري السَّمىاءى فػىتيٍمًطري

، مثيَّ يىٍأيت اٍلقىٍوـى، فػىيىٍدعيوىيٍم فػىيػىريدُّكفى عىلىٍيًو قػىٍولىوي، كىانىٍت ذيرنا، كىأى  ٍسبػىغىوي ضيريكعنا، كىأىمىدَّهي خىوىاًصرى
قيوؿي ٢تىىا: فػىيػىٍنصىًرؼي عىنػٍهيٍم، فػىييٍصًبحيوفى ٦تيًٍحًلُتى لىٍيسى بًأىٍيًديًهٍم شىٍيءه ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم، كىٯتىيرُّ بًا٠تٍىرًبىًة، فػىيػى 

يػىعىاًسيًب النٍَّحلً أىخٍ  فػىيىتػىوىجَّوي قًبىلى الدَّجَّاؿ رىجيله ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى، ( ّْ)رًًجي كينيوزىًؾ، فػىتىٍتبػىعيوي كينيوزيىىا كى
ا الًَّذم  -مىسىاًلحي الدَّجَّاًؿ  -فػىتػىٍلقىاهي اٍلمىسىاًلحي  : أىٍعًمدي ًإذلى ىىذى فػىيػىقيوليوفى لىوي: أىٍينى تػىٍعًمدي؟ فػىيػىقيوؿي

: مىا ًبرىبػّْنىا خىفىاءه، فػىيػىقيوليوفى: اقٍػتػيليوهي،  : فػىيػىقيوليوفى لىوي: أىكى مىا تػيٍؤًمني ًبرىبػّْنىا؟ فػىيػىقيوؿي فػىيػىقيوؿي خىرىجى، قىاؿى
: فػىيػىٍنطىًلقيوفى بًًو ًإذلى  ا ديكنىوي، قىاؿى : أىلىٍيسى قىٍد نػىهىاكيٍم رىبُّكيٍم أىٍف تػىٍقتػيليوا أىحىدن الدَّجَّاًؿ،  بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو
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ا الدَّجَّاؿي الًَّذم ذىكىرى رىسيوؿي اً  : يىا أىيػُّهىا النَّاسي ىىذى : فػىيىٍأميري فىًإذىا رىآهي اٍلميٍؤًمني، قىاؿى ، قىاؿى
 : : فػىيػىقيوؿي : خيذيكهي كىشيجُّوهي، فػىييوسىعي ظىٍهريهي كىبىٍطنيوي ضىٍربنا، قىاؿى أىكى مىا الدَّجَّاؿي بًًو فػىييشىبَّحي، فػىيػىقيوؿي

: فػىيػيٍؤمىري بًًو فػىيػيٍؤشىري بًاٍلًمٍئشىاًر ًمٍن مىٍفرًقً  ، قىاؿى : أىٍنتى اٍلمىًسيحي اٍلكىذَّابي : فػىيػىقيوؿي ًو تػيٍؤًمني ِّب؟ قىاؿى
: مثيَّ ٯتىًٍشي الدَّجَّاؿي بػىٍُتى اٍلًقٍطعىتػىٍُتً، مثيَّ يػىقيوؿي لىوي: قيٍم،  فػىيىٍستىًوم قىاًئمنا، حىىتَّ يػيفىرَّؽى بػىٍُتى رًٍجلىٍيًو، قىاؿى

: يىا أىيػُّهى  : مثيَّ يػىقيوؿي : مىا اٍزدىٍدتي ًفيكى ًإالَّ بىًصَتىةن، قىاؿى : مثيَّ يػىقيوؿي لىوي: أىتػيٍؤًمني ِّب؟ فػىيػىقيوؿي ا النَّاسي قىاؿى
: فػىيىٍأخيذيهي الدَّجَّاؿي لًيىٍذْتىىوي، فػىييٍجعىلى مىا بػىٍُتى رىقػىبىًتًو ًإذلى  ًإنَّوي الى يػىٍفعىلي بػىٍعًدم بًأىحىدو ًمنى النَّاًس، قىاؿى

ٍيًو كىرًٍجلىٍيًو فػىيػىٍقًذؼي بًًو، فػىيىحٍ  : فػىيىٍأخيذي بًيىدى ، قىاؿى ًسبي النَّاسي تػىٍرقػيوىتًًو ٨تيىاسنا، فىبلى يىٍستىًطيعي إًلىٍيًو سىًبيبلن
فىوي ًإذلى النَّاًر، كىًإ٪تَّىا أيٍلًقيى يف اٞتٍىنَّةً  ا ك  ،أى٪تَّىا قىذى  (. ْْ)أىٍعظىمي النَّاًس شىهىادىةن ًعٍندى رىبّْ اٍلعىالىًمُتى ىىذى

: ك جىلىسى عىلىى اٍلًمٍنربىً، الناس يومان مث  كٚتع النيب  هي »قىاؿى ـٍ كيلُّ إًٍنسىافو ميصىبلَّ ، مثيَّ «لًيػىٍلزى
 : : " « أىتىٍدريكفى دًلى ٚتىىٍعتيكيٍم؟»قىاؿى ًإشلّْ كىاً مىا ٚتىىٍعتيكيٍم لًرىٍغبىةو كىالى قىاليوا: اي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، قىاؿى

ًيمنا الدَّارًمَّ كىافى رىجيبلن نىٍصرىانًيِّا، فىجىاءى فػىبىايىعى كىأىٍسلىمى، كى  حىدَّثىًٍت لًرىٍىبىةو، كىلىًكٍن ٚتىىٍعتيكيٍم، أًلىفَّ ٘تى
ثيكيٍم عىٍن مىًسيًح الدَّجَّاًؿ، ًديثنا كىافىقى الًَّذم كيٍنتي أيحىدّْ حىدَّثىًٍت أىنَّوي رىًكبى يف سىًفينىةو ْتىٍرًيَّةو، مىعى  حى

ـى، فػىلىًعبى ًًًّٔم اٍلمىٍوجي شىٍهرنا يًف اٍلبىٍحًر، مثيَّ أىٍرفػىئيوا ًإذلى جىزًيرىةو يًف  ا مو كىجيذى ًثُتى رىجيبلن ًمٍن ٠تٍى  اٍلبىٍحًر ثىبلى
نىًة فىدىخىليوا اٞتٍىزًيرىةى فػىلىًقيىتػٍهيٍم دىابَّةه أىٍىلىبي كىًثَتي حىىتَّ مىٍغًرًب الشٍَّمًس، فىجىلىسيوا يًف أىقٍػريًب السًَّفي

ثٍػرىًة الشَّعىًر، فػىقىاليوا: كىيٍػلىًك مىا أىٍنًت؟ فػىقىالىٍت: أىنى  ا الشَّعىًر، الى يىٍدريكفى مىا قػيبػيليوي ًمٍن ديبيرًًه، ًمٍن كى
ٍيًر، فىًإنَّوي ًإذلى اٞتٍىسَّاسىةي، قىاليوا: كىمىا اٞتٍىسَّاسىةي؟ قىالىٍت: أىيػُّ  هىا اٍلقىٍوـي اٍنطىًلقيوا ًإذلى ىىذىا الرَّجيًل يًف الدَّ

: فىاٍنطىلىقٍ  : لىمَّا ٝتىٍَّت لىنىا رىجيبلن فىرًقٍػنىا ًمنػٍهىا أىٍف تىكيوفى شىٍيطىانىةن، قىاؿى نىا ًسرىاعنا، خىربىًكيٍم بًاأٍلىٍشوىاًؽ، قىاؿى
، فىًإذىا فً  يٍػرى ٍلنىا الدَّ اهي ًإذلى حىىتَّ دىخى ٍلقنا، كىأىشىدُّهي ًكثىاقنا، ٣تىٍميوعىةه يىدى يًو أىٍعظىمي ًإٍنسىافو رىأىيٍػنىاهي قىطُّ خى

: قىٍد قىدىٍرَتيٍ عىلىى خى  ؟ قىاؿى ٍعبػىٍيًو بًاٟتٍىًديًد، قػيٍلنىا: كىيٍػلىكى مىا أىٍنتى ربىًم، عينيًقًو، مىا بػىٍُتى ريٍكبىتػىٍيًو ًإذلى كى
نىا يف سىًفينىةو ْتىٍرًيَّةو، فىصىادىفٍػنىا اٍلبىٍحرى ًحُتى فىأىٍخربيكشل مىا أىنٍػتي  ٍم؟ قىاليوا: ٨تىٍني أينىاسه ًمنى اٍلعىرىًب رىًكبػٍ

لٍ  ًذًه، فىجىلىٍسنىا يف أىقٍػرئًّىا، فىدىخى نىا اٞتٍىزًيرىةى، اٍغتػىلىمى فػىلىًعبى بًنىا اٍلمىٍوجي شىٍهرنا، مثيَّ أىٍرفىٍأنىا ًإذلى جىزًيرىًتكى ىى
ثٍػرىًة الشَّعىًر، فػىقيٍلنىا: كىيػٍ فػىلى  نىا دىابَّةه أىٍىلىبي كىًثَتي الشَّعىًر، الى ييٍدرىل مىا قػيبػيليوي ًمٍن ديبيرًًه ًمٍن كى لىًك مىا ًقيىتػٍ

يٍ  ا الرَّجيًل يف الدَّ ًر، فىًإنَّوي أىٍنًت؟ فػىقىالىٍت: أىنىا اٞتٍىسَّاسىةي، قػيٍلنىا: كىمىا اٞتٍىسَّاسىةي؟ قىالىٍت: اٍعًمديكا ًإذلى ىىذى



 
 

384 

: ًإذلى خىربىًكيٍم بًاأٍلىٍشوىاًؽ، فىأىقٍػبػىٍلنىا إًلىٍيكى ًسرىاعنا، كىفىزًٍعنىا ًمنػٍهىا، كىدلٍى نىٍأمىٍن أىٍف تىكيوفى شىٍيطىانى  ةن، فػىقىاؿى
: أىٍسأىليكيٍم عىنٍ  ؟  أىٍخربيكشل عىٍن ٩تىًٍل بػىٍيسىافى، قػيٍلنىا: عىٍن أىمّْ شىٍأهًنىا تىٍستىٍخربي؟ قىاؿى ٩تىًٍلهىا، ىىٍل يػيٍثًمري

ًيًَّة، قػيلٍ  : أىٍخربيكشل عىٍن ْتيىيػٍرىًة الطَّربى ، قىاؿى : أىمىا إًنَّوي ييوًشكي أىٍف الى تػيٍثًمرى نىا: عىٍن أىمّْ قػيٍلنىا لىوي: نػىعىٍم، قىاؿى
: ىىٍل ًفيهىا مىاءه؟ قىاليوا: ًىيى كىًثَتىةي اٍلمىاًء، قى  ٍأهًنىا تىٍستىٍخربي؟ قىاؿى : أىمىا ًإفَّ مىاءىىىا ييوًشكي أىٍف شى اؿى

: ىىٍل يًف اٍلعىٍُتً مىاءه  ، قىاليوا: عىٍن أىمّْ شىٍأهًنىا تىٍستىٍخربي؟ قىاؿى : أىٍخربيكشل عىٍن عىٍُتً زيغىرى ، قىاؿى ؟ يىٍذىىبى
: كىىىٍل يػىٍزرىعي أىٍىليهىا ٔتىاًء اٍلعىٍُتً؟ قػيٍلنىا لىوي: نػىعىٍم، ًىيى كىًثَتىةي اٍلمىاءً  ، كىأىٍىليهىا يػىٍزرىعيوفى ًمٍن مىاًئهىا، قىاؿى

: أىقىاتػىلىوي  ، قىاؿى ؟ أىٍخربيكشل عىٍن نىيبّْ اأٍليمّْيُّْتى مىا فػىعىلى؟ قىاليوا: قىٍد خىرىجى ًمٍن مىكَّةى كىنػىزىؿى يػىٍثًربى اٍلعىرىبي
: كىٍيفى صىنىعى ًًٍّٔم؟ فىأىٍخبػىٍرنىاهي أىنَّوي قى  ٍد ظىهىرى عىلىى مىٍن يىًليًو ًمنى اٍلعىرىًب كىأىطىاعيوهي، قىاؿى قػيٍلنىا: نػىعىٍم، قىاؿى

يػٍره ٢تىيٍم أىٍف ييًطيعيوهي، كىًإشلّْ ٥تيٍربيكيٍم عىٍتّْ  : أىمىا ًإفَّ ذىاؾى خى ؟ قػيٍلنىا: نػىعىٍم، قىاؿى ، ًإشلّْ ٢تىيٍم: قىٍد كىافى ذىًلكى
 ا٠ٍتيريكًج، فىأىٍخريجى فىأىًسَتى يف اأٍلىٍرًض فىبلى أىدىعى قػىٍريىةن ًإالَّ أىنىا اٍلمىًسيحي، كىًإشلّْ أيكًشكي أىٍف يػيٍؤذىفى رل يًف 

لىةن غىيػٍرى مىكَّةى كىطىٍيبىةى، فػىهيمىا ٤تيىرَّمىتىاًف عىلىيَّ ًكٍلتىا٫تيىا، كيلَّمىا أىرىٍدتي  بىٍطتػيهىا يف أىٍربىًعُتى لىيػٍ  أىٍف أىٍدخيلى ىى
ةن  ا  -كىاًحدى اٍستػىٍقبػىلىًٍت مىلىكه بًيىًدًه السٍَّيفي صىٍلتنا، يىصيدُّشل عىنػٍهىا، كىًإفَّ عىلىى كيلّْ  ًمنػٍهيمىا -أىٍك كىاًحدن

ًئكىةن ٭تىٍريسيونػىهىا، قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اً  ًذًه »، كىطىعىنى ٔتًٍخصىرىتًًو يف اٍلًمٍنربىً: نػىٍقبو ًمنػٍهىا مىبلى ىى
ًذًه طىٍيبىةي  ًذًه طىٍيبىةي، ىى ؟» -يػىٍعًٍت اٍلمىًدينىةى  -« طىٍيبىةي، ىى ثٍػتيكيٍم ذىًلكى فػىقىاؿى « أىالى ىىٍل كيٍنتي حىدَّ

: نػىعىٍم،  ًدينىًة »النَّاسي ، أىنَّوي كىافىقى الًَّذم كيٍنتي أيحىدّْثيكيٍم عىٍنوي، كىعىًن اٍلمى ًيمو فىًإنَّوي أىٍعجىبىًٍت حىًديثي ٘تى
 ، ، ًمٍن ًقبىًل اٍلمىٍشرًًؽ كىمىكَّةى، أىالى ًإنَّوي يف ْتىًٍر الشَّأٍـً أىٍك ْتىًٍر اٍليىمىًن، الى بىٍل ًمٍن ًقبىًل اٍلمىٍشرًًؽ مىا ىيوى
بػىعىثى ( فاذا كاف يومو األربعُت ْٓ)كىأىٍكمىأى بًيىًدًه ًإذلى اٍلمىٍشرًؽً « مىا ىيوى ًمٍن ًقبىًل اٍلمىٍشرًًؽ، مىا ىيوى 

، بػىٍُتى مىٍهريكدىتػىٍُتً، كىاًضعنا  اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرصلىى، فػىيػىٍنزًؿي ًعنٍ  اي  نىارىًة اٍلبػىٍيضىاًء شىٍرًقيَّ ًدمىٍشقى دى اٍلمى
، كىًإذىا رىفػىعىوي ٖتىىدَّرى ًمٍنوي ٚتيىافه كىاللٍُّؤليؤً  لُّ كىفٍَّيًو عىلىى أىٍجًنحىًة مىلىكىٍُتً، ًإذىا طىٍأطىأى رىٍأسىوي قىطىرى ، فىبلى ٭تًى

دي رًيحى نػىفىًسًو  ، كىنػىفىسيوي يػىٍنتىًهي حىٍيثي يػىٍنتىًهي طىٍرفيوي، فػىيىٍطليبيوي حىىتَّ ييٍدرًكىوي بًبىاًب ًلكىاًفرو ٬تًى ًإالَّ مىاتى
ثػيهيٍم ليدٍّ، فػىيػىٍقتػيليوي، مثيَّ يىٍأيت ًعيسىى اٍبنى مىٍرصلىى قػىٍوـه قىٍد عىصىمىهيمي اي ًمٍنوي، فػىيىٍمسىحي عىٍن كيجيوًىًهٍم كى٭تيى  دّْ

 اٞتٍىنًَّة، فػىبػىيػٍنىمىا ىيوى كىذىًلكى ًإٍذ أىٍكحىى اي ًإذلى ًعيسىى: ًإشلّْ قىٍد أىٍخرىٍجتي ًعبىادنا رل، الى ًبدىرىجىاهًتًٍم يف 
اًف أًلىحىدو بًًقتىا٢تًًٍم، فىحىرٍّْز ًعبىاًدم ًإذلى الطُّوًر كىيػىبػٍعىثي اي يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى، كىىيٍم ًمٍن كيلّْ حى  دىبو يىدى
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ًيَّةى فػىيىٍشرىبيوفى مىا ًفيهىا، كىٯتىيرُّ آًخريىيٍم فػىيػىقيوليوفى: لىقىٍد كىايػىٍنًسليوفى  فى ًّٔىًذًه ، فػىيىميرُّ أىكىائًليهيٍم عىلىى ْتيىيػٍرىًة طىربى
يػٍرنا ًمنٍ  ًمائىًة ًدينىارو  مىرَّةن مىاءه، كى٭تيٍصىري نىيًبُّ اً ًعيسىى كىأىٍصحىابيوي، حىىتَّ يىكيوفى رىٍأسي الثػٍَّوًر أًلىحىًدًىٍم خى

 أًلىحىدًكيمي اٍليػىٍوـى، فػىيػىٍرغىبي نىيًبُّ اً ًعيسىى كىأىٍصحىابيوي، فػىيػيٍرًسلي اي عىلىٍيًهمي النػَّغىفى يف رًقىأًًٍّم،
ًض، فىبلى فػىييٍصًبحيوفى فػىٍرسىى كىمىٍوًت نػىٍفسو كىاًحدىةو، مثيَّ يػىٍهًبطي نىيبُّ اً ًعيسىى كىأىٍصحىابيوي ًإذلى اأٍلىرٍ 

نػيهيٍم، فػىيػىٍرغىبي نىيًبُّ اً ًعيسىى كىأىٍصحىابيوي  ىهي زى٫تىيهيٍم كىنػىتػٍ ديكفى يًف اأٍلىٍرًض مىٍوًضعى ًشرٍبو ًإالَّ مىؤلى  ًإذلى ٬تًى
ٍرًسلي اي مىطىرنا اً، فػىيػيٍرًسلي اي طىيػٍرنا كىأىٍعنىاًؽ اٍلبيٍخًت فػىتىٍحًمليهيٍم فػىتىٍطرىحيهيٍم حىٍيثي شىاءى اي، مثيَّ يػي 

: أىنًٍبيًت الى يىكينُّ ًمٍنوي بػىٍيتي مىدىرو كىالى كىبىرو، فػىيػىٍغًسلي اأٍلىٍرضى حىىتَّ يػىتػٍريكىهىا كىالزَّلىفىًة، مثيَّ يػيقىاؿي ًلؤٍلىٍرضً 
لُّوفى بًًقٍحًفهىا، كىيػيبىارىؾي يًف ٙتىىرىتىًك، كىريدّْم بػىرىكىتىًك، فػىيػىٍومىًئذو تىٍأكيلي اٍلًعصىابىةي ًمنى الرُّمَّانىًة، كىيىٍستىظً 

ـى ًمنى النَّاًس، كىاللٍّْقحىةى ًمنى اٍلبػىقىًر لىتىٍكًفي ًبًل لىتىٍكًفي اٍلًفئىا اٍلقىًبيلىةى  الرٍّْسًل، حىىتَّ أىفَّ اللٍّْقحىةى ًمنى اإٍلً
ابني مىٍرصلى حكىمىان عىٍدالن  عيسى ينزؿي فى  (ْٔ)ًمنى النَّاًس كىاللٍّْقحىةى ًمنى اٍلغىنىًم لىتىٍكًفي اٍلفىًخذى ًمنى النَّاسً 

ف فػىيىٍكًسري الصًَّليبى كىيػىٍقتيلي ا٠ٍتًٍنزًيرى كىيىضىعي اٍٞتًٍزيىةى كىيىًفيضي اٍلمىاؿي حىىتَّ الى يػىٍقبػىلىوي أىحىده حىىتَّ تكو 
نٍػيىا كىمىا ًفيهىا ة اٍلوىاًحدىة خَتامن الدُّ صل يف األرض ( كتكوف مدة مكوث ا١تسيح ابن مر ْٕ)السٍَّجدى

 . بعد نزكلو سبع سنُت فيكمل بذلك أربعوف سنو كيقبضو ا 

ابَّةى، كىطيليوعى الشٍَّمًس  نػىرىلحىىتَّ  السَّاعىةي  لىٍن تػىقيوـى كى  ، كىالدَّ لىهىا عىٍشرى آيىاتو الدُّخىافى، كىالدَّجَّاؿى قػىبػٍ
: خىٍسفه ، كىيىأىجي ًمٍن مىٍغرًًّٔىا، كىنػيزيكؿى ًعيسىى اٍبًن مىٍرصلىى   ثىةى خيسيوؼو وجى كىمىٍأجيوجى، كىثىبلى

 بًاٍلمىٍشرًًؽ، كىخىٍسفه بًاٍلمىٍغًرًب، كىخىٍسفه ًّتىزًيرىًة اٍلعىرىًب، كىآًخري ذىًلكى نىاره ٗتىٍريجي ًمنى اٍليىمىًن، تىٍطريدي 
 (. ْٖ)النَّاسى ًإذلى ٤تىٍشىرًًىمٍ 

نىا ٢تىيٍم دىابَّةن ًمنى اأٍلىٍرًض تيكىلّْميهيٍم أىفَّ النَّاسى كىانيوا كىًإذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم أىٍخرىجٍ  :قاؿ 
 (. ْٗ)بًآيىاتًنىا الى ييوًقنيوفى 

ثىبلىثه ًإذىا خىرىٍجنى الى يػىنػٍفىعي نػىٍفسنا ًإٯتىانػيهىا دلٍى تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت يًف " :قىاؿى ك 
يػٍرنا طيليوعي الشَّ   ( َٓ)"الدَّجَّاؿي كىدىابَّةي األىٍرضً ٍمًس ًمٍن مىٍغرًًّٔىا كى ًإٯتىاهًنىا خى
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 ، مث يعمركف حىت يشًتل الرجل البعَت، فيقوؿ: ٦تن اشًتيتو؟ٗتىٍريجي الدَّابَّةي فػىتىًسمي النَّاسى 
 ( ُٓ)فيقوؿ: اشًتيتو من أحد ا١تخطمُت

ٍعبىةى ذيك السُّوى ٮتيى تػىقيوـي السَّاعىةي حىىتَّ كالى  الى يىٍذىىبي اللٍَّيلي ( ِٓ)يٍػقىتػىٍُتً ًمنى اٟتٍىبىشىةً رّْبي اٍلكى
تي كىاٍلعيزَّل ىظينُّ ، فقالت عائشة رضي ا عنهاكىالنػَّهىاري حىىتَّ تػيٍعبىدى البلَّ : يىا رىسيوؿى اً ًإٍف كيٍنتي ألى

يًن كيلًّْو كىلىٍو كىرًهى  ًحُتى أىنٍػزىؿى اي: }ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًا٢ٍتيدىل كىًديًن اٟتٍىقّْ  لًييٍظًهرىهي عىلىى الدّْ
إًنَّوي سىيىكيوفي ًمٍن ذىًلكى مىا شىاءى اي، مثيَّ يػىبػٍعىثي اي " :[ أىفَّ ذىًلكى تىامِّا قىاؿى ّّاٍلميٍشرًكيوفى{ ]التوبة: 

يػٍرى ًفيًو،  ر٭تنا طىيّْبىةن، فػىتػىوىّفَّ كيلَّ مىٍن يف قػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي حىبًَّة خىٍردىؿو  ، فػىيىبػٍقىى مىٍن الى خى ًمٍن ًإٯتىافو
 (. ّٓ)"فػىيػىٍرًجعيوفى ًإذلى ًديًن آبىائًًهمٍ 

نىمىا ىيٍم كىذىًلكى ًإٍذ بػىعىثى اي ر٭تنا طىيّْبىةن، فػىتىٍأخيذيىيٍم ٖتىٍتى آبىاًطًهٍم، فػىتػىٍقًبضي ريكحى كيلّْ ميٍؤمً  نو فػىبػىيػٍ
، كىيػىبػٍقىى ًشرىاري  ( ْٓ)النَّاًس، يػىتػىهىارىجيوفى ًفيهىا تػىهىاريجى اٟتٍيميًر، فػىعىلىٍيًهٍم تػىقيوـي السَّاعىةي  كىكيلّْ ميٍسًلمو

، كىالى كى  ةه، كىالى نيسيكه ـه، كىالى صىبلى ـي كىمىا يىٍدريسي كىٍشيي الثػٍَّوًب، حىىتَّ الى ييٍدرىل مىا ًصيىا يٍدريسي اإٍلًٍسبلى
قىةه، كىلىييٍسرىل عىلىى ًكتىاًب اللَّوً  لىةو، فىبلى يػىبػٍقىى يف اأٍلىٍرًض ًمٍنوي آيىةه، كىتػىبػٍقىى  صىدى عىزَّ كىجىلَّ يف لىيػٍ

ًذًه اٍلكىًلمىًة، الى إً  ، يػىقيوليوفى: أىٍدرىٍكنىا آبىاءىنىا عىلىى ىى لىوى ًإالَّ طىوىاًئفي ًمنى النَّاًس الشٍَّيخي اٍلكىًبَتي كىاٍلعىجيوزي
 ( ٓٓ)اللَّوي، فػىنىٍحني نػىقيو٢تيىا

الى تػىزىاؿي ًعصىابىةه ًمٍن أيمَّيًت يػيقىاتًليوفى عىلىى أىٍمًر اً، قىاًىرًينى لًعىديكًّْىٍم، الى يىضيرُّىيٍم مىٍن " :قاؿ 
مثيَّ يػىبػٍعىثي اي ر٭تنا  »، فػىقىاؿى عىٍبدي اً: أىجىٍل، "خىالىفىهيٍم، حىىتَّ تىٍأتًيػىهيمي السَّاعىةي كىىيٍم عىلىى ذىًلكى 

ٯتىاًف ًإالَّ قػىبىضىٍتوي، مثيَّ كىرًيًح الٍ   ًمٍسًك مىسُّهىا مىسُّ اٟتٍىرًيًر، فىبلى تػىتػٍريؾي نػىٍفسنا يف قػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي حىبَّةو ًمنى اإٍلً
: اي، ( كقاؿ: ٔٓ)«يػىبػٍقىى ًشرىاري النَّاًس عىلىٍيًهٍم تػىقيوـي السَّاعىةي  "الى تػىقيوـي السَّاعىةي عىلىى أىحىدو يػىقيوؿي

ـً السّْبىاًع، الى يػىٍعرًفيوفى مىٍعريكفنا كىالى "( كقاؿ: ٕٓ)اي" فػىيىبػٍقىى ًشرىاري النَّاًس يف ًخفًَّة الطٍََّتً كىأىٍحبلى
: أىالى تىٍستىًجيبيوفى؟ فػىيػىقيوليوفى: فىمىا تىٍأميرينىا؟ فػى  يىٍأميريىيٍم يػيٍنًكريكفى ميٍنكىرنا، فػىيىتىمىثَّلي ٢تىيمي الشٍَّيطىافي، فػىيػىقيوؿي
وي أىحىده بًًعبىادىًة اأٍلىٍكثىاًف، كىىيٍم يًف ذىًلكى دىارّّ رًٍزقػيهيٍم، حىسىنه عىٍيشيهيٍم، مثيَّ يػينػٍفىخي يًف الصُّوًر، فىبلى يىٍسمىعي 

: فػىيىٍصعىقي  : كىأىكَّؿي مىٍن يىٍسمىعيوي رىجيله يػىليوطي حىٍوضى ًإبًًلًو، قىاؿى ، ًإالَّ أىٍصغىى لًيتنا كىرىفىعى لًيتنا، قىاؿى
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، مثيَّ يػيٍرًسلي اي  أىنَّوي الطَّلُّ فػىتػىٍنبيتي ًمٍنوي أىٍجسىادي النَّاًس،  -أىٍك قىاؿى يػيٍنزًؿي اي  -كىيىٍصعىقي النَّاسي مىطىرنا كى
: يىا أىيػُّهىا النَّاسي ىىليمَّ ًإذلى رى  ـه يػىٍنظيريكفى، مثيَّ يػيقىاؿي بّْكيٍم، كىًقفيوىيٍم مثيَّ يػينػٍفىخي ًفيًو أيٍخرىل، فىًإذىا ىيٍم ًقيىا

: ًمٍن كيلّْ أىٍلفو  : ًمٍن كىٍم؟ فػىيػيقىاؿي : أىٍخرًجيوا بػىٍعثى النَّاًر، فػىيػيقىاؿي : مثيَّ يػيقىاؿي ًإنػَّهيٍم مىٍسئيوليوفى، قىاؿى
افى ًشيبنا، كىذىًلكى يػىٍوـى ييٍكشى  في عىٍن ًتٍسعىًمائىةو كىًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى، قىاؿى فىذىاؾى يػىٍوـى ٬تىٍعىلي اٍلوًٍلدى

 ( ٖٓ)"سىاؽو 

الى تػىقيوـي السَّاعىةي حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي ًمٍن مىٍغرًًّٔىا، فىًإذىا رىآىىا النَّاسي آمىنى مىٍن عىلىيػٍهىا، فىذىاؾى كى 
ٍك كىسىبىٍت يًف يػىٍوـى يىٍأيت بػىٍعضي آىيىاًت رىبّْكى الى يػىنػٍفىعي نػىٍفسنا ًإٯتىانػيهىا دلٍى تىكيٍن آىمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي أى  ًحُتى 

يػٍرنا قيًل انٍػتىًظريكا إًنَّا ميٍنتىًظريكفى   (. ٗٓ")ًإٯتىاهًنىا خى

هي بًاللٍَّيًل لًيىتيوبى ميًسيءي  ًإفَّ اى : "كأخَتان: أذكركم إخواشل بقوؿ النيب  يػىٍبسيطي يىدى
( فالتوبة َٔ) " تىٍطليعى الشٍَّمسي ًمٍن مىٍغرًًّٔىاالنػَّهىاًر، كىيػىٍبسيطي يىدىهي بًالنػَّهىاًر لًيىتيوبى ميًسيءي اللٍَّيًل، حىىتَّ 

التوبة كالرجوع الرجوع إذل ا قبل فوات األكاف كليكن لساف حالك: كعزتك كجبللك ما 
أردت ٔتعصييت ٥تالفتك كقد عصيتك حُت عصيتك كما أنا بنكالك  جاىبلن كال لعقوبتك 

لبتٍت شهويت كغرشل سًتؾ ا١ترخي علي متعرضان كال بنظرؾ مستخفان كلكن سولت رل نفسي كغ
فاْلف من عذابك من يستنقذشل كْتبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عٍت كاسؤتاه من أيامي 
يف معصييت رِّب كيا كيلي كم أتوب ككم أعود كقد آف رل أف أستحي من رِّب،  يا من ليس رل 

إف ترٛتٍت فأنت بو جدير، منو ٣تَت، بعفوؾ من عذابك أستجيػػػر، إف تػعػذبنػي فبعدلػػػػػػك، ك 
بدؿ ذؿ ا١تعصية بعز الطاعة ككن من الذين انتصركا على النفس كا٢تول كالشيطاف كحزبو كن 

 من الذين آثركا اٞتنة على النار كن من الذين ندموا على ما فرطوا يف جنب ا.

عاد يف كأعلم بارؾ ا فيك: أف ا تبارؾ كتعاذل إذا عصاه العبد ا١تسلم سًته، فإذا 
ا١تعصية سًته، فإذا لبس مبلبسها )أم أصر عليها( غضب ا لنفسو غضبو تضيق منها 

اؿ كالعهن  كال يساؿ السموات كاألرض كاٞتباؿ. كتذكر يومان تكوف السماء فيو كا١تهل كاٞتب
 .ٛتيم ٛتيما
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 فصً يف يَٛ احلغبة ٚشذتٗ
يعان قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالسَّماكىاتي  قاؿ  : ﴿ كىمىا قىدىريكا اللَّوى حىقَّ قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي ٚتًى

ا ييٍشرًكيوفى، كىنيًفخى يف الصُّوًر فىصىًعقى مىن يًف السَّمىاكىاًت كىمىن مىٍطوًيَّاته بًيىًميًنًو سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى عىمَّ 
ـه يىنظيريكفى ﴾ ]الزمر:   [.ٕٔيف اأٍلىٍرًض ًإالَّ مىن شىاء اللَّوي مثيَّ نيًفخى ًفيًو أيٍخرىل فىًإذىا ىيم ًقيىا

لىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه لًيػيٍنًذرى يػىٍوـى ﴿ رىًفيعي الدَّرىجىاًت ذيك اٍلعىٍرًش يػيٍلًقي الرُّكحى ًمٍن أىٍمرًًه عى 
ًؽ، يػىٍوـى ىيٍم بىارًزيكفى الى ٮتىٍفىى عىلىى اللًَّو ًمنػٍهيٍم شىٍيءه ًلمىًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى لًلًَّو اٍلوىاًحًد الٍ  قىهَّاًر، التَّبلى

كىأىنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٍْلزًفىًة ًإًذ  اللَّوى سىرًيعي اٟتًٍسىاًب، اٍليػىٍوـى ٕتيٍزىل كيلُّ نػىٍفسو ٔتىا كىسىبىٍت الى ظيٍلمى اٍليػىٍوـى ًإفَّ 
يمو كىالى شىًفيعو ييطىاعي ﴾]غافر:  [.ُٖ-ُٓاٍلقيليوبي لىدىل اٟتٍىنىاًجًر كىاًظًمُتى مىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن ٛتًى

: ﴿يػىٍوـى ٨تىٍشيري اٍلميتًَّقُتى ًإذلى يف ٣تىًٍلًسوً  كىذيًكرى عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن ميعىاذو الرَّازًمّْ رىًٛتىوي اللَّوي، أىنَّوي قيرًئى 
فػىقىاؿى :" أىيػُّهىا النَّاسي مىٍهبلن   [.ٖٓالرٍَّٛتىًن كىٍفدان، كىنىسيوؽي اٍلميٍجرًًمُتى ًإذلى جىهىنَّمى ًكٍردان﴾]مرصل: 
ٍوًقًف، حىٍشرنا حىٍشرنا، كىتىٍأتيوفى ًمنى اأٍلى  ا ٖتيٍشىريكفى ًإذلى اٍلمى ٍطرىاًؼ فػىٍوجنا فػىٍوجنا، كىتيوقػىفيوفى بػىٍُتى مىٍهبلن غىدن

ا، كىيػيرىدُّ يىدىًم اللًَّو فػىٍردنا فػىٍردنا، كىتيٍسأىليوفى عىمَّا فػىعىٍلتيٍم حىٍرفنا حىٍرفنا، كىتػيقىادي اأٍلىٍكلًيىاءي ًإذلى الرٍَّٛتىًن كى  ا كىٍفدن ٍفدن
اًب اللًَّو ًكٍردنا ًكٍردنا، كىيىدٍ  ا ًإذىا ديكًَّت اأٍلىٍرضي اٍلعىاصيوفى ًإذلى عىذى خيليوفى جىهىنَّمى ًحٍزبنا ًحٍزبنا، كىكيلُّ ىىذى

. ًإٍخوىاشل، اٍلوى  ٍيلي لىكيٍم ًمٍن دىكِّا دىكِّا. كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىفِّا صىفِّا، كى٬تيىاءي ًّتىهىنَّمى يػىٍومىًئذو كىٍيبلن كىٍيبلن
اريهي ٜتىًٍسُتى أىٍلفى  امىًة،  يػىٍوـو كىافى ًمٍقدى سىنىةو؛ يػىٍوـى الرَّاًجفىًة، يػىٍوـى اٍْلزًفىًة، يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى اٟتٍىٍسرىًة كىالنَّدى

يػىٍوـي فىذىًلكى يػىٍوـه عىًظيمه يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي لًرىبّْ اٍلعىالىًمُتى كىىيوى يػىٍوـي اٍلمينىاقىشىًة كىيػىٍوـي اٍلميحىاسىبىًة كى 
، كىيػىٍوـى ٍوـي اٍلميسىاءىلىًة كىيػىٍوـي الزٍَّلزىلىًة كىيػىٍوـي الصٍَّيحىًة كىيػىٍوـي اٟتٍىاقًَّة كىيػىٍوـي اٍلقىارًعىًة كىيػىٍوـي النُّشيورً اٍلميوىازىنىًة كىيػى 

اهي، كىيػىٍوـى التػَّغىابيًن، كىيػىٍوـى يىٍصديري النَّاسي أىٍشتىاتنا لًيػيرىٍكا أىٍعمى  ا٢تىيٍم، كىيػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ يػىٍنظيري اٍلمىٍرءي مىا قىدَّمىٍت يىدى
ٍيئنا، كىيػىٍوـى الى يػيٍغًٍت عىنػٍهيٍم كىٍيديىيٍم شىيٍ  ئنا، كىيػىٍوـى كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه، كىيػىٍوـى الى يػيٍغًٍت مىٍوذلن عىٍن مىٍوذلن شى

ٍيئنا، يػىوٍ  منا كىافى شىرُّهي ميٍستىًطَتنا، أىٍم الى ٬تىٍزًم كىاًلده عىٍن كىلىًدًه، كىالى مىٍوليوده ىيوى جىازو عىٍن كىاًلًدًه شى
اًر، يػىٍوـى تىٍأيت   كيلُّ نػىٍفسو ميٍنتىًشرنا، يػىٍوـى الى يػىنػٍفىعي الظَّاًلًمُتى مىٍعًذرىتػيهيٍم، كى٢تىيمي اللٍَّعنىةي، كى٢تىيٍم سيوءي الدَّ
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تىضىعي كيلُّ ذىاًت ٛتىٍلو ٛتىٍلىهىا، كىتػىرىل ٕتيىاًدؿي عىٍن نػىٍفًسهىا، يػىٍوـى تىٍذىىلي كيلُّ ميٍرًضعىةو عىمَّا أىٍرضىعىٍت، كى 
 النَّاسى سيكىارىل كىمىا ىيٍم ًبسيكىارىل ، كىلىًكنَّ عىذىابى اللًَّو شىًديده " .

أىنىا سىيّْدي )) : قاؿما ال يطيقوف كال ٭تتملوف، " فيجتمع على الناس من الغم كالكرب 
؟ ٬تىٍمىعي اي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة اأٍلىكًَّلُتى كىاٍْلًخرًينى يف صىًعيدو النَّاًس يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىىىٍل تىٍدريكفى ًبى   ذىاؾى

ليغي النَّاسى ًمنى اٍلغىمّْ كىاٍلكىٍربً  ، كىتىٍدنيو الشٍَّمسي فػىيىبػٍ  مىا كىاًحدو، فػىييٍسًمعيهيمي الدَّاًعي، كىيػىنػٍفيذيىيمي اٍلبىصىري
: أىالى تػىرىٍكفى مىا أىنٍػتيٍم ًفيًو؟ أىالى تػىرىٍكفى مىا الى ييًطيقيوفى، كىمىا الى ٭تىٍتىًمليوفى  ، فػىيػىقيوؿي بػىٍعضي النَّاًس لًبػىٍعضو

ـى،  : ائٍػتيوا آدى قىٍد بػىلىغىكيٍم؟ أىالى تػىٍنظيريكفى مىٍن يىٍشفىعي لىكيٍم ًإذلى رىبّْكيٍم؟ فػىيػىقيوؿي بػىٍعضي النَّاًس لًبػىٍعضو
ـى، فػىيػىقيوليوفى: يىا آدى  ـي، أىٍنتى أىبيو اٍلبىشىًر، خىلىقىكى اي بًيىًدًه، كىنػىفىخى ًفيكى ًمٍن ريكًحًو، كىأىمىرى فػىيىٍأتيوفى آدى

، أىالى تػىرىل ًإذلى مىا ٨تىٍني ًفيًو؟ أىالى تػىرىل ًإذلى مىا قىٍد بػى  ، اٍشفىٍع لىنىا ًإذلى رىبّْكى ًئكىةى فىسىجىديكا لىكى لىغىنىا؟ اٍلمىبلى
ـي: ًإفَّ رىِّبّْ  هي ًمثٍػلىوي، كىًإنَّوي فػىيػىقيوؿي آدى لىوي ًمثٍػلىوي، كىلىٍن يػىٍغضىبى بػىٍعدى غىًضبى اٍليػىٍوـى غىضىبنا دلٍى يػىٍغضىٍب قػىبػٍ

، فػىيىٍأتيوفى نيوحنا،  نػىهىاشل عىًن الشَّجىرىًة فػىعىصىٍيتيوي نػىٍفًسي نػىٍفًسي، اٍذىىبيوا ًإذلى غىٍَتًم، اٍذىىبيوا ًإذلى نيوحو
، فػىيػىقيوليوفى: يىا نيوحي، أىنٍ  تى أىكَّؿي الرُّسيًل ًإذلى اأٍلىٍرًض، كىٝتىَّاؾى اي عىٍبدنا شىكيورنا، اٍشفىٍع لىنىا ًإذلى رىبّْكى

 أىالى تػىرىل مىا ٨تىٍني ًفيًو؟ أىالى تػىرىل مىا قىٍد بػىلىغىنىا؟ فػىيػىقيوؿي ٢تىيٍم: ًإفَّ رىِّبّْ قىٍد غىًضبى اٍليػىٍوـى غىضىبنا دلىٍ 
، كىلىٍن يػىٍغضىبى بػىٍعدىهي ًمثٍػلىوي، كىإًنَّوي قىٍد كىانىٍت رل دىٍعوىةه دىعىٍوتي ًّٔىا عىلىى قػىٍوًمي، يػىٍغضىٍب قػىبػٍلىوي ًمثٍػلىوي 

ًليليوي ًمٍن أىٍىًل نػىٍفًسي نػىٍفًسي، اٍذىىبيوا ًإذلى ًإبٍػرىاًىيمى  ، فػىيىٍأتيوفى إًبٍػرىاًىيمى، فػىيػىقيوليوفى: أىٍنتى نىيبُّ اً كىخى
، أىالى تػىرىل ًإذلى مىا ٨تىٍني ًفيًو؟ أىالى تػىرىل ًإذلى مىا قىٍد بػىلىغىنىا؟ فػىيػىقيوؿي ٢تىيٍم اأٍلىٍرًض، اٍشفىٍع  لىنىا ًإذلى رىبّْكى

لىوي ًمثٍػلىوي، كىالى يػىٍغضىبي بػىٍعدىهي ًمثٍػلىوي، كى  ذىكىرى  ًإبٍػرىاًىيمي: ًإفَّ رىِّبّْ قىٍد غىًضبى اٍليػىٍوـى غىضىبنا دلٍى يػىٍغضىٍب قػىبػٍ
بىاتًوً  ، فػىيػىقيوليوفى: يىا ، نػىٍفًسي نػىٍفًسي، اٍذىىبيوا ًإذلى غىٍَتًم، اٍذىىبيوا ًإذلى ميوسىى، فػىيىٍأتيوفى ميوسىى كىذى

، أىالى  تًًو، كىبًتىٍكًليًمًو عىلىى النَّاًس، اٍشفىٍع لىنىا ًإذلى رىبّْكى  ميوسىى، أىٍنتى رىسيوؿي اً فىضَّلىكى اي ًبرًسىاالى
: ًإفَّ رىِّبّْ قىٍد غىًضبى اٍليػىٍوـى ني ًفيًو؟ أىالى تػىرىل مىا قىٍد بػىلىغىنىا؟ فػىيػىقيوؿي ٢تىيٍم ميوسىى تػىرىل ًإذلى مىا ٨تىٍ 

هي ًمثٍػلىوي، كىًإشلّْ قػىتػىٍلتي نػىٍفسنا دلٍى أيكمىٍر بًقىٍتًلهى  لىوي ًمثٍػلىوي، كىلىٍن يػىٍغضىبى بػىٍعدى ا، نػىٍفًسي غىضىبنا دلٍى يػىٍغضىٍب قػىبػٍ
بي  ، فػىيىٍأتيوفى ًعيسىى، فػىيػىقيوليوفى: يىا ًعيسىى أىٍنتى رىسيوؿي اً، كىكىلٍَّمتى وا ًإذلى ًعيسىى نػىٍفًسي، اٍذىى

، أىالى تػىرى  ل مىا ٨تىٍني النَّاسى يف اٍلمىٍهًد، كىكىًلمىةه ًمٍنوي أىٍلقىاىىا ًإذلى مىٍرصلىى، كىريكحه ًمٍنوي، فىاٍشفىٍع لىنىا ًإذلى رىبّْكى
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: ًإفَّ رىِّبّْ قىٍد غىًضبى اٍليػىٍوـى غىضىبنا دلٍى يػىٍغضىٍب مىا قىٍد بػىلىغىنىا؟ فػىيػىقيوؿي ٢تىيٍم ًعيسىى ًفيًو؟ أىالى تػىرىل 
هي ًمثٍػلىوي، كىدلٍى يىٍذكيٍر لىوي ذىنٍػبنا، نػىٍفًسي نػىٍفًسي، اٍذىىبيوا ًإذلى غىٍَتًم، لىوي ًمثٍػلىوي، كىلىٍن يػىٍغضىبى بػىٍعدى اٍذىىبيوا  قػىبػٍ

ـى  ًإذلى ٤تيىمَّدو، فػىيىٍأتيوشلّْ فػىيػىقيوليوفى: يىا ٤تيىمَّدي، أىٍنتى رىسيوؿي اً، كىخىاَتىي اأٍلىنًٍبيىاًء، كىغىفىرى اي لىكى مىا تػىقىدَّ
، أىالى تػىرىل مىا ٨تىٍني ًفيًو؟ أىالى تػىرىل مىا قىٍد بػىلىغىنىا؟ فى  ، اٍشفىٍع لىنىا ًإذلى رىبّْكى ، كىمىا تىأىخَّرى ًلقي، أىٍنطى ًمٍن ذىنًٍبكى

، مثيَّ يػىٍفتىحي اي عىلىيَّ كىيػيٍلًهميًٍت ًمٍن ٤تىىاًمًدًه، كىحيٍسًن ال ا لًرىِّبّْ ثػَّنىاًء فىآيت ٖتىٍتى اٍلعىٍرًش، فىأىقىعي سىاًجدن
، سىٍل تػيٍعطىٍو، ا : يىا ٤تيىمَّدي، اٍرفىٍع رىٍأسىكى ٍيئنا دلٍى يػىٍفتىٍحوي أًلىحىدو قػىٍبًلي، مثيَّ يػيقىاؿي ٍشفىٍع تيشىفٍَّع، عىلىٍيًو شى

، أيمَّيًت أيمَّيًت  : يىا رىبّْ  ..(( متفق عليو.فىأىٍرفىعي رىٍأًسي، فىأىقيوؿي

ـى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حىىتَّ فيعرضوف على رّٔم للحساب ففي اٟتديث: ))  الى تػىزيكؿي قىدىمىا اٍبًن آدى
: عىٍن عيميرًًه ًفيمىا أىفٍػنىاهي كىعىٍن شىبىا هي كىعىٍن مىالًًو ًمٍن أىٍينى اٍكتىسىبىوي كىًفيمىا ييٍسأىؿى عىٍن ٜتىٍسو بًًو ًفيمىا أىٍببلى

 كغَته. رىكىاهي التػٍّْرًمًذمٌ  ((.أىنٍػفىقىوي كىمىاذىا عىًملى ًفيمىا عىًلمى؟

أما الكافر كا١تنافق فيحاسبوف أماـ ا٠تبلئق فيشهد عليهم ا١تبلئكة فينكركف فتشهد األياـ 
األرض كالناس كاألمواؿ فينكركف مث يشهد عليهم ٝتعهم  كالليارل فينكركف فتشهد عليهم

اء اللًَّو ًإذلى  كأبصارىم كجلودىم ٔتا كانوا يعملوف ككصف ا حا٢تم فقاؿ: ﴿كىيػىٍوـى ٭تيٍشىري أىٍعدى
ديىيٍم ٔتىا كىانيوا النَّاًر فػىهيٍم ييوزىعيوفى، حىىتَّ ًإذىا مىا جىاؤيكىىا شىًهدى عىلىٍيًهٍم ٝتىٍعيهيٍم كىأىٍبصىاريىيٍم كىجيليو 

نىا قىاليوا أىنطىقىنىا اللَّوي الًَّذم أىنطىقى كيلَّ شىٍيءو كىىيوى  خىلىقىكيٍم  يػىٍعمىليوفى، كىقىاليوا ًٞتيليوًدًىٍم دًلى شىًهدَتٍُّ عىلىيػٍ
كيٍم كىالى أىٍبصىاريكيٍم كىالى جيليوديكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو كىًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى، كىمىا كينتيٍم تىٍستىًتيكفى أىٍف يىٍشهىدى عىلىٍيكيٍم ٝتىٍعي 

أىٍردىاكيٍم كىلىًكن ظىنىنتيٍم أىفَّ اللَّوى الى يػىٍعلىمي كىًثَتان ٦تَّّْا تػىٍعمىليوفى، كىذىًلكيٍم ظىنُّكيمي الًَّذم ظىنىنتيم ًبرىبّْكيٍم 
يىٍصربيكا فىالنَّاري مىثٍػونل ٢تَّيٍم  فىأىٍصبىٍحتيم مٍّْن ا٠تٍىاًسرًينى﴾ مث يبُت ا تعاذل مصَتىم فيقوؿ : ﴿فىًإف

فإف يصربكا على العذاب فالنار [. ِْ-ُٗ]فصلت:  كىًإف يىٍستػىٍعًتبيوا فىمىا ىيم مّْنى اٍلميٍعتىًبُتى ﴾
ابوا إذل ذلك، كال تيقبل ٢تم  مأكاىم، كإف يسألوا الرجوع إذل الدنيا ليستأنفوا العمل الصاحل ال ٬تي

 أعذار.
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 -كحده فيقرره بذنوبو فيقوؿ لو: ﴿ أتذكر يـو كذا ككذا ﴾  و ا أما ا١تؤمن فيخلو ب
حىت إذا رأل أنو ىلك ، يقوؿ يا رب أدل تغفر رل ؟ فيقوؿ  -يذكره ببعض غدراتو يف الدنيا 

. ﴾ سًتهتا عليك يف الدنيا كأنا أغفرىا لك اليـو ﴿ : 

ؤمن فيأخذ كتابو عندىا تتطاير الصحف فإذا تطايرت ال يعرؼ خليل خليلو . أما ا١ت
ؽو ًحسىابًيٍو ﴾ ، كأما الكافر  ـي اقٍػرىؤيكا ًكتىابًيٍو ، ًإشلّْ ظىنىنتي أىشلّْ ميبلى بيمينو ينادم كيقوؿ : ﴿ ىىاؤي
كا١تنافق فيعلم ما يف كتابو فيحاكؿ إخفاء مشالو لكن ليس ىناؾ مكاف كال لباس فيجعلها كراء 

يتحسر كيصرخ كيقوؿ : ﴿ يىا لىٍيتىًٍت دلٍى أيكتى  ظهره فيأتيو كتابو بشمالو كراء ظهره فيندب ك 
ًكتىابًيٍو ، كىدلٍى أىٍدًر مىا ًحسىابًيٍو ، يىا لىٍيتػىهىا كىانىًت اٍلقىاًضيىةى ، مىا أىٍغٌتى عىٍتّْ مىالًيٍو ، ىىلىكى عىٍتّْ 

بػٍعيوفى ًذرىاعان سيٍلطىانًيٍو ﴾  فيقاؿ: ﴿خيذيكهي فػىغيلُّوهي ، مثيَّ اٞتٍىًحيمى صىلُّوهي ، مثيَّ يًف سً  ٍلًسلىةو ذىٍرعيهىا سى
يػىٍوـى فىاٍسليكيوهي ، ًإنَّوي كىافى الى يػيٍؤًمني بًاللًَّو اٍلعىًظيًم ، كىالى ٭تىيضُّ عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكًُت ، فػىلىٍيسى لىوي الٍ 

ـه ًإالَّ ًمٍن ًغٍسًلُتو ، الى يىٍأكيليوي ًإالَّ ا٠تٍىا يمه ، كىالى طىعىا  ،[ّٕ – ِٓ]اٟتاقة:  ًطؤيكفى ﴾ىىاىينىا ٛتًى
فيحاكؿ أف يقرأ كتابو فَتل ما لو من سيئات كيرل األمور اليت كانت يف نظره صغَتة فيقوؿ: 

ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري صىًغَتىةن كىالى كىًبَتىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا ﴾]الكهف:   [.ْٗ﴿ يىا كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى

٢تم ٔتيزاف دقيق لو كفتاف توضع فيو أعماؿ العباد: ﴿فىمىن كيساقوف إذل ا١تيزاف لتوزف أعما
[ ، فعندما توضع ٖ،ٕيػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خىٍَتان يػىرىهي ، كىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرٌان يػىرىهي﴾ ]الزلزلة: 

اذل: ﴿فىبلى أعماؿ الكافر أك ا١تنافق ٭تاكؿ أف يثقل موازينو فيلقي نفسو يف ا١تيزاف فهذا قولو تع
: ))يوضع ا١تيزاف يـو القيامة فلو كزف [. قاؿ َُٓنيًقيمي ٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزنان﴾ ]الكهف: 

فيو السماكات كاألرض لوسعت ، فتقوؿ ا١تبلئكة: يا رب ١تن يزف ىذا ؟ فيقوؿ ا تعاذل : ١تن 
كيوضع الصراط مثل شئت من خلقي. فتقوؿ ا١تبلئكة: سبحانك ما عبدناؾ حق عبادتك. 

حد ا١توسى، فتقوؿ ا١تبلئكة: من ٕتيز على ىذا؟ فيقوؿ: من شئت من خلقي. فيقولوف: 
 سبحانك ما عبدناؾ حق عبادتك((ركاه اٟتاكم كقاؿ صحيح على شرط مسلم.
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يف اٟتديث الذم يركيو أِّب ذر قاؿ  فانظر رعاؾ ا إذل ا١تبلئكة الذين كصفهم النيب 
  قرأ رسوؿ ا  ﴾ ..  ٍيئنا مىٍذكيورنا ٍنسىاًف ًحُته ًمنى الدٍَّىًر دلٍى يىكيٍن شى : ﴿ ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً

حىت ختمها مث قاؿ : )) إشل أرل ما ال تركف كأٝتع ما ال تسمعوف أطت السماء كحق ٢تا أف 
لم تئط ما فيها موضع قدر أربع أصابع إال ملك كاضع جبهتو ساجدا  كا لو تعلموف ما أع
لضحكتم قليبل كلبكيتم كثَتا كما تلذذَت بالنساء على الفرش ك٠ترجتم إذل الصعدات ٕتأركف 

ركاه الًتمذم : " كا لوددت أشل شجرة تعضد". إذل ا تعاذل بالدعاء(( قاؿ أبو ذر 
 كصحح إسناده اٟتاكم.

٤تمد  مث يرد ا١تؤمنوف اٟتوض ١تا ّٔم من العطش كلكل نيب حوض أعظمها حوض النيب
  الذم يأيت ماءه من هنر الكوثر ، ماءه أبيض من اللنب أحلى من العسل أطيب من ا١تسك

، آنيتو ذىب كفضة كعدد النجـو ، طولو أبعد من أيلة يف األردف إذل عدف ، من شرب منو 
كضحكو يف كجوىنا أـ هننئ ألننا  شربة ال يظمأ بعدىا أبدا ، فليت شعرم أهننئ برؤيتو 

أف ا١تبلئكة ٘تنع قومان من أمتو عن  يديو الشريفتُت؟ عند ىذا ا١توقف يفاجئ النيب شربنا من 
فيقوؿ : )) أميت أميت ؟ ((  فتقوؿ ا١تبلئكة : " إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ " ،  حوضو 
 : )) سحقا سحقا بعدا بعدا (( .فيقوؿ 

كجوىهم، مغلولة أعناقهم، كيف آخر اٟتشر يتبع الكفار آ٢تتهم اليت عبدكىا ٭تشركف على 
٭تشركف ٚتاعات كقطعاف ا١تاشية ٭تشركف إذل النار كبئس ا١تصَت.  كيبقى ا١تؤمنوف كا١تنافقُت 
فيكشف ا تعاذل عن ساقو كيدعوف إذل السجود فبل يستطيع السجود إال ا١تؤمنوف أما 

يستطيعوف  ا١تنافقُت الذين كانوا يصلوف رياءا كٝتعة فتتصلب ظهورىم كقطعة كاحدة ال
السجود، فهذا قولو تعاذل: ﴿يػىٍوـى ييٍكشىفي عىن سىاؽو كىييٍدعىٍوفى ًإذلى السُّجيوًد فىبلى يىٍستىًطيعيوفى﴾ 

يىٍكًشفي رىبػُّنىا عىٍن سىاًقًو، فػىيىٍسجيدي لىوي كيلُّ ميٍؤًمنو كىميٍؤًمنىةو، فػىيىبػٍقىى كيلُّ : ))قاؿ   [.ِْ]القلم: 
امىٍن كىافى يىٍسجيدي يًف ال نٍػيىا رًيىاءن كىٝتيٍعىةن، فػىيىٍذىىبي لًيىٍسجيدى، فػىيػىعيودي ظىٍهريهي طىبػىقنا كىاًحدن (( متفق دُّ

 عليو. 
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عندىا ينصب الصراط كيعطى ا١تؤمنوف من النور على قدر أعما٢تم كيطفأ نور ا١تنافقُت 
ْـّ يـو الق: ))فيأيت قولو  ((ركاه الًتمذم يامةبشّْر ا١تشائُت يف الظُّلم إذل ا١تساجد بالنور التا

 كأبو داكد كقاؿ األلباشل صحيح. 

ىنا يتذكر اإلنساف قولو تعاذل : ﴿ يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي لًلًَّذينى آمىنيوا انظيريكنىا 
نػىهيم بً  سيورو لَّوي بىابه بىاًطنيوي ًفيًو نػىٍقتىًبٍس ًمن نُّورًكيٍم ًقيلى اٍرًجعيوا كىرىاءكيٍم فىاٍلتىًمسيوا نيوران فىضيًربى بػىيػٍ

 [. ُّالرٍَّٛتىةي كىظىاًىريهي ًمن ًقبىًلًو اٍلعىذىابي ﴾ ]اٟتديد: 

كينصب الصراط على نار جهنم ليعرب عليو ا١تؤمنوف إذل اٞتنة، الصراط أدؽ من الشعرة 
ودة، أحد من السيف، ا١تكاف كلو ظبلـ يشوبو ٢تيب النار، القلوب بلغت اٟتناجر، الوجوه مس

يف كصف الصراط:  ا١توقف شديد، يصيحوف كيقولوف: يا رب سٌلم سٌلم، قاؿ النيب 
، كىحىسىكىةه ميفىٍلطىحىةه ٢تىىا شىوٍكىةه عيقىيػٍفىاءي، تىكيوفي بًنىٍجدو،))  مىٍدحىضىةه مىزًلَّةه، عىلىٍيًو خىطىاًطيفي كىكىبلىلًيبي

يٍؤًمني عىلىيػٍهىا  
اٍلبػىٍرًؽ كىكىالرّْيًح، كىكىأىجىاًكيًد ا٠تىٍيًل كىالرّْكىاًب، فػىنىاجو يػيقىاؿي ٢تىىا: السٍَّعدىافي، ا١ت كىالطٍَّرًؼ كىكى

، كىمىٍكديكسه يف نىاًر جىهىنَّمى، حىىتَّ ٯتىيرَّ آًخريىيٍم ييٍسحىبي سىٍحبنا   .متفق عليو(( ميسىلَّمه، كىنىاجو ٥تىٍديكشه

فبل نور ٢تم ٭تاكلوف ٕتاكز الصراط يعطى ا١تؤمن من النور على قدر أعمالو، أما ا١تنافقُت 
فيتساقطوف يف النار. فلك أخي اٟتبيب أف تتخيل الصياح كقد كقع رجل أمامك كقد صاح 
كاشباباه كأخرل كافضيحتاه كآخر كاشيبتاه، مث ٗتيل نفسك كأنت تنتفض، قلبك ٥تلوع، ٖتاكؿ 

عة ٗتيل نفسك هتدئة نفسك لكن أسٌل لك ىذا، فأما إف كنت من الذين يصلوف رياءا كٝت
كأنت تسقط كتصرخ: رب ارجعوف، رب ارجعوف ... مث ٭تبس من ٕتاكز الصراط على قنطرة 

: )) كأما ا١تؤمنوف فيحبسوف على قنطرة بُت اٞتنة كالنار فيقت  بُت اٞتنة كالنار، قاؿ 
بعضهم من بعض من مظادل كانت بينهم يف الدنيا ، حىت إذا ىٌذبوا كنٌقوا أذف ٢تم بدخوؿ 

]أخذ من  ركاه البخارم.نة فوالذم نفس ٤تمد بيده ألحدىم أىدل ٔتنزلو كاف يف الدنيا (( اٞت
 كتاب فريق يف اٞتنة كفريق يف السعَت[.
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ٍنسىافي قىٍد يػىقيوؿي كىلً ]: صاحب التيسَتقاؿ  ثػىيػٍرىةه ، فىاإٍلً مىةن ٮتىٍريجي ًّٔىا كىنػىوىاًقضي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كى
ـً كىيىًصَتي ًّٔىا ًمنى اٍلميٍرتىدّْينى ، كىقىٍد يػىقيو٢تيىا كىىيوى جىاًىله فىبلى يػيٍعذىري ًّتىٍهًلوً  ٍسبلى أىٍك يػىقيو٢تيىا  ًمٍن دىائًرىًة اإٍلً

لًيلي قػىٍوليوي  لًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمىةى ٭تىًٍلفيوفى بًال   :كىىيوى يىظينُّ أىنػَّهىا تػىٍقريبىةه ًمنى اللًَّو ، كىالدَّ
ًمًهٍم    [.ْٕ]التػٍَّوبىة:  اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى

كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًو كىآيىاتًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم    :كىقػىٍولًًو 
[. فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى ٔٔ –ٓٔ]التػٍَّوبىة:   الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرَتي بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ تىٍستػىٍهزًئيوفى 
كىفىريكا ًبسىبىًب كىًلمىةو قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح   الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوًؿ  الصَّحىابىًة 

كى أىفَّ الًَّذم يػىتىكىلَّمي بًاٍلكيٍفًر أىٍك يػىٍعمىلي بًًو خىٍوفىان ًمٍن نػىٍقً  مىاؿو أىٍك جىاهو أىٍك كىاللًَّعًب ؛ تػىبػىٍُتى لى 
ٍزىحي ًّٔىا.  ارىاةن أًلىحىدو أىٍعظىمي ٦تٍَّن يػىتىكىلَّمي ًبكىًلمىةو ٯتى  ميدى

ـً ًمٍن بىابو الى بيدَّ لىوي ..  ٍسبلى ـً أىٍف  كىلًتػىٍعلىم أىفَّ مىٍن خىرىجى ًمنى اإٍلً ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى يف اإٍلًٍسبلى
 يىٍدخيلى ًمنى اٍلبىاًب الًَّذم خىرىجى ًمٍنوي .

 ... فىمىانًًعي الزَّكىاة يػىقيوليوفى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كىييصىلُّوفى اٞتٍيميعىةى كىاٞتٍىمىاعىاًت كىيىصيوميوفى كى٭تىيجُّوفى كى 
ًليفىةي رىسيوًؿ اللًَّو لىًكنػَّهيٍم خىرىجيوا ًمنى ا ـً ًمٍن بىاًب الزَّكىاًة فىكىفَّرىىيٍم خى أىبيوبىٍكرو الصًّْديق - إٍلًٍسبلى

-  ـى ًإالَّ بػىٍعدى أىٍف أىقػىرُّكا بًالزَّكىاًة كى شىًهديكا كىقىاتػىلىهيٍم كىدلٍى يىكيٍن يػىٍقبىلي ًمٍن أىٍسرىاىيٍم التػٍَّوبىةى كىاإٍلًٍسبلى
ىيٍم يف النَّاًر كىقػىتػٍلىى جىٍيشي الصًّْديًق يف اٞتٍىنًَّة ، ريٍغمى أىنػَّهيٍم كىانيوا يػىقيوليوفى أىنػَّهيٍم كىانيوا كي  فَّاران كىأىفَّ قػىٍتبلى

 اًئمه فىبلى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو فػىتػىنىبَّو ! فىبلى يػيتىصىوَّري أىبىدان رىجيله يىٍأكيلي يف نػىهىاًر رىمىضىافى كىىيوى يػىقيوؿي أىنىا صى 
 ييصىًدقيوي يف دىٍعوىاهي ًإالَّ أىٍعمىى اٍلبىصىًر كىاٍلبىًصَتىًة.

ًميًَّة.  فىالنَّاًقضي : كيلُّ قػىٍوؿو أىٍك ًفٍعلو أىٍك اٍعًتقىادو ٮتيٍرًجي صىاًحبىوي ًمنى اٍلًملًَّة اإٍلًٍسبلى

ان ، كىلىًكنَّ اٍلعيلىًماءى رىًٛتىهي  ثػىيػٍرىةه ًجدَّ ـً كى مي اللَّوي تػىعىاذلى جىعىليوىىا يف عىشىرىةو يػىتػىفىرَّعي كىنػىوىاًقضي اإٍلًٍسبلى
ًر ًمنػٍهىا،  .[ًمنػٍهىا بىاًقي النػَّوىاًقض حىىتَّ يىٍسهيلى عىلىى اٍلميٍسًلًم ًحٍفظيهىا كىاٟتٍىذى
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 الناقض يف اللغة: ا٢تادـ.

ًميًَّة.كشرعان: كيلُّ قػىٍوؿو أىٍك ًفٍعلو أىٍك اٍعًتقىادو ٮتيٍرًجي صىاًحبىوي ًمنى اٍلًملَّ   ًة اإٍلًٍسبلى

 فقد يعتقد اإلنساف اعتقادان ٮترجو من دائرة اإلسبلـ،

 كقد يقوؿ قوالن ٮترجو من دائرة اإلسبلـ،

 كقد يفعل فعبلن ٮترجو من دائرة اإلسبلـ،

فينتفي عنو مسمى اإلٯتاف كيصبح حبلؿ الدـ كا١تاؿ، كىو الذم يسميو العلماء "ا١ترتد" 
 د اسبلمو كافران.بع -أم رجع -كىو الذم ارتد

ـً كىيىًصَتي ًّٔىا ًمنى اٍلميٍرتىدّْينى، قاؿ تعاذل:  ٍسبلى  كقىٍد يػىقيوؿي ا١ترء كىًلمىةن ٮتىٍريجي ًّٔىا ًمٍن دىائًرىًة اإٍلً
ًمًهٍم   ًلمىةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإٍسبلى  [.ْٕ: ]التػٍَّوبىة ٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كى

ًس ٍبًن سيوىٍيًد ٍبًن الصَّاًمًت، كىكىافى عىلىى أيْـّ عيمىَت ٍبًن سىٍعدو، كىكىافى  ًذًه اٍْليىة نػىزىلىٍت يف اٞتٍيبلى "كىى
يػٍره يًف ًحٍجرًًه، فػىلىمَّا نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي كىذىكىرىىيمي اللَّوي ٔتىا ذىكىرى ٦تَّا أىنٍػزىؿى يًف اٍلمينىاًفًقُتى، قىاؿى  :  اٞتٍي عيمى سي بلى

يػٍري ٍبني سىعٍ  ا الرَّجيلي صىاًدقنا ًفيمىا يػىقيوؿي لىنىٍحني شىرّّ ًمنى اٟتٍىًمًَت ، فىسىًمعىهىا عيمى دو كىاللًَّو لىًئٍن كىافى ىىذى
: كا  ءن، كىأىعىزُّىيٍم -يا جبلس -ككاف صغَتان فػىقىاؿى إنك ألحب النَّاًس ًإرلىَّ، كىأىٍحسىنػيهيٍم ًعٍنًدم بىبلى

ٍرتػيهىا لىتػىٍفضىحىنَّكى كىلىًئٍن كىتىٍمتػيهىا لىتػيٍهًلكى  عىلىيَّ  ، أىٍف يىًصلىوي شىٍيءه يىٍكرىىيوي، كىلىقىٍد قػيٍلتى مىقىالىةن لىًئٍن ذىكى ٍتّْ
ٍحدىا٫تيىا أىٍىوىفي عىلىيَّ ًمنى اأٍليٍخرىل. فىمىشىى ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  . فػىلى كىإلًى سي مَّا ، فىذىكىرى لىوي مىا قىاؿى اٞتٍيبلى

سى خىرىجى حىىتَّ يىٍأيتى النَّيبَّ  يػٍري ٍبني سىٍعدو، كىلىقىٍد  بػىلىغى ذىًلكى اٞتٍيبلى ، فىحىلىفى بًاللًَّو مىا قىاؿى مىا قىاؿى عيمى
. فىأىنٍػزىؿى اللَّوي، عىزَّ كىجىلَّ، ًفيًو: }٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو مىا قىاليوا كىلىقىٍد قىاليوا كىًلمىةى  اٍلكيٍفًر كىكىفىريكا كىذىبى عىلىيَّ

 بػىٍعدى ًإٍسبلًمًهٍم{ ًإذلى آًخًر اٍْليىًة." ]أنظر تفسَت ابن كثَت[.
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قاؿ كىقىٍد يػىقيو٢تيىا كىىيوى جىاًىله فىبلى يػيٍعذىري ًّتىٍهًلًو أىٍك يػىقيو٢تيىا كىىيوى يىظينُّ أىنػَّهىا تػىٍقريبىةه ًمنى اللًَّو ، 
لينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًو كىآيىاتًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيو  تعاذل: 

 [. فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى الصَّحىابىًة ٔٔ –ٓٔ]التػٍَّوبىة:   الى تػىٍعتىًذريكٍا قىٍد كىفىٍرَتي بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ 
 مىٍع الرَّسيوًؿ  الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى   ًلمىةو قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح كىاللًَّعًب ؛ تػىبػىٍُتى كىفىريكا ًبسىبىًب كى

ارىاةن أًلىحىدو  ٍوفىان ًمٍن نػىٍقً  مىاؿو أىٍك جىاهو أىٍك ميدى أىٍعظىمي لىكى أىفَّ الًَّذم يػىتىكىلَّمي بًاٍلكيٍفًر أىٍك يػىٍعمىلي بًًو خى
ٍزىحي ًّٔىا. ٦تٍَّن يػىتىكىلَّمي   ًبكىًلمىةو ٯتى

عىلىٍيًو ًعٍندىمىا قػىتىلى اٍلكىاًفرى الًَّذم قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو ،  كىًإٍنكىاًر النَّيب  أىمَّا حىًدٍيثي أيسىامىةى 
ا اٟتٍىًديًث عىلىى عىدىـً تىٍكًفًَت مىٍن كىقى  عى يًف اٍلكيٍفًر كىتػىلىطَّخى بًًو فىًمٍن ًقمًَّة اٞتٍىٍهًل أىٍف ييٍستىدىؿي ٔتًٍثًل ىىذى

ًقًو فىًإذىا ى ًمٍن ًصدى اءان حىىتَّ نػىتىبػىُتَّ جىاءى ًبشىعىائًًر  فىاٍلكىاًفري ًإذىا قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كىجىبى اٍلكىفُّ عىٍنوي ابًٍتدى
ـً كىجىبى اٍلكىفُّ عىٍنوي كىًإذىا دلىٍ يىٍأيت ًّٔىا فػىهيوى مىا زىاؿى  ٍسبلى كىاًفران ، كىاٟتٍىًديثي نػىزىؿى يًف اٍلكىاًفًر اأٍلىٍصلّْي   اإٍلً

اًفًر اٍلميٍرتىدّْ الًَّذم يػىقيو٢تيىا ؟!   الًَّذم الى يػىقيوؿي الى إًلىوى ًإالَّ اللَّو كىلىٍيسى يًف اٍلكى

ـً ًمٍن بىابو الى بيدَّ لىوي ًإذىا أىرىادى أىفٍ  ـً أىٍف  كىلًتػىٍعلىم أىفَّ مىٍن خىرىجى ًمنى اإٍلًٍسبلى يىٍدخيلى يًف اإٍلًٍسبلى
 يىٍدخيلى ًمنى اٍلبىاًب الًَّذم خىرىجى ًمٍنوي .

: بػىعىثػىنىا رىسيوؿي اللًَّو  نىةى  ففي الصحيحُت من حديث أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو قىاؿى يػٍ ًإذلى أينىاسو ًمٍن جيهى
: الى   ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي فىطىعىٍنتيوي فػىقىتػىٍلتيوي فىًجٍئتي ًإذلى النَّيبّْ فىأىتػىٍيتي عىلىى رىجيلو ًمنػٍهيٍم فىذىىىٍبتي أىٍطعىنيوي فػىقىاؿى

 : : يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإ٪تَّىا فػىعىلى ذىًلكى تػىعىوُّذنا « أقىتلتىو كقٍد شىًهدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي؟»فىأىٍخبػىٍرتيوي فػىقىاؿى قػيٍلتي
 :  «فهىبلَّ شقىقتى عىن قلبو؟»قىاؿى

إف ا دل يأمرنا أف ننقب عن قلوب الناس كال أف نشق بطوهنم، فنحن علينا أف نعم ف
 كالنيب ، اعلم أف الذم قتلو أسامة ىو رجل من جهينة يعٍت كىاًفًر اأٍلىٍصلّْيك  نأخذ بالظاىر،

: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي عىصىمى ًمٍتّْ : " أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يػىقيوليوا: الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي فىمىٍن قى قاؿ اؿى
 .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  مىالىوي كىنػىٍفسىوي ًإالَّ ًْتىقًّْو كىًحسىابيوي على ا ".



 
 

398 

 فكاف األكذل بأسامة أف يكف عن ذلك الرجل كال يقتلو،

 هي(( رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ.أمرنا بقتلو فقاؿ: ))مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليو  أما الكافر ا١ترتد فإف النيب 

بكر الصديق ١تا قاتل ا١ترتدين الذم منعوا الزكاة فهم أِّب كلقد ناظر عمر بن ا٠تطاب 
ٍن يػىقيوليوفى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّو كىييصىلُّوفى اٞتٍيميعىةى كىاٞتٍىمىاعىاًت كىيىصيوميوفى كى٭تىيجُّوفى فلم يىكيٍن يػىٍقبىلي مً 

ىيٍم يف الأىٍسرىاىيٍم التػٍَّوبى  ـى ًإالَّ بػىٍعدى أىٍف أىقػىرُّكا بًالزَّكىاًة كىشىًهديكا أىنػَّهيٍم كىانيوا كيفَّاران كىأىفَّ قػىٍتبلى نَّاًر ةى كىاإٍلًٍسبلى
 ! ًإلىوى ًإالَّ اللَّو فػىتػىنىبَّوكىقػىتػٍلىى جىٍيشي الصًّْديًق يًف اٞتٍىنًَّة، ريٍغمى أىنػَّهيٍم كىانيوا يػىقيوليوفى الى 

: لىمَّا تػيوييفّْى النَّيبُّ فعىٍن  كىاٍستيٍخًلفى أىبيو بىٍكرو كىكىفىرى مىٍن كىفىرى ًمنى اٍلعىرىًب قىاؿى  أىِّب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
: يىا أىبىا بىٍكرو كىٍيفى تػيقىاًتلي النَّاسى كىقىٍد قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : " أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ عيمىري

: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي عىصىمى ًمٍتّْ مىالىوي كىنػىٍفسىوي ًإالَّ ًْتىقًّْو كىًحسى يػىقيوليو  ابيوي على ا: الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي فىمىٍن قىاؿى
ًة كىالزَّكىاًة فىًإفَّ الزَّكىاةى حىقُّ  يقىاتًلىنَّ مىٍن فػىرَّؽى بػىٍُتى الصَّبلى اٍلمىاًؿ كىاللًَّو لىٍو  ا ". قىاؿى أىبيو بىٍكرو: كىاللًَّو ألى

: فػىوىاللًَّو مىا ىيوى  مىنػىعيوشل عىنىاقنا كىانيوا يػيؤىدُّكنػىهىا ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  لىقىاتػىٍلتػيهيٍم عىلىى مىٍنًعهىا. قىاؿى عيمىري
 "  .تػَّفىقه عىلىٍيوً مي ًإالَّ أىف رىأىٍيت أىف قد شرح ا صىٍدرى أىِّب بىٍكرو لًٍلًقتىاًؿ فػىعىرىٍفتي أىنَّوي اٟتٍىقُّ

كتأمل يرٛتك ا إذا كاف مسلمان فأراد أف يأخذ مالك جاز لك أف تقتلو، كما يف 
: يىا رىسيوؿى اللًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاءى رىجيله ييرًيدي أىٍخذى  : جىاءى رىجيله فػىقىاؿى اٟتديث عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

 : : « فىبلى تػيٍعًطًو مىالىكى »مىارل؟ قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتػىلىًٍت؟ قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىلىًٍت؟ « قىاتًٍلوي »قىاؿى قىاؿى
 : : « . فىأىٍنتى شىًهيده »قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي؟ قىاؿى  .رىكىاهي ميسلم« . ىيوى يًف النَّارً »قىاؿى

اف على أىل فكيف ٔتن بدؿ دينو، كحارب شرع ا، كظاىر األمريكاف عباد الصلب
 اإلسبلـ؟!
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ـً ًمٍن بىابو الى بيدَّ لىوي ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى يًف  وىنا مسألة: كىي أىفَّ مىٍن خىرىجى ًمنى اإٍلًٍسبلى
ـً أىٍف يىٍدخيلى ًمنى  ٍسبلى  .اٍلبىاًب الًَّذم خىرىجى ًمٍنوي  اإٍلً

بلـ، فإف أراد التوبة فمن منع الزكاة كامتنع بشوكة فقد كفر بذلك كخرج من دائرة اإلس
كالدخوؿ يف اإلسبلـ ال يكفيو ٣ترد النطق بالشهادتُت، بل البد أف يقر أنو كاف على الكفر 
بفعلو السابق، كأنو تاب منو، كإال دل تقبل توبتو، إذ أف من شركط التوبة كما قاؿ العلماء 

 اإلقبلع عن الذنب كاالستغفار منو كالعـز على عدـ العودة إليو،

اذل: }ًإالَّ الًَّذينى تىابيوٍا كىأىٍصلىحيوٍا كىبػىيػَّنيوٍا فىأيٍكلىػًئكى أىتيوبي عىلىٍيًهٍم كىأىنىا التػَّوَّابي الرًَّحيمي قاؿ تع
 ،َُٔ{البقرة

أم: "إال الذين رجعوا مستغفرين ا من خطاياىم، كأصلحوا ما أفسدكه، كبػىيَّنوا ما  
ة، كأنا التواب على من تاب من عبادم، الرحيم كتموه، فأكلئك أقبل توبتهم كأجازيهم با١تغفر 

 ّٔم؛ إذ كفقتيهم للتوبة كقبلتها منهم"] التفسَت ا١تيسر[.

يف شأف ااربُت: }ًإالَّ الًَّذينى تىابيوٍا ًمن قػىٍبًل أىف تػىٍقًدريكٍا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوٍا أىفَّ الٌلوى  تعاذل كقاؿ
 ،ّْغىفيوره رًَّحيمه {ا١تائدة

أتى من ااربُت من قبل أف تقدركا عليهم كجاء طائعنا نادمنا فإنو يسقط عنو ما  أم: "مىن 
 أف ا غفور لعباده، رحيم ّٔم"] التفسَت ا١تيسر[. -أيها ا١تؤمنوف-كاف ، فاعلموا 

ان فبعض العلماء جعلوىا قرابة األربعمائة ناقض كاٟتنفية كذك ثػىيػٍرىةه ًجدَّ ـً كى ركا كىنػىوىاًقضي اإٍلًٍسبلى
أقواالن كاعتقادات كأفعاالن من كقع فيها فقد كقع يف الكفر عياذان با، كىلىًكنَّ اٍلعيلىًماءى رىًٛتىهيمي اللَّوي 
ًر تػىعىاذلى جىعىليوىىا يًف عىشىرىةو يػىتػىفىرَّعي ًمنػٍهىا بىاًقي النػَّوىاًقض حىىتَّ يىٍسهيلى عىلىى اٍلميٍسًلًم ًحٍفظيهىا كىاٟتٍىذى 

 ًمنػٍهىا،

ناقض ٕتده يف الشركحات كا١تصنفات دل يذكر يف ىذه النواقض فهو داخل يف  فأم
 احدىا ىذه العشرة.
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نِ إٌبلض األٚي: 
ْ
ش
ِّ
ٗباٌش

ا
 بٌٍ

ًذًه النػَّوىاًقضي ًىي :  ]كىىى

لًيلي قػىٍوليوي  -ُ رىؾى بًًو ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييشٍ   : الشٍّْرًؾ يًف ًعبىادىًة اللًَّو تػىعىاذلى ، كىالدَّ
ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد   :[ ، كىقػىٍولًًو ْٖ]النّْسىاء:   كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 

ٍبحي لًغىٍَتً [. كىًمٍنوي الذَّ ِٕ]اٍلمىاًئدىة:  حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو 
 اللًَّو كىمىٍن يىٍذبىحي لًٍلًجنّْ أىٍك لًٍلقىرٍبً.[.

 فبدأ بأ٫تها كأعظمها كما ٭تبط ا بو العمل، 

: ظلم عظيم. كالشّْرٍكةي: ٥تالطة الشريكُت. كاشًتكنا ٔتعٌت تشاركنا، ك ]ٚتع[ لغة ]الشٍّْرؾ
. قاؿ لبيد:  شريك: شيرىكاءي كأشراؾي

 [ معجم العُت للفراىيدم. .عا ... ككترا كالزعامة للغبلـتطَت عدائد األشراؾ شف

ىيوى دىٍعوىًة غىٍَتً اللًَّو مىعىوي، كجاء يف تعريفو أيضا: ىو أف ٕتعل  ندان كىو  كالشرؾ شرعان:
 خلقك.

ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف   كلقد أخرب سبحانو كتعاذل لعظم شأف الشرؾ أنو ال يغفره فقاؿ:
 [، ْٖ]النّْسىاء:   بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي  ييٍشرىؾى 

كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كىًإذلى الًَّذينى ًمٍن  كبٌُت أف من أتى بالشرؾ فقد حبط عملو فقاؿ: 
 [.ٓٔ]الزمر قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى 

ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو  كتوعد من جاء بالشرؾ بأف مأكاه النار كأف اٞتنة عليو حراـ فقاؿ: 
 [.ِٕ]اٍلمىاًئدىة:  فػىقىٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو 
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 والشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر.

بط ٞتميع األعماؿ، ٥ترج من ا١تلة، كصاحبو إف مات كدل يتب منو ٭ت أما الشرك األكبر:
 فهو بن  الكتاب ٥تلد يف النار.

بط للعمل نفسو، كال ٮترج صاحبو من ا١تلة، ، كصاحبو إف مات ٭ت: أما الشرك األصغر
 كدل يتب منو فهو ٖتت ا١تشيئة، فإف شاء ا غفر لو كإف شاء عذبو.

قالوؿ: يىا رىسيوؿى اللًَّو « ًإفَّ أىٍخوىؼى مىا أىخىاؼي عىلىٍيكيمي الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري : »يث قاؿ كيف اٟتد
 : ؟ قىاؿى  رىكىاهي أىٍٛتىد كغَته.« . الرّْيىاءي »كىمىا الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري

 كأفضل ما عرؼ بو الشرؾ األصغر ىو: جعل نصيب لغَت ا ما دل يبلغ حد األلوىية.

م بعض الناس من قولو الشرؾ األصغر قلة أ٫تيتو، كليس كذلك، كلكنو ١تا كاف كقد يفه
ي أصغر، كإال فهو أعظم من الكبائر، يدؿ عليو حديث ابن مسعود )ألف  ٔتقابل األكرب ٝتي

 أحلف با كاذبنا أحب إرل من أف أحلف بغَته صادقنا(.

كمن لقيو يشرؾ » ركيو مسلم: فبل ٬توز التهاكف فيو فإف أمره عظيم.  ففي اٟتديث الذم ي
 كاٟتديث يفيد العمـو فتنبو!« بو شيئا دخل النار

قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف"القواعد األربع": إذا دخل الشرؾ يف العبادة؛ فسدت  
كاٟتدث إذا دخل يف الطهارة، فإذا عرفت أف الشرؾ إذا خالط العبادة أفسدىا، كأحبط 

ين يف النار؛ عرفت أف أىم ما عليك معرفة ذلك؛ لعل ا أف العمل، كصار صاحبو من ا٠تالد
 ٮتلصك من ىذه الشبكة، كىي الشرؾ با".
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 أنواع الشرك األكبر:

 كىالشٍّْرؾي أىنٍػوىاعه كىًثَتىةه، الى ٭تيًٍصيهىا ًإالَّ اللَّوي. قاؿ ابن القيم رٛتو ا: "

تَّسىعى  نىا نىٍذكيري أىنٍػوىاعىوي الى بػٍ .."]مدارج السالكُت[، كىلىٍو ذىىى ـي أىٍعظىمى اتّْسىاعو  اٍلكىبلى

 لكن كما مر معنا سابقان فهذه األربعة تضم يف حواياىا معظم األقساـ فاحفظها:

 
 : -الدعاء–النوع األول: شرك الدعوة 

ا كالدليل قولو تعاذل:  [،ُٖ ]اٞتًٍن:  كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

أم: ]كأف ا١تساجد لعبادة ا كحده، فبل تعبدكا فيها غَته، كأخلصوا لو الدعاء كالعبادة 
فيها؛ فإف ا١تساجد دل تػينٍبى إال لييعبىدى اي كحده فيها، دكف من سواه، كيف ىذا كجوب تنزيو 

 .[ التفسَت ا١تيسر.ا١تساجد من كل ما يشوب اإلخبلص ، كمتابعة رسولو ٤تمد 

 ل الدعاء يكون بمعنى العبادة؟وى
 نعم، بل كما جاء يف اٟتديث: ))الدُّعىاءي ىيوى اٍلًعبىادىةي(( رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته.

لقومو ١تا اعتز٢تم: ))كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمن ديكًف  كتأمل يف سورة مرصل قوؿ ابراىيم 
[، فهذا ىو الذم كاف يراه ابراىيم ًْٖبديعىاء رىِّبّْ شىًقٌيان((]مرصل:اللًَّو كىأىٍدعيو رىِّبّْ عىسىى أىالَّ أىكيوفى 

 من قومو يف عبادهتم األصناـ الدعاء فقاؿ: ))كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى((،

: ))فػىلىمَّا اٍعتػىزى٢تىيٍم لكن ا بٌُت لنا أف ذلك الدعاء ىو العبادة فقاؿ بعد قوؿ ابراىيم 
 ن ديكًف اللًَّو((.كىمىا يػىٍعبيديكفى مً 

ذىا كقاؿ جل كعبل: )فىًإذىا رىًكبيوا يف اٍلفيٍلًك دىعىويا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى فػىلىمَّا ٧تىَّاىيٍم ًإذلى اٍلبػىرّْ إً 
 .[ٓٔالعنكبوت:]ىيٍم ييٍشرًكيوفى(( 
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كي زماننا قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب يف "القواعد األربع": "القاعدة الرابعة: أف مشر 
أغلظ شركان من األكلُت؛ ألف األكلُت يشركوف يف الرخاء كٮتلصوف يف الشدة، كمشركو زماننا 

 شركهم دائمان يف الرخاء كالشدة". 
قاؿ تعاذل: }كىمىٍن أىضىلُّ ٦تَّن يىٍدعيو ًمن ديكًف اللًَّو مىن الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإذلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم 

 ،ًٓهٍم غىاًفليوفى {األحقاؼعىن ديعىائً 

ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمَتو، ًإٍف تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم   كقاؿ: ))كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًًو مىا ٯتى
عيوا مىا اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينىبّْئيكى ًمٍثلي   [.ُّخىًبَتو ((]فاطر كىلىٍو ٝتًى

 
 

 النوع الثاني: شرك اإلرادة والنية: 
نٍػيىا كىزًينىتػىهىا نػيوىؼّْ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىا٢تىيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفي هىا كالدليل قولو تعاذل: )مىٍن كىافى ييرًيدي اٟتٍىيىاةى الدُّ

لنَّاري كىحىًبطى مىا صىنػىعيوا ًفيهىا كىبىاًطله مىا كىانيوا ال يػيٍبخىسيوفى، أيكلىًئكى الًَّذينى لىٍيسى ٢تىيٍم يف اْلًخرىًة إال ا
 [.ُٔ- ُٓيػىٍعمىليوفى((]ىود: 

رىادىاًت كىالنػّْيَّاًت، فىذىًلكى اٍلبىٍحري الًَّذم الى سىاًحلى  قاؿ ابن القيم رٛتو ا: "كىأىمَّا الشَّرىؾي يًف اإٍلً
ٍيئنا غىيػٍرى التػَّقىرًُّب ًإلىٍيًو، كىطىلىبى لىوي، كىقىلَّ مىٍن يػىٍنجيو ًمٍنوي، مىٍن أىرىادى بًعى  ًلًو غىيػٍرى كىٍجًو اللًَّو، كىنػىوىل شى مى

 اٞتٍىزىاءى ًمٍنوي، فػىقىٍد أىٍشرىؾى يًف نًيًَّتًو كىًإرىادىتًًو".]الداء كالدكاء[.
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 النوع الثالث: شرك الطاعة: 
بىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان ًمٍن ديكًف كىي الطاعة كالتقليد يف معصية ا، قاؿ تعاذل: )اٗتَّىذيكا أىحٍ 

ٍشرًكيوفى(( اللًَّو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرصلىى كىمىا أيًمريكا إال لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىان كىاًحدان ال ًإلىوى إال ىيوى سيٍبحىانىوي عىمَّا يي 
 [.ُّ]التوبة: 

ارىل ٭ترميوفى مىا حـر أىٍحبىارىم كىريٍىبىاهنٍم فػىلىمَّا كىافى اٍليػىهيود كىالنَّصى ": رٛتو ا قاؿ ابن حـز
كى٭تلوفى مىا أحلُّوا كىانىت ىىًذه ربوبية صىًحيحىة كىعبادىة صىًحيحىة قد دانوا ّٔىا كٝتى ا تػىعىاذلى ىىذىا 

ا ىيوى الٌشرؾ ًببلى خبلؼ   ،[ِٔٔ/ّالفصل ". ]اٍلعىمىل اٗتّْىاذ أىٍربىابنا من دكف ا كىعبادىة كىىىذى

}اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو كىاٍلمىًسيحى اٍبنى ؿ ابن كثَت رٛتو ا: )كقولو قا
، رىًضيى اللَّوي  ، عىٍن عىًدمّْ ٍبًن حىاَتًو ـي أىٍٛتىدي، كىالتػٍّْرًمًذمُّ، كىاٍبني جىرًيرو ًمٍن طيريؽو مىا عىٍنوي،  مىٍرصلىى{ رىكىل اإٍلً

، كىكىافى قىٍد تػىنىصَّرى يف اٞتٍىاًىًليًَّة، فىأيًسرىٍت أيٍختيوي  نَّوي لىمَّا بػىلىغىٍتوي دىٍعوىةي رىسيوًؿ اللًَّو أى  فرَّ ًإذلى الشَّاـً
يًف  عىلىى أيٍخًتًو كىأىٍعطىاىىا، فػىرىجىعىٍت ًإذلى أىًخيهىا، كرىغَّبتو كىٚتىىاعىةه ًمٍن قػىٍوًمًو، مثَّ منَّ رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً كىيًف اٍلقيديكـً عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ٍسبلى ، اإٍلً ـى عىًدٌم اٍلمىًدينىةى، كىكىافى رىئًيسنا يًف قػىٍوًمًو طىيّْئو ، فػىقىًد

، فتحدَّث النَّاسي بًقيديكًمًو، فىدىخىلى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
ـً
كىيًف  كىأىبيوهي حىاًَته الطَّاًئيُّ اٍلمىٍشهيوري بًاٍلكىرى

ىىًذًه اٍْليىةى: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا  نيًق عىًدٌم صىًليبه ًمٍن ًفضَّةو، فػىقىرىأى رىسيوؿي اللًَّو عي 
ؿى  : "بػىلىى، ًإنػَّهيٍم حىرَّميوا عىلىٍيًهمي اٟتٍىبلى : ًإنػَّهيٍم دلٍى يػىٍعبيديكىيٍم. فػىقىاؿى : فػىقيٍلتي ، ًمٍن ديكًف اللًَّو{ قىاؿى

ـى، فىاتػَّبػىعيوىيٍم، فىذىًلكى ًعبىادىتػيهيٍم ًإيَّاىيٍم".   -اٟتديث، إذل أف قاؿ ابن كثَت  -كىأىحىلُّوا  ٢تىيمي اٟتٍىرىا
، كىغىيػٍري٫تيىا يًف تػىٍفًسًَت: }اٗتَّىذيكا أىٍحبىارى  يٍػفىةي ٍبني اٍليىمىاًف، كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني عىبَّاسو ا قىاؿى حيذى ىيٍم كىىىكىذى

 بىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو{ ًإنػَّهيمي اتػَّبػىعيوىيٍم ًفيمىا حىلَّليوا كىحىرَّميوا.كىريىٍ 

، كىتػىرىكيوا ًكتىابى اللًَّو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم.  كىقىاؿى السُّدّْمُّ: اٍستػىٍنصىحيوا الرّْجىاؿى

: }كىمىا أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا ًإ٢تىن  ا قىاؿى تػىعىاذلى ا كىاًحدنا{ أىٍم: الًَّذم ًإذىا حىرَّـى الشٍَّيءى فػىهيوى كى٢ًتىذى
ـي، كىمىا حىلَّلىوي حىلَّ، كىمىا شىرىعىوي اتًُّبعى، كىمىا حىكىمى بًًو نػيفّْذى.  اٟتٍىرىا
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النُّظىرىاًء }الى ًإلىوى ًإال ىيوى سيٍبحىانىوي عىمَّا ييٍشرًكيوفى{ أىٍم: تػىعىاذلى كىتػىقىدَّسى كىتػىنػىزَّهى عىًن الشُّرىكىاًء كى 
، كىالى رىبَّ ًسوىاهي  ًد، الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اًد كىاأٍلىٍكالى ، ّْٖ/ِ]تفسَت ابن كثَت: . "كىاأٍلىٍعوىاًف كىاأٍلىٍضدى

ّْٗ]. 

كحديث عدم بن حاَت حٌسنو الًتمذم، كحٌسنو أيضا ابن تيمية ]٣تموع الفتاكل: 
يف تفسَتىا يف ا١تناط الذم نتحدث [، كموضع الداللة من ىذه اْلية كاٟتديث الوارد ٕٔ/ٕ

أف مىٍن فعل ىذا فأحٌل اٟتراـ كحىرَـّ اٟتبلؿ كشرع مادل يأذف بو "ا(:  مععنو كىو )التشريع 
 ."دكف ا ككفى بو كفرنا مبيننا ا فقد جعل نفسو رىبِّا للناس من

ًء الًَّذينى اٗتَّىذي   -كا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابنا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا: " كىىىؤيالى
 حىٍيثي أىطىاعيوىيٍم يف ٖتىًٍليًل مىا حىرَّـى اللَّوي كىٖتىًٍرصًل مىا أىحىلَّ اللَّوي يىكيونيوفى عىلىى كىٍجهىٍُتً: 

ٍبًديًل فػىيػىٍعتىًقديكفى ٖتىًٍليلى مىا )أىحىدي٫تيىا( : أىٍف يػىٍعلىميوا أىنػَّهيٍم بىدَّليوا ًدينى اللًَّو فػىيىٍتبػىعيونػىهيٍم عىلىى التَّ 
 فػىهىذىا كيٍفره حىرَّـى اللَّوي كىٖتىًٍرصلى مىا أىحىلَّ اللَّوي اتػّْبىاعنا لًريؤىسىائًًهٍم مىعى ًعٍلًمًهٍم أىنػَّهيٍم خىالىفيوا ًدينى الرُّسيلً 

فىكىافى مىٍن اتػَّبىعى  -وفى ٢تىيٍم كىيىٍسجيديكفى ٢تىيٍم كىًإٍف دلٍى يىكيونيوا ييصىلُّ  -كىقىٍد جىعىلىوي اللَّوي كىرىسيوليوي ًشرٍكنا 
يًن كىاٍعتػىقىدى مىا قىالىوي ذىًلكى ديكفى مىا قىالىوي اللَّوي  ؼي الدّْ ًؼ الدّْيًن مىعى ًعٍلًمًو أىنَّوي ًخبلى  غىيػٍرىهي يف ًخبلى

ًء.  كىرىسيوليوي؛ ميٍشرًكنا ًمٍثلى ىىؤيالى

)الثَّاشل( : أىٍف يىكيوفى اعٍ  ًؿ كىٖتىًٍليًل اٟتٍىرىاـً كى الصواب: بًتىٍحرصًًل –ًتقىاديىيٍم كىًإٯتىانػيهيٍم بًتىٍحرصًًل اٟتٍىبلى
ًؿ  ثىابًتنا لىًكنػَّهيٍم أىطىاعيوىيٍم يًف مىٍعًصيىًة اللًَّو كىمىا يػىٍفعىلي اٍلميٍسًلمي مىا يػىٍفعىليوي ًمٍن  -اٟتٍىرىاـً كىٖتىًٍليًل اٟتٍىبلى
ًء ٢تىيٍم حيٍكمي أىٍمثىا٢تًًٍم ًمٍن أىٍىًل الذُّنيوًب". مج الفتاكل: اٍلمىعىاًصي الَّيًت يػى  ؛ فػىهىؤيالى ٍعتىًقدي أىنػَّهىا مىعىاصو

 .َٕص ٕج
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نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ الٌلوى  نػىنىا كىبػىيػٍ كىالى  قاؿ تعاذل: )قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوٍا ًإذلى كىلىمىةو سىوىاء بػىيػٍ
ٍيئان كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فػىقيوليوٍا اٍشهىديكٍا بًأىنَّا نيٍشرًؾى بً  ًو شى

قولو تعاذل )كىالى يػىتًَّخذى "[، قاؿ القرطيب رٛتو ا يف تفسَتىا: ْٔميٍسًلميوفى( ]آؿ عمراف: 
. الٌلًو( بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف  أم ال نتبعو يف ٖتليل شي أىٍك ٖتىٍرٯتًًو ًإالَّ ًفيمىا حىلَّلىوي اللَّوي تػىعىاذلى

مىٍعنىاهي أىنػَّهيٍم أىنٍػزىليوىيٍم مىٍنزًلىةى : )اٗتَّىذيكٍا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان مّْن ديكًف الٌلًو( كىىيوى نىًظَتي قػىٍولًًو تػىعىاذلى 
ٍم يًف  فً  رىًّّْٔ لَّوي اللَّوي. كىىىذىا يىديؿُّ عىلىى بيٍطبلى  اٍلقىٍوًؿ قػىبيوًؿ ٖتىٍرٯتًًهٍم كىٖتىًٍليًلًهٍم ًلمىا دلٍى ٭تيىرٍّْموي اللَّوي كىدلٍى ٭تًي

  ".بًااًلٍسًتٍحسىاًف اٍلميجىرًَّد الًَّذم الى يىٍستىًندي ًإذلى دىلًيلو شىٍرًعيٍّ 
 ا فقد جعل نفسو ربنا ٢تم.فاْلية نٌ  يف أف من شرع للناس من دكف 

 
[، ُِكقاؿ تعاذل: )أىـٍ ٢تىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ٢تىيم مّْنى الدّْيًن مىا دلٍى يىٍأذىف بًًو اللَّوي(]الشورل: 

فثبػت ّٔػذا النػ  أف مػن شػرع للنػاس ما لػم يأذف بو ا فقد جعل نفسو شريكنا  يف ربوبيتو، 
 شريع ا١تخالف فقد أشرؾ با.كمن أطاعو يف ذلك كاتبع الت

 

لّْونىوي عىامان كى٭تيىرّْميونىوي   عىامان كقاؿ تعاذل: )ًإ٪تَّىا النًَّسيءي زًيىادىةه يًف اٍلكيٍفًر ييضىلُّ بًًو الًَّذينى كىفىريكٍا ٭تًي
وءي أىٍعمىا٢تًًٍم كىالٌلوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى لّْيػيوىاًطؤيكٍا ًعدَّةى مىا حىرَّـى الٌلوي فػىييًحلُّوٍا مىا حىرَّـى الٌلوي زييّْنى ٢تىيٍم سي 

[، كالنسيء تشريع ٥تالف لشريعة ا فبٌُت ا تعاذل أف ىذا التشريع ّٕاٍلكىاًفرًينى( ]التوبة: 
ا١تخالف لشرعو ىو زيادة يف الكفر، كالزيادة يف الكفر كفر، كّٔذا يكوف من شرع ما ٮتالف 

َـّ اللَّوي تػىعىاذلى بًًو اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن  " تفسَت ىذه اْلية: شرع ا كافرنا، قاؿ ابن كثَت يف ا ٦تَّا ذى ىىذى
ـى اللًَّو بًأىٍىوىائًًهمي اٍلبىارًدىًة، كى  ا ًة، كىتػىٍغًيَتًًىٍم أىٍحكى ٖتىًٍليًلًهٍم مىا تىصىرًُّفًهٍم يف شىرًٍع اللًَّو بًآرىائًًهمي اٍلفىاًسدى

مىا أىحىلَّ اللَّوي، فىًإنػَّهيٍم كىافى ًفيًهٍم ًمنى اٍلقيوًَّة الغضىًبية كىالشَّهىامىًة كىاٟتٍىًميًَّة مىا  حىرَّـى اللَّوي كىٖتىٍرٯتًًهمٍ 
اًنًع ٢تىيٍم ًمٍن قىضىاًء أىٍكطىارًًىٍم ًمٍن ًقتىاؿً  ثىًة يًف التٍَّحرصًًل اٍلمى ائًًهٍم،  اٍستىطىاليوا بًًو ميدَّةى اأٍلىٍشهيًر الثَّبلى أىٍعدى

 كىتىٍأًخَتىهي ًإذلى صىفىرو، فػىييًحلُّوفى الشٍَّهرى اٟتٍى فىكىاني 
ـً ٔتيدَّةو ٖتىًٍليلى اٍلميحىرَّـً ٍسبلى ـى، وا قىٍد أىٍحدىثيوا قػىٍبلى اإٍلً رىا
، لًيػيوىاًطئيوا ًعدَّةى اأٍلىٍشهيًر اأٍلىٍربػىعىًة  ؿى  [.ّٔٓ/ِ]تفسَت ابن كثَت: ".كى٭تيىرّْميوفى الشٍَّهرى اٟتٍىبلى
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 رابع: شرك المحبة: النوع ال
بُّونػىهيٍم كىحيبّْ الٌلًو  ادان ٭تًي كالدليل قولو تعاذل: ))كىًمنى النَّاًس مىن يػىتًَّخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى

يعان كىأىفَّ الٌلوى ٚتىً  كىالًَّذينى آمىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٌّْلًو كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوٍا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًٌلوً 
اًب، ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى اتًُّبعيوٍا ًمنى الًَّذينى اتػَّبػىعيوٍا كىرىأىكيٍا اٍلعىذىابى كىتػىقىطَّعىٍت ًًّٔمي  ، شىًديدي اٍلعىذى  األىٍسبىابي

اٍ ًمنَّا كىذىًلكى ييرًيًهمي الٌلوي أىٍعمىا٢تىيٍم حىسىرىاتو كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيواٍ لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍهيٍم كىمىا تػىبػىرَّؤيك 
 [.ُٕٔ – ُٓٔعىلىٍيًهٍم كىمىا ىيم ًٓتىارًًجُتى ًمنى النَّاًر(( ]البقرة: 

بي التػٍَّفرًيقي  بًَّة ٬تًى بًَّة: "كىىىاىينىا أىٍربػىعىةي أىنٍػوىاعو ًمنى اٍلمىحى قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف أىنٍػوىاعي اٍلمىحى
نػىهىا.بػىيػٍ   نػىهىا، كىًإ٪تَّىا ضىلَّ مىٍن ضىلَّ بًعىدىـً التٍَّمًييًز بػىيػٍ

اًب اللًَّو كىاٍلفىٍوًز بًثػىوىابًًو، فىًإفَّ  اًة ًمٍن عىذى أىحىديىىا: ٤تىىبَّةي اللًَّو، كىالى تىٍكًفي كىٍحدىىىا يًف النَّجى
 بُّوفى اللَّوى.اٍلميٍشرًًكُتى كىعيبَّادى الصًَّليًب كىاٍليػىهيودى كىغىيػٍرىىيٍم ٭تيً 

، كىٗتيٍرًجيوي ًمنى اٍلكيٍفًر، كىأى  ـً ًذًه ًىيى الَّيًت تيٍدًخليوي يف اإٍلًٍسبلى بُّ اللَّوي، كىىى حىبُّ الثَّاشل: ٤تىىبَّةي مىا ٭تًي
بًَّة كىأىشىدُّىيٍم ًفيهىا.  النَّاًس ًإذلى اللًَّو أىقٍػوىميهيٍم ًّٔىًذًه اٍلمىحى

: اٟتٍيبُّ لًلَّ  بُّ ًإالَّ ًفيًو الثَّاًلثي ، كىالى تىٍستىًقيمي ٤تىىبَّةي مىا ٭تًي بُّ  ٤تىىبًَّة مىا ٭تًي
ًو كىًفيًو، كىًىيى ًمٍن لىوىازًـً

 كىلىوي.

ٍن ًو، كىالى مً الرَّاًبعي: اٍلمىحىبَّةي مىعى اللًَّو، كىًىيى اٍلمىحىبَّةي الشّْرًًكيَّةي، كىكيلُّ مىٍن أىحىبَّ شىٍيئنا مىعى اللًَّو الى لًلَّ 
 أىٍجًلًو، كىالى ًفيًو، فػىقىًد اٗتَّىذىهي ًندِّا ًمٍن ديكًف اللًَّو، كىىىًذًه ٤تىىبَّةي اٍلميٍشرًًكُتى.

ٍنسىاًف ًإذلى مىا  كىبىًقيى ًقٍسمه خىاًمسه لىٍيسى ٦تَّا ٨تىٍني ًفيًو: كىًىيى اٍلمىحىبَّةي الطًَّبيًعيَّةي، كىًىيى مىٍيلي اإٍلً
ًئمي طىبػٍعىوي، كىمى  ُـّ ييبلى ، كى٤تىىبًَّة النػٍَّوـً كىالزٍَّكجىًة كىاٍلوىلىًد، فىتًٍلكى الى تيذى  حىبًَّة اٍلعىٍطشىاًف لًٍلمىاًء، كىاٞتٍىاًئًع لًلطَّعىاـً

: }يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا   تػيٍلًهكيٍم الى ًإالَّ ًإذىا أى٢ٍتىٍت عىٍن ذًٍكًر اللًَّو، كىشىغىلىٍت عىٍن ٤تىىبًَّتًو، كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
ديكيٍم عىٍن ذًٍكًر اللَّوً   [.ُُُ" ]الداء كالدكاء: ص..[ٗ{ ]سيورىةي اٍلمينىاًفقيوفى: أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالى
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 ويلحق في الشرك األكبر:

 الذبح لغير اهلل:
يت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعى كالدليل قولو تعاذل:  الى شىرًيكى  ،الىًمُتى قيٍل ًإفَّ صىبلى

 فىصىلّْ لًرىبّْكى كىا٨ٍتىرٍ كقولو:   نسكي: أم: ذْتي،ك  [ اْلية،ُّٔ، ُِٔ]األنعاـ:  لىوي 
 [.ِ]الكوثر: 

لىعىنى اي مىٍن ذىبىحى لًغىٍَتً اً، كىلىعىنى »بأربع كلمات:  قاؿ: حدثٍت رسوؿ ا  عن علي 
 ]ركاه مسلم[.« كىلىعىنى اي مىٍن لىعىنى كىاًلدىهي، كىلىعىنى اي مىٍن آكىل ٤تيًٍدثنا اي مىٍن سىرىؽى مىنىارى اأٍلىٍرًض،

 كأما الذبح تقربنا لغَت ا فهذا من الشرؾ األكرب. 

كمثل ذلك: ما يفعلو بعض الناس إذا أراد أف يقيم بيتنا يذبح عند عتبات البيت دفعنا 
ا، ككذلك الذبح للسلطاف تقربنا إليو أك تعظيمنا عند ألضرار اٞتن كأذاىم، ككذلك من ٭تفر بئرن 

 طلعتو.

كمن الشرؾ الذبح ألصحاب القبور كاألضرحة. كيدخل فيو أيضان ما لو قاؿ عند الذبح: 
باسم الشعب أك باسم ا١تليك أك باسم ا١تسيح، فهو دل يذكر اسم ا كذكر اسم غَته، 

 الشرؾ األكرب. ككذلك إذا ذكر اسم ا كمعو اسم غَته فهذا من

 كليس الذبح فيها شرؾ أصغر، ألف الذبح عبادة كتألو كالعبادة تأ٢تنا ليس فيها شرؾ أصغر.

 

من أمثلة الذبح لغَت ا أيضنا: مثل لو أمره الساحر أف يذبح كال يسمي. مثبلن. أك يذبح ك 
أمامو لكي للجن. أك كبشنا صفتو كذا. كمثل ذبح االسًتضاء كىو ذبح القاتل لورل ا١تقتوؿ 

يرضى. كمثل ذبح الصلح كىو أف يذبح أمامو لكي يصاٟتو. كمثل الذبح لدفع العُت. أك ذبح 
 .الذبح لغَت ا شرؾ أصغر كبُت أنو أكربك  لكي يسلم البيت اٞتديد.
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: فهو شرؾ أصغر، كالذبيحة صحيحة إف ذكيت ذكاة وإذا ذبح هلل في أماكن الشرك
من لقي ا ال يشرؾ بو شيئا دخل »ا يف اٟتديث: شرعية. كىو معرض نفسو للوعيد كم
 ركاه مسلم،« اٞتنة، كمن لقيو يشرؾ بو شيئا دخل النار

، قاؿ: نذر رجل أف ينحر إببلن ببوانة، فسأؿ كدليل النهي: عن ثابت بن الضحاؾ 
 فهل كاف فيها»قالوا: ال. قاؿ: « ىل كاف فيها كثن من أكثاف اٞتاىلية يعبد؟»فقاؿ:  النيب 

أكؼ بنذرؾ، فإنو ال كفاء لنذر يف معصية : »قالوا: ال. فقاؿ رسوؿ ا « عيد من أعيادىم
 ]ركاه أبو داكد، كإسناده على شرطهما[.« ا، كال فيما ال ٯتلك ابن آدـ

 

 

 النذر لغير اهلل

ألف النذر عبادة؛ كما قاؿ تعاذل: )ييوفيوفى  ومن صور الشرك األكبر: النذر لغير اهلل:
 [، ٕلنٍَّذًر(]اإلنساف:بًا

 كالنذر: ىو إلزاـ ا١تكلف نفسو طاعة غَت الزمة تعظيمنا للمنذكر لو.

فمن نذر لورل أك أك لقرب أك ميت ك٨توه؛ فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو؛ ألنو ال ٬توز 
فما يفعلو عباد القبور  النذر إال ، كصرفو لغَت ا مناقض ١تا بعث ا بو ٤تمدان 

 تصوفة.كا١ت
 كنذر الشرؾ ليس فيو كفارة، كإ٪تا كفارتو التوبة إذل ا.

كما يف صحيح البيخىارًٌم: )) مىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اللَّوى فػىٍلييًطٍعوي كىمىٍن نىذىرى أىٍف   أما قولو 
 نذر ، منفهذا في يػىٍعًصيىوي فىبلى يػىٍعًصًو((،
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أنو ٭تـر " :يكره ابتداؤه، كاختار ابن تيمية ففيو خبلؼ، كا١تشهور أنو اء النذركأما ابتد
ٍيئنا كىًإ٪تَّىا االبتداء بو مستدالن باٟتديث ا١تتفق عليو: )) الى تػىٍنذيريكا فىًإفَّ النٍَّذرى الى يػيٍغًٍت ًمنى اٍلقىدىًر شى

 ".فهذا هني يقتضي التحرصل ييٍستىٍخرىجي بًًو من اٍلبىًخيل((

 

 ومن صور النذر: 

  يقوؿ " علي أف أصـو ثبلثة أياـ" كبعضهم يعلقو بقولو: "إف نذر طاعة مثل أف
 ٧تحت" كالوفاء بو كاجب،

كفارة –أما لو نذر طاعة فيها كلفة كمشقة فالراجح أنو ال يلزمو الوفاء كعليو الكفارة 
ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى  أىٍىًليكيٍم أىٍك   اليمُت: قاؿ تعاذل: ))فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا
ـي ثىبلىثىًة أىيَّاـو ذىًلكى كىفَّارىةي أىٯٍتىاًنكيٍم ًإذىا حى  ٍد فىًصيىا لىٍفتيٍم كىاٍحفىظيواٍ ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ٖتىٍرًيري رىقػىبىةو فىمىن دلٍَّ ٬تًى

 .-ٖٗأىٯٍتىانىكيٍم((ا١تائدة 

  .نذر معصية: ك٭تـر فيو الوفاء، كفيو كفارة ٯتُت 
 لو:  علي أف ألبس ىذا الثوب أك أف آكل ىذا الطعاـ، فهذا فيو نذر ا١تباح، مثا

 ٗتيَت، فهو ٥تَت بُت الوفاء كالكفارة.
    النذر ا١تطلق أف يقوؿ: ) علي( كيسكت، أك )علي نذر( كيسكت، فهذا فيو

 كفارة ٯتُت.
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 االستعاذة واالستغاثة بغير اهلل

 .كمن صور الشرؾ االستعاذة كاالستغاثة بغَت ا

 االستعاذة: ىي اللجوء كاالعتصاـ، تكوف قبل كقوع الشيء أك الشر.

 أما االستغاثة: فهي طلب رفع شيء مضى أك كقع.

 

 االستعاذة كاالستغاثة با١تخلوؽ فيما ال يقدر عليو إال ا، كىذا حكمو: شرؾ أكرب.

 بصيغة جائزة، أما االستعاذة كاالستغاثة با١تخلوؽ فيما يقدر عليو مع االعتماد على ا
 اعتمد على ا١تخلوؽ، صار شركنا أصغر.فإف  كىذا حكمو جائز،

شرؾ أكرب؛ حىت كلو كانوا يقدركف على ىذا فهو  أما حكم االستعاذة كاالستغاثة باٞتن
ٍنًس يػىعيوذيكفى ًبرًجىاؿو ًمنى اٞتًٍنّْ فػىزىاديك  الشيء كما يف قولو تعاذل: ىيٍم كىأىنَّوي كىافى رًجىاؿه ًمنى اإٍلً

 [. ٔ]اٞتن:  رىىىقنا

كقولو: }كىمىٍن أىضىلُّ ٦تَّن يىٍدعيو ًمن ديكًف اللًَّو مىن الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإذلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىىيٍم عىن 
 .ٓعىاًئًهٍم غىاًفليوفى {األحقاؼدي 
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 الحلف بغير اهلل

 " اٟتلف بغَت ا:-أم من صور الشرؾ -كمنو

شيء ٔتعظم. كأف ٭تلف با١تخلوقات كأف يقوؿ "كالنيب" أك"كالكعبة" أك كاٟتلف: تأكيد ال
"بشريف" أك بعرضي أك يقوؿ بصبليت أك بصيامي أك "بأمي كأِّب" أك براس فبلف، أك كحياة 

 فبلف أك باألمانة 

 

رىكىاهي أىبيو دىاكيدى « . اًد الى ٖتىًٍلفيوا بًآبىاًئكيٍم كىالى بًأيمَّهىاًتكيٍم كىالى بًاأٍلىٍندى : »قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
 كىالنَّسىاًئيُّ،

 ،«ال ٖتلفوا بآبائكم، من كاف حالفان فليحلف با أك ليصمت»كعند البخارم: 

 رىكىاهي التػٍّْرًمًذٌم كغَته،« . مىٍن حىلىفى بًغىٍَتً اللًَّو فػىقىٍد أىٍشرىؾى : »كقاؿ 

 «.من حلف بغَت ا فقد كفر: »للًتمذم كيف ركاية

 «.ألف أحلف با كاذبنا أحب إرل من أف أحلف بغَته صادقنا»ابن مسعود  قاؿ

كىذا األثر يدؿ على أف الشرؾ األصغر أكرب من الكبائر، فهو أعظم من الزسل كالكذب 
كشرب ا٠تمر، علمنا بأف بعض الناس يظن أف الشرؾ األصغر أخف من الكبائر، كىذا غَت 

 صحيح.

كبائر الذنوب لكنو ١تا كاف اٟتلف بغَت ا شركان اختار مع أف اٟتلف با كاذبان من  
 أيسر٫تا كدل يفعلو.

كانظر ١تا يفعلو كثَت من الناس فإنو يتحرز من أف ٭تلف با كاذبان كىذا ىو األصل كعليو 
 العمل، 
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 لكنو يف ا١تقابل ٭تلف بكل يسر كسهولو بغَت ا كىذا من الشرؾ عياذا با.

  ا شركان أكرب أـ أصغر؟كىل يعد اٟتلف بغَت

ىذا ْتاؿ اٟتالف فإف عظم الوؼ بو بغَت ا أكثر من ا فقد أشرؾ شركان أكرب كإال 
 فهو يف دائرة الكفر كالشرؾ األصغر كاتى بفعل أعظم من الزنا كالسرقة،

أك  فلو أف اثنُت حلف لو األكؿ با، فلم يصدقو الثاشل، مث حلف األكؿ بغَت ا بالعرض
الكعبة أك األمانة أك ما شابو، فإف األكؿ خرج من اإلسبلـ كصار مشركان شركان أكرب، فإف 

 صدقو الثاشل فحكمو حكمو.

 رىكىاهي البيخىارًٌم،« من كاف حالفان فليحلف با أك ليصمت: » فا ا بوصية نبيكم 

 

يػىٍيًو : »كتأمل يف قولو  رىكىاهي « . كىمىا بػىٍُتى رًٍجلىٍيًو أضمٍن لىوي اٞتنَّةى مىٍن يىٍضمىٍن رل مىا بػىٍُتى ٟتٍى
 البيخىارًمٌ 

: ))كىىىٍل يىكيبُّ النَّاسى يًف النَّاًر عىلىى كيجيوًىًهٍم أىٍك عىلىى مىنىاًخرًًىٍم ًإالَّ حىصىائًدي  كقولو
 أىٍلًسنىًتًهٍم. رىكىاهي أىٍٛتىدي كغَته،

ًة ًمٍن سىخىًط اللًَّو الى يػيٍلًقي ٢تىىا بىاالن يػىٍهًوم ًّٔىا يًف  : ))كىًإفَّ اٍلعىٍبدى لًيىتىكىلَّمي  كقولو ًلمى بًاٍلكى
 «يػىٍهًوم ًّٔىا يف النَّاًر أىبٍػعىدى مىا بػىٍُتى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًربً »رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ. كىيف رًكىايىةو ٢تىيمىا: « . جىهىنَّمى 

 وي ًّٔىا عىلىٍيًو سىخىطىوي ًإذلى يػىٍوـً يػىٍلقىاهي((.: ))يىٍكتيبي اللَّ قاؿ  كعند الًتمذم كغَته

 فا ا عباد ا كلنتقي ا فيما ٮترج من أفواىنا.
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 الطيرة

 الطَتة: الشرؾ كمن

ػًذًه كىًإف تيًصبػٍهيٍم سىيّْئىةه يىطَّيػَّريكٍا ٔتيوسىى كىمى قاؿ تعاذل:  ن مَّعىوي فىًإذىا جىاءتٍػهيمي اٟتٍىسىنىةي قىاليوٍا لىنىا ىى
 [. ُُّ]األعراؼ:  أىال ًإ٪تَّىا طىائًريىيٍم ًعندى الٌلوي كىلىػًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 

متفق  «الى عىٍدكىل كىالى ًطيػىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى صىفىرى »قاؿ:  ، أف الرسوؿ كعن أِّب ىريرة 
، كىالى  »زاد مسلم: ك  عليو،  «.ييورًدي ٦تيًٍرضه عىلىى ميًصحٍّ كىالى نػىٍوءى، كىالى غيوؿى

، كىمىا ًمنَّا ًإالَّ كىلىًكنَّ اللَّوى ييٍذًىبيوي بًالتػَّوىكًُّل »مرفوعنا:  كعن ابن مسعود  ركاه « الطّْيػىرىةي ًشٍرؾه
 أبو داكد، كالًتمذم كصححو، كجعل آخره من قوؿ ابن مسعود.

 

، يقاؿ: تطَتت من الشيء كبالشيء إذا  تشاءمت بو؛ كما يف كالطَتة: التشاـؤ
 "الصحاح".

، كىذا تعريف ابن القيم.ك   شرعنا: التشاـؤ بكل مسموع أك مرئي أك معلـو

قاؿ القرايف يف " فركقو ": " التطَت: ىو الظن السئ الكائن يف القلب، كالطَتة: الفعل 
 (.ِّٖ/ ْا١ترتب على ىذا الظن من فرار أك غَته " )

 أىنػَّهيٍم كىانيوا يًف اٞتٍىاًىًليًَّة يػىٍعتىًمديكفى عىلىى الطٍََّتً فىًإذىا خىرىجى كىأىٍصلي التَّطىَتًُّ : " كقاؿ اٟتافظ
ـى بً  ٍنىةن تػىيىمَّنى بًًو كىاٍستىمىرَّ كىًإٍف رىآهي طىارى يىٍسرىةن تىشىاءى ًو كىرىجىعى كىرئتَّىا  أىحىديىيٍم أًلىٍمرو فىًإٍف رىأىل الطَّيػٍرى طىارى ٯتى

]فتح البارم: "...يّْجي الطَّيػٍرى لًيىًطَتى فػىيػىٍعتىًمديىىا فىجىاءى الشَّرٍعي بًالنػٍَّهًي عىٍن ذىًلكى كىافى أىحىديىيٍم يػيهى 
َُ /ُِِ.] 

 كالفأؿ عكس الطَتة، كقد يلتبس ّٔا فيلحق ّٔا.
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فأصل الفأؿ ا١تستحسن شرعان: أف تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده كتبعثك على ا١تضي 
 فيو.

 إف أخذه من ا١تصحف كضرب الرمل كالقرعة كغَته فهذا حراـكأما الفأؿ اٟتراـ، 

يػٍريىىا اٍلفٍأؿي »قاؿ:  كعن أِّب ىريرة رضي ا عنو؛ أنو  ؟ « الى ًطيػىرىةى، كىخى قىاليوا: كىمىا اٍلفٍأؿي
 : ًلمىةي الصَّاٟتًىًة يىٍسمىعيهىا أىحىديكيمٍ »قىاؿى  .متفق عليو«. اٍلكى

ليس منا من تطَت أك تطَت لو، أك تكهن لو،  قاؿ: " ، أنو كعن عمراف بن حصُت 
 أك سحر أك سحر لو " ركاه الطرباشل.

 

أك ا١تسموع أك ا١ترئي: أم كأف يسمع كلمة يا سادل، فيعتقد –فإذا اعتيًقد أف للطائر 
 أك يسمع كلمة شر السبلمة يف سفره

ا تفعل بذاهتا، تأثَتنا يف جلب النفع كدفع الضر، كأهن -فيتشاءـ كيًتؾ السفر. ككذا ا١ترئي
 كىذا شرؾ أكرب 

أما إذا اعتقد أهنا سبب للخَت أك الشر، كا الفاعل فهذا من الشرؾ األصغر، ألنو جعل 
 ما ليس سببنا سببنا.

 أما إذا استدؿ ْتركات الطيور على علم الغيب فهذا من الشرؾ األكرب.

 كالسبب ينقسم إذل قدرم كسبب شرعي،

ؿ تعاذل: ))ٮتىٍريجي ًمن بيطيوهًنىا شىرىابه ٥تٍُّتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاء فالشرعي كالتداكم بالعسل قا
 [.ٗٔ:النحل] لًلنَّاًس ًإفَّ يًف ذىًلكى ْليىةن لّْقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى((

 كالسبب القدرم: ىو ما ٭تصل بالتجربة، كالتداكم باألعشاب ك٨توه.
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 التطير في ىذا الزمان: مسائلومن 

 طنت أذنو أك رفٌة عينو،أك كة يف يده إذا شعر ْت

 بيت، كأف يسكنو كٯتوت لو ميت فيو،من  أك يتشاءـ

آية، فإذا فتحوا كمن ذلك ما يسمى بفتح اْلٌم، فيفتحوف ا١تصحف كيتفاءلوف يف أكؿ 
 فإهنم يتشاءموف. ككجدكا آية رٛتة أك جنة تفاءلوا كسافركا، كإذا رأكا آية نار أك عذاب

 

أم: ال عدكل مؤثرة بذاهتا، كإال . «ٍدكىل كىالى ًطيػىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى صىفىرى الى عى »: كقولو 
كىالى ييورًدي كقولو: )) «.فر من آّذـك فرارؾ من األسد: »لقولو  فالعدكل اٟتقيقية موجودة

 ((.٦تيًٍرضه عىلىى ميًصحٍّ 

كصاحت حىت يؤخذ كا٢تامة: نوع من الطَت، إذا قتل الشخ  مظلومنا كقفت على قربه 
 بثأره، كىذا ىو اعتقاد اٞتاىلية، 

شهر صفر ا١تعركؼ، ككانوا يعتقدكف أنو شهر اْلفات كالشركر، فيتشاءموف  أم كال صفر:
 بو.

، فيقولوف: ىذا ٧تم ك  النوء: يقصد بو النجم، كبعض العرب يتشاءموف يف بعض النجـو
 ٨تس، 

 كبعض النجـو يتفاءلوف ّٔا كيقولوف: ٧تم خَت.

قاؿ ٚتهور العلماء كانت العرب تزعم أف الغيبلف يف الفلوات كىي جنس من  غوؿ:ال
 .الشياطُت فتًتاءل للناس كتتغوؿ تغوال أم تتلوف تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم
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 التنجيم:

، اقٍػتىبىسى شيٍعبىةن »قاؿ:  عن ابن عباس رضي ا عنهما؛ أنو 
 مىًن اقٍػتىبىسى ًعٍلمنا ًمنى النُّجيوـً

 ركاه أٛتد كأبو داكد كابن ماجو.«. ًمنى السٍّْحًر، زىادى مىا زىادى 

 وينقسم التنجيم إلى قسمين:

كىو: االستدالؿ بسَت النجـو على ا١تصاحل ا١تباحة. كاالستدالؿ بالنجم  :علم التسيير -
االستدالؿ بالنجـو على ا١تصاحل الدنيوية  أك على القبلة، كعلى دخوؿ أكقات الصبلة، 

ستدالؿ بالنجـو على اٞتهات األربع، كعلى فصوؿ السنة كغَته كىذا جائز لقولو تعاذل: كاال
 مىاتو كىبًالنٍَّجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى  .[ُٔ]النحل:  كىعىبلى

 .ىو تأثَت النجـو على اٟتوادث علم التأثير:-

 .اعتقد أف النجم فاعل كمؤثر أم: أنو ٮتلق األحداث، فهذا:كفر أكرب باإلٚتاعفإذا 

أما إذا استدؿ ْتركات النجـو على الغيب، أم على ما سوؼ ٭تدث، فهذا شرؾ أكرب، 
 [،ٓٔ]النمل:  قيٍل الى يػىٍعلىمي مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي قاؿ تعاذل: ))

 .صغرالشرؾ األفهذا من أما إف اعتقد أهنا سبب كا الفاعل: فيجعلها سببنا للحوادث، 

: "إف ىذا الزرع اشتد كقوم لنزؿ ا١تطر " فهذا فهذا جائز كأف يقوؿ أما إف كاف إخبارنا
 جائز ألف ا١تطر سبب قدرم لنمو النبات.

: قػىبىٍست اٍلًعٍلمى كىاقٍػتىبىٍستو: إذىا رٛتو ا: "الشوكاشل قاؿ  ( أىٍم تػىعىلَّمى يػيقىاؿي قػىٍوليوي: )مىٍن اقٍػتىبىسى
: الشٍُّعلىةي ًمٍن النَّاًر، كىاٍقًتبىاسيهىا: اأٍلىٍخذي ًمنػٍهىا. قػىٍوليوي: )اقٍػتىبىسى شيٍعبىةن ًمٍن السٍّْحًر( تػىعىلٍَّمتو. كىالٍ  قىبىسي

ـي فً  ا تػىعىلُّمي ًعٍلًم النُّجيوـً كىاٍلكىبلى ـه، فىكىذى يًو أىٍم ًقٍطعىةن، فىكىمىا أىفَّ تػىعىلُّمى السٍّْحًر كىاٍلعىمىلى بًًو حىرىا
ـه.  ًعيًو أىٍىلي التػٍَّنًجيًم ًمٍن ًعٍلًم اٟتٍىوىاًدثً حىرىا ٍنًهيُّ عىٍنوي مىا يىدَّ فى يف شىرًٍح السُّنىًن: كىاٍلمى  قىاؿى اٍبني رىٍسبلى

 سىٍَتً كىاٍلكىوىاًئًن الَّيًت دلٍى تػىقىٍع كىسىتػىقىعي يف ميٍستػىٍقًبًل الزَّمىاًف كىيػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم ييٍدرًكيوفى مىٍعرًفػىتػىهىا بً 



 
 

418 

: ا تػىعىاطو لًًعٍلمو اٍستىٍأثػىرى اللَّوي بًًعٍلًمًو، قىاؿى كىأىمَّا ًعٍلمي  اٍلكىوىاًكًب يف ٣تىىارًيهىا كىاٍجًتمىاًعهىا كىاٍفًتىاًقهىا، كىىىذى
لىًة كىكىٍم مىضىى كىكىٍم بىًقيى فػىغىيػٍري دىاًخلو فً   الًَّذم يػيٍعرىؼي بًًو الزَّكىاؿي كىًجهىةي اٍلًقبػٍ

يى عىٍنوي، النُّجيوـً يمىا هنًي
ٍنًهيّْ عىٍنوي التَّحىدُّثي ٔتىًجيًء اٍلمىطىًر كىكيقيوًع الثػٍَّلًج كىىيبيوًب الرّْيىاًح كىتػىغىَتًُّ اأٍلىٍسعىارً   .كىًمٍن اٍلمى
ًمٍثًل مىا زىادى ًمٍن السٍّْحًر، كىاٍلميرىادي  أىنَّوي إذىا اٍزدىادى  قػىٍوليوي: )زىادى مىا زىادى( أىٍم زىادى ًمٍن ًعٍلًم النُّجيوـً كى

ـه كىااًل  أىنَّوي اٍزدىادى ًمٍن ًعٍلًم السٍّْحًر. كىقىٍد عيًلمى أىفَّ أىٍصلى ًعٍلًم السٍّْحًر حىرىا ٍزًديىادي ًمٍن ًعٍلًم النُّجيوـً فىكى
ا ااًلٍزًديىادي ًمٍن ًعٍلًم التػٍَّنًجيًم.  .[ُِٔ/ ٕ:نيل األكطار] "ًمٍنوي أىشىدُّ ٖتىٍرٯتنا فىكىذى

 

يستدؿ بعض ا١تنجمُت ببعض اْليات على جواز علم التأثَت كأف لو أثرنا،  استدالل باطل:
]الصافات:  فػىقىاؿى ًإشلّْ سىًقيمه  ،نىظىرى نىٍظرىةن يف النُّجيوـً فػى مثل استدال٢تم بقولو تعاذل يف إبراىيم: 

 ".إف إبراىيم يتعاطى علم التنجيم.."فقاؿ ا١تنجموف:  [.ٖٗ، ٖٖ

قيم يف رده علي ىؤالء األفاكُت:" إف السقم كا١ترض ال ٭تتاج إذل استدالؿ من قاؿ ابن ال
، فإف ا١ترض ييعرؼ حسنا كفطرة، ككل إنساف يعرؼ حالو من الصحة كا١ترض بدكف نظر  النجـو

.  يف النجـو

ثانيا: أف إبراىيم نظر إذل النجـو من باب التورية الفعلية، فإبراىيم استخدـ ا١تعاريض 
[ كقالو َٗ]الصافات:  فػىتػىوىلٍَّوا عىٍنوي ميٍدًبرًينى يدفع قومو عن نفسو، كلذا قاؿ تعاذل: كالتورية ل

ليدفعهم ١تا عـز على ٖتطيم األصناـ ال لكي يعرؼ من النجـو ىل ىو صحيح أـ سقيم، 
ككما أنو استخدـ ا١تعاريض الفعلية استخدـ ا١تعاريض القولية أيضنا؛ ١تا قاؿ لزكجتو سارة "ىذه 

ايت" لتخليصها من يد الفاجر. ككما قاؿ: أخ [". ّٔ]األنبياء:  بىٍل فػىعىلىوي كىًبَتيىيٍم ىىذى
 «.مفتاح دار السعادة»

كالتوقعات بنزكؿ ا١تطر كالكسوؼ كا٠تسوؼ فهذا جائز ألنو مبٍت  أما األرصاد الجوية
 على دراسات كٕتارب كىو من السبب القدرم كال يدخل يف باب الكهانة.
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 التمائم

 .كالتميمة: خرزة رقطاء تنظم يف العنق

كتعليق التمائم يف عنق الصيب أك اليد أك البيت أك الراحلة كالدابة ك٨تو ذلك ىو من فعل 
 اٞتاىلية، كانوا يعتقدكف أنو يدفع عنهم اْلفات، كىو من الشرؾ،

سىكى عىٍن ، فػىبىايىعى ًتٍسعىةن، كىأىمٍ أف رىطان أقبلوا إذل رسوؿ ا  عن عقبة بن عامر 
 : ا؟ قىاؿى ًيمىةن »كىاًحدو، فىًقيلى: يىا رىسيوؿى اللًَّو! بىايػىٍعتى ًتٍسعىةن كىأىٍمسىٍكتى عىٍن ىىذى فىأىٍدخىلى «. ًإفَّ عىلىٍيًو ٘تى

 : ًيمىةن؛ فػىقىٍد أىٍشرىؾى »يىدىهي، فػىقىطىعىهىا، فػىبىايػىعىوي، كىقىاؿى  ركاه أٛتد كغَته بسند حسن.« مىٍن عىلَّقى ٘تى

يسى؛ قاؿ: دخلنا على أِّب معبد نعوده، فقلنا: أال تعلق شيئان؛ فقاؿ: ا١توت أقرب كعن ع
 ركاه أٛتد كغَته.« مىٍن عىلَّقى شىٍيئنا؛ كيًكلى ًإلىٍيوً »يقوؿ:  من ذلك، إشل ٝتعت رسوؿ ا 

 

(، أخرجو ابن حبافقاؿ رىسيوؿى اللًَّو   كاٟتاكم. : )ًإفَّ الرُّقى كالتَّماًئمى كالتػّْوىلىةى ًشٍرؾه

 : شرؾ باإلٚتاع.كالتػّْوىلىة: شيء تصنعو النساء يتحبَّنب إذل أزكاجهن. كىي

 

أما التمائم اليت فيها تعوذ بغَت ا فهذه شرؾ ببل إشكاؿ، أما التمائم اليت من القرآف  
كمن يعلق شيئان من القراف كاألدعية، فقد كقع ا٠تبلؼ فيها: كالراجح أهنا ال ٕتوز لعمـو 

ا للذريعة.حديث اب  ن عباس، كسدن

قاؿ القاضي أبو بكر يف " شرح الًتمذم ": تعليق القرآف ليس من طريق السنة، كإ٪تا 
 (ُُِ/ ٕالسنة فيو الذكر دكف التعليق " )

 



 
 

421 

اعتقادا أهنا ترفع بذاهتا كتدفع بذاهتا، كىذا يعترب شركنا  لبس الحلقة ونحوىا ومن الشرك:
  ىو الرافع كىو الدافع، فهذا يعترب من الشرؾ األصغر.أهنا سبب كا أما إف اعتقدأكرب. 

 كشرط ىذا القسم أف يثبت أهنا ليست بسبب ال من جهة الشرع كال من جهة القدر.

 .كمنو لبس األسورة ا١تغناطيسية

 

كضع ا١تصحف يف البيت أك يف السيارة لدفع الببلء أك العُت. أك  ومن صور الشرك:
 فع الببلء عن السيارة أك البيت،تعليق حذكة الفرس كنعلو، لد

 

تكرار آيات يعتقد فيها أهنا ٕتلب الزبوف،  ككذلك خاَت الزكجية، حيث يعتقدكف  :ومنو
 .أنو ٬تلب ٢تم النفع كابة
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 الرقى:

 ٚتع رقية، كىي شرعنا: آيات كأذكار كأدعية تقرأ على ا١تريض مع النفث.

األذكار كاألدعية، فهذه جائزة، دليلها: حديث كالرقى شرعية، كىي ما كاف من القرآف ك 
 .«اٍعًرضيوا عىلىيَّ ريقىاكيٍم، الى بىٍأسى بًالرُّقىى مىا دلٍى يىكيٍن ًفيًو ًشٍرؾه » مسلم

 أما الرقى اليت ليست من القرآف أك األدعية الشرعية فهذه ال ٕتوز كتعترب من الشرؾ،

 ىو ا١تؤثر. أف ال يعتمد عليها، بل كيشًتط يف الرقى الشرعية: أف يعتقد أهنا سبب كا
 يعتمد على ا. 

 التمائم ٤ترمة مطلقنا، كىي شرؾ إال ٘تائم القرآف، فهي ٤تل خبلؼ كالراجح أهنا ٤ترمة.ك 

 متفق عليو.« أىحىقُّ مىا أىخىٍذَتيٍ عىلىٍيًو أىٍجرنا ًكتىابي اللَّوً » ك٬توز أخذ أجرة على الرقية الشرعية:

 يض ما ىي طريقتها؟ أم: كيفية الرقية."القراءة على ا١تر 

 

 كيفية الرقية الشرعية:

، كىذه الكيفيات ليست من التنوع؛ بل ٢تا عدة كيفيات كلها جاءت عن الرسوؿ 
 -يستخدـ كل حالة بأقرب األشياء ٢تا:

أف تقرأ على ا١تريض مباشرة كتنفث يف كجهو أك صدره أك يف أذنو، كىذه الطريقة  -ُ
 ا١تنتشرة.

س فيها نفث؛ بل فيها ا١تسك على موضع األدل مع القراءة أك ا١تسح، كىذه لي -ِ
 الكيفية تكوف مع الرجاؿ، أما النساء غَت ااـر فبل؛ ٟترمة مس ا١ترأة.

 أف يقرأ يف اليدين كٯتسح ا١ترم بيديو على جسده أك موضع األدل. -ّ
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تصق بو من الًتاب أخذ شيء من الريق ككضعو على األرض، مث يؤخذ الريق كما ال -ْ
 كيوضع على موضع األدل مع الدعاء كالقراءة.

 أف يقرأ يف ا١تاء مث يشربو ا١تريض أك يدىن بو أك يغتسل فيو. -ٓ

 

 الوسائل الشرعية لدفع العين:

رأل يف كجو جارية سفع فقاؿ: اسًتقوا ٢تا فإف فيها  أحسنها القراءة، فإف الرسوؿ  -ُ
 نظرة.

 عامر بن ربيعة. ائن؛ كما أمر الرسوؿ االغتساؿ من ماء الع -ِ

 يعوذ اٟتسن كاٟتسُت ]البخارم[. التعوذ عليو، كما كاف الرسوؿ  -ّ

ترؾ الزينة، قاؿ بو بعض أىل العلم، كليس معٌت ترؾ الزينة التشويو كسيأيت. كمثلو  -ْ
 بو ميتػىفىرّْقىةو كىاٍدخيليوا ًمٍن أىبٍػوىابنيو  تفريقهم حىت ال يدخلوا ٚتيعنا كما أكصى يعقوب 
 على قوؿ." ]ا١تعتصر: للشيخ علي بن خضَت[.
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 ".ما شاء اهلل وشئتقول: "

 كمن الشرؾ قوؿ الرجل: "ما شاء ا كشئت".

قاؿ ابن عباس يف اْلية: األنداد: ىو الشرؾ أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف 
حيايت، كتقوؿ: لوال كليبة ىذا ألتانا ظلمة الليل؛ كىو أف تقوؿ: كا، كحياتك يا فبلف ك 

اللصوص، كلوال البط يف الدار ألتانا اللصوص، كقوؿ الرجل لصاحبو: ما شاء ا كشئت، 
 كقوؿ الرجل: لوال ا كفبلف. ال ٕتعل فيها فبلننا ىذا كلو بو شرؾ. ركاه ابن أِّب حاَت.

ا كشئت، فقاؿ:  : ما شاءعن ابن عباس رضي ا عنهما: أف رجبلن قاؿ للنيب 
ا؟ ما شاء ا كحده»  «.أجعلتٍت  ندن

ال تقولوا ما شاء ا كشاء فبلف، »قاؿ:  عن النيب  جاء يف اٟتديث عن حذيفة  
 ]ركاه أبو داكد بسند صحيح[.« كلكن قولوا ما شاء ا مث شاء فبلف

 كا١تشيئة: كصف قائم يف ذات ا كىي صفة  تعاذل.

 لوؽ ٥تلوقة، كا ىو ا٠تالق ٢تا.كمشيئة ا١تخ

 

 ككجو الشرؾ يف ىذا اللفظ: ألنو نسب السبلمة من اللصوص إذل انتباه الكليبة. 

 ككذا لوال البط..كإ٪تا الواجب أف يقوؿ: لوال ا مث كليبة ىذا، 

 «.لوال ا كفبلف»

 كىذا من الشرؾ، ألنو جعل ا١تخلوؽ مساكينا للخالق يف السببية،

 ٬توز قوؿ: "أعوذ با كبك"، فإف ىذا من الشرؾ األصغر.ككذا ال 
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 باب ما جاء في الرياء

ةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى  كىذىًلكى :﴿كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاء كىييًقيميوا الصَّبلى
ث القدسي:﴿أنا أغٌت الشركاء عن الشرؾ، فمن يف اٟتدي [.  كقاؿ ًٓديني اٍلقىيّْمىة﴾]البينة: 

عمل رل عمبل أشرؾ فيو غَتم، فأنا منو برم، كىو للذم أشرؾ﴾. ركاه البخارم . كقاؿ 
صائم ليس لو من صيامو اٞتوع كالعطش كرٌب قائم ليس لو من قيامو  :))ربٌ رسوؿ ا 

 السهر((. ركاه اٛتد كالطرباشل كصححو األلباشل.

« أال أخربكم ٔتا ىو أخوؼ عليكم عندم من ا١تسيح الدجاؿ؟»فوعنا: كعن أِّب سعيد مر 
الشرؾ ا٠تفي، يقـو الرجل فيصلي، فيزين صبلتو، ١تا يرل من »قالوا: بلى يا رسوؿ ا! قاؿ: 

 ]ركاه أٛتد[.« نظر رجل

فالرياء: كىو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس ليحمدكا صاحبها .  كالسمعة: ىي العمل 
اع الناس . كالعيجيب: كىو قرين الرياء كىو أف يعجب اإلنساف بعبادتو كيرل نفسو ألجل إٝت

: ))مىٍن ٝتىَّعى  بعُت اإلعجاب . ككلها من مهلكات األعماؿ كمن الكبائر قاؿ رسوؿ ا 
 ٝتىَّعى اي بًًو، كىمىٍن رىاءىل رىاءىل اي بًًو(( متفق عليو . 

ا يقع فيها الصاٟتوف ما ذكره ابو حامد الغزارل حيث قاؿ كمن مسالك الرياء كاليت غالبا م
أثناء ذكره للرياء ا٠تفي :" كأخفى من ذلك أف ٮتتفي العامل بطاعتو ْتيث ال يريد اإلظهار، 
كلكنو مع ذلك إذا رأل الناس أحب أف يبدؤه بالسبلـ، كأف يقابلوه بالبشاشة كالتقدير، كأف 

ئجو، كأف يسا٤توه يف البيع كالشراء، كأف يوٌسعوا لو يف يثنوا عليو، كأف ينشطوا يف قضاء حوا
ا١تكاف، فإف قٌصر فيو مقصر ثقل ذلك على قلبو، ككجد لذلك استبعادا يف نفسو، ككأنو 

 يتقاضى االحًتاـ على الطاعة اليت يعملها.".

كثانيها: أف ٬تعل اإلخبلص كسيلة ال طاعة كال قصدا ، فيجعل اإلخبلص كسيلة ألحد 
 الدنيوية. ا١تطالب 
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كمنو: إكثار بعض الناس من العبادات أياـ االمتحانات، كصياـ النوافل ، كقياـ الليل، 
ككثرة ا٠تشوع كا٠تضوع، فإ٪تا أخل  ىذا لبلمتحانات كدل ٮتل  . كمنو أف يذىب بعض 
الناس للمسجد ماشيا، ك٭تج، كيكثر من العبادات اليت فيها رياضة، إ٪تا يريد أف ينشط جسده 

 ا أراد كجو ا تعاذل. كم

قاؿ اٟتافظ بن رجب: " فإف خالط نية اٞتهاد نية غَت الرياء كأخذ أجرة للخدمة أك أخذ 
 شيء من الغنيمة أك التجارة نق  ذلك من أجره". كدل يفصل بالكلية. 

أما ثالث تلك ا١تسالك ا٠تفية: فقد أشار إليو اٟتافظ بن رجب بقولو: "ىا ىنا نكتة 
اإلنساف قد يذـ نفسو بُت الناس يريد من ذلك أف يرم الناس انو متواضع عند  دقيقة كىي أف

نفسو، فَتتفع عند ذلك يف أعُت الناس كيسقط من عُت ا، فيمدحونو كىو ساقط من عُت 
 ا ". 

نٍػيىا قاؿ تعاذل : ﴿ قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يًف   اٟتٍىيىاًة الدُّ
 [. َُّ،َُْكىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صيٍنعان ﴾ ]الكهف: 

ما يكوف شركنا أكرب كأف يرائي باألعماؿ الكفرية اليت تركها فهذا من فمنو أما حكم الرياء 
 الشرؾ األكرب.

دؿ على أف الرياء كقد مثل ابن القيم للشرؾ األصغر؛ فقاؿ: "مثل يسَت الرياء"، كىذا ي
كإف قاـ ليصلي ابتداءن لرجل أك لقرب أك كرل أك ما شابو فهذا  الكثَت قد يصل إذل األكرب.

شرؾ،فإف قاـ يصلي ،فطرأ عليو الرياء فزين صبلتو، ١تا يرل من نظر الناس إليو، فإف جاىده 
 ؾ األصغر،ركن إليو كاسًتسل معو، فقد حبط عملو، كىذا من الشر ، فإف بل يضرهكدرأه ف

فإنو ال يؤثر عليها شيئا، إال أف يكوف فيو عدكاف؛ كا١تن كلو طرأ عليو الرياء بعد العمل 
كاألذل بالصدقة، فإف ىذا العدكاف يكوف إٙتو مقاببل ألجر الصدقة فيبطلها؛ لقولو تعاذل: }يىا 

قىاًتكيٍم بًاٍلمىنّْ كىاأٍلىذى   [ .ِْٔل{ ، ]البقرة: من اْليةأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيٍبًطليوا صىدى
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 إٌبلض اٌثبٔي ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل
نىوي كىبػىٍُتى اللًَّو كىسىاًئطى يىٍدعيوىيٍم كىيىٍسأى٢تييم الشَّفىاعىةى كىيػىتػىوىكَّلي عىلىٍيًهٍم كىفىرى  –ِ]  مىٍن جىعىلى بػىيػٍ

لًيلي قػىٍوليوي  ا٠تٍىاًل ي كىالًَّذينى اٗتَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديىيٍم أىالى لًلًَّو الدّْيني   :ًإٍٚتىاعان ، كىالدَّ
كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يىضيرُّىيٍم كىالى  :[. كىقػىٍولًًو ّ]الزُّمىٍر:ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىا ًإذلى اللًَّو زيٍلفىى

ًء شيفىعىاؤينى   [.[ُٖ]ييوًنس:ا ًعٍندى اللًَّو يػىنػٍفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى ىىؤيالى

 

كىذا ىو الناقض الثاشل من نواقض اإلسبلـ، كىو يندرج ٖتت الناقض األكؿ لكن أل٫تيتو 
 ككثرة كقوع الناس بو أفرده العلماء ليحذره الناس،

كتبع ا١تشركُت على ىذا كثَت ٦تن يتسمى باإلسبلـ فعٌظموا األضرحة كا١تزارات كتقربوا إليها 
لنذر كسألوىا قضاء اٟتوائج، كجعلوىا كسائط من دكف ا كما فعل كفار قريش كىو بالذبح كا

 إشراؾ با تعاذل.
  .تشبيههم للخالق با١تخلوؽسبب ذلك ككاف 

ٍلًقًو  " :رٛتو ا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   -كىًإٍف أىثٍػبىتػىهيٍم كىسىاًئطى بػىٍُتى اللًَّو كىبػىٍُتى خى
ًلًك كىرىًعيًَّتًو كىاٟتٍيجَّاًب الَّذً  ٍلًقًو؛  -ينى بػىٍُتى اٍلمى ًْتىٍيثي يىكيونيوفى ىيٍم يػىٍرفػىعيوفى إذلى اللًَّو حىوىاًئجى خى

كىمىا أىفَّ فىاىللَّوي إ٪تَّىا يػىٍهًدم ًعبىادىهي كىيػىٍرزيقػيهيٍم بًتػىوىسًُّطًهٍم؛ فىا٠تٍىٍلقي يىٍسأىليونػىهيٍم كىىيٍم يىٍسأىليوفى اللَّوى؛  
ًعٍندى اٍلميليوًؾ: يىٍسأىليوفى اٍلميليوؾى اٟتٍىوىاًئجى لًلنَّاًس؛ لًقيٍرًًٍّٔم ًمنػٍهيٍم كىالنَّاسي يىٍسأىليونػىهيٍم؛ أىدىبنا  اٍلوىسىاًئطى 

ًلًك؛ أىٍك أًلىفَّ طىلىبػىهيٍم ًمٍن اٍلوىسىاًئًط أىنٍػفىعي ٢تىيٍم ًمٍن طىلىًبًهٍم ًمٍن ا لً ًمنػٍهيٍم أىٍف يػيبىاًشريكا سيؤىاؿى اٍلمى ًك؛ ٍلمى
ا اٍلوىٍجًو: فػىهي  ٍوهًنًٍم أىقٍػرىبى إذلى اٍلمىًلًك ًمٍن الطَّاًلًب لًٍلحىوىاًئًج. فىمىٍن أىثٍػبىتػىهيٍم كىسىاًئطى عىلىى ىىذى وى  ًلكى
ًء ميشىبػّْهيوفى لًلًَّو شىبػَّهيوا اٍلمىٍخلي  بي أىٍف ييٍستىتىابى فىًإٍف تىابى كىًإالَّ قيًتلى. كىىىؤيالى وؽى كىاًفره ميٍشرًؾه ٬تًى

ًذًه الٍ  ًء: مىا دلٍى تػىتًَّسٍع لىوي ىى ادنا. كىيف اٍلقيٍرآًف ًمٍن الرَّدّْ عىلىى ىىؤيالى فىتػٍوىل. فىًإفَّ بًا٠تٍىاًلًق كىجىعىليوا لًلًَّو أىٍندى
ثىةو:  ٍخبىارًًىٍم ًمٍن إمَّا  -اٍلوىسىاًئطى الَّيًت بػىٍُتى اٍلميليوًؾ كىبػىٍُتى النَّاًس: يىكيونيوفى عىلىى أىحىًد كيجيوهو ثىبلى إلًً
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كىمىٍن قىاؿى إفَّ اللَّوى الى يػىٍعلىمي أىٍحوىاؿى ًعبىاًدًه حىىتَّ ٮتيٍربىهي بًًتٍلكى بػىٍعضي  أىٍحوىاًؿ النَّاًس ٔتىا الى يػىٍعرًفيونىوي.
ًة أىٍك اأٍلىنًٍبيىاءي أىٍك غىيػٍريىيٍم: فػىهيوى كىاًفره بىٍل ىيوى  ًئكى مي السّْرَّ كىأىٍخفىى الى ٗتىٍفىى يػىٍعلى  -سيٍبحىانىوي  -اٍلمىبلى

اًفيىةه يف اأٍلىٍرًض كىالى يف السَّمىاًء }كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي{ . يىٍسمىعي ضىًجيجى اأٍلىٍصوىاًت  عىلىٍيًو خى
ًؼ اللُّغىاًت عىلىى تػىفىنًُّن اٟتٍىاجىاًت الى يىٍشغىليوي ٝتىٍعه عىٍن ٝتىٍعو كىالى تػيغىلّْطيوي  ـي بًاٍخًتبلى اٍلمىسىاًئلي. كىالى يػىتىبػىرَّ

ائً  إالَّ  -ًو بًًإٟتٍىاًح اٍلميًلحُّْتى. اٍلوىٍجوي الثَّاشل: أىٍف يىكيوفى اٍلمىًلكي عىاًجزنا عىٍن تىٍدًبًَت رىًعيًَّتًو كىدىٍفًع أىٍعدى
لىٍيسى لىوي ظىًهَته  -سيٍبحىانىوي  -ًه. كىاىللَّوي فىبلى بيدَّ لىوي ًمٍن أىٍنصىارو كىأىٍعوىافو ًلذيلًّْو كىعىٍجزً  -بًأىٍعوىاًف ييًعينيونىوي 

ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى  : }قيًل اٍدعيوا الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٯتى . قىاؿى تػىعىاذلى ذىرَّةو يًف كىالى كىرلّّ ًمٍن الذُّؿّْ
:  السَّمىاكىاًت كىالى يف اأٍلىٍرًض كىمىا ٢تىيٍم ًفيًهمىا ًمٍن ًشٍرؾو  كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهَتو{ كىقىاؿى تػىعىاذلى

ا كىدلٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك كىدلٍى يىكيٍن لىوي كىرلّّ  ًمنى الذُّؿّْ }كىقيًل اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم دلٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن
بػٍّْرهي تىٍكًبَتنا{ . كىكيلُّ مىا يف اٍلويجيوًد ًمٍن اأٍلىسٍ  بىاًب: فػىهيوى خىالًقيوي كىرىبُّوي كىمىًليكيوي فػىهيوى اٍلغىًٍتُّ عىٍن كيلّْ كىكى

ًؼ اٍلميليوًؾ اٍلميٍحتىاًجُتى إذلى ظهرائهم كىىيٍم  يًف اٟتٍىًقيقىًة  -مىا ًسوىاهي كىكيلُّ مىا ًسوىاهي فىًقَته إلىٍيًو؛ ًٓتًبلى
: لىيٍ  - سى لىوي شىرًيكه يف اٍلميٍلًك بىٍل الى إلىوى إالَّ اللَّوي كىٍحدىهي الى شيرىكىاؤيىيٍم يف اٍلميٍلًك. كىاىللَّوي تػىعىاذلى

: أىٍف يىكيوفى اٍلمىًلكي  . كىاٍلوىٍجوي الثَّاًلثي  شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره
ٍحسىاًف إلىيٍ  ا لًنػىٍفًع رىًعيًَّتًو كىاإٍلً .ًهٍم كىرىٍٛتىًتًهٍم: إالَّ ٔتيحى لىٍيسى ميرًيدن ."]مج رًّْؾ ٭تيىرّْكيوي ًمٍن خىارًجو

 [.ُِٔ/ُالفتاكل:
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 الشفاعة

لكن لتعلم أكالن أف الشفاعة كلها  كأف من طلب  ىذا كال ينكر مسلم الشفاعة للنيب 
شرؾ شركان أكرب الشفاعة من أحد سول ا كطلبها من ا١تبلئكة أك األنبياء أك الصاٟتُت فقد أ

يعناقاؿ تعاذل:   [،ْْ]الزمر:  قيٍل لًلًَّو الشَّفىاعىةي ٚتًى

 كالشفاعة ىي طلب ا٠تَت للغَت أك طلب لدفع الشر عنو.

 والشفاعة تنقسم إلى قسمين :

 كىي اليت تطلب من غَت ا فيما ال يقدر عليو إال ا. األولى : شفاعة منفية :
ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو يف السَّمىاكىاًت كىالى قاؿ تعاذل : }قيًل اٍدعيوا  الًَّذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٯتى

هي ًإالَّ  ًلمىٍن يف األىٍرًض كىمىا ٢تىيٍم ًفيًهمىا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ظىًهَتو، كىالى تػىنػٍفىعي الشَّفىاعىةي ًعٍندى
زّْعى عىٍن قػيليؤًًٍّم قىاليوا مىاذىا قىاؿى رىبُّكيٍم قىاليوا اٟتٍىقَّ كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلكىًبَتي{]سػىػبىإ: أىًذفى لىوي حىىتَّ ًإذىا فػي 

ِِ-ِّ.] 
ًء شيفىعىاؤينىا  :كىقػىٍولًًو  كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يىضيرُّىيٍم كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى ىىؤيالى
 [ُٖ]ييوًنس: ًعٍندى اللَّوً 

 
كىي اليت أذف ا فيها كىي اليت تطلب من ا كحده، كىي ألىل  الثانية: شفاعة مثبتو:
 وأثبتها اهلل بشرطين اثنين:اإلٯتاف كالتوحيد خاصة، 

قاؿ تعاذل: }مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندىهي ًإالَّ  ،األول: إذن اهلل تعالى للشافع أن يشفع
 [ِٓٓػىػرىة: بًًإٍذنًًو{]البىق

قاؿ تعاذل: }كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ًلمىًن اٍرتىضىى{]األنبيػىػاء:  الثاني: رضا اهلل عن المشفوع لو،
ِٖ] 



 
 

429 

[}كىكىٍم ًمٍن مىلىكو يًف السَّمىاكىاًت الى تػيٍغًٍت ِٔكقاؿ تعاذل مبينان ىذين الشرطُت: ]الٌنٍجػم: 
ٍيئنا ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد أىفٍ   يىٍأذىفى اللَّوي ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍرضىى{. شىفىاعىتػيهيٍم شى

 
أك غَته أف يشفع إال بعد أف يأذف ا لو، كال يشفع الشافع إال يف أىل  فليس للنيب 

التوحيد }كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ًلمىًن اٍرتىضىى{ أما أىل الشرؾ فقد حرـٌ ا عليهم اٞتنة كتوعدىم 
 بالنار.

فبل تقل: "يا رسوؿ ا اشفع رل" فإف ىذا ٦تا ال أؿ لو يف  فإف أردت شفاعة النيب 
دين ا، بل كدل يرد كال قوؿ عن الصحابة أك التابعُت أك علماء األمة ا١تتقدمُت أك ا١تتأخرين 
 أهنم قالوا مثل ذلك، فإف ىذا من دعاء ا١توتى قاؿ تعاذل: }إًنَّكى مىيّْته كىًإنػَّهيم مَّيّْتيوفى {

 ،[َّ:الزمر]

"، شفعنا ا كإياكم فقل: " اللهم ال ٖترمٍت شفاعة النيب  فإف أردت شفاعتو 
 .بشفاعتو 
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 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اٌثبٌث
بػىهيٍم كىفىر ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  مىٍن دلٍى ييكىفًّْر اٍلميٍشرًًكُتى أىكٍ  -ّ]  شىكَّ يًف كيٍفرًًىٍم أىٍك صىحَّحى مىٍذىى
  :  قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى   :[، فىاللَّوي كىصىفىهيٍم بًاٍلكيٍفًر ، كىالًَّذم دلٍى ييكىفّْريىيٍم ُ]اٍلكىاًفريكف

ًذًه ًىي ًملَّةي ًإبٍػرىاًىيمى ا٠تٍىًليل : أىٍف تػىٍعبيدى اللَّوى ٥تيًٍلصان لىوي  ـى اللًَّو تػىعىاذلى ، كىىى الدّْينى فػىقىٍد كىذَّبى كىبلى
لً كى   يلي قػىٍوليوي تػىتىبػىرَّأى ًمٍن ًعبىادىًة غىٍَتً اللًَّو تػىعىاذلى كىتػيٍنًكرىىىا كىتػيٍبًغضىهىا كىتػيٍبًغضى أىٍىلىهىا كىتػيعىاًديًهم ، كىالدَّ
 : فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى   :[. قىاؿى ِٔٓ]اٍلبػىقىرىة

فى ًعبىادىًة غىٍَتً اللًَّو ، كى  تػىتػٍريكىهىا ، الشٍَّيخي ٤تيىمَّده اٍلتًَّميًميُّ :" كىًصفىةي اٍلكيٍفًر بًالطَّاغيوًت أىٍف تػىٍعتىًقدى بيٍطبلى
 .[.[.َِٔكىتػيٍبًغضىهىا ، كىتيكىفّْرى أىٍىلىهىا ، كىتػيعىاًديًهم " ٣تىٍميوعىةي التػٍَّوًحيد ص 

لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرصلىى ( كقاؿ : )لىقىٍد كىفىرى الًَّذينى  قاؿ تعاذل : )
ثىةو ( . كغَتىا من النصوص اليت تدؿ على كفر غَت ا١تسلمُت فا تعاذل  قىاليوا ًإفَّ اللَّوى ثىاًلثي ثىبلى

ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى قاؿ : )ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً  ـي ( مث قاؿ : )كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلًٍسبلى ٍسبلى
: " كىلىن تػىٍرضىى يف اٍْلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى ( . مث بُت سبحانو كتعاذل أهنم لن يرضوف عنا فقاؿ

كقاؿ :" كىدُّكٍا لىٍو تىٍكفيريكفى كىمىا كىفىريكٍا فػىتىكيونيوفى  "عىنكى اٍليػىهيودي كىالى النَّصىارىل حىىتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم 
ًبيًل الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فىخيذيكىيٍم كىاقٍػتػيلي  وىيٍم حىٍيثي سىوىاء فىبلى تػىتًَّخذيكٍا ًمنػٍهيٍم أىٍكلًيىاء حىىتَّى يػيهىاًجريكٍا يًف سى

 . كىالى نىًصَتان "كىجىد٘تَّيوىيٍم كىالى تػىتًَّخذيكاٍ ًمنػٍهيٍم كىلًٌيان 

فمن دل يكفّْر ا١تشركُت أك أىل الكتاب أك توقف يف كفرىم أك صحح مذىبهم أك شك 
، مرتكب ناقضان من يف كفرىم أك قاؿ ما علٌي منهم فهو كافر با كبكتابو كبرسولو ٤تمد 

كأف من  نواقض اإلسبلـ بإٚتاع ا١تسلمُت، فبل بد للمسلم من اٞتـز كاعتقاد  كيتيقن أهنم كفار
 مات منهم كدل يتب إذل ا كيسلم فإف ٥تلد يف النار.
ـى لًلًَّو بًالتػٍَّوًحيًد ، كىااًلٍنًقيىادى لىوي  فإف من دل يعرؼ اإلسبلـ على حقيقتو كىو: " ااًلٍسًتٍسبلى

 ".بًالطَّاعىًة ، كىاٍلبػىرىاءىًة ًمٍن الشٍّْرًؾ كىأىٍىًلوً 
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ا نكفر من عياض: "قاؿ القاضي  دل يكفر مىٍن دىافى بًغىٍَتً ًملًَّة اٍلميٍسًلًمُتى ًمنى اٍلًملىًل..  كى٢ًتىذى
ـى كىاٍعتػىقىدىهي  بػىهيٍم.. كىًإٍف أىٍظهىرى مىعى ذىًلكى اإٍلًٍسبلى ، أىٍك صىحَّحى مىٍذىى أىٍك كىقىفى ًفيًهٍم، أىٍك شىكَّ

.كىاٍعتػىقىدى ًإٍبطىاؿى كيلّْ مىٍذىىبو ًسوىاهي.. فػىهيوى كىاًفره بًًإٍظهىا ًؼ ذىًلكى الشفا:  ."رًًه مىا أىٍظهىرى ًمٍن ًخبلى
(ِ/َُُٕ.) 

: الى ًإلىوى ًإالَّ اي، كىكىفىرى ٔتىا يػيٍعبىدي مىٍن ديكًف اً، حىريـى مىاليوي،  " :قاؿ رسوؿ ا  مىٍن قىاؿى
 ركاه مسلم، ".كىدىميوي، كىًحسىابيوي عىلىى اً 

من أعظم ما يبُت معٌت ال إلو إال ا فإنو دل  قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب :) كىذا
٬تعل التلفظ ّٔا عاصمان للدـ كا١تاؿ ، بل كال معرفة معناىا مع لفظها بل كال اإلقرار بذلك ، 
بل كال كونو ال يدعو إذل ا كحده ال شريك لو ، بل ال ٭تـر مالو كدمو حىت يضيف إذل ذلك 

توقف دل ٭تـر مالو كدمو . فيا ٢تا من مسألةو ما الكفر ٔتا يعبد من دكف ا فإف شك أك 
أعظمها كأجلَّها كيا لو من بياف ما أكضحو! كحجة ما أقطعها للمنازع ()٣تموعة التوحيد 

 النجدية(. 

فالوالء معناه ٤تبة ا١تؤمنُت كمواالهتم، كالرباء بغض الكافرين كمعاداهتم كالرباءة منهم كمن 
ٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف ًإبٍػرىاًىيمى كىالًَّذينى مىعىوي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم إًنَّا دينهم، قاؿ تعاذل :" قىٍد كىانى 

اكىةي كىاٍلبػىٍغضى  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ اء أىبىدان حىىتَّ بػيرىاء ًمنكيٍم كى٦تَّا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف اللًَّو كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
ىٍستػىٍغًفرىفَّ لىكى كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى اللًَّو ًمن شىٍيءو رَّبػَّ تػيٍؤًمنيوا بًال هي ًإالَّ قػىٍوؿى ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ألى نىا لًَّو كىٍحدى

نىا كىًإلىٍيكى اٍلمىًصَتي "  ٍلنىا كىًإلىٍيكى أىنػىبػٍ  عىلىٍيكى تػىوىكَّ

مَّدو بًيىًدًه، الى يىٍسمىعي ِّب كىالًَّذم نػىٍفسي ٤تيى كما ثبت يف صحيح مسلم : "   كقاؿ النيب 
ًذًه اأٍليمًَّة يػىهيوًدمّّ، كىالى نىٍصرىاشلّّ، مثيَّ ٯتىيوتي كىدلٍى يػيٍؤًمٍن بًالًَّذم أيٍرًسٍلتي بًًو، ًإالَّ  كىافى ًمٍن   أىحىده ًمٍن ىى

 " . كتأمل قولو " يسمع " ليس يفهم أك يعتقد أك ... كإ٪تا يسمع .أىٍصحىاًب النَّارً 

علماء: "إف الدعوة إذل كحدة األدياف إف صدرت عن مسلم فهي تعترب ردة صر٭تة قاؿ ال
عن اإلسبلـ، ألهنا تصطدـ مع أصوؿ االعتقاد فًتضى الكفر با، كتبطل صدؽ القرآف 
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كنسخو ٞتميع ما قبلو من الكتب، كتبطل نسخ اإلسبلـ ٞتميع ما قبلو من الشرائع كاألدياف، 
رفوضة شرعا ٤ترمة قطعا ّتميع أدلة التشريع يف اإلسبلـ من قرآف كبناءا على ذلك فهي فكرة م

 ".  كسنة كإٚتاع

:" من اعتقد أف الكنائس بيوت  كأف ا يعبد  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا
فيها، أك أف ما يفعلو اليهود كالنصارل عبادة  كطاعة لرسولو، أك أنو ٭تب ذلك كيرضاه، أك 

 فتحها كإقامة دينهم كأف ذلك قربو أك طاعة: فهو كافر"  أعاهنم على 

كقاؿ :" من اعتقد أف زيارة أىل الذمة يف كنائسهم قربة إذل ا فهو مرتد كإف جهل أف 
 .ْٖٕص  ُذلك ٤تـر عٌرؼ ذلك فإف أصر صار مرتدا "٥تتصر الفتاكل ا١تصرية ج

الذمة من خصاؿ ذميمة فقاؿ:  كقد نبو القرايف يف الفركؽ على أ٫تية استحضار ما يف أىل
كىأىنػَّهيٍم لىٍو   كىيػىٍنبىًغي لىنىا أىٍف نىٍستىٍحًضرى يًف قػيليوبًنىا مىا جيًبليوا عىلىٍيًو ًمٍن بػيٍغًضنىا كىتىٍكًذيًب نىًبيػّْنىا "

ٍأفػىتػىنىا كىاٍستػىٍولىٍوا عىلىى ًدمىائًنىا كىأىٍموىالًنىا كىأى  ٍستىٍأصىليوا شى نىا الى نػَّهيٍم ًمٍن أىشىدّْ اٍلعيصىاًة لًرىبػّْنىا قىدىريكا عىلىيػٍ
ـى ذًٍكريهي اٍمًتثىاالن أًلىٍمًر رىبػّْنىا عىزَّ كىجى    لَّ كىأىٍمًر نىًبيػّْنىاكىمىاًلًكنىا عىزَّ كىجىلَّ مثيَّ نػيعىاًمليهيٍم بػىٍعدى ذىًلكى ٔتىا تػىقىدَّ

نىٍستىٍحًضريىىا يف قػيليوبًنىا ًمٍن ًصفىاهًتًٍم  آثىارى تًٍلكى اأٍليميوًر الَّيًت  الى ٤تىىبَّةن ًفيًهٍم كىالى تػىٍعًظيمنا ٢تىيٍم كىالى نيٍظًهري 
ٍنػىعىنىا ًمٍن اٍلويدّْ اٍلبىاًطًن ٢تىي  ٍنػىعينىا ًمٍن ذىًلكى فػىنىٍستىٍحًضريىىا حىىتَّ ٯتى ٍم كىاٍلميحىرَّـً الذًَّميمىًة أًلىفَّ عىٍقدى اٍلعىٍهًد ٯتى

نىا خىاصَّةن    ..عىلىيػٍ

أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي يف أىٍىًل الذّْمًَّة أىًىينيوىيٍم كىالى تىٍظًلميوىيٍم   كىيػيٍركىل عىٍن عيمىرى قاؿ: " إذل أف
أىفَّ رىجيبلن نىٍصرىانًيِّا بًاٍلبىٍصرىًة الى ٭تيًٍسني ضىٍبطى خىرىاًجهىا إالَّ ىيوى   كىكىتىبى إلىٍيًو أىبيو ميوسىى اأٍلىٍشعىرًمُّ 

يػى  يػىنػٍهىاهي عىٍن   تىوي عىلىى ًجبىايىًة ا٠تٍىرىاًج ًلضىريكرىًة تػىعىذًُّر غىٍَتًًه فىكىتىبى إلىٍيًو عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّابً كىقىصىدى ًكالى
ـي أىٍم اٍفًرٍضوي مىاتى مىاذىا كيٍنت تىٍصنىعي ًحينىًئذو  ذىًلكى كىقىاؿى لىوي يًف اٍلًكتىاًب مىاتى النٍَّصرىاشلُّ كىالسَّبلى

 [.ُٓ/ ّ:]أنوار الربكؽ يف أنواع الفركؽ.." اٍْلفى فىاٍصنػىٍعوي 
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ككاف أىل العلم يفتوف بانتقاض عهد الذمي كإباحة دمو مىت توذل ا١تناصب كظهر منو 
لىةه عىلىى أىفَّ عدـ التزاـ بالصغار، كيف ذلك يقوؿ ابن القيم:  ا دىالى قىاؿى اٍلقىاًضي أىبيو يػىٍعلىى: كىيف ىىذى

ًء النَّصىارىل  ءي عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى ىىؤيالى الًَّذينى يػىتػىوىلٍَّوفى أىٍعمىاؿى السٍُّلطىاًف كىيىٍظهىري ًمنػٍهيمي الظٍُّلمي كىااًلٍسًتٍعبلى
بًًإٍعطىاًء اٍٞتًٍزيىًة عىلىى  كىأىٍخذي الضَّرىاًئًب الى ًذمَّةى ٢تىيٍم كىأىفَّ ًدمىاءىىيٍم ميبىاحىةه ؛ أًلىفَّ اللَّوى تػىعىاذلى كىصىفىهيمٍ 

.كى   ٍجًو الصَّغىاًر كىالذُّؿّْ

ا الًَّذم اٍستػىٍنبىطىوي اٍلقىاًضي ًمٍن أىصىحّْ ااًلٍسًتٍنبىاًط؛ فىًإفَّ اللَّوى سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى مىدَّ اٍلًقتىاؿى  ًإذلى  كىىىذى
غىٍَتًًه ًمٍن أىٍىًل اٍٞتًٍزيىًة مينىاًفيىةن غىايىةو كىًىيى ًإٍعطىاءي اٍٞتًٍزيىًة مىعى الصَّغىاًر، فىًإذىا كىانىٍت حىالىةي النٍَّصرىاشلّْ كى 

ًمًو كىالى مىالًًو كىلىٍيسىٍت لىوي ًذمَّةه، كىًمٍن ىىاىينىا اٍشتػىرىطى عىلىٍيًهٍم أى  ًمَتي لًلذُّؿّْ كىالصَّغىاًر فىبلى ًعٍصمىةى ًلدى
٢تييٍم، كىأىنػَّهيٍم مىىتى خىرىجيوا تًٍلكى الشُّريكطى الَّيًت ًفيهىا صىغى    اٍلميٍؤًمًنُتى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّابً  اريىيٍم كىًإٍذالى

لُّ ًمٍن أىٍىًل الشّْقىا ًؽ عىٍن شىٍيءو ًمنػٍهىا فىبلى عىٍهدى ٢تىيٍم كىالى ًذمَّةى، كىقىٍد حىلَّ لًٍلميٍسًلًمُتى ًمنػٍهيٍم مىا ٭تًى
ًة.  ([.ُُِ/  ُ) -]أحكاـ أىل الذمة  "كىاٍلميعىانىدى

ـى حيٍكًمنىا  " قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: كىًإذىا أىَبى الذّْمّْيُّ بىٍذؿى اٍٞتًٍزيىًة أىٍك الصَّغىارى أىٍك اٍلًتزىا
يػينػٍقىضي عىٍهديهي. كىسىابُّ الرَّسيوًؿ يػيٍقتىلي كىلىٍو أىٍسلىمى كىىيوى مىٍذىىبي أىٍٛتىدى كىمىٍن قىطىعى الطَّرًيقى عىلىى 

أىعىافى أىٍىلى اٟتٍىٍرًب عىلىى سىيٍبً اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك أىٍسرًًىٍم كىذىىىبى ًًٍّٔم اٍلميٍسًلًمُتى أىٍك ٕتىىسَّسى عىلىٍيًهٍم أىٍك 
ا يػيٍقتىلي كىلىٍو أىٍسلىمى كىلىٍو قىاؿى الذّْمّْيُّ:  مىضىرَّةه  إذلى دىاًر اٟتٍىٍرًب كى٨تىًٍو ذىًلكى ٦تَّا ًفيوً  عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى فػىهىذى

ًء اٍلميٍسًلميوفى اٍلًكبلى  نىا إٍف أىرىادى طىائًفىةن ميعىيًَّنُتى عيوًقبى عيقيوبىةن ىىؤيالى ًب يػينػىغّْصيوفى عىلىيػٍ بي أىبٍػنىاءي اٍلًكبلى
/  ٓ:]الفتاكل الكربل "تػىٍزجيريهي كىأىٍمثىاليوي كىًإٍف ظىهىرى ًمٍنوي قىٍصدي اٍلعيميوـً يػينػٍقىضي عىٍهديهي كىكىجىبى قػىتػٍليوي.

ْٓٓ.] 

فى " ىاب رٛتو ا: قاؿ اإلماـ ٤تمد بن عبد الو  كىًصفىةي اٍلكيٍفًر بًالطَّاغيوًت أىٍف تػىٍعتىًقدى بيٍطبلى
٣تىٍميوعىةي التػٍَّوًحيد ص ]ًعبىادىًة غىٍَتً اللًَّو ، كىتػىتػٍريكىهىا ، كىتػيٍبًغضىهىا ، كىتيكىفّْرى أىٍىلىهىا ، كىتػيعىاًديًهم " 

َِٔ]، 
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صل دينكم، كأٌكلو كأيٌسو كرأسو، شهادة أف فا ا يا إخواشل ٘تسكوا بأ)كقاؿ رٛتو ا : 
ال إلو إال ا، كاعرفوا معناىا كأحبوىا، كأحبوا أىلها، كاجعلوىم إخوانكم، كلو كانوا بعيدين 
منكم نسبان كاكفركا بالطواغيت كعادكىم كأبغضوىم، كأبغضوا من أحبهم. أك جادؿ عنهم أك 

ٍت ا ّٔم، فقد كذب ىذا على ا كافًتل دل يكفرىم، أك قاؿ ما علٌي منهم، أك قاؿ ما كلف
إٙتان مبينان، فقد كٌلف ا كل مسلم ببغض الكفار، كافًتض عليو عداكهتم، كتكفَتىم كالرباءة 
منهم، كلو كانوا آبائهم أك أبنائهم أك إخواهنم، فا ا ٘تسكوا بذلك لعلكم تلقوف ربكم ال 

 أىػ. ٣تموعة التوحيد.  (تشركوف بو شيئان 

كيدخل يف قولو: "أك صحح مذىبهم": يدخل فيو ما يدعو إليو كثَت من أىل ىذا الزماف، 
٦تن يدعوف إذل الدٯتقراطية، أكاالشًتاكية، أك يدعو إذل العلمانية، أك إذل البعثية أك القومية أك 

 الوطنية كما شأّها من الفرؽ الكافرة كإف تسًتت باسم اإلسبلـ.

 
 ن :وال يخلو الكافر من حالي

فهذا كفرىم ظاىر  أن يكون كافرًا أصليًا كاليهود والنصارى والمجوس وغيرىم، -ُ
 جلي، كمن دل يكفّْرىم أك شك يف كفرىم أك صحح مذىبهم فقد كفر باإلٚتاع.

مع زعمو ببقاءه على  أن يكون مسلمًا فارتكب ناقضًا يخرجو من اإلسالم،  -ِ
ل إٚتاع عند أئمة اإلسبلـ كمن استهزأ إسبلمو، فإف كاف ما ارتكبو من النواقض صر٭تان ك٤ت

أك سبَّو أك جحد شيئان معلومان من دين اإلسبلـ بالضركرة أك شرع مع ا كحكم بغَت  بالنيب 
ما أنزؿ ا، فإف أنكر ا١تمتنع من تكفَته أف ما كقع فيو ناقضان من نواقض اإلسبلـ، فهذا 

 حكمو حكمو، بعد قياـ اٟتجة عليو. 
ف ما كقع فيها ناقضان من نواقض اإلسبلـ، لكنو توقف يف تكفَته لشبهو،  فأف أقرَّ بكو 

كاحتماؿ كركد العيذر عليو، فقد يرل أف بعض ا١توانع دل تنتفي عن ىذا ا١ترتد فَتاه مسلما 
 كا أعلم. فمثل ىذا ال يكفر كالواجب عليو أف يسلم لكبلـ ا تعاذل كرسولو 
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 إال اهللِٓ ٔٛالض ال إٌٗ  إٌبلض اٌشابع
أىٍكمىلي ًمٍن ىىٍديًو ، أىٍك أىفَّ حيٍكمى غىٍَتًًه أىٍحسىني  مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ غىيػٍرى ىىٍدم النَّيب  -ْ]
لًيلي قػىٍوليوي  حيٍكًمًو كىالًَّذم يػيفىضّْلي حيٍكمى الطَّوىاًغيًت عىلىى ًمنٍ    : حيٍكًمًو فػىهيو كىاًفره ، كىالدَّ

 [.ْْ]اٍلمىاًئدىة:  ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى كىمىٍن دلٍى ٭تىٍكيٍم ٔتى 

ا النَّاًقًض مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ اأٍلىٍنًظمىةى كىاٍلقىوىاًنُتى الَّيًت  يىسينػُّهىا ا لنَّاسي قىاؿى اٍلعيلىمىاءي : كىيىٍدخيلي يف ىىذى
ـً . أىٍك أىفَّ نً  ـً الى يىٍصليحي تىٍطًبيقيوي يًف اٍلقىٍرًف اٍلًعٍشرًين. أىٍك أىفَّ أىٍفضىلي ًمٍن شىرًيعىًة اإٍلًٍسبلى ـى اإٍلًٍسبلى ظىا

ٍرًء ًبرىبًّْو ديكفى أىٍف يػى  قىًة اٍلمى ـى كىافى سىبىبان يف ٗتىىلًُّف اٍلميٍسًلًمُتى. أىٍك أىنَّوي ٭تيٍصىري يف عىبلى ٍسبلى تىدىخىلي يًف اإٍلً
ٍدخيلي ًفيًو أىٍيضان اٍلقىٍوؿي بًأىفَّ إًنٍػفىاذى حيٍكًم اللًَّو يًف قىٍطًع يىًد السَّارًًؽ أىٍك شيؤكًف اٟتٍىيىاًة اأٍليٍخرىل. كىيى 

بًغىٍَتً  رىٍجًم الزَّاشل اٍلميٍحصىًن الى يػينىاًسبي اٍلعىٍصرى اٟتٍىاًضر. كىيىٍدخيلي ًفيًو أىٍيضان اٍعًتقىادي أىنَّوي ٬تىيوزي اٟتٍيٍكمي 
ًت الشٍَّرًعيًَّة أىٍك اٟتٍيديكًد أىٍك غىٍَت٫تىىا كىًإٍف دلٍى يػىٍعتىًقدى أىفَّ ذىًلكى أىٍفضىلي ًمٍن مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي يف  اٍلميعىامىبلى

رَّـى اللَّوي حيٍكًم الشَّرًيعىًة ؛ أًلىنَّوي ًبذىًلكى يىكيوفي قىًد اٍستىبىاحى مىا حىرَّـى اللَّوي ًإٍٚتىاعان كىكيلُّ مىٍن اٍستىبىاحى مىا حى 
يًن بًالضَّريكرىًة كىالزّْنىا كىا٠تٍىٍمًر كىالرّْبىا كىاٟتٍيٍكًم بًغىٍَتً شىرًيعىًة اللًَّو فػىهي ٦تَّ  وى كىاًفره بًًإٍٚتىاًع ا ىيوى مىٍعليوـه ًمنى الدّْ

 اٍلميٍسًلًمُتى.

لىًة يىظينُّ أىفَّ تىٍطًبيقى الشَّرًيعىًة مىٍقصيوره عىلىى قىٍطًع يىدو  ثػىيػٍره ًمنى اٞتٍىهى لًلسَّارًًؽ كىرىٍجمو لًلزَّاشل كىقػىٍتلو  كىكى
ًت ، نىًسيى أى  ٍيًن كيلُّهىا يف اٍلميعىامىبلى فَّ حىدَّ لًٍلقىاًتًل ، كىنىًسيى أىفَّ أىٍطوىؿى آيىةو يًف ًكتىاًب اللًَّو ًىيى آيىةي الدَّ

أىقىلَّ ًمٍن أىصىاًبًع  ا٠ٍتيلىفىاًء الرَّاًشًدينى  كىيف عىٍهدً  السَّرًقىًة كىالرًَّجًم كىاٍلقىٍتًل طيبّْقى يًف عىٍهًد النَّيب 
يىاةو كىضىعىوي رىبُّ اٍلعىالىًمُتى لًتػىٍنًظًيًم شيؤكًف حى  ـي حى يىاتًنىا اٍليىًد . فىاٍلمىٍسأىلىةي ًىيى أىٍعظىمي ًمٍن ذىًلكى فىًهيى ًنظىا

نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة ، كىإً  نىا كيلّْيان عىلىى اٍلًبطىالىًة كىاٍلفىٍقًر ًمٍن ًفًإٍف ًسٍرنىا عىلىٍيًو سىعيٍدنىا يف الدُّ ذىا طىبػٍَّقنىاهي قىضىيػٍ
نىا كيلّْيان عىلىى تىٍشرًيًد اٍلعىشىائًًر أىٍك مىا ييسىمَّى بً  ـً ، كىقىضىيػٍ ًؿ تىٍطًبيًق ًنظىاـً الزَّكىاًة يًف اإٍلًٍسبلى اٞتٍىٍلوىًة ًخبلى

: ًؿ تىٍطًبيًق قػىٍولًًو تػىعىاذلى نىا عىلىى مىشىاًكًل الشَّبىاًب ًمٍن  تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىلكىالى ًمٍن ًخبلى ، كىقىضىيػٍ
ًؿ تػىٍوًفًَت اٍلميهيوًر كىاٍلبػيييوًت لًتػىٍيًسًَت أىٍمًر الزَّكىاًج ٢تىيٍم كىٗتىًٍفيًف ًنٍسبىًة اٍلعينيوسىًة ، كىغىٍَتًىى  ا ًمنى اأٍليميوًر ًخبلى
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يىاتىوي كىٖتيىاًفظى عىلىى أىٍمًنًو كىمىالًًو كىحيقيوًقًو . كىلًتػىٍعلىم أىًخي اٟتٍىًبيب أىنَّوي الى الَّيًت ٗتىي ي اٍلميٍسًلمى كىتػينى  ًظمي حى
 ٮتىىاؼي ًمٍن تىٍطًبيًق حيٍكًم اللًَّو تػىعىاذلى يف اأٍلىٍرًض ًإالَّ السَّارًؽ أىٍك الزَّاشل أىٍك اٍلقىاًتل ..[.

 
َر َىْدي النَِّبي  َمِن اْعتَ َقَد َأنَّ " المسألة األولى:  َأْكَمُل ِمْن َىْديِو،"، َغي ْ

) أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمنا لًقىٍوـو وىذا كفره بّين فقد قال اهلل: 
 ،[َٓ:ا١تائدة]ييوًقنيوفى ( 

ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبى  آؿ ]لى ًمٍنوي كىىيوى يف اٍْلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى ( كقاؿ : ) كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلًٍسبلى
ـى  .[ٖٓ:عمراف كقاؿ :) اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسبلى
ـي (  [.ّ:ا١تائدة]ًديننا (  ٍسبلى  [.ُٗ:آؿ عمراف]كقاؿ : ) ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً

ٍديًو فػىهيو كىاًفره با مشرؾ بو. فىمىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ غىيػٍرى ىىٍدم النَّيًب   أىٍكمىلي ًمٍن ىى

 

ُحْكِمِو َكالَِّذي يُ َفضُِّل ُحْكَم  المسألة الثانية: " َمِن اْعتَ َقَد َأنَّ ُحْكَم َغْيرِِه َأْحَسُن ِمنْ 
 َكاِفٌر باإلجماع فَ ُهو   ُحْكِمِو". الطََّواِغيِت َعَلى

ديكا يًف  قاؿ تعاذل: } نػىهيٍم مثيَّ ال ٬تًى فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيما شىجىرى بػىيػٍ
 [   ٓٔ:{ ] النساءأىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان 

ٍيئنا كىيف ىىذً  "قاؿ أبو بكر اٞتصاص يف )أحكاـ القرآف(:  لىةه عىلىى أىفَّ مىٍن رىدَّ شى ًه اٍْليىًة دىالى
ـً سىوىاءه رىدَّهي ًمٍن ًجهىًة الشَّكّْ ًفيًو  ًمٍن أىكىاًمًر اللًَّو تػىعىاذلى أىٍك أىكىاًمًر رىسيولًًو  ٍسبلى فػىهيوى خىارًجه ًمٍن اإٍلً

ًة تػىٍرًؾ اٍلقىبيوًؿ كىااًلٍمًتنىاًع ًمٍن التٍَّسًليمً  كىذىًلكى ييوًجبي ًصحَّةى مىا ذىىىبى إلىٍيًو الصَّحىابىةي يًف  أىٍك ًمٍن ًجهى
اًد مىٍن اٍمتػىنىعى ًمٍن أىدىاًء الزَّكىاًة كىقػىٍتًلًهٍم كىسىيٍبً ذىرىارًيًّْهٍم أًلىفَّ اللَّوى تػىعىاذلى  حىكىمى بًأىفَّ مىٍن حيٍكًمًهٍم بًاٍرًتدى

ٯتىافً  قىضىاءىهي كىحيٍكمىوي  دلٍى ييسىلٍّْم لًلنَّيبّْ   ..".فػىلىٍيسى ًمٍن أىٍىًل اإٍلً
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مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ اأٍلىٍنًظمىةى كىاٍلقىوىاًنُتى الَّيًت  يىسينػُّهىا النَّاسي أىٍفضىلي ًمٍن َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض 
. ـً كحكاـ ا١تسلمُت اليـو ٍسبلى   شىرًيعىًة اإٍلً

ـً الى يىٍصليحي تىٍطًبيقيوي يف اٍلقىٍرًف اٍلًعٍشرًين.  مىًن اٍعتػىقىدى َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض  ٍسبلى ـى اإٍلً  أىفَّ ًنظىا

ـى كىافى سىبىبان يف ٗتىىلًُّف اٍلميٍسًلًمُتى.َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض    مىًن اٍعتػىقىدى أىفَّ اإٍلًٍسبلى

ٍرًء ًبرىبًّْو ديكفى أىٍف يػىتىدىخىلي يًف مىًن اٍعتػىقىدى أىنَّوي ٭تيٍصىري َوَيْدُخُل ِفي َىَذا النَّاِقِض  قىًة اٍلمى يف عىبلى
 شيؤكًف اٟتٍىيىاًة اأٍليٍخرىل. 

اٍلقىٍوؿي بًأىفَّ ًإنٍػفىاذى حيٍكًم اللًَّو يًف قىٍطًع يىًد السَّارًًؽ أىٍك رىٍجًم الزَّاشل اٍلميٍحصىًن َوَيْدُخُل ِفيِو أَْيضًا 
 الى يػينىاًسبي اٍلعىٍصرى اٟتٍىاًضر. 

ًت الشٍَّرًعيًَّة أىٍك َوَيْدُخُل ِفيِو أَْيضًا  اٍعًتقىادي أىنَّوي ٬تىيوزي اٟتٍيٍكمي بًغىٍَتً مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي يًف اٍلميعىامىبلى
 اٟتٍيديكًد أىٍك غىٍَت٫تىىا، 

رِيَعِة ؛ أِلَنَُّو ِبَذِلَك َيكُ  وُن َقِد اْسَتَباَح َما َوِإْن َلْم يَ ْعَتِقَد َأنَّ َذِلَك َأْفَضُل ِمْن ُحْكِم الشَّ
 َحرََّم اللَُّو ِإْجَماعاً، 

يِن بِالضَُّرورَِة َكالزِّنَا َواْلَخْمِر َوالرِّ  ا ُىَو َمْعُلوٌم ِمَن الدِّ بَا وَُكلُّ َمْن اْسَتَباَح َما َحرََّم اللَُّو ِممَّ
 ِلِميَن.َواْلُحْكِم بِغَْيِر َشرِيَعِة اللَِّو فَ ُهَو َكاِفٌر بِِإْجَماِع اْلُمسْ 

قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف : )إذا عرفت أف التحاكم إذل الطاغوت كفر، فقد ذكر 
نىةي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل{ ُِٕا يف كتابو: أف الكفر أكرب من القتل، قاؿ تعاذل: ]البػىقىرىة:  [}كىاٍلًفتػٍ

نىةي أىشىدُّ ًمنى اٍلقىٍتًل{ ]البػىقىرىة:  ة ىي الكفر فلو اقتتلت البادية [كالفتنُُٗكقاؿ: }كىاٍلًفتػٍ
كاٟتاضرة، حىت يذىبوا لكاف أىوف من أف ينصبوا يف األرض طاغوتان ٭تكم ٓتبلؼ شريعة 

 ( فتنبو!اإلسبلـ، اليت بعث ّٔا رسوؿ ا 
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 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اخلبِظ

ا َجاَء بِِو الرَُّسوُل  -5] لِيُل قَ ْولُُو َوَلْو عَ  َمْن أَبْ َغَض َشْيئًا ِممَّ  ِمَل بِِو َكَفر ، َوالدَّ
: ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم  :٤تيىمَّد[ٗ.].] 

حاكمان بكفر من كره ما أنزؿ على رسولو: )كىالًَّذينى كىفىريكا فػىتػىٍعسان ٢تىيٍم  -تعاذل-قاؿ ا 
 [.ٗ- ٖذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم((]٤تمد: كىأىضىلَّ أىٍعمىا٢تىيٍم، 

 ]}ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنزؿى اللَّوي{ أىٍم: الى ييرًيديكنىوي كىالى ٭تبونو[ تفسَت ابن كثَت.

ٔتا أنزؿ ا كحد كما يصنعو كثَت من ا١تنافقُت كمن تغذل بألباف الغرب، فكرىوا اٟتكم 
السرقة كجلد شارب ا٠تمر كقتل القاتل العمد كدية ا١ترأة نصف دية الرجل بزعم أهنا ال تتوافق 

بزعم أهنا تعارض العقل  أك يرد بعض األحاديث الثابتة عن النيب   مع العقل أك مع الواقع.
:  رىسيوؿى اللًَّو  بزعمو كاٟتديث الذم رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ عىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ  ًإذىا كىقىعى الذُّبىابي »قىاؿى

ٍيًو ًشفىاءن كىيف اٍْلخىًر دىاءن   « . يف ًإناًء أحدًكم فػىٍليػىٍغًمٍسوي كيلَّوي مثيَّ لًيىٍطرىٍحوي فىًإفَّ يف أىحىًد جىنىاحى
يتػَّفىق عىلىٍيًو: عىٍن أىِّب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ قىاؿى خىرىجى رىسي 

يًف أىٍضحنى أىٍك  وؿي اللًَّو أك اٟتديث ا١ت
ٍىًل النَّاًر ًفٍطرو ًإذلى اٍلميصىلَّى فىمىرَّ عىلىى النّْسىاًء فػىقىاؿى يىا مىٍعشىرى النّْسىاًء تىصىدٍَّقنى فىًإشل أيرًيتيكينَّ أىٍكثػىرى أى 

 مىا رىأىٍيتي ًمٍن نىاًقصىاًت عىٍقلو كىًدينو فػىقيٍلنى كىًبى يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًشَتى 
أىٍذىىبى لًليبّْ الرجل اٟتاـز من إحداكن" قػيٍلنى كىمىا نػيٍقصىافي ًديًننىا كىعىٍقًلنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى أىلىٍيسى 

ٍرأىًة ًمٍثلى ًنٍصًف شىهىادىًة الرَّجيًل قػيٍلنى بػىلىى قىاؿى فىذىًلكى ًمٍن  نػيٍقصىاف عقلهىا أىلىٍيسى ًإذىا شىهىادىةي اٍلمى
 حىاضىٍت دلٍى تىًصلّْ كىدلٍى تىصيٍم قػيٍلنى بػىلىى قىاؿى فىذىًلكى ًمٍن نػيٍقصىاًف ًديًنهىا

كغَتىا من األحاديث الثابتة اليت ردكىا لًتضى عنهم اليهود كالنصارل، فهؤالء مبغضوف 
 بلـ.من عند ا كفار خارجوف من ملة اإلس ١تا جاء بو رسوؿ ا 

 كلو عمل أحدىم ٔتا أبغضو من شريعة ا دل ينفعو ذلك، 
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 الناقض: ىذاويخرج من 

كره الزكجة أف ييعدّْد عليها زكجها، فإف ىذا الكره ليس يف ذات التشريع كإ٪تا ىو كره   -ُ
 فطرم أما إف كرىت ذات التشريع فهي كالكفار سواء،
١تاؿ قاؿ تعاذل: }كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى  كككره ا١تؤمنُت للقتاؿ ١تا فيو من فقد النفس كا

 [ فهؤالء دل يكرىوا ذات التشريع كإ٪تا كرىوا مشقة القتاؿ،ُِٔكيٍرهه لىكيٍم{]البىقػىػرىة: 
 ككذا كره البعض إطالة اإلماـ يف الصبلة، ككره الغسل يف اليـو البارد، ك٨تو ذلك فتنبو!

 
ة كمسبل اإلزار كشارب ا٠تمر مثبلن كغَتىم ببغض إلزاـ صاحب ا١تعصية كحالق اللحي-ِ

من األمر بإعفاء اللحية كعدـ اإلسباؿ كالنهي عن شرب ا٠تمر، فيقاؿ  ما جاء بو الرسوؿ 
، ١تا فعلتم ىذه ا١تنكرات، كال يلـز من ارتكاب ٢تم: لوال أنكم تبغضوف ما جاء بو ٤تمد 

و، كمن ألـز بذلك فقد سلك مسلك اٟتراـ بغض ٖترٯتو، كال من ترؾ الواجب بغض إ٬تاب
 ا٠توراج يف تكفَت مرتكب الكبَتة كٗتليده يف النار.

من رفض قبوؿ اٟتق الذم جئتو بو لسوء نصيحتك أك غلظتك أك انعداـ الدليل -ّ
 عندؾ، أك ١تا بينك كبينو.

 ا.إذ أف ىؤالء دل ينكركا أصل التوحيد كدل يكرىوا قبوؿ شرع رب العا١تُت، كلو كرىوه لكفرك 
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 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اٌغبدط

ْساَلِم َأْو ثَ َوابِِو َأْو ِعِقابِِو ، -6] لِيُل قَ ْولُُو  َمن اْستَ ْهَزَأ ِبَشيٍء ِمْن ِديِن اإْلِ    :َوالدَّ
كىرىسيولًًو كيٍنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى ، الى  كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًاللًَّو كىآيىاتًوً 

 [. [.ٔٔ – ٓٔ]التػٍَّوبىة:   تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ 

  الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوًؿ  فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى الصَّحىابىًة 

أتدرم ما غزكة تبوؾ؟ غزكة العسرة قاؿ  –تػىبيوؾى  فجاء يف التفسَت أهنم كانوا يف غىٍزكىةً 
ٍم يًف تعاذل: }فىرًحى اٍلميخىلَّفيوفى ٔتىٍقعىًدًىٍم ًخبلؼى رىسيوًؿ اللًَّو كىكىرًىيوا أىٍف ٬تيىاًىديكا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسهً 

ًبيًل اللًَّو كىقىاليوا الى تػىٍنًفريكا يف اٟتٍىرّْ قيٍل نىاري جىهىنَّمى أى  شىدُّ حىرِّا لىٍو كىانيوا يػىٍفقىهيوفى، فػىٍليىٍضحىكيوا قىًليبل سى
 [.ِٖ- ُٖكىٍليىٍبكيوا كىًثَتنا جىزىاءن ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى{]التوبة: 

يقوؿ ابن كثَت يف التفسَت: )يػىقيوؿي تػىعىاذلى ذىاٌما لًٍلمينىاًفًقُتى اٍلميتىخىلًّْفُتى عىٍن صىحىابىًة رسوؿ ا 
  ٍكىفىرًحيوا ٔتىٍقعىًدًىٍم بػىٍعدى خيريكًجًو، }كىكىرًىيوا أىٍف ٬تيىاًىديكا{ مىعىوي }بًأىٍموىا٢ًتًٍم يف غىز ، كىًة تػىبيوؾى

{ ؛ كىذىًلكى أىفَّ ا٠ٍتي  : }الى تػىٍنًفريكا يف اٟتٍىرّْ ريكجى كىأىنٍػفيًسًهٍم يف سىًبيًل اللًَّو كىقىاليوا{ أىٍم: بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو
ا قىاليوا: }الى تػىٍنًفريكا يًف اٟتٍىرّْ{ يف غىٍزكىًة  ًؿ كىالثّْمىاًر، فىًلهىذى ، ًعٍندى ًطيًب الظّْبلى ًة اٟتٍىرّْ تػىبيوؾى كىافى يًف ًشدَّ

شىدُّ قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى لًرىسيولًًو: }قيٍل{ ٢تىيٍم: }نىاري جىهىنَّمى{ الَّيًت تىًصَتيكفى ًإلىيػٍهىا ًبسىبىًب ٥تيىالىفىًتكيٍم }أى 
، بىٍل أىشىدُّ حىرِّا ًمنى النَّاًر..(،حى   رِّا{ ٦تَّا فػىرىٍرَتيٍ ًمٍنوي ًمنى اٟتٍىرّْ

 فتأمل ىؤالء دل يكونوا من القاعدين، بل خرجوا يف اٟتر كشدة السفر كا١تشقة كالقتاؿ!

ًلمىةو قىاليوىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح كىاللًَّعًب؛  فإذا ٖتقق أهنم كىفىريكا ًبسىبىًب كى

بػىنىا أىٍلًسنىةن، كجا ًء ًإالَّ أىٍرغىبػىنىا بيطيوننا، كىأىٍكذى ء يف التفسر أهنم قالوا: " مىا رأينا مثل قػيرٌاءنا ىىؤيالى
 كىأىٍجبػىنػىنىا ًعٍندى اللّْقىاًء.
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ا  أىٍف يػىٍفتىحى قيصيورى الرُّكـً كىحيصيونػىهىا.  -أم رسوؿ ا –كيف ركاية أهنم قىاليوا: يىظينُّ ىىذى
يػٍهىاتى  .  ىى يػٍهىاتى  ىى

ا  فىأىٍطلىعى اللَّوي نىًبيَّوي  : "قػيٍلتيٍم كىذى ًء النػَّفىًر". فىدىعىاىيٍم، فػىقىاؿى : "عىليَّ ًّٔىؤيالى عىلىى مىا قىاليوا، فػىقىاؿى
ا".   كىكىذى

.  فىحىلىفيوا مىا كينَّا ًإالَّ ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي

اتًًو كىرىسيولًًو كيٍنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد  ال يزيد عن قوؿ: }أىبًاللًَّو كىآيى  كىرىسيوؿي اللًَّو 
 كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم{..

ا اٍلمىقىاًؿ الًَّذم اٍستػىٍهزىٍأَتيٍ بًًو }ًإٍف نػىٍعفي عىٍن طىائًفىةو ًمٍنكيٍم نػيعىذٍّْب طىائًفىةن{ أىٍم: الى  أىٍم: ًّٔىذى
يًعكيٍم، كىالى بيدَّ  اًب بػىٍعًضكيٍم، }بًأىنػَّهيٍم كىانيوا ٣تيٍرًًمُتى{ أىٍم: ٣تيٍرًًمُتى ًّٔىًذًه  يػيٍعفى عىٍن ٚتًى ًمٍن عىذى
 اٍلمىقىالىًة اٍلفىاًجرىًة ا٠تٍىاًطئىًة."

 

كىفىريكا ًبسىبىًب كىًلمىةو   الًَّذينى  غىزىٍكا الرَّكـى مىٍع الرَّسيوًؿ  فىًإذىا ٖتىىقَّقىٍت أىفَّ بػىٍعضى الصَّحىابىًة 
ٍوفىان ًمنٍ قىالي   وىىا عىلىى كىٍجًو اٍلمىزًٍح كىاللًَّعًب ؛ تػىبػىٍُتى لىكى أىفَّ الًَّذم يػىتىكىلَّمي بًاٍلكيٍفًر أىٍك يػىٍعمىلي بًًو خى

ٍزىحي ًّٔىا.  ارىاةن أًلىحىدو أىٍعظىمي ٦تٍَّن يػىتىكىلَّمي ًبكىًلمىةو ٯتى  نػىٍقً  مىاؿو أىٍك جىاهو أىٍك ميدى

 

 – ٓٔ]التػٍَّوبىة:   قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيمٍ مية يف قولو تعاذل: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تي
 ( :ِّٕ/ٕ«: )آّموع»[ يف ٔٔ

ى "فىدىؿَّ عىلىى أىنػَّهيٍم دلٍى يىكيونيوا ًعٍندى أىنٍػفيًسًهٍم قىٍد أىتػىٍوا كيٍفرنا بىٍل ظىنُّوا أىفَّ ذىًلكى لىٍيسى ًبكيٍفًر فػى  بػىُتَّ
ءى بًاىللًَّو كىآيىاتًًو كىرىسيولًًو كيٍفره يىٍكفيري بًًو صىاًحبيوي بػىٍعدى إٯتىانًًو فىدىؿَّ عىلىى أىنَّوي كىافى ًعٍندىىيٍم أىفَّ ااًلٍسًتٍهزىا
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فىريكا بًًو رنا كى إٯتىافه ضىًعيفه فػىفىعىليوا ىىذىا اٍلميحىرَّـى الًَّذم عىرىفيوا أىنَّوي ٤تيىرَّـه كىلىًكٍن دلٍى يىظينُّوهي كيٍفرنا كىكىافى كيفٍ 
 فىًإنػَّهيٍم دلىٍ يػىٍعتىًقديكا جىوىازىهي.." انتهى.

 
 واالستهزاء على نوعين :

كمن نزلت فيهم اْلية من ا١تنافقُت، كسبق ذكرىم كقو٢تم:   أحدىما : االستهزاء الصريح
) ما رأينا مثل قرائنا ىؤالء أرغب بطونان كال أكذب ألسنان كال أجنب عند اللقاء( ككقوؿ بعضهم 

 الدين: ىذا دين خامس أك دين أخرؽ، كاألمثلة يف ىذا النوع ال ٖتصى. عن
كالغمز باليد كإخراج اللساف عند تبلكة كتاب ا   النوع الثاني : االستهزاء غير الصريح

، أك عند شعائر ا، ككرفع الصوت بالكبلـ عند قراءة القرآف أك عند ٝتاع أك سنة رسولو 
ما، فاالستخفاؼ كاالستهزاء شيء كاحد، كغَت ذلك، كىذا النوع استخفافان ّٔ قوؿ النيب 

 ْتر ال ساحل لو.
كلعظيم خطر االستهزاء بالدين حذر ا من اٞتلوس مع ا١تستهزئُت فقاؿ تعاذل : 

ٍعتيٍم آيىاًت اللًَّو ييٍكفىري ًّٔى َُْ]النٌػًسػىػاء:  ا كىييٍستػىٍهزىلءي [}كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
اًفًقُتى ًّٔىا فىبلى تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوا يًف حىًديثو غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذنا ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ اللَّوى جىاًمعي اٍلمينى 

يعنا *{  كىاٍلكىاًفرًينى يف جىهىنَّمى ٚتًى
بٍ  "( : ٕٔٓ/ُ«: )تفسَته»قاؿ ابن كثَت يف  تيًم النػٍَّهيى بػىٍعدى كيصيولًًو ًإلىٍيكيٍم، أىٍم: ًإذىا اٍرتىكى

كىرىًضيتيٍم بًاٞتٍيليوًس مىعىهيٍم يًف اٍلمىكىاًف الًَّذم ييٍكفىري ًفيًو بًآيىاًت اللًَّو كىييٍستػىٍهزىأي كىيػيٍنتػىقى ي ًّٔىا، 
، فػىقىٍد شىارىٍكتيميوىيٍم يف الًَّذم ىيٍم ًفيًو.  .انتهى "كىأىقٍػرىٍر٘تييوىيٍم عىلىى ذىًلكى

فقد كفر بإٚتاع ا١تسلمُت نقل اإلٚتاع على ذلك ٚتاعة من  كمن سبَّ رسوؿ ا 
األعبلـ كإسحاؽ بن راىوية ك٤تمد بن سحنوف كابن عبد الرب كأبو بكر الفارسي كالقاضي 

 عياض كالسبكي كابن تيمية كغَتىم.
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 وأما االستهزاء بأىل العلم والصالح فعلى نوعين:
، كاالستهزاء بصفتهم ا٠تىلقية أك ا٠تيلقية، االستهزاء بأشخاصهمالنوع األول: السخرية و 

ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو ُُفهذا النوع ٤ترَـّ لقولو تعاذل : ]اٟتػيجرىات:  [}يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى يىٍسخى
يػٍرنا ًمنػٍهيٍم كىالى ًنسىاءه ًمٍن ًنسىاءو عىسىى أىٍف يىكينَّ خى  يػٍرنا ًمنػٍهينَّ كىالى تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍم عىسىى أىٍف يىكيونيوا خى

 كىالى تػىنىابػىزيكا بًاأٍلٍلقىاًب{
كبأىل العلم ألجل  النوع الثاني : السخرية واالستهزاء بأىل الصالح ألجل صالحهم،

علمهم، فهذا النوع كفر كردَّة عن ا١تلَّة، ألف ا١تقصود منو استهزاء بدين ا الذم ٭تملونو، فلم 
 ستهزاء على أشخاصهم، كإ٪تا كقع على استقامتهم كعلمهم.يقع اال

[}قىاؿى َُُ-َُٖكعٌد ا السخرية با١تؤمنُت سببان يف دخوؿ النار فقاؿ: ]ا١تؤمنوف: 
نىا كىأىٍنتى اٍخسىأيكا ًفيهىا كىالى تيكىلّْميوًف *ًإنَّوي كىافى فىرًيقه ًمٍن ًعبىاًدم يػىقيوليوفى رىبػَّنىا آمىنَّا فىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٛتىٍ 
يػٍري الرَّاًٛتًُتى *فىاٗتَّىٍذ٘تييوىيٍم ًسٍخرًيِّا حىىتَّ أىٍنسىوٍكيٍم ذًٍكرًم كىكيٍنتيٍم ًمنػٍهيٍم تىٍضحىكيوفى *{.   خى
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 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اٌغببع

   :كىفىر ، كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي   بًوً  السٍّْحري كىًمٍنوي الصٍَّرؼي كىاٍلعىٍطفي مىٍن فػىعىلىوي أىٍك رىًضيى  -ٕ]
 [.[.َُِ]اٍلبػىقىرىة:    كىمىا يػيعىلّْمىاًف ًمٍن أىحىدو حىىتَّ يػىقيوالى ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ًفتػٍنىةه فىبلى تىٍكفيٍر 

ػًكنَّ قاؿ تعاذل: }كىاتػَّبػىعيوٍا مىا تػىتػٍليوٍا الشَّيىاًطُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلى 
 الشٍَّياًطُتى كىفىريكٍا يػيعىلّْميوفى النَّاسى السٍّْحرى كىمىا أينزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى ىىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا

نىةه فىبلى تىٍكفيٍر فػىيىتػىعىلَّميوفى ًمنػٍهيمىا مىا يػيفىرّْقيو  فى بًًو بػىٍُتى اٍلمىٍرًء يػيعىلّْمىاًف ًمٍن أىحىدو حىىتَّ يػىقيوالى ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ًفتػٍ
لىقىٍد عىًلميواٍ كىزىٍكًجًو كىمىا ىيم ًبضىآرّْينى بًًو ًمٍن أىحىدو ًإالَّ بًًإٍذًف الٌلًو كىيػىتػىعىلَّميوفى مىا يىضيرُّىيٍم كىالى يىنفىعيهيٍم كى 

سىهيٍم لىٍو كىانيوٍا يػىٍعلىميوفى لىمىًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي يًف اْلًخرىًة ًمٍن خىبلىؽو كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكٍا بًًو أىنفي 
 َُِ{البقرة

 [.ُٓ]النساء:  يػيٍؤًمنيوفى بًاٍٞتًٍبًت كىالطَّاغيوتً كقاؿ: 

قاؿ عمر: )اٞتبت(: السحر، )كالطاغوت(: الشيطاف. كقاؿ جابر: الطواغيت: كهاف كاف 
 ينزؿ عليهم الشيطاف يف كل حي كاحد.

:  عىًن النَّيبّْ  كىعىٍن أىِّب ىيرىيٍػرىةى  اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوبًقىاًت قىاليوا يىا رىسيوؿى اللًَّو كىمىا »قىاؿى
أىٍكلي مىاًؿ اٍليىًتيًم ىينَّ قىاؿى الشٍّْرؾي بًاللًَّو كىالسٍّْحري كىقػىٍتلي النػٍَّفًس الَّيًت حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ بًاٟتٍىقّْ كىأىٍكلي الرّْبىا كى 

تً كىالتػَّوىرلّْ يػىٍوـى الزَّحٍ   ميتػَّفىقه عىلىٍيًو.« ًف كىقىٍذؼي اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت اٍلغىاًفبلى

 كالسحر لغة: ما خفي كلطف سببو، 

كشرعا: كىو عزائم كرقى، قراءات كطبلسم يتوصل ّٔا إذل استخداـ الشياطُت إلٟتاؽ 
 الضرر با١تسحور، كلو حقيقة، فمنو ما يؤثر يف قلب ا١تسحور كعقلو كإرادتو، 

 ينصرؼ عن شيءو كٯتيل ْلخر، ف
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ًح الى ا "(: ْْْ/ْ«: )أضواء البياف»قاؿ الشنقيطي يف  ٍعلىٍم أىفَّ السٍّْحرى يف ااًلٍصًطبلى
اًخلىًة ٖتىٍتىوي، كىالى يػىتىحىقَّقي قى  ثٍػرىًة اأٍلىنٍػوىاًع اٍلميٍختىًلفىًة الدَّ . ًلكى  ٍدره ميٍشتػىرىؾه ٯتيًٍكني حىدُّهي ًْتىدٍّ جىاًمعو مىاًنعو

فن  ًه اٍخًتبلى نػىهىا يىكيوفي جىاًمعنا ٢تىىا مىانًعنا لًغىٍَتًىىا. كىًمٍن ىينىا اٍختػىلىفىٍت ًعبىارىاتي اٍلعيلىمىاًء يف حىدّْ ا بػىيػٍ
 انتهى. "ميتىبىايًننا.
 

 والسحر قسمان:
كىو الذم يكوف بواسطة الشياطُت، فييتقرب إليهم  األول: شرك وكفر مخرج من الملة،

 كالعبادة ٢تم من دكف ا.ببذؿ القرابُت 
ألذية ا٠تلق كصدىم عما يريدكف دكف  والثاني: وىو ما يكون بواسطة العقاقير واألدوية

االستعانة بالشياطُت، كىذا على خبلؼ بُت العلماء فمنهم من يقوؿ ىو كفر ٥ترج من ا١تلة 
 كبعضهم يقوؿ ىو كفر دكف كفر.

 

 ىل يقتل الساحر أم ال؟

ة قاؿ: كتب عمر بن ا٠تطاب: أف اقتلوا كل ساحر كساحرة، قاؿ: صح عن ّتالة بن عبد
 فقتلنا ثبلث سواحر.

كصح أف حفصة بنت عمر رضي ا عنهما أف جارية ٢تا سحرهتا فأقرت بالسحر، 
 كأخرجتو، فقتلتها.

يف قتل الساحر(  كقاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل: )صح عن ثبلثة من أصحاب النيب 
 انتهى.
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 وبة الساحر أما في قبول ت
 قاؿ ابن ىبَتة : )كىل إذا تاب الساحر تقبل توبتو؟ :

 فقاؿ مالك كأبو حنيفة كأٛتد يف ا١تشهور عنهم ال تقبل. -
 كقاؿ الشافعي كأٛتد يف الركاية األخرل تقبل.

 كأما ساحر أىل الكتاب فعند أِّب حنيفة أنو يقتل كما يقتل الساحر ا١تسلم.
 يقتل يعٍت لقصة لبيد بن األعصم.كقاؿ مالك كأٛتد كالشافعي ال 

 كاختلفوا يف ا١تسلمة الساحرة فعند أِّب حنيفة أهنا ال تقتل كلكن ٖتبس. -
 كقاؿ الثبلثة حكمها حكم الرجل كا أعلم( انتهى. -

 .فهو خرب ال يصح رفعو للنيب « حد الساحر ضربة بالسيف»أما حديث 
؛ بل ييقتل ٔتجرد سحره، كا كظاىر حديث جندب كفعل عمر أف الساحر ال يستتاب

 أعلم.
 

 في حكم من أتى الساحر

 ا١تسألة السابعة: حكم إتياف السحر:]

 ىذا فيو تفصيل ألنو على أحواؿ، ككل حالة ٢تا حكم:

األكذل: أف يأيت إليو كىو يعتقد أنو يعلم الغيب، أك يسألو عن ا١تغيبات، فهذا كفر أكرب 
[. كلقولو ٓٔ]النمل:  ٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي قيٍل الى يػىٍعلىمي مى لقوه تعاذل: 

« :  مىٍن أىتىى كىاًىننا فىصىدَّقىوي ٔتىا يػىقيوؿي أىٍك أىتىى اٍمرىأىتىوي حىاًئضنا أىك أىتىى اٍمرىأىتو من ديبيرًىىا فػىقىٍد
. كالساحر حكمو حكم بسند صحيح د كىأىبيو دىاكيدرىكىاهي أىٛتٍ « . بىرًئى ٦تَّا أيٍنزًؿى عىلىى ٤تيىمَّدو 
 الكاىن كحكم العراؼ.

الثانية: أف يذىب كينفذ ما قاؿ كما طيلب منو من الذبح لغَت ا أك االستغاثة باٞتن، 
افهذا كفر أكرب أيضنا قاؿ تعاذل:  ، [ُٖ]اٞتن:  كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن
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كىمىٍن يىدٍعي مىعى اللًَّو ًإ٢تىنا آىخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي بًًو فىًإ٪تَّىا ًحسىابيوي ًعٍندى رىبًّْو ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي كقاؿ: 
 [.ُُٕ]ا١تؤمنوف:  اٍلكىاًفريكفى 

الثالثة: أف يأيت إليو كال يعتقد علمو بالغيب كال طاعتو يف الشرؾ، كإ٪تا يأيت إليو ٟتل سحر 
 أال يصدقو بغيب. -ُكىذا بشرط:   فيو.

 كال يذبح أك يستغيث بغَت ا أك أم شرؾ. -ِ

 كأف يعتقد بطبلف السحر كالسحرة كيكفر ّٔم. -ّ

 كإ٪تا أتى إليو ضركرة ٟتل السحر.

كىذا كقع فيو خبلؼ: فا١تذىب يركف أنو ٬توز ضركرة، كلكن ىذا القوؿ يف غاية الضعف؛ 
 ل مثل ىذا؟ كالصحيح أف ىذا ال ٬توز؛ بلبل إنو ال ٬توز، كأم ضركرة ٖتي 

 ىو حراـ كمن ا١تهلكات، كلكن ال نقوؿ بأنو يكفر كفرنا ٮترجو من الدين لوجود ا٠تبلؼ. 

الرابعة: أف يأيت ّٓرد الفرجة كالًتفو كىو ال يصدقهم بالغيب كال يذبح أك يفعل شركنا، 
جة، فهذا يعترب حرامنا كمن كبائر كيعتقد بطبلف السحر كالسحرة، كلكن من باب الًتفو كالفر 

مىٍن أىتىى عىرَّافنا »: الذنوب، كيدؿ عليو حديث حفصة عند مسلم أهنا قالت: قاؿ رسوؿ ا 
لىة ة أىٍربىًعُتى لىيػٍ  « . فىسىأىلىوي عىٍن شىٍيءو دل تقبل صىبلى

ها "السحر" كمثل كذكر من« اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوبًقىاتً  »كٟتديث أِّب ىريرة حديث الباب  
ذلك حضور ما يسمى باأللعاب البهلوانية، كاٟتضور عند السحرة للفرجة كل ىذا من ىذا 

 الباب.[ ا١تعتصر للشيخ علي بن خضَت. 
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 باب ما جاء في النشرة

كىي: حل السحر عن ا١تسحور، كىي ثبلثة أنواع: األكؿ: حل السحر ٔتثلو، أم 
١تا سئل عن النشرة  و الذم أجاب عنو النيب بالسحر، كىذا ال شك أنو شرؾ أكرب كى

 ركاه أٛتد. « ىي من عمل الشيطاف»فقاؿ: 

كالثاشل: حل السحر عن طريق الساحر: بدفع ماؿ لو أك ٨توه بشرط عدـ التقرب إذل 
الشيطاف، كأف ال يشرؾ ا١تسحور بفعل، كىذا على قولُت: األكؿ اٞتواز مع الضركرة كىو قوؿ 

 يح أنو حراـ.ضعيف، كالثاشل كالصح

أما النوع الثالث من النشرة: كىو عن طريق القرآف كالرقى الشرعية كاألدكية كالدعاء فهذا 
 جائز.
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 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اٌثبِٓ

لًيلي قػىٍوليوي  -ٖ] يػىتػىوى٢تَّيٍم    كىمىنٍ     :ميظىاىىرىةي اٍلميٍشرًًكُتى كىميعىاكىنىًتًهم عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى ، كىالدَّ
 [.[.ُٓ]اٍلمىاًئدىة:  ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم  ًإفَّ اللَّوى  الى  يػىٍهًدم  اٍلقىٍوـى  الظَّاًلًمُتى 

كمن ظاىر ا١تشركُت كناصرىم على ا١تسلمُت كاٗتذ الكافرين أكلياء من دكف ا١تؤمنُت فإف 
رسولو كللمؤمنُت، حىت كإف كاف من ا حكم أنو صار من ٚتلة الكافرين، ااربُت  كل

 ا١تصلُت الصائمُت، كلو ادعى ٤تبة ا كالدين، 

فبل ٭تل مظاىرة الكافرين على ا١تؤمنُت ألجل طمع يف دنيا، أك ماؿ أك رياسة كغَتىا، 
كقد أٚتع أىل العلم اٚتاعان ال اختبلؼ فيو: "أف من ظاىر الكفار على ا١تسلمُت فحكمو 

 ـ كا١تاؿ". حكمهم، كىو حبلؿ الد

فبل بد لكل مسلم يدين دين اإلسبلـ أف ييكىفّْرى ا١تشركُت، كأف يعاديهم، كأف يبغضهم، 
كيبغض من أحبهم، أك جادؿ عنهم، أك ذىب إذل ديارىم من غَت عذر شرعي يرضاه ا 

 كرسولو.  

 

صىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو قاؿ تعاذل : )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّ 
كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى (
   

: ) صح أف قولو تعاذل "كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيم" إ٪تا ىو على  قاؿ ابن حـز رٛتو ا
ظاىره بأنو كافر من ٚتلة الكفار ، كىذا حق ال ٮتتلف فيو اثناف من ا١تسلمُت ( ) الى 

كالتورل كما قاؿ العبلمة عبد ا بن عبد اللطيف ىو: "كفر ٮترج عن ا١تلة ،  (.ُّٖ/ ُُ)
 كىو كالذَّبّْ عنهم كإعانتهم با١تاؿ كالبدف كالرأم". 



 
 

451 

 -كىالى أىٍحسىنى ًمٍن حيٍكًمًو  -: أىنَّوي سيٍبحىانىوي قىٍد حىكىمى ا٠تٍىاًمسي  قاؿ ابن القيم رٛتو ا  :)
افى أىٍكلًيىاؤيىيٍم أىنَّوي مىٍن تػىوىذلَّ اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل فػىهيوى ًمنػٍهيٍم: }كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم{، فىًإذىا كى 

ىيٍم كىدىخىلى يف ًديًنًهٍم بػىٍعدى ًمنػٍهيٍم بًنى ّْ اٍلقيٍرآًف كىافى ٢تىيٍم حي  ا عىاّّ خي َّ ًمٍنوي مىٍن يػىتػىوىالَّ ٍكميهيٍم، كىىىذى
، فىإً  ـي أىًك السٍَّيفي ٍسبلى ، فىًإنَّوي الى يػيقىرُّ كىالى تػيٍقبىلي ًمٍنوي اٍٞتًٍزيىةي بىٍل ًإمَّا اإٍلً ـً نَّوي ميٍرتىدّّ بًالنَّ ّْ اٍلًتزىاـً اإٍلًٍسبلى

ٍٚتىاًع  ـً ٔتىٍن دىخىلى ًفيًو ًمنى كىاإٍلً كىالى يىًصحُّ ًإٟتٍىاؽي مىٍن دىخىلى يف ًديًنًهٍم ًمنى اٍلكيفَّاًر قػىٍبلى اٍلًتزىاـً اإٍلًٍسبلى
 (. ُٓٗ/ُ( )أحكاـ أىل الذمة : اٍلميٍسًلًمُتى 

يؤمنُتى كمىٍن يفعٍل ذ
يؤمنوفى الكافرينى أكلياءى ًمٍن ديكًف ا١ت

لكى فليسى ًمنى قاؿ تعاذل: )ال يػىتًَّخًذ ا١ت
ىصَتي( ]آؿ عمراف: 

ذّْريكيم اي نىفسىو كإذل اً ا١ت  [، ِٖاً يف شيءو إالٌ أٍف تػىتَّقوا ًمنهم تيقاةن ك٭تي

كمعٌت ذلك: ال تتخذكا، أيها ا١تؤمنوف، الكفارى ظهرنا كأنصارنا "قاؿ الطربم يف تفسَته: 
ف ا١تؤمنُت،  كتدلُّوهنم على عوراهتم، توالوهنم على دينهم، كتظاىركهنم على ا١تسلمُت من دك 

فإنو مىٍن يفعل ذلك "فليس من ا يف شيء"، يعٍت بذلك: فقد برئ من ا كبرئ ا منو، 
بارتداده عن دينو كدخولو يف الكفر "إال أف تتقوا منهم تقاة"، إال أف تكونوا يف سلطاهنم 

كتضمركا ٢تم العداكة، كال تشايعوىم فتخافوىم على أنفسكم، فتظهركا ٢تم الوالية بألسنتكم، 
حدثٍت ا١تثٌت قاؿ، حدثنا  -على ما ىم عليو من الكفر، كال تعينوىم على ميسلم بفعل، كما:

عبد ا بن صاحل قاؿ، حدثٍت معاكية بن صاحل، عن علي، عن ابن عباس قولو:"ال يتخذ 
نو ا١تؤمنُت أف ييبلطفوا الكفار ا١تؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ا١تؤمنُت"، قاؿ: هنى ا سبحا

أك يتخذكىم كليجةن من دكف ا١تؤمنُت، إال أف يكوف الكفاري عليهم ظاىرين، فيظهركف ٢تم 
عن ابن " :اللُّطف، كٮتالفوهنم يف الدين. كذلك قولو:"إال أف تتقوا منهم تقاةن". ... إذل أف قاؿ

  أىػ.."للساف، كقلبيو مطمئن باإلٯتافالتقاة التكلم با"عباس:"إال أف تتقوا منهم تقاة"، قاؿ: 
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الدالئل: » قاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا آؿ الشيخ رٛتو ا كما يف مقدمة كتاب 
 « :رسالة حكم مواالة أىل اإلشراؾ

"اعلم رٛتك ا أف اإلنساف إذا أظهر للمشركُت ا١توافقة على دينهم خوفان منهم، كمداراة 
إنو كافر مثلهم، كإف كاف يكره دينهم كيبغضهم ك٭تب اإلسبلـ ٢تم، كمداىنة لدفع شرىم، ف

كا١تسلمُت، ىذا إذا دل يقع منو إال ذلك، فكيف إذا كاف يف دار منعة كاستدعى ّٔم كدخل يف 
طاعتهم كأظهر ا١توافقة على دينهم الباطل كأعاهنم عليو بالنصرة كا١تاؿ ككاالىم كقطع ا١تواالة 

جنود القباب كالشرؾ كأىلها بعد ما كاف من جنود اإلخبلص  بينو كبُت ا١تسلمُت، كصار من
، كالتوحيد كأىلو فإف ىذا ال يشك مسلم أنو كافر من أشد الناس عداكة  تعاذل كرسولو 

كال يستثٌت من ذلك إال ا١تكره كىو: الذم يستورل عليو ا١تشركوف فيقولوف لو: اكفر أك افعل  
كنو فيعذبونو حىت يوافقهم فيجوز لو ا١توافقة باللساف مع كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأخذ

طمأنينة القلب باإلٯتاف. كقد أٚتع العلماء على أف من تكلم بالكفر ىازالن أنو يكفر، فكيف 
 ٔتن أظهر الكفر خوفان كطمعان يف الدنيا .. "

صفهم  كذكر يف الدالئل عشركف دليبلن من كتاب ا على كفر من توذل ا١تشركُت كصار يف
 ٤تاربان للمسلمُت بالنفس أك ا١تاؿ أك الرأم كا١تشورة أذكر شيئان منها،

كىالى يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىىتَّ يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا ]الدليل الثاشل: قولو تعاذل: )
نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة كىأيكلىًئكى كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فى  أيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم يف الدُّ

. فأخرب تعاذل: أف الكفار ال يزالوف ُِٕ( سورة البقرة آية أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 
يقاتلوف ا١تسلمُت حىت يردكىم عن دينهم إف استطاعوا. كدل يرخ  يف موافقتهم خوفان على 

كاٟترمة، بل أخرب عمن كافقهم بعد أف قاتلوه ليدفع شرىم أنو مرتد. فإف مات  كا١تاؿ النفس
على ردتو بعد أف قاتلو ا١تشركوف، فإنو من أىل النار ا٠تالدين فيها. فكيف ٔتن كافقهم من غَت 
قتاؿ ؟ ! فإذا كاف من كافقهم بعد أف قاتلوه، ال عذر لو، عرفت أف الذين يأتوف إليهم 

 كأهنم كفار مرتدكف.  يف ا١توافقة ٢تم من غَت خوؼ كال قتاؿ، أهنم أكذل بعدـ العذر،كيسارعوف 
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تػىرىل كىًثَتنا ًمنػٍهيٍم يػىتػىوىلٍَّوفى الًَّذينى كىفىريكا لىًبٍئسى مىا قىدَّمىٍت ٢تىيٍم الدليل التاسع: قولو تعاذل: )
اًب  فذكر تعاذل: أف  .[َٖ:ا١تائدة] (ىيٍم خىاًلديكفى أىنٍػفيسيهيٍم أىٍف سىًخطى اللَّوي عىلىٍيًهٍم كىيف اٍلعىذى

مواالة الكفار موجبة لسخط ا، كا٠تلود يف العذاب ٔتجردىا، كإف كاف اإلنساف خائفان . إال 
من أكره بشرطو. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح، كىو : معاداة التوحيد كأىلو، 

 تثبيت دعوة غَته. كا١تعاكنة على زكاؿ دعوة ا باإلخبلص، كعلى 
 

كىلىٍو كىانيوا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالنَّيًبّْ كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًو مىا اٗتَّىذيكىيٍم أىٍكلًيىاءى الدليل العاشر: قولو تعاذل: )
. فذكر تعاذل: أف مواالة الكفار منافية لئلٯتاف با، [ُٖ:ا١تائدة]( كىلىًكنَّ كىًثَتنا ًمنػٍهيٍم فىاًسقيوفى 

كالنيب كما أنزؿ إليو. مث أخرب: أف سبب ذلك، كوف كثَت منهم فاسقوف . كدل يفرؽ بُت من 
خاؼ الدائرة كبُت من دل ٮتف. كىكذا حاؿ كثَت من ىؤالء ا١ترتدين، قبل ردهتم كثَت منهم 

 فاسقوف. فجرىم ذلك إذل مواالة الكفار،كالردة عن اإلسبلـ. نعوذ با من ذلك.

 
كىًإفَّ الشَّيىاًطُتى لىييوحيوفى ًإذلى أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجىاًدليوكيٍم كىًإٍف : قولو تعاذل: )الدليل اٟتادم عشر
. كىذه اْلية نزلت، ١تا قاؿ ا١تشركوف: تأكلوف ما [ُُِ:األنعاـ] (أىطىٍعتيميوىيٍم إًنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى 

ودأك كد كالنسائي كالًتمذم أخرجو أبقتلتم، كال تأكلوف ما قتل ا. فأنزؿ ا ىذه اْلية. 
فإذا كاف من أطاع ا١تشركُت يف ٖتليل ا١تيتة مشركان ػ من غَت فرؽ بُت ا٠تائف كغَته، كغَتىم .

إال ا١تكره فكيف ٔتن أطاعهم يف ٖتليل مواالهتم، كالكوف معهم كنصرىم، كالشهادة أهنم على 
لمُت إذل ٚتاعة ا١تشركُت ؟؟. حق، كاستحبلؿ دماء ا١تسلمُت كأموا٢تم، كا٠تركج عن ٚتاعة ا١تس
 فهؤالء أكذل بالكفر كالشرؾ، ٦تن كافقهم على أف ا١تيتة حبلؿ. 

 

ٍخوىاهًنًمي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن  الدليل الثامن عشر: قولو تعاذل:) أىدلٍى تىر ًإذلى الًَّذينى نىافػىقيوا يػىقيوليوفى إلًً
نَّ مىعىكيٍم كىالى نيًطيعي ًفيكيٍم أىحىدان أىبىدان كىًإف قيوتًٍلتيٍم لىنىنصيرىنَّكيٍم أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىًئٍن أيٍخرًٍجتيٍم لىنىٍخريجى 
   [،ُُ:اٟتشر]كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى( 
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قاؿ رٛتو ا ) إف ىذه اْليات نزلت يف أناس كانوا يظهركف اإلسبلـ كيقبل منهم ذلك يف 
ألف ا١تسلمُت مأموركف باألخذ بالظاىر ، لكنهم ١تا عقدكا مع  الدنيا فيعاملوف معاملة ا١تسلمُت

اليهود اتفاقية نصرة ضد ا١توحدين كا يعلم إهنم باتفاقياهتم ىذه كاذبوف كمع ذلك عقد بينهم 
كبُت أىل الكتاب عقد اإلخوة ، ككصفهم بأهنم إخواهنم كىذا تكفَت ٢تم فكيف ٔتن عقد 

عبيد القوانُت الشرقيُت كالغربيُت كحاربوا ا١توحدين كسٌلموىم اتفاقيات النصرة مع ا١تشركُت من 
 إذل حكومات ببلدىم ؟؟! فعبلن ال شك أنو داخل يف ىذا اٟتكم من باب أكذل.

دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ  الدليل التاسع عشر: قولو تعاذل: )الى ٕتًى
 ِِسورة آّادلة آية  رىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا آبىاءىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهيٍم(اللَّوى كى 

.فأخرب تعاذل: أنك ال ٕتد من يؤمن با كاليـو اْلخر، يوادكف من حاد ا كرسولو، كلو كاف 
إلٯتاف إال كما ٬تتمع ا١تاء أقرب قريب. كأف ىذا مناؼ لئلٯتاف مضاد لو، ال ٬تتمع ىو كا

كالنار؛ كقد قاؿ تعاذل يف موضع آخر: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا الى تػىتًَّخذيكٍا آبىاءكيٍم كىًإٍخوىانىكيٍم أىٍكلًيىاء 
ففي  .[ِّ:التوبة] إىًف اٍستىحىبُّوٍا اٍلكيٍفرى عىلىى اإًلٯتىاًف كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مّْنكيٍم فىأيٍكلىػًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى(

ىاتُت اْليتُت، البياف الواضح: أنو ال عذر ألحد يف ا١توافقة على الكفر، خوفان على األمواؿ 
كاْلباء، كاألبناء كاألزكاج كالعشائر، ك٨تو ذلك ٦تا يتعذر بو كثَت من الناس. إذا  كاف دل 

١ترضاهتم. فكيف ٔتن  يرخ  ألحد يف موادهتم، كاٗتاذىم أكلياء بأنفسهم: خوفان منهم كإيثاران 
اٗتذ الكفار األباعد أكلياء كأصحابان، كأظهر ٢تم ا١توافقة على دينهم، خوفان على بعض ىذه 
األمور ك٤تبة ٢تا ؟! كمن العجب استحساهنم لذلك، كاستحبل٢تم لو، فجمعوا مع الردة 

] .  .استحبلؿ اـر

ى ٢تيمي ا٢تيدل الشَّيطافي سوَّؿى ٢تم قاؿ تعاذل: )إفَّ الذينى ارتدُّكا على أدبارًًىم ًمٍن بى  عًد مىا تىبُتَّ
م قالوا للذينى كرًىيوا مىا نزَّؿى اي سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر كاي يىعلمي  ،كأٍملىى ٢تم ذلكى بأهنَّ

يرتدَّينى قالوا للكافرينى ِٔ، ِٓإسرىارىىم( ]٤تمَّد: 
[، كمىوًضعي االستدالؿ يف ىًذًه اْليًة أفَّ ا١ت

لذينى كىرًىيوا مىا نزَّؿى اي، )سنيًطيعيكيم يف بعًض األمًر(، فإذا كانوا قد أطاعيوىم يف بعًض األمًر ا
م دل ييطيعيوىم يف كلّْ األمًر، فكيفى ٔتىٍن أطاعىهم يف كلّْ أمورًًىم بٍل  صاركا بو ميرتدَّينى مع أهنَّ
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م كسانىدىىم ككطَّد ميلكىهم كٛتىىى دىكلت هم، فمىن كافى ىذا حاليوي فًمن باًب أكذلى كناصرىىم كعاكهنى
ا ، قاؿ الشربيٍت الشافعي: )الردة ىي قطع اإلسبلـ بنية، أك قوؿ، أك فعل،  أٍف يكوفى ميرتدَّ

 [ .ُّّ/ْسواء قالو استهزاءنا، أك عنادنا، أك اعتقادنا( ]مغٍت اتاج: 

ـً رىًٛتىوي اللَّو اكىةً فىٍصله: يف الٍ  : "قىاؿى شىٍيخي اإٍلًٍسبلى يىًة كىاٍلعىدى فىًإفَّ اٍلميٍؤًمًنُتى أىٍكلًيىاءي اللًَّو .. والى
ةى بػى  اءي اٍلميٍؤًمًنُتى. كىقىٍد أىٍكجىبى اٍلميوىاالى اءي اللًَّو كىأىٍعدى ؛ كىاٍلكيفَّاري أىٍعدى ٍُتى اٍلميٍؤًمًنُتى كىبػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو

ى أىفَّ ذىًلكى ميٍنتىفو يف حىقّْ اٍلميٍؤًمًنُتى كىبػىٍُتى أىفَّ ذىًلكى ًمٍن لىوىازًـً اإٍلً  ًة اٍلكيفَّاًر كىبػىُتَّ ٯتىاًف كىنػىهىى عىٍن ميوىاالى
ةي اٍلميٍؤًمًنُتى " فىكىًثَتىةه كىقىٍولًًو:  ًة اٍلكىاًفرًينى. فىأىمَّا " ميوىاالى ى حىاؿى اٍلمينىاًفًقُتى يف ميوىاالى }إ٪تَّىا كىلًيُّكيمي كىبػىُتَّ

ًو ىيمي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا{ إذلى قػىٍولًًو: }كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىالًَّذينى آمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى اللَّ اللَّوي 
لىنىا كذكر بعض اْليات.. إذل أف قاؿ: " اٍلغىالًبيوفى{ َـّ مىٍن يػىتػىوىذلَّ اٍلكيفَّارى ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب قػىبػٍ فىذى
ى  ابنا أىلًيمنا{ }الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى اٍلكى كىبػىُتَّ ٯتىافى }بىشًّْر اٍلمينىاًفًقُتى بًأىفَّ ٢تىيٍم عىذى اًفرًينى  أىفَّ ذىًلكى يػينىايف اإٍلً

يعنا{ إذلى قػىٍولً  {أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُتى أىيػىٍبتػىغيوفى ًعٍندىىيمي اٍلًعزَّةى فىًإفَّ اٍلًعزَّةى لًلًَّو ٚتًى  ...ًو: }سىًبيبلن

ى ٢تىيمي ا٢ٍتيدىل إذل أف قاؿ بعد قولو تعاذل:  }إفَّ الًَّذينى اٍرتىدُّكا عىلىى أىٍدبىارًًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
كيٍم يًف الشٍَّيطىافي سىوَّؿى ٢تىيٍم كىأىٍملىى ٢تىيٍم{ }ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا لًلًَّذينى كىرًىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي سىنيًطيعي 

اًدًىٍم عىلىى " ،بػىٍعًض اأٍلىٍمًر كىاللَّوي يػىٍعلىمي إٍسرىارىىيٍم{ ةى اٍلكيفَّاًر كىانىٍت سىبىبى اٍرًتدى ى أىفَّ ميوىاالى كىتػىبػىُتَّ
ًة " أىًئمَّةى اٍلميٍرتىدّْينى عىًقبى النػٍَّهًي عىٍن ميوىاالى  ا ذىكىرى يًف " سيورىًة اٍلمىاًئدى ًة اٍلكيفَّاًر قػىٍوليوي: أىٍدبىارًًىٍم؛ كى٢ًتىذى

 [.ُِٗ/ِٖمج الفتاكل  .."]}كىمىٍن يػىتػىوى٢تَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم{

كقاؿ رٛتو ا: )من ٚتٌز إذل معسكر التًت، كٟتق ّٔم ارتد ، كحل مالو كدمو(. )الدرر 
 . ( ّّٖ/ٖالسنية 

تكفَت ا١تسلم الصاحل إذا  كاعلموا أف األدلة على)كقاؿ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا : 
أشرؾ با، أك صار مع ا١تشركُت على ا١توحدين، كلو دل يشرؾ، أكثر من أف ٖتصر، من كبلـ 

 .ِِٕ(. الرسائل الشخصية ص ا ككبلـ رسولو، ككبلـ أىل العلم كلهم
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:"كأما إف خرج معهم لقتاؿ  كقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخ رٛتو ا
وعان كاختياران ، أك أعاهنم ببدنو كمالو ، فبل شك أف حكمو حكمهم يف الكفر". ا١تسلمُت ط
 (. ْٕٓ/ٖ)الدرر 

كقاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن رٛتو ا : " فكيف ٔتن أعاهنم ؟ ، 
ببلد أىل اإلسبلـ ؟ ، أك أثٌت عليهم ؟ أك فضلهم بالعدؿ على أىل اإلسبلـ ؟  إذلأك جرىم 
ديارىم كمساكنتهم ككاليتهم ؟ كأحب ظهورىم ؟ فإف ىذا ردة صر٭تة باالتفاؽ ، قاؿ كاختار 

 .[ِّٔ/ٖالدرر ]تعاذل :" كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاأٍلًٯتىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى يًف اٍْلًخرىًة ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى" 

تهم على عورات :" إف مظاىرة ا١تشركُت ، كدالل كقاؿ الشيخ ٛتد بن عتيق رٛتو ا
ا١تسلمُت ، أك الذب عنهم بلساف ، أك رضي ٔتا ىم عليو ، كل ىذه مكفرات ، فمن صدرت 

فهو مرتد ، كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار ك٭تب ا١تسلمُت  -من غَت اإلكراه ا١تذكور  -منو 
 (.  ُّص ". )الدفاع عن أىل السنة كاإلتباع

٧تليز ، بأم نوع من أنواع التعاكف قل أك كثر كقاؿ الشيخ أٛتد شاكر:)أما التعاكف مع اإل
، فهو الردة اٞتا٤تة ، كالكفر الصراح ،ال يقبل فيو اعتذار ، كال ينفع معو تأكؿ ،كال ينجي من 
حكمو عصبية ٛتقاء ، كال سياسة خرقاء ، كال ٣تاملة .ىي النفاؽ ، سواء أكاف ذلك من 

 ُّٕ-ُِٔسواء ( .  )كلمة اٟتق صأفراد أك حكومات أك زعماء كلهم يف الكفر كالردة 
 . ٖتت )عنواف بياف إذل األمة ا١تصرية خاصة كإذل األمة العربية كاإلسبلمية عامة(

)أما مسالة مظاىرة الكفار فأعظم من ْتثها ىم  :أسره ا فككقاؿ الشيخ علي ا٠تضَت 
٠تركج عن ا١تلة كىذا أئمة الدعوة النجدية رٛتهم ا كاعتربكا ذلك من الكفر كالنفاؽ كالردة كا

 …(.ىو اٟتق كيدؿ عليو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع

 

 



 
 

456 

 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اٌتبعع

كىمىا كىًسعى   مىٍن اٍعتػىقىدى أىفَّ بػىٍعضى النَّاًس يىسىعيوي ا٠ٍتيريكجي عىٍن شىرًيعىًة سىيًّْدنىا ٤تيىمَّدو  -ٗ]
فػىهيوى كىاًفره ، أًلىنَّوي دلٍى يىٍشهىٍد بًأىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اللًَّو  ًدنىا ميوسىى ا٠تًٍٍضرى ا٠ٍتيريكجى عىٍن شىرًيعىًة سىيّْ 

ا نػىهىى . كىمىٍعٌتى شىهىادىةي ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو : تىٍصًديقيوي ًفٍيمىا أىٍخبػىرى ، كىطىاعىتيوي ًفٍيمىا أىمىرى ، كىاٍجًتنىاًب مى 
لًيلي قػىٍوليوي عىٍنوي كىزىجىرى ، كىأىٍف الى يػي  كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا  :ٍعبىدى اللَّوي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى . كىالدَّ
فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا  :[، كىقػىٍولًًو ٕ]اٟتٍىٍشر:  نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا 
نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تىً   [. [.ٓٔ]النّْسىاء:   ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمناشىجىرى بػىيػٍ

 

كىذا الناقض يتضمن إنكاران لنصوص الكتاب كالسنة اليت تبُت عمـو الرسالة اليت أرسل ّٔا 
ٍلنىاؾى ًإالَّ نيب األمة  كىافَّةن لًلنَّاًس بىًشَتنا   ، فقد أرسلو ا للناس كافة، قاؿ تعاذل : }كىمىا أىٍرسى

 [ِٖكىنىًذيرنا{]سػىػبىإ: 
: )).. كىكىافى النَّيًبُّ يػيبػٍعىثي ًإذلى قػىٍوًمًو خىاصَّةن كىبيًعٍثتي ًإذلى النَّاًس عىامَّةن(( ركاه كقاؿ النيب 
 البخارم.
: "كا لو كاف موسى حيا بُت أظهركم ما حل لو إال أف يتبعٍت" أخرجو أٛتد كقاؿ 

 غَته.ك 

كثبت باألحاديث الصحيحة: أف ا١تسيح عيسى ابن مرصل: إذا نزؿ من السماء، فإنو يكوف 
 .متبعان لشريعة النيب 
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 ىل الخضر ولي أم نبي؟

[ ، أم: ِٖكقد استدؿ العلماء على أنو نيب بقولو: }كىمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم{ ]الكهف:
أف ا تبارؾ كتعاذل قاؿ: }كىعىلٍَّمنىاهي ًمٍن لىدينَّا ليس رل دخل يف الذم فعلت، كيؤكد أنو نيب 

 [ ، كا تبارؾ كتعاذل ال يؤيت ىذا العلم إال لنيب.ًٓٔعٍلمنا{ ]الكهف:

أما كونو دل يرسل إذل قـو فهذا ىو الغالب على األنبياء، كلذلك فإف من الفركؽ اليت 
النبوة لذاتو كلكن ال تناط بو رسالة، يذكرىا العلماء بُت الرسوؿ كالنيب: أف النيب قد يشرؼ ب

فكثَت من األنبياء دل يبلغوا رسالة تذكر، لكنهم شرفوا ّٔذا ا١تنصب بأف صاركا أنبياء، ٓتبلؼ 
.  الرسوؿ؛ فإنو ال بد أف يرسل إذل قـو

دل ٯتت إذل اْلف كىذا من جهلو يف دين ا كىو من  كبعض اٞتهلة يظن أف ا٠تضر 
، كلو كاف دعة، فلو كاف ا٠تضر موجودان ١تا كسعو إال أف يتبع النيب خرافات الصوفية كا١تبت

موجودان لسعى يف قتاؿ طواغيت العرب كالعجم الذين بٌدلوا شرع رب العا١تُت قاؿ ابن كثَت يف 
: "كىكىافى كيلَّمىا مىرَّ بًأيمَّةو قػىهىرىىيٍم كىغىلىبػىهيٍم تفسَت سورة الكهف اليت جاء فيها ذكر ا٠تضر 

، كىأىٍمًتعىتػىهيٍم عىاىيٍم ًإذلى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، فىًإٍف أىطىاعيوهي كىًإالَّ أىذى٢تَّيٍم كىأىٍرغىمى آنىافػىهيٍم، كىاٍستىبىاحى أىٍموىا٢تىيمٍ كىدى 
ٍقًليًم اٍلميتىاًخًم ٢تىي  ـى ًمٍن كيلّْ أيمَّةو مىا يىٍستىًعُتي بًًو مىعى جيييوًشًو عىلىى أىٍىًل اإٍلً ٍم. كىذيًكرى يًف كىاٍستىٍخدى
اٍلمىشىارًؽى  أىٍخبىاًر بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي عىاشى أىٍلفنا كىًستًَّمائىًة سىنىةو ٬تىيوبي اأٍلىٍرضى طيو٢تىىا كىاٍلعىٍرضى حىىتَّ بػىلىغى 

."..  كىاٍلمىغىاًربى

 :األدلة من الكتاب والسنة على أن الخضر قد مات اأم

 [. ّْشىرو ًمٍن قػىٍبًلكى ا٠ٍتيٍلدى أىفىًإيٍن ًمتَّ فػىهيمي ا٠تٍىاًلديكفى{ ]األنبياء:قاؿ تعاذل:}كىمىا جىعىٍلنىا لًبى 

 .ا٠تلد كىذه اْلية صر٭تة بأف ا دل ٬تعل لبشر قبل النيب 

ًذًه؟ فىًإفَّ عىلىى رىٍأًس مئة  كقد جاء أيضان عن اٍبنى عيمىرى أف النيب  لىتىكيٍم ىى : )رىأىيٍػتيٍم لىيػٍ قىاؿى
  يػىبػٍقىى ًمنػٍهىا ٦تٍَّن ىيوى عىلىى ظهر األرض أحده( ركاه ابن حباف كغَته بسند صحيح.سىنىةو الى 



 
 

458 

" حىت ما يبقى ألحد من ا١تتكلمُت إطبلؽ رأيو  مث أكد كما ثبت عند مسلم بلفظة "اليـو
: قىاؿى رىسيوؿي اً  يت ًمائىةي الى تىأٍ : »كتكلمو بغَت علم على ا كرسولو، فعىٍن أىِّب سىًعيدو، قىاؿى

 «.سىنىةو، كىعىلىى اأٍلىٍرًض نػىٍفسه مىنػٍفيوسىةه اٍليػىٍوـى 

ٍعتي النَّيبَّ  يػىقيوؿي قػىٍبلى أىٍف ٯتىيوتى ًبشىٍهرو:  كأقسم بأِّب ىو كأمي كما يف ركاية جىابر قاؿ: ٝتًى
ًو مىا عىلىى اأٍلىٍرًض ًمٍن نػىٍفسو مىنػٍفيوسىةو تىٍسأىليوشل عىًن السَّاعىًة؟ كىًإ٪تَّىا ًعٍلميهىا ًعٍندى اللًَّو كىأيٍقًسمي بًاللَّ »

 رىكىاهي ميٍسًلمه « . يىٍأيت عىلىيػٍهىا ًمائىةي سىنىةو كىًىيى حىيَّةه يػىٍومىًئذو 

ا عىٍبدان  مع ا٠تضر  كقد ذكر تعاذل قصة موسى  يف سورة الكهف فقاؿ: ))فػىوىجىدى
نىاهي رىٍٛتىةن ًمٍن ًعنًدنىا كى  قىاؿى لىوي ميوسىى ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىف  ،عىلٍَّمنىاهي ًمن لَّدينَّا ًعٍلمان مٍّْن ًعبىاًدنىا آتػىيػٍ

ٍط بًًو  ،قىاؿى ًإنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىرٍبان  ،تػيعىلّْمىًن ٦تَّا عيلٍّْمتى ريٍشدان  كىكىٍيفى تىٍصربي عىلىى مىا دلٍى ٖتًي
قىاؿى فىًإًف اتػَّبػىٍعتىًٍت فىبلى تىٍسأىٍلًٍت عىن ، اًبران كىالى أىٍعًصي لىكى أىٍمران قىاؿى سىتىًجديشل ًإف شىاء اللَّوي صى ، خيرٍبان 

فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا رىًكبىا يف السًَّفينىًة خىرىقػىهىا قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغرًؽى ، شىٍيءو حىىتَّ أيٍحًدثى لىكى ًمٍنوي ذًٍكران 
قىاؿى الى تػيؤىاًخٍذشل ٔتىا ، قىاؿى أىدلٍى أىقيٍل إًنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعيى صىرٍبان  ،ان أىٍىلىهىا لىقىٍد ًجٍئتى شىٍيئان ًإٍمر 

مان فػىقىتػىلىوي قىاؿى أىقػىتػىٍلتى نػىٍفسان زىًكيَّةن  ،نىًسيتي كىالى تػيٍرًىٍقًٍت ًمٍن أىٍمرًم عيٍسران  فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا لىًقيىا غيبلى
قىاؿى ًإف سىأىٍلتيكى  ،قىاؿى أىدلٍى أىقيل لَّكى ًإنَّكى لىن تىٍستىًطيعى مىًعي صىرٍبان  ،تى شىٍيئان نٍُّكران بًغىٍَتً نػىٍفسو لَّقىٍد ًجئٍ 

فىانطىلىقىا حىىتَّ ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو  ،عىن شىٍيءو بػىٍعدىىىا فىبلى تيصىاًحٍبًٍت قىٍد بػىلىٍغتى ًمن لَّديشلّْ عيٍذران 
اران ييرًيدي أىٍف يىنقىضَّ فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍو ًشٍئتى اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا  ا ًفيهىا ًجدى فىأىبػىٍوا أىف ييضىيػّْفيو٫تيىا فػىوىجىدى
ٗتَّىٍذتى عىلىٍيًو أىٍجران  ا ًفرىاؽي بػىٍيًٍت كىبػىٍيًنكى سىأينػىبّْئيكى بًتىٍأًكيًل مىا دلٍى تىٍستىًطع عَّلىٍيًو صىرٍبان  ،الى أىمَّا ، قىاؿى ىىذى

ينىةي فىكىانىٍت ًلمىسىاًكُتى يػىٍعمىليوفى يًف اٍلبىٍحًر فىأىرىدتُّ أىٍف أىًعيبػىهىا كىكىافى كىرىاءىيم مًَّلكه يىٍأخيذي كيلَّ السَّفً 
ـي فىكىافى أىبػىوىاهي ميٍؤًمنػىٍُتً فىخىًشينىا أىف يػيٍرًىقىهيمىا طيٍغيىانان كىكيٍفران  ،سىًفينىةو غىٍصبان  أىف فىأىرىٍدنىا  ،كىأىمَّا اٍلغيبلى

ًدينىًة كىكىافى  ،يػيٍبًد٢تىيمىا رىبػُّهيمىا خىٍَتان مٍّْنوي زىكىاةن كىأىقٍػرىبى ريٍٛتان  مىٍُتً يىًتيمىٍُتً يًف اٍلمى اري فىكىافى لًغيبلى كىأىمَّا اٞتًٍدى
ليغىا أىشيد٫َّتيىا كىيىسٍ  تىٍخرًجىا كىنزى٫تيىا رىٍٛتىةن مّْن رَّبّْكى ٖتىٍتىوي كىنزه ٢تَّيمىا كىكىافى أىبيو٫تيىا صىاًٟتان فىأىرىادى رىبُّكى أىٍف يػىبػٍ
 [.ِٖ – ٓٔكىمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم ذىًلكى تىٍأًكيلي مىا دلىٍ تىٍسًطع عَّلىٍيًو صىرٍبان(( ]الكهف:
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ٌد َرُسوُل اللَّوِ   َمْعَنى َشَهاَدُة ُمَحمَّ

ٍد بًأىفَّ ٤تيىمَّدان  يعىًة سىيًّْدنىا ٤تيىمَّدو كمىٍن اٍعتػىقىدى أىفَّ بػىٍعضى النَّاًس يىسىعيوي ا٠ٍتيريكجي عىٍن شىرً  دلٍى يىٍشهى
 رىسيوؿي اللًَّو. كالشهادة: أم اإلقرار، أم: أقر بقليب معًتفان كبلساشل ناطقان كّتوارحي عامبلن،

، كىطىاعىتيوي ًفٍيمىا أىمى  ، كىاٍجًتنىاًب مىا نػىهىى كىمىٍعٌتى شىهىادىةي ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو: تىٍصًديقيوي ًفٍيمىا أىٍخبػىرى رى
لًيلي قػىٍوليوي  ، كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اللَّوي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى. كىالدَّ كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا  :عىٍنوي كىزىجىرى

 [، ٕ]اٟتٍىٍشر:  نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا 

ديكا يًف فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حى  :كىقػىٍولًًو  نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى ىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 [.ٓٔ]النّْسىاء:   أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمنا

 

إالَّ بًاتػّْبىاًع  أىمَّا بػىٍعدي: فىًإنَّوي الى سىعىادىةى لًٍلًعبىاًد، كىالى ٧تىىاةى يف اٍلمىعىادً  : "قاؿ ابن تيمية رٛتو ا
اًلًدينى ًفيهىا كىذىلً  كى رىسيولًًو. }كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

ا فً  يهىا كىلىوي عىذىابه اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي{ }كىمىٍن يػىٍعً  اللَّوى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي نىارنا خىاًلدن
، كىميٍستػىقىرُّ النَّجىاًة الًَّذم عىٍنوي  الى ٖتىيوري. ميًهُته{ فىطىاعىةي اللًَّو كىرىسيولًًو قيٍطبي السَّعىادىًة الَّيًت عىلىٍيًو تىديكري

: }كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً   ٍنسى إالَّ لًيػىٍعبيديكًف{ . فىًإفَّ اللَّوى خىلىقى ا٠تٍىٍلقى لًًعبىادىتًًو كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

لًَّو؛ كىًإ٪تَّىا تػىعىبَّدىىيٍم ًبطىاعىًتًو كىطىاعىًة رىسيولًًو فىبلى ًعبىادىةى إالَّ مىا ىيوى كىاًجبه أىٍك ميٍستىحىبّّ يف ًديًن ال
ا قىاؿى  ًبيًلًو. كى٢ًتىذى ؿه عىٍن سى لىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ{ }مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عى  كىمىا ًسوىل ذىًلكى فىضىبلى

 .." أىٍخرىجىاهي يف الصًَّحيحىٍُتً 

ًؿ، كىالنَّجىاةي ًمٍن  فىًبميحىمًَّد  ٯتىاًف، كىالرٍّْبحي ًمٍن ا٠ٍتيٍسرىاًف كىا٢ٍتيدىل ًمٍن الضَّبلى ى اٍلكىٍفري ًمٍن اإٍلً تػىبػىُتَّ
اًد، كىأىٍىلي اٞتٍىنًَّة ًمٍن أىٍىًل النَّاًر، كىاٍلميتػَّقيوفى ًمٍن اٍلفيجَّاًر اٍلوىبىاًؿ، كىاٍلغىيُّ ًمٍن الرَّشىاًد، كىالزٍَّيغي ًمٍن ال سَّدى

اًء كىالصَّاًٟتًُتى ًمٍن سى  يًقُتى كىالشُّهىدى ًبيًل مىٍن أىنٍػعىمى اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن النًَّبيُّْتى كىالصّْدّْ ًبيًل كىًإيثىاري سى
.   اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىالضَّالُّْتى
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ا إذىا فى  اتى فىالنػُّفيوسي أىٍحوىجي إذلى مىٍعرًفىًة مىا جىاءى بًًو كىاتػّْبىاًعًو ًمنػٍهىا إذلى الطَّعىاـً كىالشَّرىاًب فىًإفَّ ىىذى
. فىحىقَّ عىلىى كيلّْ أىحىدو بىٍذؿي جيٍهًدًه  نٍػيىا. كىذىاؾى إذىا فىاتى حىصىلى اٍلعىذىابي حىصىلى اٍلمىٍوتي يف الدُّ

اًب اأٍلىلًيًم كىالسَّعىادىًة يًف  ًتًو يف مىٍعرًفىًة مىا جىاءى بًًو كىطىاعىًتًو إذٍ كىاٍسًتطىاعى  اًة ًمٍن اٍلعىذى ا طىرًيقي النَّجى ىىذى
نيورى  مىا أىفَّ دىاًر النًَّعيًم. كىالطَّرًيقي إذلى ذىًلكى الرّْكىايىةي كىالنػٍَّقلي. إٍذ الى يىٍكًفي ًمٍن ذىًلكى ٣تيىرَّدي اٍلعىٍقًل. بىٍل كى 

امىوي فىكىذىًلكى نيوري اٍلعىٍقًل الى يػىٍهتىًدم إالَّ إذىا طىلىعىٍت عىلىٍيوً  مشىٍسي  اٍلعىٍُتً الى يػيرىل إالَّ مىعى ظيهيوًر نيورو قيدَّ
. كىكىافى مىٍعرًفىةي مىا أىمىرى  ـً ٍسبلى يًن ًمٍن أىٍعظىًم فػىرىاًئًض اإٍلً اللَّوي بًًو رىسيولىوي  الرّْسىالىًة. فىًلهىذىا كىافى تػىٍبلًيغي الدّْ

ا بًاٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة، كىًًّٔمىا أىَتىَّ عىلى  . كىاىللَّوي سيٍبحىانىوي بػىعىثى ٤تيىمَّدن يًع اأٍلىنىاـً ى أيمًَّتًو كىاًجبنا عىلىى ٚتًى
  [.ْص ُ. " ]مج الفتاكل: جاٍلًمنَّةى.

 

( ألنو ىو ىذا اٟتكمة من إرساؿ ال كىمىا رسل أف يطاع قاؿ ا عز كجل:)طىاعىتيوي ًفيمىا أىمىرى
 [، ٕ]اٟتٍىٍشر:  آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا 

( أم: طىاعىتيوي بكل ما أمر بو،    )طىاعىتيوي ًفيمىا أىمىرى

 كأقسم جل كعبل بنفسو أهنم ال يؤمنوف حىت ٭تققوا ثبلثة شركط: 
فيما كقع بينهم من نزاع يف حياتو، كيتحاكموا إذل سنتك بعد  أف ٭تكموا الرسوؿ  -ُ 
 ٦تاتو.،
 أف ال ٬تدكا يف أنفسهم حرجان أم: ضيقا أك شكا ٦تا قضى بو.  -ِ
 أف يسلموا تسليمان، أم: ينقادكا ٟتكمو انقيادان تامان من غَت معارضة. -ّ

ديكا يًف فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْمي فقاؿ تعاذل : نػىهيٍم مثيَّ الى ٬تًى وؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 [.ٓٔ]النّْسىاء:   أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمنا
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( بو من الغيب،  )كىتىٍصًديقيوي( أم نسبتو إذل الصدؽ )ًفيمىا أىٍخبػىرى

(، أم: ( يعٍت ترؾ )مىا عىٍنوي نػىهىى كىزىجىرى ، هني ٖترٯتو أك هني    )كىاٍجًتنىابي كٌل مىا عىٍنوي نػىهىى كىزىجىرى
 كراىة. 

  .[ٕقاؿ ا تعاذل: }كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا{ ]اٟتشر: 

ٍيتيكيٍم عى  ": كقاؿ  ٍن شىٍيء فدىعيوه ". فىًإذىا أىمىٍرتيكيٍم ًبشىٍيءو فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىًإذىا نػىهى
 رىكىاهي ميسلم

 

)كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى( ىذه قاعدة عامة كىي الشرط الثاشل من شرطي صحة 
العبادة، فالعبادة ال تصح إال باإلخبلص كا١تتابعة )كىأىٍف الى يػيٍعبىدى اي ًإالَّ ٔتىا شىرىعى( ال بالبدع كال 

 «.من عىًملى عىمىبلن ليس عليو أمرنا فهو رده : » باألىواء، كلذلك قاؿ
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 ِٓ ٔٛالض ال إٌٗ إال اهلل إٌبلض اٌعبشش

ـً ، الى يػىتػىعىلَّميوي كىالى يػىٍعمىلي بًوً  -َُ] ٍعرىاضي عىٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى لًيلي قػىٍوليوي  اإٍلً كىمىٍن    :، كىالدَّ
 [.[.ِِ]السٍَّجدىة:   مثيَّ أىٍعرىضى عىنػٍهىا ًإنَّا ًمنى اٍلميٍجرًًمُتى ميٍنتىًقميوفى أىٍظلىمي ٦تٍَّن ذيكّْرى بًآيىاًت رىبًّْو 

كىذا ما يسميو العلماء "كفر اإلعراض" كىو كما عٌرفو ابن القيم يف "مدارج السالكُت": 
ٍعرىاًض: فىأىٍف يػيٍعًرضى ًبسىٍمًعًو كىقػىٍلًبًو عىًن الرَّسيوًؿ، الى  قيوي كىالى ييكىذّْبيوي، كىالى يػيوىالًيًو " كىأىمَّا كيٍفري اإٍلً  ييصىدّْ

: كىاللًَّو أىقيوؿي كىالى يػيعىاًديًو، كىالى ييٍصًغي ًإذلى مىا جىاءى بًًو اٍلبىتَّةى، كىمىا قىاؿى أىحىدي بىًٍت عىٍبًد يىالًيلى لًلنَّيًبّْ 
ًلمىةن، ًإٍف كيٍنتى صىاًدقنا، فىأىٍنتى أىجىلُّ يًف عىٍيًٍت مً  ، كىًإٍف كيٍنتى كىاًذبنا، فىأىٍنتى لىكى كى ٍن أىٍف أىريدَّ عىلىٍيكى

."  أىٍحقىري ًمٍن أىٍف أيكىلّْمىكى

فيعرض عن تعلم أصل ىذا الدين، الذم يدخل بو اإلنساف يف اإلسبلـ، ال بًتؾ 
الواجبات كا١تستحبات، فبل يبارل ٔتا ترؾ من ا١تأمورات، أك ما اقًتؼ من ارمات، ك ال ٔتا 

 [.ّن أحكاـ، قاؿ تعاذل: }كىالًَّذينى كىفىريكا عىمَّا أيٍنًذريكا ميٍعًرضيوفى{ ]األحقاؼ: ٬تهل م

 
قاؿ ابن القيم رٛتو ا: " كىقىاؿى سيٍبحىانىوي: ))كىمىٍن يػىٍعشي عىٍن ذًٍكًر الرٍَّٛتىًن نػيقىيٍّْض لىوي شىٍيطىاننا 

[ ّٕ- ّٔالسًَّبيًل كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى((]الزخرؼ: فػىهيوى لىوي قىرًينه، كىًإنػَّهيٍم لىيىصيدُّكنػىهيٍم عىنً 
فىأٍخرب سيٍبحىانىوي أف من ابتبله بقرينو من الشَّيىاًطُت كضبللو بًًو ًإ٪تَّىا كىافى ًبسىبىب إعراضو كعشوه 

ا اإلعراض أف قيض لىوي شىٍيطىانا يقارنو فيصده  عىن ذكره الًَّذم انزلو على رىسيولو فىكىافى عيقيوبىة ىىذى
عىن سىًبيل ربو كىطىرًيق فبلحو كىىيوى ٭ٍتسب انو مهتد حىىتَّ ًإذا كاّف ربو يػىٍوـ اٍلًقيىامىة مىعى قرينو كعاين 
كو كإفبلسو قىاؿى يىا لىٍيت بيٍت كىبػىٍينك بعد ا١تشرقُت فبئس القرين ككل من اٍعًرض عىن  ىىبلى

ا يػىٍوـ اٍلًقيىامىة فىًإف قيل فػىهىل ٢تىذىا عذر االىتداء بًاٍلوىٍحي الًَّذم ىيوى ذكر ا فىبلى   بيد أف يػىقيوؿ ىىذى
: ))كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى(( قيل الى  لىة ًإذا كىافى ٭ٍتسب انو على ىدل كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى يف ضىبلى

م جىاءى بًًو الرَّسيوؿ عذر ٢تىذىا كأمثالو من الضبلؿ الَّذين منشأ ضبل٢تم اإلعراض عىن اٍلوىٍحي الَّذً 
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كىلىو ظن انو مهتد فىًإنَّوي مفرط بإعراضو عىن اتػّْبىاع دىاًعي ا٢ٍتدل فىًإذا ضل فىًإ٪تَّىا أتى من تفريطو 
ؼ من كىافى ضبللو لعدـ بػيليوغ الرسىالىة كعجزه عىن اٍلويصيوؿ اليها فىذىاؾ لىوي  ا ًٓتًبلى كإعراضو كىىىذى

ًإ٪تَّىا يتػىنىاكىؿ األكؿ كأما الثَّاشل فىًإف ا الى يعذب أحدا ًإالَّ بعد حكم آخر كالوعيد يًف اٍلقيٍرآف 
: ))كىمىا كينَّا معذبُت حىىتَّ نبعث رىسيوال((]اإلسراء: [." ًُٓإقىامىة اٍٟتجَّة عىلىٍيًو كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

 [.ْْص ُ]مفتاح دار السعادة: ج

 

 ر ليتضح لك فهم كفر اإلعراض:ام الكفر األكبسوىنا يتسنى أن نذكر لك أخي أق

 ":ّْٔص ُقاؿ ابن القيم رٛتو ا يف "مدارج السالكُت: ج

 " َوَأمَّا اْلُكْفُر اأْلَْكبَ ُر، َفَخْمَسُة أَنْ َواٍع: 

 ُكْفُر َتْكِذيٍب،  -1
 وَُكْفُر اْسِتْكَباٍر َوِإبَاٍء َمَع التَّْصِديِق،  -2
 وَُكْفُر ِإْعَراٍض،  -3
4-  ،  وَُكْفُر َشكٍّ
 نَِفاٍق. وَُكْفرُ  -5

ا اٍلًقٍسمي قىًليله يف اٍلكيفَّاًر، .. قىاؿى اللَّوي فََأمَّا ُكْفُر التَّْكِذيِب:  فػىهيوى اٍعًتقىادي كىًذًب الرُّسيًل، كىىىذى
-[ ..ُْتػىعىاذلى عىٍن ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمًو }كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كىعيليوِّا{ ]النمل: 

كيدخل فيو الناقض الثالث، كيدخل فيو:من اهتم أمنا عائشة رضي ا عنها بالزنا كالفاحشة، 
أك يقوؿ بفسقهم كلهم كالرافضة ا١تبلعُت، كيدخل فيو أيضان: من ينكر  أك يكفر الصحابة 

كجود اٞتن، أك أمران معلـو من الدين بالضركرة أك أصبلن من أصوؿ اإلسبلـ أك ركنان من 
 -أركانو.

 



 
 

464 

بَاِء َوااِلْسِتْكَباِر: ، فىًإنَّوي دلٍى ٬تىٍحىٍد أىٍمرى اللًَّو كىالى قىابػىلىوي  َوَأمَّا ُكْفُر اإْلِ فػىنىٍحوي كيٍفًر إًٍبًليسى
ا كيٍفري مىٍن عىرىؼى ًصٍدؽى الرَّسيوًؿ، كىأى  بىاًء كىااًلٍسًتٍكبىاًر، كىًمٍن ىىذى ٍنكىاًر، كىًإ٪تَّىا تػىلىقَّاهي بًاإٍلً نَّوي جىاءى بًاإٍلً
اًء الرُّسي  ًل، كىمىا بًاٟتٍىقّْ ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو، كىدلٍى يػىنػٍقىٍد لىوي ًإبىاءن كىاٍسًتٍكبىارنا، كىىيوى اٍلغىاًلبي عىلىى كيٍفًر أىٍعدى

ًبديكفى{ ]ا١تؤمنوف: حىكىى اللَّوي تػىعىاذلى عىٍن ًفٍرعىٍوفى كىقػىٍوًمًو }أىنػيٍؤًمني لًبىشىرىٍيًن ًمٍثًلنىا كىقػىٍوميهيمىا لىنىا عىا
ْٕ..] 

ْعَراضِ   ..]ذكر سابقان[.. َوَأمَّا ُكْفُر اإْلِ

: كِّ بيوي، بىٍل يىشيكُّ يف أىٍمرًًه، كىىىذىا الى يىٍستىًمرُّ  َوَأمَّا ُكْفُر الشَّ فىًإنَّوي الى ٬تىًٍزـي ًبًصٍدًقًو كىالى ييكىذّْ
ٍعرىاضى عى  ٚتيٍلىةن، فىبلى يىٍسمىعيهىا كىالى  ًن النَّظىًر يف آيىاًت ًصٍدًؽ الرَّسيوًؿ شىكُّوي ًإالَّ ًإذىا أىٍلزىـى نػىٍفسىوي اإٍلً

، أًلىنػَّهىا  ميٍستػىٍلزًمىةه يػىٍلتىًفتي ًإلىيػٍهىا، كىأىمَّا مىعى اٍلًتفىاتًًو ًإلىيػٍهىا، كىنىظىرًًه ًفيهىا فىًإنَّوي الى يػىبػٍقىى مىعىوي شىكّّ
لىًة الشٍَّمًس عىلىى النػَّهىاًر.لًلصٍّْدًؽ، كىالى ًسيَّمىا ٔتىٍجميوعً  لىتػىهىا عىلىى الصٍّْدًؽ كىدىالى  هىا، فىًإفَّ دىالى

من يشك يف البعث كالنشور، أك يشك يف كفر اليهود كالنصارل، أك  ويدخل فيو: -
يشك بوجود ا تعاذل، أك يشك بوجود اٞتنة كالنار، كما شابو ذلك من ا١تعلـو من الدين 

 -بالضركرة
َفاِق:َوَأمَّا ُكفْ  ٯتىافى، كىيػىٍنطىًومى بًقىٍلًبًو عىلىى التٍَّكًذيًب،.. ُر الن ِّ  فػىهيوى أىٍف ييٍظًهرى بًًلسىانًًو اإٍلً

كىلىٍو عىًملى بًًو،  الناقض ا٠تامس مىٍن أىبٍػغىضى شىٍيئان ٦تَّا جىاءى بًًو الرَّسيوؿي  ويدخل فيو: -
ـً أىٍك ثػىوىابًًو أىٍك ًعًقابًًو، كمن كيدخل فيو أيضان: الناقض السادس االٍستػىٍهزىاء ًبشى  يءو ًمٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى

أك الدين أك يستهزئ با١تبلئكة كأف يسب ملك ا١توت، أك يستهزئ  يسب ا أك الرسوؿ 
بأحد األنبياء، أك يستهزئ بشيء ٦تا ثبت يف القرآف أك السنة، كمن يستهزئ بالصبلة أك 

 فرؽ يف تكفَت من فعل ذلك سواء كاف جادا أك مازحان اللحية كالثوب كالسواؾ، ك٨توىا، كال
يكرىه إكراىان حقيقيان 

 []بتصرؼ[.-العبان أك كاف غاضبان إال ا١ت
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اءي اٍلعيضىاؿي اٍلبىاًطني، الًَّذم يىكيوفي  : فىالدَّ ، فىًإنَّوي  "كىأىمَّا النػّْفىاؽي ٍتىًلئنا ًمٍنوي، كىىيوى الى يىٍشعيري الرَّجيلي ٦تي
 أىٍمره خىًفيّّ عىلىى النَّاًس، كىكىًثَتنا مىا ٮتىٍفىى عىلىى مىٍن تػىلىبَّسى بًًو، فػىيػىٍزعيمي أىنَّوي ميٍصًلحه كىىيوى ميٍفًسده.

. ، كىأىٍصغىري  كىىيوى نػىٍوعىاًف: أىٍكبػىري

ليودى يف النَّاًر يف دىرًٍكهىا اأٍلىٍسفىًل، كىىيوى أىٍف ييٍظًهرى لًٍلميٍسًلًمُتى ًإٯتىانىوي بًاللًَّو فىاأٍلىٍكبػىري ييوًجبي ا٠ٍتي 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر، كىىيوى يًف اٍلبىاًطًن ميٍنسىًلخه ًمٍن ذىًلكى كيلًّْو ميكىذّْبه بً  ًئكى ًو، الى يػيٍؤًمني كىمىبلى

ـو أىنٍػزىلىوي عىلىى بىشىرو جىعىلىوى رىسيوالن لًلنَّاًس، يػىٍهًديًهٍم بًًإٍذنًًو، كىيػيٍنًذريىيٍم بىٍأسىوي بًأىفَّ ال ، لَّوى تىكىلَّمى ًبكىبلى
 كىٮتيىوّْفػيهيٍم ًعقىابىوي.

جىلَّى لًًعبىاًدًه كىقىٍد ىىتىكى اللَّوي سيٍبحىانىوي أىٍستىارى اٍلمينىاًفًقُتى، كىكىشىفى أىٍسرىارىىيٍم يف اٍلقيٍرآًف، كى 
ثىةى يف أىكًَّؿ سيورىةً   اٍلبػىقىرىًة: أيميورىىيٍم، لًيىكيونيوا ًمنػٍهىا كىًمٍن أىٍىًلهىا عىلىى حىذىرو، كىذىكىرى طىوىاًئفى اٍلعىادلًى الثَّبلى

، كى  ، كىاٍلمينىاًفًقُتى، فىذىكىرى يًف اٍلميٍؤًمًنُتى أىٍربىعى آيىاتو يًف اٍلكيفَّاًر آيػىتػىٍُتً، كىيًف اٍلميٍؤًمًنُتى، كىاٍلكيفَّارى
نىًتًهٍم عىلىى اإٍلًٍسبلى  ًة ًفتػٍ ًء ًًٍّٔم، كىًشدَّ ثٍػرىهًتًٍم كىعيميوـً ااًلبًٍتبلى ثى عىٍشرىةى آيىةن، ًلكى ـً كىأىٍىًلًو، اٍلمينىاًفًقُتى ثىبلى

ـً ًًٍّٔم شىًديدىةه ًجدِّا، أًلىنػَّهيٍم مىٍنسيوبيوفي  ٍسبلى تًًو، كىىيٍم أىٍعدىاؤيهي يًف فىًإفَّ بىًليَّةى اإٍلً ًإلىٍيًو، كىًإذلى نيٍصرىتًًو كىميوىاالى
حه، كىىيوى غىايىةي اٞتٍىهٍ  اكىتىوي يف كيلّْ قىالىبو يىظينُّ اٞتٍىاًىلي أىنَّوي ًعٍلمه كىًإٍصبلى ًل اٟتٍىًقيقىًة، ٮتيٍرًجيوفى عىدى

ٍفسىاًد.  كىاإٍلً

ـً قى  ٍد ىىدىميوهي؟ ! كىكىٍم ًمٍن ًحٍصنو لىوي قىٍد قػىلىعيوا أىسىاسىوي كىخىرَّبيوهي؟ ! فىًللًَّو كىٍم ًمٍن مىٍعًقلو ًلئٍلًٍسبلى
شُّبىًو كىكىٍم ًمٍن ًعٍلمو لىوي قىٍد طىمىسيوهي؟ ! كىكىٍم ًمٍن ًلوىاءو لىوي مىٍرفيوعو قىٍد كىضىعيوهي؟ ! كىكىٍم ضىرىبيوا ٔتىعىاًكًؿ ال

 كىٍم عىمٍَّوا عيييوفى مىوىارًًدًه بًآرىاًئًهٍم لًيىٍدًفنيوىىا كىيػىٍقطىعيوىىا؟ ! .يف أيصيوًؿ ًغرىاًسًو لًيػىٍقلىعيوىىا؟ ! كى 
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ـي كىأىٍىليوي ًمنػٍهيٍم يف ٤ًتٍنىةو كىبىًليَّةو، كىالى يػىزىاؿي يىٍطريقيوي ًمٍن شيبىًهًهٍم سىرًيَّةه بػى  ٍعدى سىرًيَّةو، فىبلى يػىزىاؿي اإٍلًٍسبلى
[ ُِميٍصًلحيوفى }أىالى ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن الى يىٍشعيريكفى{ ]البقرة:  كىيػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم ًبذىًلكى 

 [ .ٖ، }ييرًيديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى اللًَّو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىاللَّوي ميًتمُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى{ ]الصف: 

نػىهيٍم اتػَّفىقيوا عىلىى ميفىارىقىًة اٍلوىٍحًي، فػىهي  اًء بًًو ٣تيٍتىًمعيوفى }فػىتػىقىطَّعيوا أىٍمرىىيٍم بػىيػٍ ٍم عىلىى تػىٍرًؾ ااًلٍىًتدى
ٍيًهٍم فىرًحيوفى{ ]ا١تؤمنوف:  [ ، }ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإذلى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ ّٓزيبػيرنا كيلُّ ًحٍزبو ٔتىا لىدى

ا اٍلقيٍرآفى مىٍهجيورنا{ ]الفرقاف: [ كىأًلىٍجًل ذىًلكى }اٗتَّىذي ُُِغيريكرنا{ ]األنعاـ:   [ .َّكا ىىذى

ٯتىاًف يف قػيليؤًًٍّم فػىلىٍيسيوا يػىٍعرًفيونػىهىا، كىدىثػىرىٍت مىعىاًىديهي ًعٍندىىيٍم فػىلىٍيسيوا  دىرىسىٍت مىعىادًلي اإٍلً
بُّونػى   هىا، كىكىسىفىٍت مشىٍسيوي ًعٍندى اٍجًتمىاعً يػىٍعميريكنػىهىا، كىأىفػىلىٍت كىوىاًكبيوي النػَّيػّْرىةي ًمٍن قػيليؤًًٍّم فػىلىٍيسيوا ٭تًي

دلٍى ظيلىًم آرىائًًهٍم كىأىٍفكىارًًىٍم فػىلىٍيسيوا يػيٍبًصريكنػىهىا، دلٍى يػىٍقبػىليوا ىيدىل اللًَّو الًَّذم أىٍرسىلى بًًو رىسيولىوي، كى 
ٍعرىاًض عىٍنوي ًإذلى آرىائًًهٍم كى  أىٍفكىارًًىٍم بىٍأسنا، خىلىعيوا نيصيوصى اٍلوىٍحًي عىٍن يػىٍرفػىعيوا بًًو رىٍأسنا، كىدلٍى يػىرىٍكا بًاإٍلً

ًت اٍلبىاًطلىةى، فى  يىًة اٍليىًقًُت، كىشىنُّوا عىلىيػٍهىا غىارىاًت التٍَّأًكيبلى بلى يػىزىاؿي سىٍلطىنىًة اٟتٍىًقيقىًة، كىعىزىليوىىا عىٍن ًكالى
، فػىقىابػىليوىىا بًغىٍَتً ٮتىٍريجي عىلىيػٍهىا ًمنػٍهيٍم كىًمُته بػىٍعدى كىًمُتو، نػىزىلىٍت عى  لىٍيًهٍم نػيزيكؿى الضٍَّيًف عىلىى أىقٍػوىاـو لًئىاـو

، كىتػىلىقٍَّوىىا ًمٍن بىًعيدو، كىلىًكٍن بًالدٍَّفًع يف الصُّديكًر ًمنػٍهىا  كىاأٍلىٍعجىاًز، مىا يػىٍنبىًغي ٢تىىا ًمنى اٍلقىبيوًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً
نىا ًمٍن عيبيو  ٍفًعهىا أىٍصنىاؼى كىقىاليوا: مىا لىكى ًعٍندى ًبيًل ااًلٍجًتيىاًز، أىعىدُّكا ًلدى رو كىًإٍف كىافى الى بيدَّ فػىعىلىى سى

ًتًهٍم: مىا لىنىا كىًلظىوىاًىرى لىٍفًظيَّةو الى تيًفيدينىا ًد كىضيريكبى اٍلقىوىاًنًُت، كىقىاليوا لىمَّا حىلٍَّت ًبسىاحى ٍيئنا ًمنى  اٍلعيدى شى
اليوا: حىٍسبػينىا مىا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو خىلىفىنىا ًمنى اٍلميتىأىخّْرًينى، فىًإنػَّهيٍم أىٍعلىمي ًّٔىا ًمنى اٍليىًقًُت، كىعىوىامُّهيٍم قى 

اجىةي كىسىبلى  ـي ًبطىرىاًئًق اٟتٍيجىًج كىاٍلبػىرىاًىًُت، كىأيكلىًئكى غىلىبىٍت عىلىٍيًهمي السَّذى مىةي السَّلىًف اٍلمىاًضُتى، كىأىقٍػوى
ٍأميوًر كىتػىٍرًؾ الصُّديكًر، كىدلٍى  يػىتػىفىرَّغيوا لًتىٍمًهيًد قػىوىاًعًد النَّظىًر، كىلىًكٍن صىرىفيوا ٫ًتىمىهيٍم ًإذلى ًفٍعًل اٍلمى

 مي.اٍلمىٍحظيوًر، فىطىرًيقىةي اٍلميتىأىخّْرًينى أىٍعلىمي كىأىٍحكىمي، كىطىرًيقىةي السَّلىًف اٍلمىاًضُتى أىٍجهىلي، لىًكنػَّهىا أىٍسلى 

ا الزَّمىاًف، اٍٝتيوي عىلىى السّْكًَّة كىيف ا٠ٍتيٍطبىًة أىنٍػزىليوا نيصي  وصى السُّنًَّة كىاٍلقيٍرآًف مىٍنزًلىةى ا٠تٍىًليفىًة يف ىىذى
.  فػىٍوؽى اٍلمىنىاًبًر مىٍرفيوعه، كىاٟتٍيٍكمي النَّاًفذي لًغىٍَتًًه، فىحيٍكميوي غىيػٍري مىٍقبيوؿو كىالى مىٍسميوعو
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ٯتىاًف عىلىى قػيليوًب أىٍىًل الزٍَّيًغ كىا٠ٍتيٍسرىاًف، كىاٍلًغلّْ كىاٍلكيٍفرىاًف، فىالظَّوىاًىري ظىوىاًىري لىًبسيوا ثًيىابى أىٍىًل اإٍلً 
ليوبي اأٍلىٍنصىاًر، كىاٍلبػىوىاًطني قىٍد ٖتىىيػَّزىٍت ًإذلى اٍلكيفَّاًر، فىأىٍلًسنىتػيهيٍم أىٍلًسنىةي اٍلميسىاًلًمُتى، كىقػيليوبػيهيٍم قػي 

 [ .ٖكىيػىقيوليوفى }آمىنَّا بًاللًَّو كىبًاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىمىا ىيٍم ٔتيٍؤًمًنُتى{ ]البقرة: اٍلميحىارًًبُتى، 

، كىًعٍندىىيمي اٍلعىٍقلي اٍلمىًعيًشيُّ أىفَّ  ، كىًبضىاعىتػيهيمي اٍلكىًذبي كىا٠تٍىتػٍري رىٍأسي مىا٢تًًمي ا٠تٍىًديعىةي كىاٍلمىٍكري
نػىهيٍم آًمنيوفى }ٮتيىاًدعيوفى اللَّوى كىالًَّذينى آمىنيوا كىمىا ٮتىٍدىعيوفى ًإالَّ اٍلفىرًيقىٍُتً عىنػٍهيٍم رىاضيوفى، كى  ىيٍم بػىيػٍ

 [ .ٗأىنٍػفيسىهيٍم كىمىا يىٍشعيريكفى{ ]البقرة: 

تػٍهىا، كىغىلىبىًت اٍلقيصيودي السَّيّْئىةي عى  لىى قىٍد نػىهىكىٍت أىٍمرىاضي الشُّبػيهىاًت كىالشَّهىوىاًت قػيليوبػىهيٍم فىأىٍىلىكى
ًؾ، فػىعىجىزى عىٍنوي اأٍلىًطبَّاءي الٍ  تٍػهىا، فػىفىسىاديىيٍم قىٍد تػىرىامىى ًإذلى ا٢ٍتىبلى عىارًفيوفى }يًف ًإرىادىاهًتًٍم كىنًيَّاهًتًٍم فىأىٍفسىدى
 [ .َُقػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىزىادىىيمي اللَّوي مىرىضنا كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه ٔتىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى{ ]البقرة: 

نىًتًهمٍ  ، كىمىٍن تػىعىلَّقى شىرىري ًفتػٍ ٍزًيقو  مىٍن عىلىقىٍت ٥تىىاًلبي شيكيوًكًهٍم بًأىًدصًل ًإٯتىانًًو مىزَّقػىٍتوي كيلَّ ٘تى

بًقىٍلًبًو أىٍلقىاهي يف عىذىاًب اٟتٍىرًيًق، كىمىٍن دىخىلىٍت شيبػيهىاتي تػىٍلًبيًسًهٍم يف مىسىاًمًعًو حىاؿى بػىٍُتى قػىٍلًبًو 
كا  التٍَّصًديًق، فػىفىسىاديىيٍم يًف اأٍلىٍرًض كىًثَته، كىأىٍكثػىري النَّاًس عىٍنوي غىاًفليوفى }كىًإذىا قًيلى ٢تىيٍم الى تػيٍفًسدي كىبػىٍُتى 

 ُُأىالى ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن الى يىٍشعيريكفى{ ]البقرة:  -يف اأٍلىٍرًض قىاليوا ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ميٍصًلحيوفى 
- ُِ. ] 

ائًري  ، مىٍبخيوسه حىظُّوي ًمنى اٍلمىٍعقيوًؿ، كىالدَّ اٍلميتىمىسّْكي ًعٍندىىيٍم بًاٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة صىاًحبي ظىوىاًىرى
نػٍقيوًؿ، كىًبضىاعىةي تىاًجًر اٍلوىٍحًي  مىعى النُّصيوًص ًعٍندىىيٍم كىًحمىارو ٭تىًٍملي أىٍسفىارنا، فػىهىمُّوي يف ٛتىًٍل اٍلمى

يٍ  ، كىأىٍىلي ااًلتػّْبىاًع ًعٍندىىيٍم سيفىهىاءي فػىهيٍم يًف خىلىوىاهًتًٍم لىدى ًهٍم كىاًسدىةه، كىمىا ىيوى ًعٍندىىيٍم ٔتىٍقبيوؿو
 فىهىاءي أىالى كى٣تىىاًلًسًهٍم ًًٍّٔم يػىتىطىيػَّريكفى }كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم آًمنيوا كىمىا آمىنى النَّاسي قىاليوا أىنػيٍؤًمني كىمىا آمىنى السُّ 

 [ .ًُّإنػَّهيٍم ىيمي السُّفىهىاءي كىلىًكٍن الى يػىٍعلىميوفى{ ]البقرة: 

، ًلكيلٍّ ًمنػٍهيٍم كىٍجهىاًف، كىٍجوه يػىٍلقىى بًًو اٍلميٍؤًمًنُتى، كىكىٍجوه يػىنػٍقىًلبي بًًو ًإذلى ًإٍخوىانًًو ًمنى اٍلميٍلًحًدينى 
ميٍسًلميوفى، كىاٍْلخىري يػيتػىٍرًجمي بًًو عىٍن ًسرًّْه اٍلمىٍكنيوًف }كىًإذىا لىقيوا كىلىوي ًلسىانىاًف: أىحىدي٫تيىا يػىٍقبػىليوي ًبظىاًىرًًه الٍ 
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لىٍوا ًإذلى شىيىاًطيًنًهٍم قىاليوا إًنَّا مىعىكيٍم ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ميٍستػىٍهزًئيوفى  { ]البقرة: الًَّذينى آمىنيوا قىاليوا آمىنَّا كىًإذىا خى
ُْ. ] 

كىالسُّنًَّة اٍسًتٍهزىاءن بًأىٍىًلًهمىا كىاٍسًتٍحقىارنا، كىأىبػىٍوا أىٍف يػىنػٍقىاديكا ًٟتيٍكًم  قىٍد أىٍعرىضيوا عىًن اٍلًكتىابً 
تػىرىاىيٍم أىبىدنا اٍلوىٍحيػىٍُتً فػىرىحنا ٔتىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم الًَّذم الى يػىنػٍفىعي ااًلٍسًتٍكثىاري ًمٍنوي أىشىرنا كىاٍسًتٍكبىارنا، فػى 

ًبصىرًيًح اٍلوىٍحًي يىٍستػىٍهزًئيوفى }اللَّوي يىٍستػىٍهزًئي ًًٍّٔم كىٯتىيدُّىيٍم يًف طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى{  بًاٍلميتىمىسًّْكُتى 
 [ .ُٓ]البقرة: 

خىرىجيوا يًف طىلىًب التّْجىارىًة اٍلبىائًرىًة يف ًْتىاًر الظُّليمىاًت، فػىرىًكبيوا مىرىاًكبى الشُّبىًو كىالشُّكيوًؾ ٕتىٍرًم 
، فىأىٍلقىتػٍهىا بػىٍُتى سيفيًن ا٢ٍتىاًلًكُتى }أيكلىًئكى  ًًّٔمٍ  ًت، فػىلىًعبىٍت ًبسيفيًنًهمي الرّْيحي اٍلعىاًصفي يف مىٍوًج ا٠تٍىيىاالى

لىةى بًا٢ٍتيدىل فىمىا رىًْتىٍت ًٕتىارىتػيهيٍم كىمىا كىانيوا ميٍهتىًدينى{ ]البقرة:   [ .ُٔالًَّذينى اٍشتػىرىكيا الضَّبلى

، أىضىاءىٍت ٢تىي  ًؿ، مثيَّ طيًفئى ذىًلكى النُّوري ٯتىاًف فىأىٍبصىريكا يف ضىٍوًئهىا مىوىاًقعى ا٢ٍتيدىل كىالضَّبلى ٍم نىاري اإٍلً
، فػىهيٍم بًًتٍلكى النَّاًر ميعىذَّبيوفى، كىيف تًٍلكى الظُّليمىاًت يػىٍعمى  هيوفى كىبىًقيىٍت نىاره تىأىجَّجي ذىاتي ٢تىىبو كىاٍشًتعىاؿو

ٍولىوي ذىىىبى اللَّوي بًنيورًًىٍم كىتػىرىكىهيٍم يف ظيليمىاتو }مىثػىليهيٍم كى  ثىًل الًَّذم اٍستػىٍوقىدى نىارنا فػىلىمَّا أىضىاءىٍت مىا حى مى
 [ .ُٕالى يػيٍبًصريكفى{ ]البقرة: 

ٯتىاًف، كىعيييوفي بى  ، فىًهيى الى تىٍسمىعي مينىاًدمى اإٍلً صىائًرًًىٍم عىلىيػٍهىا أىٍٝتىاعي قػيليؤًًٍّم قىٍد أىثٍػقىلىهىا اٍلوىقٍػري
ًطقيوفى ًغشىاكىةي اٍلعىمىى، فىًهيى الى تػيٍبًصري حىقىاًئقى اٍلقيٍرآًف، كىأىٍلًسنىتػيهيٍم ًّٔىا خىرىسه عىًن اٟتٍىقّْ فػىهيٍم بًًو الى يػىنٍ 

 [ .ُٖ}صيمّّ بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم الى يػىٍرًجعيوفى{ ]البقرة: 

يىاةي اٍلقيليوًب كىاأٍلىٍركىاًح، فػىلىٍم يىٍسمىعيوا ًمٍنوي ًإالَّ رىٍعدى صىابى عىلىٍيًهٍم صىيّْبي اٍلوىٍحًي، كىفً  يًو حى
يًف التػٍَّهًديًد كىاٍلوىًعيًد كىالتَّكىالًيًف الَّيًت كيظّْفىٍت عىلىٍيًهٍم يًف اٍلمىسىاًء كىالصَّبىاًح، فىجىعىليوا أىصىابًعىهيٍم 

ا يًف ا٢ٍتىرىًب، كىالطَّلىبي يًف آثىارًًىٍم كىالصّْيىاحي، فػىنيوًدمى عىلىٍيًهٍم عىلىى آذىاهًنًٍم، كىاٍستػىٍغشىٍوا ثًيىابػىهيٍم، كىجىدُّك 
ًف ًْتىسىبى حىاًؿ الطَّائًفىتػىٍُتً  ريءيكًس اأٍلىٍشهىاًد، كىكيًشفىٍت حىا٢تييٍم لًٍلميٍستىٍبًصرًينى، كىضيًربى ٢تىيٍم مىثىبلى
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اًء ًفيًو ظيليمىاته كىرىٍعده كىبػىٍرؽه ٬تىٍعىليوفى ًمنػٍهيٍم: اٍلمينىاًظرًينى، كىاٍلميقىلًّْدينى، فىقً  يلى }أىٍك كىصىيّْبو ًمنى السَّمى
يطه بًاٍلكىاًفرًينى{ ]البقرة:   [ .ُٗأىصىابًعىهيٍم يًف آذىاهًنًٍم ًمنى الصَّوىاًعًق حىذىرى اٍلمىٍوًت كىاللَّوي ٤تًي

صَّيًّْب ًمٍن بػيريكًؽ أىنٍػوىارًًه كىًضيىاًء مىعىانًيًو، ضىعيفىٍت أىٍبصىاري بىصىائًرًًىٍم عىًن اٍحًتمىاًؿ مىا يف ال
ًديىًة كىعىجىزىٍت أىٍٝتىاعيهيٍم عىٍن تػىلىقّْي ريعيوًد كيعيوًدًه كىأىكىاًمرًًه كىنػىوىاًىيًو، فػىقىاميوا ًعٍندى ذىًلكى حىيىارىل يف أىكٍ 

صىرًًه اٍلبىًصَتي، }كيلَّمىا أىضىاءى ٢تىيٍم مىشىٍوا ًفيًو كىًإذىا التّْيًو، الى يػىٍنتىًفعي ًبسىٍمًعًو السَّاًمعي، كىالى يػىٍهتىًدم بًبى 
ره{ أىٍظلىمى عىلىٍيًهٍم قىاميوا كىلىٍو شىاءى اللَّوي لىذىىىبى ًبسىٍمًعًهٍم كىأىٍبصىارًًىٍم ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًدي

 [ .َِ]البقرة: 

مىاته يػيٍعرىفيوفى ًّٔىا ميبػىيػَّنى  ٯتىاًف، ٢تىيٍم عىبلى بػَّرىىىا ًمٍن أىٍىًل بىصىائًًر اإٍلً ةه يف السُّنًَّة كىاٍلقيرىآًف، بىاًديىةه ًلمىٍن تىدى
ٍنسىافي، كىقػىعىدى ًًّٔمي اٍلكىسىلي عىمَّا أيًمريكا بً  ـى ًًٍّٔم كىاللًَّو الرّْيىاءي، كىىيوى أىقٍػبىحي مىقىاـو قىامىوي اإٍلً ًو ًمٍن أىكىاًمًر قىا

ًة قىاميوا كيسىاذلى يػيرىاءيكفى الرٍَّٛتىًن، فىأى  صي عىلىٍيًهٍم ًلذىًلكى ثىًقيبلن }كىًإذىا قىاميوا ًإذلى الصَّبلى ٍصبىحى اإٍلًٍخبلى
{ ]النساء:   [ .ُِْالنَّاسى كىالى يىٍذكيريكفى اللَّوى ًإالَّ قىًليبلن

ًه مىرَّةن كىًإذلى ىىًذًه مىرَّةن، كىالى تىٍستىًقرُّ مىعى أىحىديىيٍم كىالشَّاًة اٍلعىائًرىًة بػىٍُتى اٍلغىنىمىٍُتً، تػىيػٍعىري ًإذلى ىىذً 
ٍبذىًبُتى   بػىٍُتى ذىًلكى ًإٍحدىل اٍلًفئىتػىٍُتً، فػىهيٍم كىاًقفيوفى بػىٍُتى اٞتٍىٍمعىٍُتً، يػىٍنظيريكفى أىيػُّهيٍم أىقٍػوىل كىأىعىزُّ قىًبيبلن }ميذى

ًء كىمىٍن ييٍضًللً  ًء كىالى ًإذلى ىىؤيالى { ]النساء:  الى ًإذلى ىىؤيالى دى لىوي سىًبيبلن  [ .ُّْاللَّوي فػىلىٍن ٕتًى

مىعىكيٍم؟  يػىتػىرىبَّصيوفى الدَّكىائًرى بًأىٍىًل السُّنًَّة كىاٍلقيٍرآًف، فىًإٍف كىافى ٢تىيٍم فػىٍتحه ًمنى اللًَّو، قىاليوا: أىدلٍى نىكينٍ 
، كىأىٍقسىميوا عىلىى ذىًلكى بًاللًَّو جىٍهدى أىٯٍتىاهًنًٍم، كىًإٍف كى  اًء اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة ًمنى النٍُّصرىًة نىًصيبه افى أًلىٍعدى

؟ فػىيىا مىٍن ييرًيدي  نػىنىا قىرًيبه نػىنىا ٤تيٍكىمه، كىأىفَّ النَّسىبى بػىيػٍ اًء بػىيػٍ  مىٍعرًفػىتػىهيٍم، قىاليوا: أىدلٍى تػىٍعلىميوا أىفَّ عىٍقدى اإٍلًخى
ـً رىبّْ اٍلعىالىمً  ُتى، فىبلى ٖتىٍتىاجي بػىٍعدىهي دىلًيبلن }الًَّذينى يػىتػىرىبَّصيوفى ًبكيٍم فىًإٍف كىافى خيٍذ ًصفىاهًتًٍم ًمٍن كىبلى

ٍيكيٍم لىكيٍم فػىٍتحه ًمنى اللًَّو قىاليوا أىدلٍى نىكيٍن مىعىكيٍم كىًإٍف كىافى لًٍلكىاًفرًينى نىًصيبه قىاليوا أىدلٍى نىٍستىٍحًوٍذ عىلى 
ٍنػىٍعكيٍم ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى فىا نىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىلىٍن ٬تىٍعىلى اللَّوي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى كى٪تى للَّوي ٭تىٍكيمي بػىيػٍ

{ ]النساء:   [ .ُُْسىًبيبلن
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كىتًًو كىلًيًنًو، كىييٍشًهدي اللَّوى عىلىى مىا يًف قػىٍلًبًو ًمٍن كىًذبًًو كىمى  ٍيًنًو، يػيٍعًجبي السَّاًمعى قػىٍوؿي أىحىًدًىٍم ٟتًىبلى
ـً  ، فىخيٍذ كىٍصفىهيٍم ًمٍن قػىٍوًؿ اٍلقيدُّكًس السَّبلى اـً }كىًمنى  فػىتػىرىاهي ًعٍندى اٟتٍىقّْ نىاًئمنا، كىيف اٍلبىاًطًل عىلىى اأٍلىٍقدى

نٍػيىا كىييٍشًهدي اللَّوى عىلىى مىا يف قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ  { ]البقرة:  النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي يف اٟتٍىيىاًة الدُّ ا٠تًٍصىاـً
َِْ. ] 

ًد كىاٍلًعبىاًد، كىنػىوىاًىيًهٍم عىمَّا   ًفيوً أىكىاًمريىيمي الَّيًت يىٍأميريكفى ًّٔىا أىتٍػبىاعىهيٍم ميتىضىمّْنىةه لًفىسىاًد اٍلًببلى

ٯتى  حيهيٍم يًف اٍلمىعىاًش كىاٍلمىعىاًد، كىأىحىديىيٍم تػىٍلقىاهي بػىٍُتى ٚتىىاعىًة أىٍىًل اإٍلً ًة كىالذٍّْكًر صىبلى اًف يف الصَّبلى
 الى كىالزٍُّىًد كىااًلٍجًتهىاًد }كىًإذىا تػىوىذلَّ سىعىى يف اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٟتٍىٍرثى كىالنٍَّسلى كىاللَّوي 

بُّ اٍلفىسىادى{ ]البقرة:   [ .َِٓ٭تًي

ٍلميٍنكىًر بػىٍعدى أىٍف يػىٍفعىليوهي، كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمىٍعريكًؼ فػىهيٍم ًجٍنسه بػىٍعضيوي ييٍشًبوي بػىٍعضنا، يىٍأميريكفى بًا
ًبيًل اللًَّو كىمىٍرضىاتًًو أىٍف يػيٍنًفقيوهي، كىٍم ذىكَّرىىيمي اللَّوي   بًًنعىًمًو بػىٍعدى أىٍف يػىتػٍريكيوهي، كىيػىٍبخىليوفى بًاٍلمىاًؿ يف سى

حىا٢تىيٍم لًًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنُتى لًيىٍجتىًنبيوهي؟ فىاٍٝتىعيوا أىيػُّهىا اٍلميٍؤًمًنُتى  فىأىٍعرىضيوا عىٍن ذًٍكرًًه كىنىسيوهي؟ كىكىٍم كىشىفى 
وفى }اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلميٍنكىًر كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمىٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضي 

 [ .ٕٔهيٍم ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى{ ]التوبة: أىٍيًديػىهيٍم نىسيوا اللَّوى فػىنىًسيػى 

ٍدتػىهيٍم عىٍنوي نىاًفرًينى، كىًإٍف دىٍعوىتػىهيٍم ًإذلى حيٍكًم ًكتىاًب اللًَّو  ٍمتػىهيٍم ًإذلى صىرًيًح اٍلوىٍحًي كىجى ًإٍف حىاكى
نػىهىا كىبػىٍُتى ا٢ٍتيدىل أىمىدنا  رىأىيٍػتػىهيٍم عىٍنوي ميٍعًرًضُتى، فػىلىٍو شىًهٍدتى  كىسينًَّة رىسيولًًو  حىقىائًقىوي لىرىأىٍيتى بػىيػٍ

ا، كىرىأىيٍػتػىهىا ميٍعًرضىةن عىًن اٍلوىٍحًي ًإٍعرىاضنا شىًديدنا }كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا ًإذلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّ  وي كىًإذلى بىًعيدن
 [ .ُٔكدنا{ ]النساء: الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقُتى يىصيدُّكفى عىٍنكى صيدي 

ًح كىا٢ٍتيدىل! بػىٍعدىمىا أيًصيبيوا يف عيقيو٢تًًٍم كىأىٍديىاهًنًٍم؟ كىأىسلَّ ٢تىيمي التَّخىلُّ ي مً  نى فىكىٍيفى ٢تىيٍم بًاٍلفىبلى
ًؿ كىالرَّدىل! كىقىًد اٍشتػىرىكيا اٍلكيٍفرى بًًإٯتىاهًنًٍم؟ فىمىا أىٍخسىرى ًٕتىارىتػىهيمي اٍلبىائًرىةى  ليوا بًالرًَّحيًق الضَّبلى ! كىقىًد اٍستىٍبدى

 ًإٍف اٍلمىٍختيوـً حىرًيقنا }فىكىٍيفى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبىةه ٔتىا قىدَّمىٍت أىٍيًديًهٍم مثيَّ جىاءيكؾى ٭تىًٍلفيوفى بًاللَّوً 
 [ .ِٔأىرىٍدنىا ًإالَّ ًإٍحسىاننا كىتػىٍوًفيقنا{ ]النساء: 
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ديكفى لىوي ميًسيغنا }أيكلىًئكى الًَّذينى يػىٍعلىمي اللَّوي مىا نىشىبى زىقُّوـي الشُّبىًو كىال شُّكيوًؾ يًف قػيليؤًًٍّم، فىبلى ٬تًى
 [ .ّٔيف قػيليؤًًٍّم فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًعٍظهيٍم كىقيٍل ٢تىيٍم يف أىنٍػفيًسًهٍم قػىٍوالن بىًليغنا{ ]النساء: 

ًقيقىًة  ٯتىاًف! كىمىا أىٍكذىبى دىٍعوىاىيٍم لًلتٍَّحًقيًق كىاٍلًعٍرفىاًف، فىاٍلقىٍوـي يًف تػىبِّا ٢تىيٍم، مىا أىبٍػعىدىىيٍم عىٍن حى اإٍلً
ليوي يف ًكتىابًًو بًنػىٍفًسًو اٍلميقىدَّسىًة قىسى  ، لىقىٍد أىٍقسىمى اللَّوي جىلَّ جىبلى منا شىٍأفو كىأىتٍػبىاعي الرَّسيوًؿ يًف شىٍأفو

الن لىوي كىتػىٍعًظيمنا، فػىقىاؿى عىًظيمنا، يػىٍعًرؼي مىٍضميونىوي أيكليو الٍ  بىصىائًًر، فػىقيليوبػيهيٍم ًمٍنوي عىلىى حىذىرو ًإٍجبلى
ًء كىتػىٍفًهيمنا  تػىعىاذلى ٖتىًٍذيرنا أًلىٍكلًيىائًًو كىتػىٍنًبيهنا عىلىى حىاًؿ ىىؤيالى

نػىهيٍم مثيَّ الى  ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٦تَّا }فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ ٬تًى
 [ .ٓٔقىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمنا{ ]النساء: 

ٯتىاًف الى  مىوي ًمٍن غىٍَتً أىٍف يػيٍعتػىرىضى عىلىٍيًو، لًًعٍلًمًو أىفَّ قػيليوبى أىٍىًل اإٍلً ُتي أىحىًدًىٍم كىبلى تىٍسًبقي ٯتًى
ٍيًو، كىكىذىًلكى أىٍىلي الرّْيبىًة يىٍكًذبيوفى، تىٍطمىًئنُّ إًلىٍيًو، فػىيىتىبػىرَّأي بًيىمً  يًنًو ًمٍن سيوًء الظَّنّْ بًًو كىكىٍشًف مىا لىدى

ًو ًإنػَّهيٍم كى٭تىًٍلفيوفى لًيىٍحسىبى السَّاًمعي أىنػَّهيٍم صىاًدقيوفى، قىًد }اٗتَّىذيكا أىٯٍتىانػىهيٍم جينَّةن فىصىدُّكا عىٍن سىًبيًل اللَّ 
 [ .ِمىليوفى{ ]ا١تنافقوف: سىاءى مىا كىانيوا يػىعٍ 

ٯتىاًف، فػىلىمَّا رىأىٍكا طيوؿى الطَّرًيًق كىبػيٍعدى الشُّقًَّة نىكى  اًء مىعى رىٍكًب اإٍلً صيوا عىلىى تػىبِّا ٢تىيٍم! بػىرىزيكا ًإذلى اٍلبػىٍيدى
تػَّعيوفى ًبًطيًب اٍلعىٍيًش كىلىذًَّة الٍ  نىاـً يًف ًديىارًًىٍم، فىمىا ميتػّْعيوا بًًو كىالى أىٍعقىأًًٍّم كىرىجىعيوا، كىظىنُّوا أىنػَّهيٍم يػىتىمى مى

ًتًهٍم كىالٍ  قىٍوـي بًًتٍلكى ا٢ٍتىٍجعىًة انٍػتػىفىعيوا، فىمىا ىيوى ًإالَّ أىٍف صىاحى ًًّٔمي الصَّاًئحي فػىقىاميوا عىٍن مىوىاًئًد أىٍطًعمى
فيوا مثيَّ أىٍنكىريكا، كىعىميوا بػىٍعدىمىا عىايػىنيوا اٟتٍىقَّ ًجيىاعه مىا شىًبعيوا، فىكىٍيفى حىا٢تييٍم ًعٍندى اللّْقىاًء؟ كىقىٍد عىرى 

 [ .ّكىأىٍبصىريكا }ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم آمىنيوا مثيَّ كىفىريكا فىطيًبعى عىلىى قػيليؤًًٍّم فػىهيٍم الى يػىٍفقىهيوفى{ ]ا١تنافقوف: 

نىاننا، أىٍحسىني النَّاًس أىٍجسىامنا، كىأىٍخلىبػيهيٍم ًلسىاننا، كىأىٍلطىفيهيٍم بػى  يىاننا، كىأىٍخبىثػيهيٍم قػيليوبنا، كىأىٍضعىفيهيٍم جى
ًة الَّيًت الى ٙتىىرى ٢تىىا، قىٍد قيًلعىٍت ًمٍن مىغىارًًسهىا فػىتىسىانىدىٍت ًإذلى حىاًئطو ييًقي ميهىا، فػىهيٍم كىا٠ٍتيشيًب اٍلميسىنَّدى

ٍع لًقىٍو٢ًتًٍم كىأىنػَّهيٍم  لًئىبلَّ يىطىأىىىا السَّاًلكيوفى }كىًإذىا رىأىيٍػتػىهيٍم تػيٍعًجبيكى  أىٍجسىاميهيٍم كىًإٍف يػىقيوليوا تىٍسمى
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{ خيشيبه ميسىنَّدىةه ٭تىٍسىبيوفى كيلَّ صىٍيحىةو عىلىٍيًهٍم ىيمي اٍلعىديكُّ فىاٍحذىٍرىيٍم قىاتػىلىهيمي اللَّوي أىسلَّ يػيٍؤفىكيوفى 
 [ .ْ]ا١تنافقوف: 

ةى عىٍن كىٍقًتهىا اأٍلىكَّ  ٍوتىى فىالصٍُّبحي ًعٍندى طيليوًع الشٍَّمسً يػيؤىخّْريكفى الصَّبلى  ًؿ ًإذلى شىرىًؽ اٍلمى

ةي اٍلقيليوًب،  اًف، الى صىبلى ةي اأٍلىٍبدى كىاٍلعىٍصري ًعٍندى اٍلغيريكًب، كىيػىنػٍقيريكنػىهىا نػىٍقرى اٍلغيرىاًب، ًإٍذ ًىيى صىبلى
، كىالى يىٍشهىديكفى اٞتٍىمىاعىةى، بىٍل ًإٍف كىيػىٍلتىًفتيوفى ًفيهىا اٍلًتفىاتى الثػٍَّعلىًب، ًإٍذ يػىتػىيػىقَّني أىنَّ  وي مىٍطريكده مىٍطليوبه

 ، ، كىًإذىا حىدَّثى كىذىبى ، كىًإذىا عىاىىدى غىدىرى صىلَّى أىحىديىيٍم فىًفي اٍلبػىٍيًت أىًك الدُّكَّاًف، كىًإذىا خىاصىمى فىجىرى
، كىًإذىا ائٍػتيًمنى خىافى، ىىًذًه ميعىامىلى  اًلًق، فىخيٍذ كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى تػيهيٍم لًٍلخىٍلًق، كىتًٍلكى ميعىامىلىتػيهيٍم لًٍلخى

 كىٍصفىهيٍم ًمٍن أىكًَّؿ اٍلميطىفًّْفُتى، كىآًخًر كىالسَّمىاًء كىالطَّارًًؽ فىبلى يػيٍنًبئيكي عىٍن أىٍكصىاًفًهٍم ًمٍثلي خىًبَتو 
ٍغليٍظ عىلىٍيًهٍم كىمىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىبًٍئسى اٍلمىًصَتي{ }يىاأىيػُّهىا النَّيًبُّ جىاًىًد اٍلكيفَّارى كىاٍلمينىاًفًقُتى كىا

[ فىمىا أىٍكثػىرىىيٍم! كىىيمي اأٍلىقػىلُّوفى، كىمىا أىٍجبػىرىىيٍم! كىىيمي اأٍلىذىلُّوفى، كىمىا أىٍجهىلىهيٍم! كىىيمي ٗ]التحرصل: 
ًتوً  جىاًىليوفى }كى٭تىًٍلفيوفى بًاللًَّو ًإنػَّهيٍم لىًمٍنكيٍم كىمىا ىيٍم  اٍلميتػىعىاًلميوفى، كىمىا أىغىرَّىيٍم بًاللًَّو! ًإٍذ ىيٍم بًعىظىمى

 [.ًٔٓمٍنكيٍم كىلىًكنػَّهيٍم قػىٍوـه يػىٍفرىقيوفى{ ]التوبة: 

ًإٍف أىصىابى أىٍىلى اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة عىاًفيىةه كىنىٍصره كىظيهيوره سىاءىىيٍم ذىًلكى كىغىمَّهيٍم، كىًإٍف أىصىابػىهيمي 
ىيٍم، ءه ًمنى اللًَّو كىاٍمًتحىافه ٯتيىحّْ ي بًًو ذينيوبػىهيٍم، كىييكىفّْري بًًو عىنػٍهيٍم سىيّْئىاهًتًٍم أىفٍػرىحىهيٍم ذىًلكى كىسىرَّ ابًٍتبلى 

ا ٭تيىقّْقي ًإٍرثػىهيٍم كىًإٍرثى مىٍن عىدىاىيٍم، كىالى يىٍستىًوم مىٍن مىٍوريكثيوي اٍلمينىاًفقيوفى }ًإٍف تيًصٍبكى حىسىنى  ةه كىىىذى
ٍذنىا أىٍمرىنىا ًمٍن قػىٍبلي كىيػىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم فىرًحيوفى  قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا  -تىسيٍؤىيٍم كىًإٍف تيًصٍبكى ميًصيبىةه يػىقيوليوا قىٍد أىخى

نىا كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى{ ]التوبة:  كىقىاؿى تػىعىاذلى [ ُٓ - ًَٓإالَّ مىا كىتىبى اللَّوي لىنىا ىيوى مىٍوالى
ابػىرىًة أىٍىًل الزٍَّيًغ كىالتٍَّخًليًط، }ًإٍف ٘تىٍ  ًفعي ٔتيكى سىٍسكيٍم يف شىٍأًف السَّلىفىٍُتً اٍلميٍختىًلفىٍُتً، كىاٟتٍىقُّ الى يػىٍندى

ٍيئنا ًإفَّ اللَّوى حىسىنىةه تىسيٍؤىيٍم كىًإٍف تيًصٍبكيٍم سىيّْئىةه يػىٍفرىحيوا ًّٔىا كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا الى يىضي  رُّكيٍم كىٍيديىيٍم شى
يطه{ ]آؿ عمراف:   [ .َُِٔتىا يػىٍعمىليوفى ٤تًي

ٍربػىهيٍم كىرًهى اللَّوي طىاعىاهًتًٍم، ٠ًتيٍبًث قػيليؤًًٍّم كىفىسىاًد نًيَّاهًتًٍم، فػىثىبَّطىهيٍم عىنػٍهىا كىأىقٍػعىدىىيٍم، كىأىبٍػغىضى قػي 
ٍيًلًهٍم ًإذلى  ائًًو، فىطىرىدىىيٍم عىٍنوي كىأىبٍػعىدىىيٍم، كىأىٍعرىضيوا عىٍن كىٍحًيًو فىأىٍعرىضى عىنػٍهيٍم، ًمٍنوي كىًجوىارىهي، ًلمى  أىٍعدى
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ًح بػىٍعدىهي، ًإالَّ أىفٍ   كىأىٍشقىاىيٍم كىمىا أىٍسعىدىىيٍم، كىحىكىمى عىلىٍيًهٍم ًْتيٍكمو عىٍدؿو الى مىٍطمىعى ٢تىيٍم يًف اٍلفىبلى
ىعىدُّكا لىوي عيدَّةن كىلىًكٍن كىرًهى اللَّوي انًٍبعىاثػىهيٍم  يىكيونيوا ًمنى التَّائًًبُتى، فػىقىاؿى تػىعىاذلى }كىلىٍو أىرىاديكا ا٠ٍتيريكجى ألى

[ مثيَّ ذىكىرى ًحٍكمىتىوي يف تػىٍثًبيًطًهٍم كىًإقٍػعىاًدًىٍم، ْٔفػىثىبَّطىهيٍم كىًقيلى اقٍػعيديكا مىعى اٍلقىاًعًدينى{ ]التوبة: 
، كىىيوى أىٍحكىمي كىطىٍرًدًىٍم عىٍن بىا بًًو كىإًبٍػعىاًدًىٍم، كىأىفَّ ذىًلكى ًمٍن ليٍطًفًو بًأىٍكلًيىائًًو كىًإٍسعىاًدًىٍم، فػىقىاؿى

نىةى كىفً  لىكيٍم يػىبػٍغيونىكيمي اٍلًفتػٍ ىٍكضىعيوا ًخبلى يكيٍم اٟتٍىاًكًمُتى }لىٍو خىرىجيوا ًفيكيٍم مىا زىاديككيٍم ًإالَّ خىبىاالن كىألى
 [ .ٍْٕم كىاللَّوي عىًليمه بًالظَّاًلًمُتى{ ]التوبة: ٝتىَّاعيوفى ٢تىي 

تىٍت ثػىقيلىٍت عىلىٍيًهمي النُّصيوصي فىكىرًىيوىىا، كىأىٍعيىاىيٍم ٛتىٍليهىا فىأىٍلقىٍوىىا عىٍن أىٍكتىاًفًهٍم كىكىضىعيوىىا، كىتػىفىلَّ 
نيصيوصي اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة فػىوىضىعيوا ٢تىىا قػىوىاًنُتى  ًمنػٍهيمي السُّنىني أىٍف ٭تىٍفىظيوىىا فىأى٫ٍتىليوىىا، كىصىالىٍت عىلىٍيًهمٍ 

، كىأىٍعلىمى رىدُّكىىا ًّٔىا كىدىفػىعيوىىا، كىقىٍد ىىتىكى اللَّوي أىٍستىارىىيٍم، كىكىشىفى أىٍسرىارىىيٍم، كىضىرىبى لًًعبىاًدًه أىٍمثىا٢تىيمٍ 
أىٍمثىا٢تييٍم، فىذىكىرى أىٍكصىافػىهيٍم، أًلىٍكلًيىائًًو لًيىكيونيوا ًمنػٍهىا عىلىى أىنَّوي كيلَّمىا انٍػقىرىضى ًمنػٍهيٍم طىوىاًئفي خىلىفىهيٍم 

 [ .ٗحىذىرو، كىبػىيػَّنػىهىا ٢تىيٍم، فػىقىاؿى }ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم كىرًىيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم{ ]٤تمد: 

، فػى  نىوي كىبػىٍُتى ًبٍدعىًتًو كىىىوىاهي، فىًهيى يًف كىٍجًهًو  ىىذىا شىٍأفي مىٍن ثػىقيلىٍت عىلىٍيًو النُّصيوصي ائًلىةن بػىيػٍ رىآىىا حى
ـً اٍلبىاًطًل، كىاٍستىٍبدىؿى ًمنػٍهىا بًاٍلفيصيوًص فىأىٍعقىبػى  يىاًف اٍلمىٍرصيوًص، فػىبىاعىهىا ٔتيحىصَّلو ًمنى اٍلكىبلى اٍلبػينػٍ هيٍم كى

نػىهيٍم كىإً  ٍسرىارىىيٍم }ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا لًلًَّذينى كىرًىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ذىًلكى أىٍف أىٍفسىدى عىلىٍيًهٍم ًإٍعبلى
ًئكىةي يىٍضرًبيوفى  -سىنيًطيعيكيٍم يف بػىٍعًض اأٍلىٍمًر كىاللَّوي يػىٍعلىمي ًإٍسرىارىىيٍم  فىكىٍيفى ًإذىا تػىوىفػَّتػٍهيمي اٍلمىبلى

اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكىرًىيوا ًرٍضوىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٢تىيٍم{ ذىًلكى بًأىنػَّهيمي  -كيجيوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم 
 [ .ِٖ - ِٔ]٤تمد: 

ٍم أىسىرُّكا سىرىائًرى النػّْفىاًؽ، فىأىٍظهىرىىىا اللَّوي عىلىى صىفىحىاًت اٍلويجيوًه ًمنػٍهيٍم، كىفػىلىتىاًت اللّْسىاًف، كىكىٝتىىهي 
ٯتىاًف، كىظىنُّوا أىنػَّهيٍم ًإٍذ كىتىميوا كيٍفرىىيٍم كىأىٍظهىريكا أًلىٍجًلهىا ًبًسيمىاءى الى ٮتىٍ  فىٍوفى ًّٔىا عىلىى أىٍىًل اٍلبىصىائًًر كىاإٍلً

ًذينى ًإٯتىانػىهيٍم رىاجيوا عىلىى الصَّيىاًرًؼ كىالنػُّقَّاًد، كىٍيفى كىالنَّاًقدي اٍلبىًصَتي قىٍد كىشىفىهىا لىكيٍم؟ }أىـٍ حىًسبى الَّ 
ىرىيٍػنىاكىهيٍم فػىلىعىرىفٍػتػىهيٍم ًبًسيمىاىيٍم  -ٍم مىرىضه أىٍف لىٍن ٮتيٍرًجى اللَّوي أىٍضغىانػىهيٍم يف قػيليؤًًّ  كىلىٍو نىشىاءي ألى

ًن اٍلقىٍوًؿ كىاللَّوي يػىٍعلىمي أىٍعمىالىكيٍم{ ]٤تمد:   [ .َّ - ِٗكىلىتػىٍعرًفػىنػَّهيٍم يف ٟتٍى
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ًؽ، عيوا لًيػىٍوـً التَّبلى ؟ كىديعيوا  فىكىٍيفى ًإذىا ٚتًي ليوي لًٍلًعبىاًد كىقىٍد كيًشفى عىٍن سىاؽو كىٕتىىلَّى اللَّوي جىلَّ جىبلى
 كىىيٍم ًإذلى السُّجيوًد فىبلى يىٍستىًطيعيوفى }خىاًشعىةن أىٍبصىاريىيٍم تػىٍرىىقيهيٍم ًذلَّةه كىقىٍد كىانيوا ييٍدعىٍوفى ًإذلى السُّجيودً 

 [ .ّْسىاًلميوفى{ ]القلم: 

، كىىيوى أىـٍ كىٍيفى ًًّٔ  ٍم ًإذىا حيًشريكا ًإذلى ًجٍسًر جىهىنَّمى؟ كىىيوى أىدىؽُّ ًمنى الشٍَّعرىًة، كىأىحىدُّ ًمنى اٟتٍيسىاـً
، فػىقيسّْمىٍت بػىٍُتى النَّ  اـً اًس دىٍحضه مىزًلَّةه، ميٍظًلمه الى يػىٍقطىعيوي أىحىده ًإالَّ بًنيورو يػيٍبًصري بًًو مىوىاًطئى اأٍلىٍقدى

 ، ، كىمىا  اأٍلىنٍػوىاري ـً كىىيٍم عىلىى قىٍدًر تػىفىاكيهًتىا يف اٍلميريكًر كىالذَّىىاًب، كىأيٍعطيوا نيورنا ظىاًىرنا مىعى أىٍىًل اإٍلًٍسبلى
، فػىلىمَّا تػىوىسَّطيوا اٞتًٍ  ًة كىالزَّكىاًة كىاٟتٍىجّْ كىالصّْيىاـً اًر يىٍأتيوفى بًالصَّبلى ًذًه الدَّ نػىهيٍم يف ىى فىٍت ٍسرى عىصى كىانيوا بػىيػٍ

يعيوفى عىلىى أىنٍػوىارًًىٍم أىٍىوًيىةي النػّْفىاًؽ، فىأىٍطفىأىٍت مىا بًأىٍيًديًهٍم ًمنى اٍلمىصىابًيًح، فػىوىقػىفيوا حىيىارىل الى يىٍستىطً 
، كىلىًكٍن قىٍد ًحيلى بػىٍُتى اٍلقىٍوـً كى  ٯتىاًف ًبسيورو لىوي بىابه نػىهيٍم كىبػىٍُتى أىٍىًل اإٍلً ، فىضيًربى بػىيػٍ بػىٍُتى اٍلميريكرى

مىةي، يػينىاديكفى اٍلمىفىاتًيًح، بىاًطنيوي الًَّذم يىًلي اٍلميٍؤًمًنُتى ًفيًو الرٍَّٛتىةي، كىمىا يىًليًهٍم ًمٍن ًقبىًلًهمي اٍلعىذىابي كىالنػّْقٍ 
، تػىٍبدي  ٍنسىاًف مىٍن تػىقىدَّمىهيٍم ًمٍن كىٍفًد اإٍلًٯتىاًف، كىمىشىاًعلي الرٍَّكًب تػىليوحي عىلىى بػيٍعدو كىالنُّجيوـً ك لًنىاًظًر اإٍلً

ا اٍلمىًضيًق ًمنى اٍلعيبيوًر، فػىقىٍد طيًفئىٍت ُّ}اٍنظيريكنىا نػىٍقتىًبٍس ًمٍن نيورًكيٍم{ ]اٟتديد:  [ لًنىتىمىكَّنى يف ىىذى
سيوا نيورنا{ ]اٟتديد: أىنٍػوىارينىا، كىالى جىوىازى اٍليػىٍوـى ًإالَّ ٔتًٍصبىاحو ًمنى النُّوًر }ًقيلى اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم فىاٍلتىمً 

ا اٍلًمٍضمىاًر! كىٍيفى نػىٍلتىًمسي ُّ يػٍهىاتى اٍلويقيوؼي أًلىحىدو يف ًمٍثًل ىىذى ، فػىهى [ حىٍيثي قيسّْمىًت اأٍلىنٍػوىاري
ا الطَّرًيًق؟ كىىىٍل يػىٍلتىًفتي  ا اٍلمىًضيًق؟ فػىهىٍل يػىٍلًوم اٍليػىٍوـى أىحىده عىلىى أىحىدو يف ىىذى اٍليػىٍوـى اٍلويقيوؼى يًف ىىذى
اًر، كىمىا ييذىكّْري الٍ  ًذًه الدَّ ؟ فىذىكَّريكىيٍم بًاٍجًتمىاًعًهٍم مىعىهيٍم كىصيٍحبىًتًهٍم ٢تىيٍم يف ىى غىرًيبي رىًفيقه ًإذلى رىًفيقو

[ نىصيوـي كىمىا ُْصىاًحبى اٍلوىطىًن ًبصيٍحبىًتًو لىوي يف اأٍلىٍسفىاًر }أىدلٍى نىكيٍن مىعىكيٍم{ ]اٟتديد: 
وفى، كىنيصىلّْي كىمىا تيصىلُّوفى، كىنػىٍقرىأي كىمىا تػىٍقرىءيكفى، كىنػىتىصىدَّؽي كىمىا تػىتىصىدَّقيوفى، كى٨تىيجُّ كىمىا تىصيومي 

نػىنىا اٍليػىٍوـى، حىىتَّ انٍػفىرىٍدَتيٍ ديكنػىنىا بًاٍلميريكًر؟ }قىاليوا بػىلىى{ ]اٟتديد:  [ ُْٖتىيجُّوفى؟ فىمىا الًَّذم فػىرَّؽى بػىيػٍ
كىانىٍت ظىوىاًىريكيٍم مىعىنىا كىبػىوىاًطنيكيٍم مىعى كيلّْ ميٍلًحدو، كىكيلّْ ظىليوـو كىفيورو }كىلىًكنَّكيٍم فػىتػىٍنتيٍم   كىلىًكنَّكيمٍ 

ٍليػىٍوـى الى فىا -ريكري أىنٍػفيسىكيٍم كىتػىرىبٍَّصتيٍم كىاٍرتػىٍبتيٍم كىغىرٍَّتكيمي اأٍلىمىاشلُّ حىىتَّ جىاءى أىٍمري اللًَّو كىغىرَّكيٍم بًاللًَّو اٍلغى 
كيٍم كىبًٍئسى اٍلمىًصَتي{ ]اٟتديد:   ُْيػيٍؤخىذي ًمٍنكيٍم ًفٍديىةه كىالى ًمنى الًَّذينى كىفىريكا مىٍأكىاكيمي النَّاري ًىيى مىٍوالى

- ُٓ. ] 
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تػٍريكؾي كىاللًَّو أىٍكثػىري ًمنى اٍلمىٍذكيوًر، كىادى اٍلقيٍرآفي أى  ، فىاٍلمى ٍف يىكيوفى كيلُّوي يًف الى تىٍستىًطٍل أىٍكصىاؼى اٍلقىٍوـً
ثٍػرىهًتًٍم عىلىى ظىٍهًر اأٍلىٍرًض كىيف أىٍجوىاًؼ اٍلقيبيوًر، فىبلى خىلىٍت بًقىاعي اأٍلىٍرًض ًمنػٍهيٍم لًئىبلَّ  ٍأهًنًٍم، ًلكى  شى

اٍلويحيوشي كىالسّْبىاعي  يىٍستػىٍوًحشى اٍلميٍؤًمنيوفى يف الطُّريقىاًت، كىتػىتػىعىطَّلى ًًٍّٔم أىٍسبىابي اٍلمىعىاًيًش، كىٗتىٍطىفىهيمي 
يٍػفىةي  عى حيذى : يىا اٍبنى أىًخي، لىٍو  يف اٍلفىلىوىاًت، ٝتًى : اللَّهيمَّ أىٍىًلًك اٍلمينىاًفًقُتى، فػىقىاؿى رىجيبلن يػىقيوؿي

ٍستػىٍوحىٍشتيٍم يًف طيريقىاًتكيٍم ًمٍن ًقلًَّة السَّاًلًك.  ىىلىكى اٍلمينىاًفقيوفى الى

 خىٍوؼي النػّْفىاًؽ قػيليوبى السَّابًًقُتى اأٍلىكًَّلُتى، لًًعٍلًمًهٍم ًبًدقًّْو كىًجلًّْو كىتػىفىاًصيًلوً  تىاللًَّو لىقىٍد قىطَّعى 

كىٚتيىًلًو، سىاءىٍت ظينيونػيهيٍم بًنػيفيوًسًهٍم حىىتَّ خىشىٍوا أىٍف يىكيونيوا ًمٍن ٚتيٍلىًة اٍلمينىاًفًقُتى، قىاؿى عيمىري ٍبني 
يٍػفىةى رى  يٍػفىةي، نىشىٍدتيكى بًاللًَّو، ىىٍل ٝتىَّاشل لىكى رىسيوؿي اللًَّو ا٠تٍىطَّاًب ًٟتيذى  ًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا: يىا حيذى

ًثُتى ًمٍن أىٍصحىاًب  ا، كىقىاؿى اٍبني أىِّب ميلىٍيكىةى: أىٍدرىٍكتي ثىبلى ، كىالى أيزىكّْي بػىٍعدىؾى أىحىدن : الى ًمنػٍهيٍم؟ قىاؿى
ًإٯتىاًف ًجرٍبًيلى كيلُّهيٍم ٮتىىاؼي ال  ٤تيىمَّدو  : ًإفَّ ًإٯتىانىوي كى نػّْفىاؽى عىلىى نػىٍفًسًو، مىا ًمنػٍهيٍم أىحىده يػىقيوؿي

 ميٍؤًمنه، كىًميكىائًيلى، ذىكىرىهي اٍلبيخىارًمُّ، كىذيًكرى عىًن اٟتٍىسىًن اٍلبىٍصرًمّْ: مىا أىًمنىوي ًإالَّ مينىاًفقه، كىمىا خىافىوي ًإالَّ 
ًض الصَّحىابىًة أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي يًف ديعىائًًو: اللَّهيمَّ ًإشلّْ أىعيوذي ًبكى ًمٍن خيشيوًع كىلىقىٍد ذيًكرى عىٍن بػىعٍ 

. : أىٍف يػيرىل اٍلبىدىفي خىاًشعنا كىاٍلقىٍلبي لىٍيسى ًٓتىاًشعو  النػّْفىاًؽ، ًقيلى: كىمىا خيشيوعي النػّْفىاًؽ؟ قىاؿى

ٍوفػيهيٍم ًمنى النػّْفىاًؽ شىًديده، كى٫تىُّهيٍم ًلذىًلكى ثىًقيله، تىاللًَّو لىقىٍد ميًلئىٍت قػيليوبي اٍلقىٍوـً ًإٯتى  اننا كىيىًقيننا، كىخى
ًإٯتىاًف ًجربًٍ  نىاًجرىىيٍم، كىىيٍم يىدَّعيوفى أىفَّ ًإٯتىانػىهيٍم كى يلى كىًسوىاىيٍم كىًثَته ًمنػٍهيٍم الى ٬تيىاًكزي ًإٯتىانػيهيٍم حى

 كىًميكىائًيلى.

نػىٍُتً:  زىرٍعي النػّْفىاًؽ يػىٍنبيتي  عىلىى سىاًقيىتػىٍُتً: سىاًقيىًة اٍلكىًذًب، كىسىاًقيىًة الرّْيىاًء، كى٥تىٍرىجيهيمىا ًمٍن عىيػٍ
 عىٍُتً ًضٍعًف اٍلبىًصَتىًة، كىعىٍُتً ضىٍعًف اٍلعىزٯتىًة، فىًإذىا ٘تىٍَّت ىىًذًه اأٍلىرٍكىافي اأٍلىٍربىعي اٍستىٍحكىمى نػىبىاتي 

يىانيوي، كىلى  ارًًج السُّييوًؿ عىلىى شىفىا جيريؼو ىىارو، فىًإذىا شىاىىديكا سىٍيلى اٟتٍىقىاًئًق يػىٍوـى النػّْفىاًؽ كىبػينػٍ ًكنَّوي ٔتىدى
ى ًحينىًئذو  ، كىبػيٍعًثرى مىا يف اٍلقيبيوًر، كىحيصّْلى مىا يف الصُّديكًر، تػىبػىُتَّ ، كىكيًشفى اٍلمىٍستيوري لىى السَّرىائًري ًلمىٍن   تػيبػٍ

النػّْفىاؽى أىفَّ حىوىاًصلىوي الَّيًت حىصَّلىهىا كىانىٍت كىالسَّرىاًب }٭تىٍسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حىىتَّ ًإذىا كىانىٍت ًبضىاعىتيوي 
هي فػىوىفَّاهي ًحسىابىوي كىاللَّوي سىرًيعي اٟتًٍسىاًب{ ]النور:  ٍيئنا كىكىجىدى اللَّوى ًعٍندى ٍدهي شى  [ّٗجىاءىهي دلٍى ٬تًى
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ًىيىةه، كىأىٍجسىاديىيٍم إًلىيػٍهىا سىاًعيىةه، كىاٍلفىاًحشىةي يف ًفجىاًجًهٍم فىاًشيَّةه، كىًإذىا قػيليوبػيهيٍم عىًن ا٠تٍىيػٍرى  اًت الى
عيوا اٟتٍىقَّ كىانىٍت قػيليوبػيهيٍم عىٍن ٝتىىاًعًو قىاًسيىةن، كىًإذىا حىضىريكا اٍلبىاًطلى كىشىًهديكا الزُّكرى انٍػفىتىحىٍت أى  ٍبصىاري ٝتًى

 ٍت آذىانػيهيٍم كىاًعيىةن قػيليؤًًٍّم، كىكىانى 

ًذًه كىاللًَّو أىمىارىاتي النػّْفىاًؽ، فىاٍحذىٍرىىا أىيػُّهىا الرَّجيلي قػىٍبلى أىٍف تػىٍنزًؿى ًبكى اٍلقىاًضيىةي، ًإذىا عىاىى  ديكا دلىٍ فػىهى
ًة كىقػىفيوا، كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم: يػىفيوا، كىًإٍف كىعىديكا أىٍخلىفيوا، كىًإٍف قىاليوا دلٍى يػيٍنًصفيوا، كىًإٍف ديعيوا ًإذلى الطَّاعى 

فيوا، كىًإذىا دىعىتػٍهيٍم أىٍىوىاؤيىيٍم ًإذلى أىٍغرىاًضًهٍم أىٍسرى  عيوا ًإلىيػٍهىا تػىعىالىٍوا ًإذلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإذلى الرَّسيوًؿ صىدى
ٍزًم كىا٠ٍتيٍسرىاًف، فىبلى تىًثٍق بًعيهيوًدًىٍم، كىالى كىاٍنصىرىفيوا، فىذىٍرىيٍم كىمىا اٍختىاريكا أًلىنٍػفيًسًهٍم ًمنى ا٢ٍتىوىاًف، كىا٠تًٍ 

وى لىًئٍن تىٍطمىًئنَّ ًإذلى كيعيوًدًىٍم، فىًإنػَّهيٍم ًفيهىا كىاًذبيوفى، كىىيٍم ًلمىا ًسوىاىىا ٥تيىالًفيوفى }كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىىدى اللَّ 
ليوا بًًو كىتػىوىلٍَّوا كىىيٍم  -اًٟتًُتى آتىانىا ًمٍن فىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ ًمنى الصَّ  فػىلىمَّا آتىاىيٍم ًمٍن فىٍضًلًو ٓتًى

فىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا يف قػيليؤًًٍّم ًإذلى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي ٔتىا أىٍخلىفيوا اللَّوى مىا كىعىديكهي كىٔتىا كىانيوا  -ميٍعًرضيوفى 
 [". ٕٕ - ٕٓيىٍكًذبيوفى{ ]التوبة: 
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ٖع
َ
ىش

ُ
 ذَ اٌعزس يف ٘زٖ إٌٛالض اٌعششة إال ادل

ًذًه النػَّوىاًقًض بػىٍُتى ا٢ٍتىازًًؿ كىاٞتٍىادّْ كىا٠تٍىاًئًف ًإالَّ بعد ذكر النواقض مث قاؿ يًع ىى : ]كىالى فػىٍرؽى يًف ٚتًى
لًيلي قػىٍوليوي  مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ  مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ    :اٍلميٍكرىه . كىالدَّ

ٯتىاًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه ، ذىًلكى بًأى  نػَّهيمي بًاإٍلً
نٍػيىا عىلىى اٍْلىًخرىًة كىأىفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم الٍ   – َُٔ]النٍَّحل:   قىٍوـى اٍلكىاًفرًينى اٍستىحىبُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ

َُٕ.].] 

يًع ىىًذًه النػَّوىاًقًض: أم من جاء بأم من ىذه النواقض  العشرة كلو بناقض  كىالى فػىٍرؽى يف ٚتًى
 كاحد،

فإنو ٭تكم لو بالكفر دكف توقف أك شك سواء كاف من كقع يف ىذا الناقض ىىازاًًلن مازحان 
 بفعلو أك اعتقاده أك قولو 

اٌدان بذلك،أ  كى كاف جى

ائًًفان أك آمنان مطمئان،  أك كاف خى

، ٍوفىان ًمٍن نػىٍقً  مىاؿو  أك خى

ٍوفىان ًمٍن نػىٍقً  جىاهو،  أىٍك خى

ارىاةن أًلىحىد،  أىٍك ميدى

أك جهبلن منو بأف ذلك من نواقض التوحيد أك ما شابو، كسيأيت التفصيل الحقان إف شاء 
 ا.

احد من تلك النواقض ًإالَّ اٍلميٍكرىه، مع كوف قلبو مطمئنان فبل عذر ألحدو مطلقان جاء بو 
 باإلٯتاف.
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 ( :ْٕٖ/ ُِقاؿ ابن تيمية يف الفتاكل )
)التكفَت لو شركط كموانع قد تنتفي يف حق ا١تعُت، كأف تكفَت ا١تطلق ال يستلـز تكفَت 

 ا١تعُت، إال إذا كجدت الشركط، كانتفت ا١توانع..(

 (:ُْْ«: )ق ا٢تجرتُتطري»كقاؿ ابن القيَّم يف 
)إف قػيػاـ اٟتػجػة ٮتتلف باختبلؼ األزمنة كاألمكنة كاألشخاص، فقد تقـو حجة ا على 
الكفار يف زماف دكف زماف، كيف بقعة كناحية دكف أخرل،كما أهنا تقـو على شخ  دكف 

طاب، كدل آخػر، إما لعدـ عقلو ك٘تييزه كالصغَت كآّنوف، كإما لعدـ فهمو كالذم ال يفهم ا٠ت
 .٭تضر ترٚتاف يًتجم لو(
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 اإلوشاٖ:
 .اإلكراه لغة: ٛتل الغَت على ما ال يرضاه قهرنا

 .صطبلح: ٛتل الغًَت على أف يفعل ما ال يرضاه، كال ٮتتار مباشرتو، لو ترؾ كنفسواالكيف 
 كىو ما يسمى اليـو "الغصب".

 :إذل قسمُت اإلكراه كيقسم

لًجئ أك الك  (ُ
ي
امل: كىو الذم ال يبقى للشخ  معو قدرة كال اختيار؛ كذلك اإلكراه ا١ت

 .بأف يهدّْده ٔتا يضر بالنفس أك بعضوو من البدف
اإلكراه غَت ا١تلجئ أك الناق : كىو التهديد ٔتا ال يضر النفس أك العضو؛ كالتخويف   (ِ

 .باٟتبس أك القيد أك الضرب الذم ال يتلف

 

 :شركط اإلكراهك 

يكرًه قادرن   -ُ
 .ا على تنفيذ ما ىدَّد بوأف يكوف ا١ت

يكرًه سينفّْذ هتديدىه لو دل ٭تقّْق ما أكره عليو، كأنو    -ِ
أف يغلب على ظن ا١تستكرىه أف ا١ت

  .عاجز عن التخل  من التهديد با٢ترب أك االستغاثة أك ا١تقاكمة
أف يكوف األمر ا١تكره عليو متضمننا ١تا ال يرضاه الشارع من إتبلؼ نفس أك عضو أك   -ّ

 .ماؿ
 .أف يكوف ا١تستكرىه ٦تتنعنا عن الفعل الذم أيكرًه عليو قبل اإلكراه  -ْ
 .أف يكوف ا١تهدد بو أشدَّ خطرنا على ا١تستكرىه ٦تا أكره عليو  -ٓ
 .أف يًتتب على فعل ا١تكره بو ا٠تبلص من ا١تهدد بو -ٔ
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 .أف يكوف ا١تهدد بو عاجبلن   -ٕ
 .الزيادة عليو، كإال اعترب ٥تتارناأال ٮتالف ا١تستكره ا١تكره بفعل غَت ما أكرىو عليو، أك ب  -ٖ
أال يكوف ا١تهدد بو حقِّا للمكره يتوصل بو إذل ما ليس حقِّا لو كال كاجبنا، كىذا شرط   -ٗ

 .عند اٟتنفية كا١تتأخرين من الشافعية، كليس بشرط عند غَتىم

  

يب الن ا تعاذل سبكاطمئناف القلب باإلٯتاف،   عدـ الكفر مع فمن أيكره على قوؿ أك فعل
 ،ان تامان إكراىككاف مكرىان ، ك٨تو ذلك من الكفر أك الصبلة إذل الصليب أك الدين ٤تمد 

 ،٭تكم بالردة ففي ىذه اٟتالة ال يىكفر من كاف ىذا حالو، كال

اًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى مىٍن كىفىرى بًاللًَّو ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ بًاإٍلًٯتى  ﴿ :قولو تعاذلل
 [،َُٔالنحل: ]﴾  بًاٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اللًَّو كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه 

كرًه   حىت قتلو  الكفر أك قولو لكن إف امتنع ا١تستكرىه عن فعل 
ي
 .كاف مثابنا ثواب اٞتهادا١ت

ق  بالتاـ يف ىذا الباب، كاقتصر اٟتنفية كأٟتق الشافعية كاٟتنابلة كالظاىرية اإلكراه النا
كا١تالكية على اإلكراه التاـ، كقالوا: إذا كاف اإلكراه ناقصنا فبل يرخ  فيها أصبلن، ك٭تكم بكفر 

  .فاعلها

 .كدل ييًبح ا١تالكية إجراءى كلمة الكفر على اللساف إال يف حالًة اإلكراه على القتل فقط

، أك قطع أما فبل يباح اإلكراه فيو كال  عضوو من أعضائو كلو أ٪تلة، قتل ا١تسلم بغَت حقٍّ
كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت بًغىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا  ﴿ :تعاذل ولو قل يرخ ،

 اإلكراه التاـ،[، كتستوم يف التحرصل حاؿ اإلكراه الناق  ك ٖٓاألحزاب: ]﴾  بػيٍهتىاننا كىًإٍٙتنا ميًبيننا
 .ال يباح كال يرخ  فيو اإلكراهفهذا 
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اتَّفق أىل العلم على إمث مىن أيكرًه على القتل فقىتىل، كاختلفوا يف القصاص منو إذا كاف كلقد 
اإلكراه تامِّا، فقاؿ ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة: يقت  من ا١تكرًًه كا١تستكرىه ٚتيعنا؛ ألف ا١تستكره 

يكرىه متسبّْب يف القتل، كا١تتسبب كا١تباشركجد منو القتل حق
 .يقة، كا١ت

كقاؿ أبو حنيفة: يقت  من ا١تكرىه، كال قصاص على ا١تستكره، كىذا القوؿ ركاية عن أٛتد 
 .كأحد قورلى الشافعي

 .أما إف كاف اإلكراه ناقصنا، فيجب القصاص على ا١تستكره ببل خبلؼ

ًمًو، كىًإٍف أىٍظهىرى  "فىمىىتى زىاؿى عىٍنوي اإٍلًٍكرىاهي، أيًمرى  ًمًو، فىًإٍف أىٍظهىرىهي فػىهيوى بىاؽو عىلىى إٍسبلى بًًإٍظهىاًر إٍسبلى
اٍلكيٍفًر ًمٍن اٍلكيٍفرى حيًكمى أىنَّوي كىفىرى ًمٍن ًحًُت نىطىقى بًًو؛ أًلىنػَّنىا تػىبػىيػَّنَّا ًبذىًلكى أىنَّوي كىافى ميٍنشىرًحى الصٍَّدًر بً 

 [.ِْص ٗارنا لىوي".]ا١تغٍت البن قدامة: جًحًُت نىطىقى بًًو، ٥تيٍتى 
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 اٌعزس ببجلًٙ
أما مذاىب الناس يف العذر باٞتهل فمذىب جنح إذل اإلفراط كالغلو فاٞتهل عندىم ليس 

 بعذر على اإلطبلؽ كىؤالء كقفوا ٖتت مظلة كراية ا٠توارج الغبلة، 

إلطبلؽ كىؤالء كقفوا ٖتت كمذىب آخر جنح إذل التفريط كالتمييع كعذركا باٞتهل على ا
 مظلة أىل اٞتهمية كاإلرجاء، 

كالصحيح ىو ما قرره أىل العلم: أف من بلغو القرآف العظيم فقد قامت عليو اٟتٌجة 
كالنذارة، خصوصان يف أكضح أبواب الدين الذم بعث كافة الرسل من أجلو أٌما أف ييراد باٟتجة 

عليو اٟتجة؛ فهو ما أنكره ا تعاذل يف قولو  كقيامها أف يؤتى إذل كل كاحد يف مكانو فتقاـ
تعاذل عن ا١تشركُت" }فىمىا ٢تىيٍم عىًن التٍَّذًكرىًة ميٍعًرًضُتى كىأىنػَّهيٍم ٛتييره مٍُّستىنًفرىةه * فػىرٍَّت ًمن قىٍسوىرىةو * 

أف شأنو يف  ة النيب بىٍل ييرًيدي كيلُّ اٍمرًلءو مّْنػٍهيٍم أىف يػيٍؤتىى صيحيفان مُّنىشَّرىةن{. كمعلـو من سَت 
دعوة الطوائف ا١تمتنعة؛ أنو كاف يراسل رؤكس تلك الطوائف دكف آحاد رعيتهم، كدل يكن 

خصوصان يف  -يشًتط أك يأمر رسلو كأمراءه بوجوب تتبع آحاد الناس إلقامة اٟتجة عليهم 
بعد انتشار  كمعلـو أف اارب ال ٕتب إقامة اٟتجة عليو، كأف اٟتاؿ عند العلماء -ااربُت 

اإلسبلـ كفشيوّْه يف أرجاء ا١تعمورة ليس كاٟتاؿ يف فجر الدعوة كأكؿ اإلسبلـ أك مع حديث 
 العهد باإلسبلـ. 

فإفراد ا بالعبادة كنبذ ما سواه من  والجهل بأصول الدين والملِّة، ال يُ ْعتبر عذراً،
 ا١تعبودات الباطلة ىو ا١تقصود من الشهادتُت،

 أصوؿ الدين كأحكامو الظاىرة اٞتليَّة ألجل جهلو لكاف اٞتهل خَتان كلو عذر اٞتاىل يف
 من العلم، كما قاؿ الشافعي.
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فبل تقبل دعول اٞتهل فيما يفعلو ا١تشركوف عند القبور كاألضرحة كا١تزارات من دعاء 
األموات، كالذبح ٢تم، كاالستعانة ّٔم، كسؤا٢تم ا١تغفرة، كطلب الشفاء، فكل ىذا ٦تا ىو 

 ـ من دين اإلسبلـ بالضركرة أنو شرؾ أكرب، معلو 
كمثل ىذا سب الشريعة، كاالستهزاء بالدين كالطعن فيو، فهذا ال يعذر صاحبو ّتهلو، إال 
من كاف حديث عهد بكفر، أك نشأ ببادية بعيدة، أك كاف يسكن بُت كفار؛ كتعذر عليو رفع 

 اٞتهل عن نفسو.
الزنا كاللواط كشرب ا٠تمر، ال يعذر من ك  وكذلك أركان اإلسالم والمحرمات الظاىرة
 ىو بُت ا١تسلمُت ّتهلها كال يقبل منو ذلك.

كفعل شيء من ارمات  وقد يعذر الجاىل بترك شيء من الواجبات كالصالة والزكاة، 
كشرب ا٠تمر ك٨توه إذا كاف حديث عهد بكفر، أك نشأ ببادية بعيدة، أك يعيش يف بلد بعيد 

 الببلد اليت يتعذر فيها العلم كاالحًتاز من اٞتهل.عن ببلد ا١تسلمُت كبعض 
 

 

 مسألة: ويثبت وصف الشرك للجاىل ولو قبل قيام الحجة الرسالية:

  قاؿ تعاذل: }كىًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكُتى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى الٌلًو مثيَّ أىٍبًلٍغوي
 ٍٔم قػىٍوـه الَّ يػىٍعلىميوفى {التوبةمىٍأمىنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهي 

فسٌماىم مشركُت قبل ٝتاع اٟتجة، كبُت أهنم ٬تهلوف حقائق اإلسبلـ فقاؿ: }ذىًلكى 
 بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الَّ يػىٍعلىميوفى {.

  ٍأتًيػىهيمي كقاؿ تعاذل: }دلٍى يىكيًن الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكُتى مينفىكُّْتى حىىتَّ تى
 ُاٍلبػىيػّْنىةي {البينة

 فسٌماىم مشركُت قبل البينة، فتنبو!
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  كاتفق السلف على أٌف أىل الفًتة الذين عملوا الشرؾ أهنم مشركُت، كمعلـو أف أىل
 الفًتة دل تبلغهم اٟتجة.

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )كباٞتملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر، كفر بذلك، كإف دل 
[ ُٕٕف كافرنا، إذا ال يقصد الكفر أحدنا إال ما شاء ا( ]الصاـر ا١تسلوؿ ص يقصد أف يكو 

. 

 

 مسألة: الفرق بين االسم والحكم:

اعلم أنو ال تبلـز بُت االسم كاٟتكم إال بعد بلوغ النذير، فالذم يعبد غَت ا قبل بلوغ 
 اٟتجة يسمى مشركان، لكن ال يعاقب إال بعد قياـ اٟتجة.

 عن فرعوف أنو طغى كعبل يف األرض كأفسد ككل ذلك قبل قياـ اٟتجة ككل فقد قاؿ ا
 ،ىذا قبل رسالة موسى 

 ،ُٕ: }اٍذىىٍب ًإذلى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىى {النازعاتقاؿ تعاذل ١توسى 

أما كصفو بالتورل كاٞتحود كالتكذيب كاإلعراض كاالستكبار كاإلباء فبل يكوف إال بعد قياـ 
، كقاؿ: }كىلىقىٍد أىرىيٍػنىاهي آيىاتًنىا كيلَّهىا فىكىذَّبى ُِعاذل: }فىكىذَّبى كىعىصىى {النازعاتاٟتجة، قاؿ ت
  ،ٔٓكىأىَبى {طو

كاستحقاؽ العذاب يكوف بعد ٣تيء الرسوؿ، قاؿ تعاذل: }كىمىا كينَّا ميعىذًّْبُتى حىىتَّ نػىبػٍعىثى 
 .ُٓرىسيوالن {اإلسراء

 ّتهلو بالكفر، بل ىو كافر كدل يستتب، كإ٪تا ىي  كاستتابة ا١ترتد: ليست اعذاران لو
إلجراء حكم القتل عليو كلعٌلو يرجع عن ردتو، كحكم االستتابة خبلؼ بُت الوجوب 

 كاالستحباب.
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 مسألة الحاالت التي ال عذر فيها بالجهل ألحد:

ا١تسائل اليت يف أصل الدين: كىي كصرؼ عبادة لغَت ا أك االنتقاص من ا عز   .1
، فصاحبها ال عذر لو ْتاؿ حىت كلو نشأ يف بادية بعيدة عن العلم أك كاف أك رسولو كجل 

حديث عهد بكفر، كحىت لو كاف مقلدان، فمن كقع يف ىذه ا١تسائل ٌٝتي مشركان كال تقاـ عليو 
 أحكاـ الدنيا من القتل ك٨توه إال بعد بلوغ اٟتجة.

اؿ يف آخرىا ) كال عذر للمقلد يف عند آية ا١تيثاؽ ق ُّٗ/ٕقاؿ القرطيب يف تفسَته  
 التوحيد ( اىػ.

ٍدنىا آبىاءىنىا عىلىى أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى آثىارًًىٍم قاؿ ابو بطُت: " كاستدؿ العلماء ّٔذه اْلية }ًإنَّا كىجى
ميٍقتىديكفى{ ك٨توىا، على أنو ال ٬توز التقليد يف التوحيد، كالرسالة، كأصوؿ الدين، كأف فرضا 

أف يعرؼ التوحيد بدليلو، ككذلك الرسالة، كسائر أصوؿ الدين، ألف أدلة  على كل مكلف
 [.ّْٗ/َُ]الدرر ىذه األصوؿ ظاىرة ك اٟتمد، ال ٮتت  ٔتعرفتها العلماء".

كنقل ابو بطُت من كبلـ ابن تيمية: "إف األمور الظاىرة اليت يعلم ا٠تاصة كالعامة من 
بعبادة ا كحده ال شريك لو كمثل معاداة اليهود  ا١تسلمُت أهنا من دين اإلسبلـ مثل األمر

كالنصارل كا١تشركُت كمثل ٖترصل الفواحش كالربا كا٠تمر كا١تيسر ك٨تو ذلك فيكفر مطلقا" 
كنقل عنو: "ما ظهر أمره ككاف من دعائم الدين من األخبار  [.ّّٕ-ِّٕ/َُ]الدرر 

 [.ّٖٖ/َُكاألكامر فإنو ال يعذر".]الدرر 

ألندلسي : " إحداث األحكاـ ال ٮتلو من أحد أربعة أكجو : إما إسقاط قاؿ ابن حـز ا
فرض الـز كإسقاط بعض الصبلة أك بعض الصياـ أك بعض الزكاة أك بعض اٟتج أك بعض حد 
الزسل أك حد القذؼ أك إسقاط ٚتيع ذلك كإما زيادة يف شيء منها أك إحداث فرض جديد 

مر كا١تيتة كإما ٖترصل ٤تلل كتحرصل ٟتم الكبش كما كإما إحبلؿ ٤تـر كتحليل ٟتم ا٠تنزير كا٠ت
/  ٔأشبو ذلك كأم ىذه الوجوه كاف فالقائل بو مشرؾ الحق باليهود كالنصارل " ] اإلحكاـ 

ِْٔ . ] 
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: )... إف ىؤالء الطواغيت الذين يعتقد  قاؿ اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتة ا
كلهم كفار مرتدكف عن اإلسبلـ، كيف ال كىم ٭تٌلوف   الناس فيهم كجوب الطاعة من دكف ا

ما حرـٌ ا، ك٭تٌرموف ما أحٌل ا، كيسعوف يف األرض فسادان بقو٢تم كفعلهم كتأييدىم، كمن 
جادؿ عنهم، أك أنكر على من كٌفرىم، أك زعم أف فعلهم ىذا لو كاف باطبلن ال ينقلهم إذل 

، ألنو ال يصح دين اإلسبلـ إال بالرباءة من ىؤالء الكفر، فأقل أحواؿ ىذا آّادؿ أنو فاسق
 ( . ُٖٖكتكفَتىم ...( )الرسائل الشخصية: ص: 

 

 ِٚٓ أِثٍت ٘زا إٌٛع: اٌششن األورب:
ًو لىيٍ قاؿ تعاذل : )كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم تػىعىالىٍوا ًإذلى مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىًإذلى الرَّسيوًؿ قىاليوا حىٍسبػينىا مىا كىجىٍدنىا عى 

ٍيئنا كىالى يػىٍهتىديكفى ( سورة ا١تائدة   . َُْآبىاءىنىا أىكىلىٍو كىافى آبىاؤيىيٍم الى يػىٍعلىميوفى شى

نٍػيىا  كقاؿ تعاذل : )قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ
  .ًَُّسنيوفى صينػٍعنا( سورة الكهف كىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيٍ 

لىةي ًإنػَّهيمي اٗتَّىذيكا الشَّيىاًطُتى أىٍكلًيىاءى ًمٍن  كقاؿ تعاذل : )فىرًيقنا ىىدىل كىفىرًيقنا حىقَّ عىلىٍيًهمي الضَّبلى
 .َّديكًف اللًَّو كى٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ميٍهتىديكفى ( سورة األعراؼ 

ا على : " كىذا من أبُت الدالقاؿ الطربم لة على خطأ قوؿ من زعمى أف ا ال يعذّْب أحدن
معصية ركبها أك ضبللة اعتقدىا، إال أف يأتيها بعد علم منو بصواب كجهها، فَتكبها عنادنا منو 
لربو فيها. ألف ذلك لو كاف كذلك، دل يكن بُت فريق الضبللة الذم ضٌل كىو ٭تسىبي أنو 

. كقد فرَّؽ  ا بُت أٝتائهما كأحكامهما يف ىذه اْلية". ىادو. كفريق ا٢تدل، فػىٍرؽه

 . ُِكقاؿ تعاذل : )كىذىًلكى زييّْنى لًٍلميٍسرًًفُتى مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ( سورة يونس 
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ًلًو فػىرىآهي حىسىننا فىًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن  كقاؿ تعاذل : )أىفىمىٍن زييّْنى لىوي سيوءي عىمى
 . ٖءي فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو ًإفَّ اللَّوى عىًليمه ٔتىا يىٍصنػىعيوفى ( سورة فاطر يىشىا

 ]يلزم على القول بالعذر بالجهل في الشرك األكبر لوازم باطلة منها:  
 ػ يلـز إعذار جهلة اليهود كالنصارل كعوامهم ،كىذا خبلؼ اإلٚتاع .ُ 

 فًتات أك بعضهم ٞتهلهم كىذا خبلؼ اإلٚتاع .ػ يلـز إعذار أىل الِ 

 ػ يلـز إعذار جهلة ا١تنافقُت كعوامهم كىذا خبلؼ إٚتاع السلف .ّ 

 ػ يلـز إعذار كل من أنكر ربوبية ا جهبل كىذا خبلؼ إٚتاع السلف .ْ 

 ػ يلـز إعذار من أنكر علم ا جهبل أك تأكيبل ، كىذا خبلؼ إٚتاع السلف .ٓ 

ار من عطل أٝتاء ا أك صفاتو جهبل من اٞتهمية كىذا خبلؼ إٚتاع ػ يلـز إعذٔ 
 السلف .

ػ يلـز على ىذا القوؿ أف اٟتجة دل تقم على أحد من ىذه األمة ال بالرسوؿ كال ٕ 
 بالقرآف.

قاؿ الشيخ ابن سحماف يف توضيح بطبلف اللواـز السابقة قاؿ يف كتابو كشف الشبهتُت 
تأثيم با٠تطأ يف ىذا كلو )أم الشرؾ األكرب ( رد على من كفر معطلة )فإف ا١تنع من التكفَت كال

الذات كمعطلة الربوبية كمعطلة األٝتاء كالصفات كمعطلة إفراده تعاذل باإل٢تية كالقائلُت بأف ا 
ال يعلم الكائنات قبل كوهنا كغبلة القدرية كمن قاؿ بإسناد اٟتوادث إذل الكواكب العلوية كمن 

النور كالظلمة ، فإف من التـز ىذا كلو فهو أكفر كأضل من اليهود كالنصارل"]  قاؿ باألصلُت
 ا١تتممة لكبلـ أئمة الدعوة يف مسألة اٞتهل يف الشرؾ األكرب للشيخ علي بن خضَت ا٠تضَت[.
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كىنا نسرد بعض أقواؿ أئمة الدعوة النجدية كما كردت نقبلن من ا١تتممة يف " تكفَت من 
 كعد التوقف يف إطبلؽ اسم الشرؾ عليو كلو دل تبلغو اٟتجة أك كاف كقع يف الشرؾ األكرب

عذر من كقع يف الشرؾ األكرب –ىذه الشبهة  فيها أف مقلدان يف تلك ا١تسائل، كبٌُت ا٠تضَت
دل تظهر قبل عصر ابن تيمية ألف كل من ادعى العذر فإف أقدـ ما يستدؿ بو من  -باٞتهل

،مث ظهرت ىذه الشبهة يف عصر الشيخ ٤تمد بن عبد  األقواؿ كبلـ ابن تيمية أنو يعذر
 الوىاب فتصدل ٢تا كساعده ابنائو كأحفاده رٛتهم ا أٚتعُت ":

: " الطبقة السابعة عشرة طبقة  ِْٓقاؿ ابن القيم رٛتو ا يف كتابو طريق ا٢تجرتُت، ص 
ولوف: إنَّا كجدنا آباءنا ا١تقلدين كجهَّاؿ الكفرة كأتباعهم كٛتَتىم الذين ىم معهم تبعنا ٢تم يق

على أمةو كإنَّا على أسوة ّٔم كمع ىذا فهم متاركوف ألىل اإلسبلـ غَت ٤تاربُت ٢تم كنساء 
ااربُت كخدمهم كأتباعهم الذين دل ينصبوا أنفسهم ١تا نصب لو أكلئك أنفسهم من السعي 

قد اتفقت األمة على أف يف إطفاء نور ا كىدـ دينو كإٜتاد كلماتو، بل ىم ٔتنزلة الدكاب. ك 
ىذه الطبقة كفار، كإف كانوا جهاالن مقلدين لرؤسائهم كأئمتهم إال ما ٭تكي عن بعض أىل 
البدع أنو دل ٭تكم ٢تؤالء بالنار، كجعلهم ٔتنزلة من دل تبلغو الدعوة. كىذا مذىب دل يقل بو 

عرؼ عن بعض أىل أحد من أئمة ا١تسلمُت ال الصحابة كال التابعُت كال من بعدىم، كإ٪تا ي
ما من مولود إال كىو يولد على »أنو قاؿ:  الكبلـ ادث يف اإلسبلـ. كقد صحَّ عن النيٌب 
فأخرب أف أبويو ينقبلنو عن الفطرة إذل اليهودية « الفطرة فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك ٯتجسانو

عليو األبواف، كصحَّ عنو أنو كالنصرانية كآّوسية كدل يعترب يف ذلك غَت ا١ترِّب كا١تنشأ على ما 
كىذا ا١تقلد ليس ٔتسلم كىو عاقل مكلف « أف اٞتنة ال يدخلها إال نفسه مسلمةه :» قاؿ

كالعاقل ا١تكلف ال ٮترج عن اإلسبلـ أك الكفر، كأما من دل تبلغو الدعوة فليس ٔتكلف يف 
سبلـ ىو توحيد ا تلك اٟتاؿ كىو ٔتنزلة األطفاؿ كآّانُت، كقد تقدـ الكبلـ عليهم. كاإل

كعبادتو كحده ال شريك لو كاإلٯتاف با كرسولو كاتباعو فيما جاء بو فما دل يأت العبد ّٔذا 
ا فهو كافر جاىل. فغاية ىذه الطبقة أهنم كفار جهاؿ  فليس ٔتسلم كإف دل يكن كافرنا معاندن
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جحد توحيد ا غَت معاندين، كعدـ عنادىم ال ٮترجهم عن كوهنم كفارنا فإف الكافر من 
ككذَّب رسولو إمَّا عنادنا أك جهبلن كتقليدنا ألىل العناد فهذا كإف كاف غايتو أنو غَت معاند فهو 

 متبع ألىل العناد " .

كنقل عبد اللطيف ابن اٟتفيد اإلٚتاع على أف من أتى بالشهادتُت لكن يعمل الشرؾ 
 .ّٗكل األئمة النجدية /. كفتاَُاألكرب أنو دل يدخل يف اإلسبلـ اىػ ا١تنهاج ص 

كقاؿ الشيخ عبد الرٛتن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا )أٚتع العلماء سلفا 
كخلفا من الصحابة كالتابعُت كاألئمة كٚتيع أىل السنة أف ا١ترء ال يكوف مسلما إال بالتجرد 

 ْٔٓ -ْٓٓ/ُُمن الشرؾ األكرب كالرباءة منو( الدرر 

فيد: "فبل يتم ألىل التوحيد توحيدىم إال باعتزاؿ أىل الشرؾ كقاؿ عبد الرٛتن اٟت
 .ّْْ/ُُكعداكهتم كتكفَتىم". اىػ الدرر 

 

قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب يف آخر رسالتو النواقض العشر: " كال فرؽ يف ٚتيع ىذه 
أك ا١تتأكؿ أك النواقض بُت ا٢تازؿ كاٞتاد كا٠تائف إال ا١تكره. كدل يستثٍت غَت ا١تكره  مثل اٞتاىل 

 ، ُٖٖ/ّا١تخطئ اىػ . راجع فتاكل األئمة النجدية 

: " فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة  ٗكقاؿ يف كتابو كشف الشبهات ص
 ٮترجها من لسانو قد يقو٢تا كىو جاىل فبل يعذر باٞتهل .. " أىػ 

دين األسد كلو رسالة يف الرد على ابن صباح ، ذيكرت يف تاريخ ٧تد ٖتقيق ناصر ال
 قاؿ فيها :" كأف من دعى عبد القادر فهو كافر " . ْٖٔص
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موجودة يف تاريخ ٧تد  -أحد علماء ثرمدا  -كيف رسالة أرسلها إذل ٤تمد بن عيد 
، قاؿ بعد كبلـ : " كلكن أقطع أف كفر من عبىد قبة أِّب طالب ال يبلغ عيشر كفر  ِّٔص

 ا١تويس كأمثالو .. " انتهى. 

ها إذل الشيخ عبد اللَّو بن عيسى قاضي الدرعية ، كىي موجودة يف تاريخ كيف رسالة أرسل
، أرسلها منكران عليو كيف أشكل عليو تكفَت الطواغيت ،  ٧ِّْتد الرسالة الرابعة عشر ص

فقاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب : " فقد ذكر رل أٛتد أنو مشكل عليكم الفيتيا بكفر 
كأكالد إدريس ، كالذين يعبدكهنم مثل طالب كأمثالو ... "  ىؤالء الطواغيت مثل أكالد مشساف

 انتهى 
كىي الرسالة العشركف  -أحد علماء ثادؽ  -كيف رسالة أرسلها إذل عبد الرٛتن بن ربيعة 

، قاؿ بعد كبلـ : " فمن عبد اللَّو ليبلن كهناران مث دعا نبيان أك كليان عند  ُّْيف تاريخ ٧تد ص
اثنُت كدل يشهد أف ال إلو إال اللَّو ، ألف اإللو ىو ا١تدعو ، كما يفعل قربه ، فقد اٗتذ إ٢تُت 

ا١تشركوف اليـو عند قرب الزبَت أك عبد القادر أك غَتىم، ككما يفعل قبل ىذا عند قرب زيد كغَته 
 ... " انتهى. 

، كىي ٣تموعة ِْٕكيف رسالة جوابية ردان على اهتامات ضده ، موجودة يف تاريخ ٧تد ص
هم كاألقاكيل ضد الشيخ ، أقر الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب  ببعضها أنو يقوؿ ّٔا ، من الت

كمنها : " تكفَت الناذر إذا أراد بو التقرب لغَت اللَّو كأخذ النذكر كذلك ، كمنها أف الذبح 
للجن كفر كالذبيحة حراـ ، كلو ٝتى اللَّو عليها إذا ذْتها للجن ، فهذه ٜتس مسائل كلها 

ائلها ... "  .. إذل أف قاؿ : " كبٌُت أىل العلم إف أمثاؿ ىذا ىو الشرؾ األكرب..." حق كأنا ق
 انتهى .

كيف رسالة أرسلها إذل أحد علماء االحساء كاٝتو أٛتد بن عبد الكرصل ، كىي الرسالة 
. ككاف أٛتد بن عبد الكرصل األحسائي ١تا التبس عليو ّْٔاٟتادية كالعشركف يف تاريخ ٧تد ص

اد القبور مع جهلهم ،ككاف االحسائي ىذا  ينكر تكفَت ا١تعُت ١تن عبد القبور ٞتهلو  فعل عب
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يز تكفَت النوع ال العُت  أم فعلو كفر كشرؾ كليس ىو ٔتشرؾ كال كافر ألنو جاىل ،  ك٬تي
كناقشو الشيخ يف رسالة طويلة قاؿ فيها الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب: "كتأمل تكفَت ) ابن 

هم فبلنان كفبلنان بأعياهنم ، كردهتم ردة صر٭تة . كتأمل تصر٭تو ْتكاية اإلٚتاع تيمية ( لرؤسائ
على ردة الفخر الرازم عن اإلسبلـ مع كونو عند علمائكم من األئمة األربعة ، ىل يناسب 
ىذا ١تا فهمت من كبلمو أف ا١تعُت ال يكفر، كلو دعى عبد القادر يف الرخاء كالشدة ، كلو 

 ن عوف كزعم أف دينو حسن مع عبادتو أِّب حديدة ... " .أحب عبد اللَّو ب
كقاؿ يف الرسالة أيضا  بعد ذكر من كفره السلف قاؿ : كاذكر كبلمو يف اإلقناع كشرحو 
يف الردة كيف ذكركا أنواعا كثَتة موجودة عندكم ، مث قاؿ منصور البهويت : كقد عمت البلول 

لتوحيد نسأؿ ا العفو كالعافية . ىذا لفظو يف ىذه الفرؽ كأفسدكا كثَتا من عقائد أىل ا
ْتركفو ، مث ذكر قتل الواحد منهم كحكم مالو ىل قاؿ كاحد من ىؤالء من الصحابة إذل زمن 

 ( . ْٕػ  ّٔ/  َُمنصور البهويت إف ىؤالء يكفر أنواعهم ال أعياهنم الدرر السنية ) 
الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ، كيف رسالة لو يف تفسَت كلمة التوحيد يف ٣تموعة مؤلفات 

. قاؿ : " كأنت ترل ا١تشركُت من أىل زماننا كلعل ٣ّّٔتلد العقيدة القسم األكؿ ص
بعضهم يٌدعي أنو من أىل العلم كفيو    زىد كاجتهاد كعبادة ، إذا مٌسو الضر قاـ يستغيث 

بن ا٠تطاب كالزبَت ، بغَت اللَّو مثل معركؼ أك عبد القادر اٞتيبلشل ،كأجلّْ من ىؤالء مثل زيد 
فاللَّو ا١تستعاف ، كأعظم من ذلك أهنم يستغيثوف  كأجلّْ من ىؤالء مثل رسوؿ اللَّو 

 بالطواغيت كالكفرة كا١تردة مثل مشساف كإدريس ، كيقاؿ لو األشقر كيوسف كأمثا٢تم انتهى .
ف الشيخ يف كيف رسالة كتبها الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب لبعض تبلمذتو يف الدرعية ١تٌا كا

العيينة يف أكؿ دعوتو ، كتبلمذتو ىم : عيسى بن قاسم ، كأٛتد بن سويلم، كىي موجودة يف 
.  كتعجب الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب كيف يىشيكُّوف يف تكفَت َُْتاريخ ٧تد ص

 الطواغيت كأتباعهم، كىل قامت عليهم اٟتجة أـ ال ؟ 
 



 
 

492 

فَت ا١تسلم الصاحل إذا أشرؾ با، أك صار مع كاعلموا أف األدلة على تك)كقاؿ رٛتو ا : 
ا١تشركُت على ا١توحدين، كلو دل يشرؾ، أكثر من أف ٖتصر، من كبلـ ا ككبلـ رسولو، ككبلـ 

 .ِِٕ(. الرسائل الشخصية ص أىل العلم كلهم

 

كللشيخ عبد ا بن ٤تمد بن عبد الوىاب كتاب مستقل يف ذلك كىو ]كتاب الكلمات 
١تكفرات الواقعة[ حيث ذكر فيو: كبلـ العلماء أصحاب ا١تذاىب األربعة فيما النافعة يف ا

يكفر بو ا١تسلم كيرتد كأهنم أكؿ ما يبدكف يف باب حكم ا١ترتد بالكبلـ يف الشرؾ األكرب 
كتكفَتىم ألىلو كعدـ عذرىم باٞتهل ، فذكر كبلـ الشافعية كذكر منهم ابن حجر ا٢تيتمي يف  

اؼ الكبائر يف الكبَتة األكذل كن  على عدـ العذر باٞتهل يف قولو بياف كتابو الزكاجر عن اقًت 
) الشرؾ كذكر ٚتلة من أنواعو لكثرة كقوعها يف الناس كعلى السنة العامة من غَت أف يعلموا 

أهنا كذلك كنقل كبلـ النوكم يف شرح مسلم يف الذبح لغَت ا تعظيما أنو شرؾ  أم جهاؿ ( 
، كنقل كبلـ أِّب شامة يف  ىذا تعيُت ألف ا١تنع من الذبيحة ١تعُت ّٔا ( )ك كصار بالذبح مرتدا 

الباعث ، كنقل كبلـ صاحب كتاب تبُت ااـر يف باب الكفر كذكر أنواع من الشرؾ األكرب 
منها من سجد لغَت ا أك أشرؾ بعبادتو شيئا من خلقو أنو كفر باإلٚتاع كيقتل إف أصر على 

قاسم يف شرح الدرر فيمن دعاء غَت ا أك نذر لو كأنو كفر ، كمن  ذلك ،كنقل كبلـ الشيخ 
كبلـ ا١تالكية نقل كبلـ أِّب بكر الطرطوشي كصرح أف الذم يفعل يف زمانو من العمد إذل 
الشجر ك٨توه أنو مثل فعل ا١تشركُت ، مث ذكر كبلـ اٟتنابلة ، فذكر كبلـ ابن عقيل يف تكفَته 

باٟتوائج أهنم كفار بذلك ، كنقل كبلـ ابن تيمية كابن القيم من عظم القبور كخاطب ا١توتى 
 ككالده كأطاؿ يف ذلك يف تكفَت من أشرؾ با كعدـ عذره باٞتهل.

 
: "أف سؤاؿ ا١تيت كاالستغاثة ِْٕ/َُكنقل عبد ا بن ٤تمد بن عبد الوىاب يف الدرر 

و ا كرسولو كاتفقت بو يف قضاء اٟتاجات كتفريج الكربات من الشرؾ األكرب الذم حرم
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الكتب اإل٢تية كالدعوات النبوية على ٖترٯتو كتكفَت فاعلو كالرباءة منو كمعاداتو لكن زمن 
الفًتات ال يكفر الشخ  ا١تعُت بذلك حىت تقـو عليو اٟتجة الرسالة كيبُت لو كيعرؼ أف ىذا 

 ىو الشرؾ األكرب فاف أصر على شركو فهو كافر " باختصار . 
خ ٛتد بن ناصر: "أف الرافضة كفار أصليُت كال ييعذركف باٞتهل" ]الدرر كاعترب الشي

َُ/ّّٓ.] 
قاؿ عبد الرٛتن بن حسن: "كىو من الطبلب الذين درسوا على الشيخ ٤تمد بن عبد 

 الوىاب مباشرة يف أكؿ طلبو للعلم يف آخر حياة جده: 
ة كاٞتماعة من إنكار "كا١تقصود: بياف ما كاف عليو شيخ اإلسبلـ كإخوانو من أىل السن

الشرؾ األكرب الواقع يف زماهنم كذكرىم األدلة من الكتاب كالسنة على كفر من فعل ىذا 
على شفا جرؼ ىار"  -ىذا اٞتاىل ا١تفًتم-الشرؾ أك اعتقده فإنو ْتمد ا يهدـ ما بناه 

 [.ُٓٓ/ّ]فتاكل األئمة النجدية 
 

يف الفبلسفة بعد ما ذكر ما ىم عليو قاؿ: كقاؿ يف جواب ألبن تيمية يف الفتاكل ا١تصرية 
فهم أكفر من اليهود كمن النصارل، فعٌلق على فتواه فقاؿ: "كدل يقل شيخ اإلسبلـ أهنم 
يعذركف باٞتهل بل كفرىم كقاؿ أهنم ارتدكا ، قاؿ كمن أضمره فهو منافق ال يستتاب عند 

 [.ُْٕ/ُُأكثر العلماء" ]الدرر 
 

 مرتكب الكفر متأكال أك ٣تتهدا أك ٥تطئا أك مقلدا أك جاىبلكقاؿ ابوبطُت: "فا١تدعي أف 

معذكر ٥تالف للكتاب كالسنة كاإلٚتاع ببل شك مع أنو ال بد أف ينقض أصلو فلو طرد أصلو  
ك٨تو ذلك" ]الدرر السنية  كفر ببل ريب كما لو توقف يف تكفَت من شك يف رسالة ٤تمد 

 [.ٗٓٔ/ُ، كيف ٣تموعة الرسائل  ّٕ-ِٕ/ُِ
اؿ: "كأكؿ شئ يبدأ بو العلماء يف باب حكم ا١ترتد الشرؾ يقولوف من أشرؾ با كفر كق

كما قالوا فيما دكنو" اىػ  ألف الشرؾ عندىم أعظم أنواع الكفر كدل يقولوا إف كاف مثلو ال ٬تهلو
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 . 
كلو رسائل يف تكفَت ا١تعُت يف الشرؾ األكرب كعدـ عذره باٞتهل منها رسالة يف"تكفَت 

 [.َّٔ/َُكعدـ العذر باٞتهل يف الشرؾ األكرب" ]الدرر  ا١تعُت
 

كقاؿ ١تا نقل حديث عدم ابن حاَت )أليس ٭تلوف ما حـر ا فتحلونو ..اٟتديث (: 
"فذمهم ا سبحانو كٝتاىم مشركُت مع كوهنم دل يعلموا أف فعلهم معهم ىذا عبادة ٢تم فلم 

 [.  ّّٗ/َُيعذركا باٞتهل".]الدرر

كاف مرتكب الشرؾ األكرب معذكرا ٞتهلة فمن الذم ال يعذر كالـز ىذه   كقاؿ : " فإف
الدعوة أنو ليس  حجة على أحد إال ا١تعاند مع أف صاحب ىذه الدعوة ال ٯتكنو طرد أصلة 

أك شك يف  بل ال بد أف يتناقض فإنو ال ٯتكن أف يتوقف يف من شك يف رسالة ٤تمد 
شاؾ جاىل كقاؿ كالـز ىذا أف ال نكفر جهلة اليهود البعث أك غَت ذلك من أصوؿ الدين كال

كالنصارل كالذين يسجدكف للشمس كالقمر كاألصناـ ٞتهلهم كال الذين حرقهم علي بن أِّب 
طالب بالنار ألنا نقطع أهنم جهاؿ كقد أٚتع ا١تسلموف على كفر من دل يكفر اليهود 

 [.ْٕ -ٗٔ/ُِلدرر كالنصارل أك شك يف كفرىم ك٨تن نتيقن أف أكثرىم جهاؿ".] ا
كقاؿ: " ككبلـ العلماء يف تكفَت ا١تعُت كثَت. كأعظم أنواع الكفر: الشرؾ بعبادة غَت ا، 
كىو كفر بإٚتاع ا١تسلمُت، كال مانع من تكفَت من اتصف بذلك، كما أف من زسل قيل: فبلف 

 [. ُْٕ/َُزاف، كمن راَب: قيل: فبلف مراب ".]الدرر 

 

ا١تعُت: ظاىر اْليات، كاألحاديث، ككبلـ ٚتهور العلماء تدؿ كقاؿ: " نقوؿ يف تكفَت 
على كفر من أشرؾ با فعبد معو غَته، كدل تفرؽ األدلة بُت ا١تعُت كغَته، قاؿ تعاذل: }ًإفَّ اللَّوى 
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عاـ يف كل ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو{، كقاؿ تعاذل: }فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكُتى حىٍيثي كىجىٍد٘تييوىيٍم{، كىذا 
 كاحد من ا١تشركُت.

كٚتيع العلماء يف كتب الفقو، يذكركف حكم ا١ترتد، كأكؿ ما يذكركف من أنواع الكفر 
كالردة: الشرؾ، فقالوا: إف من أشرؾ با كفر، كدل يستثنوا اٞتاىل، كمن زعم  صاحبة أك 

أك رسلو أك كتبو، كفر  كلدا كفر، كدل يستثنوا اٞتاىل، كمن قذؼ عائشة كفر، كمن استهزأ با
إٚتاعا، لقولو تعاذل: }ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرَتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم{؛ كيذكركف أنواعا كثَتة ٣تمعا على  

 كفر صاحبها، كدل يفرقوا بُت ا١تعُت كغَته.

مث يقولوف: فمن ارتد عن اإلسبلـ قتل بعد االستتابة، فحكموا بردتو قبل اٟتكم باستتابتو، 
الستتابة بعد اٟتكم بالردة، كاالستتابة إ٪تا تكوف ١تعُت؛ كيذكركف يف ىذا الباب، حكم من فا

جحد كجوب كاحدة من العبادات ا٠تمس، أك استحل شيئا من ارمات، كا٠تمر كا٠تٍنزير 
 ك٨تو ذلك، أك شك فيو يكفر، إذا كاف مثلو ال ٬تهلو.

بل أطلقوا كفره كدل يقيدكه باٞتهل، كال  كدل يقولوا ذلك يف الشرؾ ك٨توه ٦تا ذكرنا بعضو،
فرقوا بُت ا١تعُت كغَته، ككما ذكرنا أف االستتابة إ٪تا تكوف ١تعُت؛ كىل ٬توز ١تسلم أف يشك يف 
كفر من قاؿ: إف  صاحبة أك كلدا، أك أف جربائيل غلط يف الرسالة، أك ينكر البعث بعد 

م بُت ا١تعُت كغَته يف ذلك ك٨توه، كقد قاؿ ا١توت، أك ينكر أحدا من األنبياء، كىل يفرؽ مسل
.من بدؿ دينو فاقتلوه"، كىذا يعم ا١تعُت كغَته": 

كأعظم أنواع تبديل الدين: الشرؾ با بعبادة غَته، لقولو تعاذل: }ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍغًفري أىٍف 
ٕتعل  ندا كىو ١تا سئل: أم الذنب أعظم؟ أم: عند ا، قاؿ: )أف  ييٍشرىؾى بًًو{، كلقولو 

 خلقك(.

كأما قوؿ الشيخ يف موضع من كبلمو، ١تا ذكر الشرؾ، قاؿ: كلكن لغلبة اٞتهل يف كثَت 
، فالظاىر أف مراده من ا١تتأخرين، دل ٯتكن تكفَتىم حىت يبُت ٢تم ما جاء بو الرسوؿ 
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لو ما جاء ا١تعُت، ٞتزمو يف غَت موضع بكفر من فعل الشرؾ، كدل يتوقف يف تكفَته حىت يبُت 
 ،بو الرسوؿ 

لقولو يف مسألة الوسائط: فمن جعل ا١تبلئكة أك األنبياء كسائط، يدعوىم كيتوكل عليهم، 
كيسأ٢تم جلب ا١تنافع كدفع ا١تضار، مثل أف يسأ٢تم غفراف الذنوب، كىداية القلوب، كتفريج 

كسائط بُت ا الكربات، كسد الفاقات، فهو كافر بإٚتاع ا١تسلمُت، إذل أف قاؿ: فمن أثبت 
كبُت خلقو، كالوسائط الذين يكونوف بُت ا١تلك كرعيتو، ْتيث يكونوف ىم يرفعوف إذل ا 
حوائج خلقو، ٔتعٌت: أف ا٠تلق يسألوهنم، كىم يسألوف ا، كما أف الوسائط عند ا١تلوؾ 
سؤاؿ يسألوف ا١تلوؾ حوائج الناس، لقرّٔم منهم، كالناس يسألوهنم أدبا منهم، أف يباشركا 

ا١تلك، أك ألف طلبهم من الوسائط أنفع من طلبهم من ا١تلك، لكوهنم أقرب إذل ا١تلك من 
الطالب، فمن أثبتهم كسائط على ىذا الوجو فهو كافر مشرؾ، ٬تب أف يستتاب فإف تاب 

 كإال قتل.

فانظر قولو: فهو كافر بإٚتاع ا١تسلمُت، فجـز بكفر من ىذه حالو، كأنو إٚتاع ا١تسلمُت، 
يقل يف ىذا ا١توضع دل ٯتكن تكفَت من فعل ذلك حىت يبُت لو ما جاء بو الرسوؿ، كقولو:  كدل

فمن أثبتهم كسائط على ىذا الوجو فهو كافر مشرؾ، ٬تب أف يستتاب، فجـز بكفره قبل 
 االستتابة.

ككبلمو يف ىذا ا١توضع نقلو صاحب "الفركع" فيو، ككذا صاحب "اإلنصاؼ" ك"اإلقناع" 
الذم ذكر الشيخ أف من فعلو كافر بإٚتاع ا١تسلمُت، ىو الذم يفعل اليـو عند  كغَتىم؛ كىذا

ىذه ا١تشاىد ا١تشهورة يف أكثر ببلد اإلسبلـ، بل زادكا على ذلك أضعافو، كضموا إذل ذلك 
 الذبح كالنذر ٢تم، كبعضهم زاد السجود ٢تم يف األرض.

كافر ببل شك، بداللة   فنقوؿ: كل من فعل اليـو ذلك عند ىذه ا١تشاىد، فهو مشرؾ
الكتاب كالسنة كاإلٚتاع؛ ك٨تن نعلم أف من فعل ذلك ٦تن ينتسب إذل اإلسبلـ، أنو دل يوقعهم 
يف ذلك إال اٞتهل، فلو علموا أف ذلك يبعد عن ا غاية اإلبعاد، كأنو من الشرؾ الذم حرمو 
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ما يقوؿ بعض الضالُت: ا، دل يقدموا عليو، فكفرىم ٚتيع العلماء، كدل يعذركىم باٞتهل، ك
 إف ىؤالء معذكركف ألهنم جهاؿ.

كىذا قوؿ على ا بغَت علم، معارض ٔتثل قولو تعاذل: }فىرًيقان ىىدىل كىفىرًيقان حىقَّ عىلىٍيًهمي 
اأٍلىٍخسىرًينى الضَّبللىةي ًإنػَّهيمي اٗتَّىذيكا الشَّيىاًطُتى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اللًَّو{اْلية، }قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بً 

 [.ُْٕ/َُأىٍعمىاالن{".]الدرر

يدؿ   كقاؿ: " إف قوؿ الشيخ تقي الدين : إف التكفَت كالقتل موقوؼ على بلوغ اٟتجة
من كبلمو على أف ىذين األمرين ك٫تا التكفَت كالقتل ليسا موقوفُت على فهم اٟتجة مطلقا بل 

ا اٟتكم موقوفا على فهم اٟتجة على بلوغها ففهمها شيء كبلوغها شيء آخر ، فلو كاف ىذ
دل نكفر كنقتل إال من علمنا أنو معاند خاصة ، كىذا بُت البطبلف بل آخر كبلمو رٛتو ا 
يدؿ على أنو يعترب فهم اٟتجة يف األمور اليت ٗتفى على كثَت من الناس كليس فيها مناقضة 

ضة للتوحيد كاإلٯتاف للتوحيد كالرسالة كاٞتهل ببعض الصفات كأما األمور اليت ىي مناق
بالرسالة فقد صرح رٛتو ا يف مواضع كثَتة بكفر أصحأّا كقتلهم بعد االستتابة كدل يعذرىم 

مع أننا نتحقق أف سبب كقوعهم يف تلك األمور إ٪تا ىو اٞتهل ْتقيقتها فلو علموا أهنا   باٞتهل
نيب أك صاحل فجعل فيو  كفر ٗترج من اإلسبلـ دل يفعلوىا .. مث ذكر أمثلة يف كل من غبل يف

نوعا من األلوىية .. إذل أف قاؿ : ك٨تو ىذه األقواؿ اليت ىي من خصائ  الربوبية اليت ال 
/  َُتصلح إال  فكل ىذا شرؾ كضبلؿ يستتاب صاحبو فإف تاب كإال قتل .. ".] الدرر 

َّٔ – ّٕٓ.] 

ٮتتلفوف يف أف من صدر قاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتن: "أىل العلم كاإلٯتاف ال 
منو قوؿ أك فعل يقتضي كفره أك شركو أك فسقو أنو ٭تكم عليو ٔتقتضى ذلك كإف كاف يقر 

 [.ِِٓ/ّبالشهادتُت".]الرسائل كا١تسائل 
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كمن رسالة الشيخ إسحاؽ بن عبد الرٛتن يف حكم تكفَت ا١تعُت قاؿ: "فقد بلغنا كٝتعنا 
بالشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب أف من  بزعمو مؤَتمن فريق ٦تن يدعي العلم كالدين ك٦تن ىو 

كذلك أف بعض من شافهٍت منهم  بعينو أشرؾ با كعبد األكثاف ال يطلق عليو الكفر كالشرؾ
ك استغاث بو  على رجل دعا النيب  بذلك ٝتع من بعض األخواف أنو أطلق الشرؾ كالكفر

 [. ُُٔ/ّألئمة النجدية الكفر حىت تعرفو".]فتاكل ا فقاؿ لو الرجل ال تطلق عليو
 

كقاؿ فتأمل قولو رٛتو ا : "دعاء القبور كسؤا٢تم كاالستغاثة ّٔم ليست من ىذا الباب 
كدل يتنازع فيها ا١تسلموف بل ٣تمع على أهنا من الشرؾ ا١تكفر كما حكاه شيخ اإلسبلـ ابن 

الشيخ عبد الطيف تيمية نفسو كجعلو ٦تا ال خبلؼ بالتكفَت بو. كقاؿ كتفطن أيضا فيما قاؿ 
فيما نقلو عن ابن القيم أف أقل أحوا٢تم أف يكونوا مثل أىل الفًتة الذين ىلكوا قبل البعثة كمن 

كال يدخلوف يف   ال تبلغو دعوة نيب من األنبياء إذل أف قاؿ : ككبل النوعُت ال ٭تكم بإسبلمهم
هم كاٝتو يتناك٢تم مسمى ا١تسلمُت حىت عند من دل يكفر بعضهم كأما الشرؾ فهو يصدؽ علي
 كأم إسبلـ يبقى مع مناقضة أصلو كقاعدتو الكربل شهادة أال إلو إال ا" اىػ . 

قاؿ عبد ا كإبراىيم أبناء الشيخ عبد اللطيف كسليماف بن سحماف: "كأما اٞتهمية 
كعباد القبور، فبل يستدؿ ٔتثل ىذه النصوص على عدـ تكفَتىم، إال من دل يعرؼ حقيقة 

، كما بعث ا بو الرسل الكراـ، ألف حقيقة ما جاؤكا بو كدعوا إليو، كجوب عبادة ا اإلسبلـ
كحده ال شريك لو، كإخبلص العمل لو، كأف ال يشرؾ يف كاجب حقو أحد من خلقو، كأف 

 يوصف ٔتا كصف بو نفسو، من صفات الكماؿ كنعوت اٞتبلؿ.

، كإف قاؿ ال إلو إال ا، كزعم أنو فمن خالف ما جاؤكا بو، كنفاه كأبطلو، فهو كافر ضاؿ
مسلم، ألف ما قاـ بو من الشرؾ، يناقض ما تكلم بو من كلمة التوحيد؛ فبل ينفعو التلفظ 

 [.ُْٕ/َُبقوؿ ال إلو إال ا، ألنو تكلم ٔتا دل يعمل بو، كدل يعتقد ما دؿ عليو".]الدرر 
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أك يشك يف كفرىم؛ كىذه ا١تسألة  كقالوا: " ال تصح إمامة من ال يكفر اٞتهمية كالقبوريُت
من أكضح الواضحات عند طلبة العلم كأىل األثر، كذكركا ٨توان ٦تا تقدـ من كبلـ الشيخ عبد 
اللطيف، مث قالوا: ككذلك القبوريوف ال يشك يف كفرىم من شم رائحة اإلٯتاف؛ كقد ذكر شيخ 

في التكفَت با١تكفرات قوليها اإلسبلـ، كتلميذه ابن القيم، رٛتهما ا، يف غَت موضع: أف ن
كفعليها، فيما ٮتفى دليلو كدل تقم اٟتجة على فاعلو، كأف النفي يراد بو نفي تكفَت الفاعل 

 كعقابو قبل قياـ اٟتجة عليو، كأف نفي التكفَت ٥تصوص ٔتسائل الٌنزاع بُت األمة.

ا ال ينازع كأما دعاء الصاٟتُت، كاالستغاثة ّٔم، كقصدىم يف ا١تلمات كالشدائد، فهذ
مسلم يف ٖترٯتو، كاٟتكم بأنو من الشرؾ األكرب؛ فليس يف تكفَتىم، كتكفَت اٞتهمية قوالف. 
كأما اإلباضية يف ىذه األزماف، فليسوا كفرقة من أسبلفهم، كالذم بلغنا أهنم على دين عباد 

ك يف كفره؛ فبل القبور، كانتحلوا أموران كفرية ال يتسع ذكرىا ىنا، كمن كاف ّٔذه ا١تثابة، فبل ش
يقوؿ بإسبلمهم إال مصاب يف عقلو كدينو، كال تصح خلف من ال يرل كفر ىؤالء ا١تبلحدة، 

 [. َْٗ/ْأك يشك يف كفرىم".]الدرر

 
كقاؿ الشيخ سليماف بن سحماف: "إف الشرؾ األكرب من عبادة غَت ا كصرفها ١تن 

ىذا ال يعذر أحد يف اٞتهل بو بل معرفتو أشركوا بو مع ا من األنبياء كاألكلياء كالصاٟتُت فإف 
 [.ْٔكاإلٯتاف بو من ضركريات اإلسبلـ".]كشف الشبهتُت ص

 

قاؿ ابن فرحوف: "مسألة كمن عبد مشسا أك قمرا أك حجرا أك غَت ذلك فانو يقتل كال 
 يستتاب".]تبصرة اٟتكاـ يف باب الردة[.

ه؛ كىي عبادة ا كحده ال قاؿ الشيخ إسحاؽ بن عبد الرٛتن آؿ الشيخ: )كمسألتنا ىذ
شريك لو كالرباءة من عبادة ما سواه، كأف من عبد مع ا غَته فقد أشرؾ الشرؾ األكرب الذم 
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ينقل عن ا١تلة، كىي أصل األصوؿ كّٔا أرسل ا الرسل كأنزؿ الكتب كقامت على الناس 
ل عند تكفَت من اٟتجة بالرسوؿ كالقرآف، كىكذا ٕتد اٞتواب من أئمة الدين يف ذلك األص

أشرؾ با، فإنو يستتاب فإف تاب كإال قتل، فبل يذكركف التعريف يف مسائل األصوؿ إ٪تا 
يذكركف التعريف يف ا١تسائل ا٠تفية اليت قد ٮتفى دليلها على بعض ا١تسلمُت، كمسائل نازع 
عباد  ّٔا بعض أىل البدع كالقدرية كا١ترجئة يف مسألة خفية كالصرؼ كالعطف، ككيف يعرفوف

القبور كىم ليسوا ٔتسلمُت كال يدخلوف يف مسمى اإلسبلـ، كىل يبقى مع الشرؾ عمل كا 
 تعاذل يقوؿ: }ال يدخلوف اٞتنة حىت يلج اٞتمل يف سم ا٠تياط{، 

}كمن يشرؾ با فكأ٪تا خر من السماء فتخطفو الطَت أك هتوم بو الريح يف مكاف 
. إذل غَت ذلك من اْليات، كلكن ىذا ا١تعتقد يلـز سحيق{ }إف ا ال يغفر أف يشرؾ بو{..

منو معتقد قبيح كىو أف اٟتجة دل تقم على ىذه األمة بالرسوؿ كالقرآف نعوذ با من سوء 
الفهم الذم أكجب ٢تم نسياف الكتاب كالرسوؿ، بل أىل الفًتة الذين دل تبلغهم الرسالة 

إلٚتاع، كال يستغفر ٢تم، كإ٪تا اختلف أىل كالقرآف كماتوا على اٞتاىلية ال يسموف مسلمُت با
العلم يف تعذيبهم يف اْلخرة( أىػ من "حكم تكفَت ا١تعٌُت كالفرؽ بُت قياـ اٟتجة كفهم اٟتجة" 

 - َُٓللشيخ اسحاؽ بن عبد الرٛتن آؿ الشيخ من ٣تموعة "عقيدة ا١توحدين" ] ص 
ُُٓ.] 
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 :-المعلومة من الدين بالضرورة –المسائل الظاىرة  .2
كىي الواجبات كارمات ا١تتواترة اليت يعلم العامة كا٠تاصة من ا١تسلمُت أهنا من دين 
اإلسبلـ، كأركاف اإلسبلـ، ككالعلم بوجود ا، كأف ا على كل شيء قدير، كأف القرآف كبلـ 

 ا، ككوجوب معاداة اليهود كالنصارل، كغَتىا من ا١تسائل الظاىرة،

فيها باٞتهل إال من كاف خارج مظنة العلم، كمن نشأ يف بادية فهذه ا١تسائل ال يعذر 
 بعيدة عن العلم أك كاف حديث عهد بكفر، ك٨تو ذلك،

كمظنة العلم: ىي إمكانية كصوؿ العلم إليو مع إمكاف الفهم بنفسو أك بوسيلة مقدكره، 
د قرين لو كضابطو: أف مثلو ال ٬تهلو، أم: إذا ادعى عدـ كصوؿ العلم إليو أك فهمو مع كجو 

 يف نفس حالو ٮتالفو فإنو ال يعذر ّتهلو ك٭تكم بردتو ككفره كا أعلم.

فمن بلغو الدليل من القرآف أك السنة أك ٝتع بو فقد قامت عليو اٟتجة كال يشًتط 
 التعريف من عادل أك غَته إذ العربة ببلوغ اٟتجة ال بفهمها. 

 

ى دليلها، كمسائل القدر كاإلرجاء كىي ا١تسائل اليت قد ٮتف أما المسائل الخفية:  .ّ
كالتأكيل كالوعد كالوعيد كبعض مسائل األٝتاء كالصفات، كالنزكؿ كالرؤية كاليدين ، ك٨تو 
ذلك ٦تا يعلمها خاصة الناس دكف عامتهم. فهذه يعذر صاحبها باٞتهل كال يكفر إال بعد 

 قياـ اٟتجة عليو كإزالة الشبهة عنو.
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 في المسائل الخفية فقط وليس دائماً يكون من موانع الكفر:مسألة: التأويل يكون 

من موانع التكفَت اليت ٘تنع من ٟتوؽ الوعيد با١تعُت التأكيل ا١تعترب كا١تستساغ شرعنا؛ فمن 
منع عنو ٟتوؽ الوعيد، مثاؿ ذلك ما يف ا١تسائل ا٠تفية كقع يف ا١تخالفة الشرعية لتأكيل معترب 
عندما تأكؿ قولو تعاذل: )لىٍيسى عىلىى الًَّذينى آمىنيوا  ن مظعوف حصل للصحاِّب البدرم قدامة ب

نيوا مثيَّ كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت جينىاحه ًفيمىا طىًعميوا ًإذىا مىا اتػَّقىٍوا كىآمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت مثيَّ اتػَّقىٍوا كىآمى 
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى  [، فأحل لنفسو شرب ا٠تمر، على اعتبار ّٗ( ]ا١تائدة:اتػَّقىٍوا كىأىٍحسىنيوا كىاللَّوي ٭تًي

أنو من الذين آمنوا كعملوا الصاٟتات، كبالتارل ال جناح عليو لو شرب ا٠تمر، فأحل بذلك 
شرب ا٠تمر، كىذا كفر، كلكن ١تا كاف اٟتامل على كقوعو يف ىذا الكفر التأكيل كالفهم 

حابة على استتابتو كإلزامو اٟتجة أكالن فإف ا٠تاطئ لآلية مينع عنو ٟتوؽ الكفر بو، كأٚتع الص
أصر على االستحبلؿ بعد ذلك قتل كفرنا كردة على أنو قد غَت كبدؿ، كاستحل ما حـر ا 

 فتاب إذل ا كجلد . 

كحىت ال يظن ظاف أف التأكيل يكوف دائما مانعا من موانع الكفر فقد نقل القاضي عياض 
 [، ُِٕ/ِفظ صراح ال يقبل( ]الشفا: قوؿ العلماء: )إدعاء التأكيل يف ل

، فمن عرفت كاشتهرت زندقتو ِٕٓكن  عليو شيخ اإلسبلـ يف الصاـر ا١تسلوؿ: ص 
كتبلعبو بأدلة الشرع، أك كاف يتعاطى من أسباب الكفر ما ىو صريح ككاضح كال ٭تتمل 

لصريح، فإنو التأكيل، دل تقبل منو دعول التأكيل فليس مث إجتهاد كتأكيل يسوغ تعاطي الكفر ا
ال ٗتلو حجة كافر من الكافرين من تأكيبلت فاسدة يرقع ّٔا كفره، كعلى كل األحواؿ فإف 
ا٠تطأ يف التأكيل يسقط كمانع من موانع التكفَت، بإقامة اٟتجة على ا١تتأكؿ ]الرسالة الثبلثينية 

 بتصرؼ[، ْٖ – ّٕألِّب ٤تمد ا١تقدسي: ص 

كىبًاٞتٍيٍملىًة فىاٍفًتىاؽي أىٍىًل اٍلًكتىابػىٍُتً، كىاٍفًتىاؽي ": آثىاًر التٍَّأًكيًل[]بػىٍعضي يف  ابن القيم رٛتو ا قاؿ
بىوي التٍَّأًكيلي، كىًإ٪تَّىا أيرًيقىٍت ًدمىاءي اٍلميٍسًلمً  ثو كىسىٍبًعُتى ًفٍرقىةن إ٪تَّىا أىٍكجى ًذًه اأٍليمًَّة عىلىى ثىبلى ُتى يػىٍوـى اٞتٍىمىًل ىى

ـً ًمٍن اٍلميتػىفىٍلًسفى كىًصفُّْتى كىاٟتٍىرَّ  ٍسبلى اءي اإٍلً نىًة اٍبًن الزُّبػىٍَتً كىىىليمَّ جىرِّا بًالتٍَّأكًيًل، كىًإ٪تَّىا دىخىلى أىٍعدى ًة ًة كىًفتػٍ
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سٍ  ٍٝتىاًعيًليَّة كىالنُّصىٍَتًيًَّة ًمٍن بىاًب التٍَّأًكيًل، فىمىا ايٍمتيًحنى اإٍلً ـي ٔتًٍحنىةو قىطُّ إالَّ بلى كىاٍلقىرىاًمطىًة كىاٍلبىاًطًنيًَّة كىاإٍلً
بىًب مىا اٍرتىكىبيوا كىسىبىبػيهىا التٍَّأًكيلي؛ فىًإفَّ ٤ًتٍنىتىوي إمَّا ًمٍن اٍلميتىأىكًّْلُتى، كىًإمَّا أىٍف ييسىلَّطى عىلىٍيًهٍم اٍلكيفَّاري ًبسى 

فىمىا الًَّذم أىرىاؽى ًدمىاءى بىًٍت جىًذٯتىةى كىقىٍد ًمٍن التٍَّأًكيًل كىخىالىفيوا ظىاًىرى التػٍَّنزًيًل كىتػىعىلَّليوا بًاأٍلىبىاًطيًل، 
ٍيًو كىتػىبػىرَّأى إذلى اللًَّو ًمٍن ًفٍعًل اٍلميتىأىكًّْؿ بًقىٍتًلًهٍم كىأىخىذى  حىىتَّ رىفىعى رىسيوؿي اللًَّو أىٍسلىميوا غىيػٍري التٍَّأًكيًل  يىدى

يًٍبيىًة عىنٍ  -رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيٍم  -ًة أىٍموىا٢تىيٍم؟ كىمىا الًَّذم أىٍكجىبى تىأىخُّرى الصَّحىابى  ميوىافػىقىًة رىسيوًؿ  يػىٍوـى اٟتٍيدى
غىيػٍري التٍَّأًكيًل حىىتَّ اٍشتىدَّ غىضىبيوي لًتىأىخُّرًًىٍم عىٍن طىاعىًتًو حىىتَّ رىجىعيوا عىٍن ذىًلكى التٍَّأًكيًل؟ كىمىا  اللًَّو 

ـى أىًمًَت اٍلميٍؤًمًنُتى  عيٍثمىافى ظيٍلمنا كىعيٍدكىاننا كىأىٍكقىعى اأٍليمَّةى ًفيمىا أىٍكقػىعىهىا ًفيًو حىىتَّ اٍْلفى غىيػٍري  الًَّذم سىفىكى دى
ـى عىًليٍّ التٍَّأًكيًل؟ كىمى  غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم  كىابًٍنًو اٟتٍيسىٍُتً كىأىٍىًل بػىٍيًتًو  ا الًَّذم سىفىكى دى

ـى عىمَّاًر ٍبًن يى  ـى اٍبًن الزُّبػىٍَتً كىحيٍجًر ٍبًن عىًدمٍّ أىرىاؽى دى اًسرو كىأىٍصحىابًًو غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم أىرىاؽى دى
ٍلعىرىًب يًف كىسىًعيًد ٍبًن جيبػىٍَتو كىغىٍَتًًىٍم ًمٍن سىادىاًت اأٍليمًَّة غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم أيرًيقىٍت عىلىٍيًو ًدمىاءي ا

نىًة أى  ـى أىٍٛتىدى بػىٍُت اٍلًعقىابػىٍُتً كىضيًربى السّْيىاطى حىىتَّ ًفتػٍ مىا ِّب ميٍسًلمو غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم جىرَّدى اإٍلً
ـى أىٍٛتىدى ٍبنى نىٍصرو ا٠ٍتيزى  مىا كىخىلَّدى  اًعيَّ عىجٍَّت ا٠تٍىًليقىةي إذلى رىبػّْهىا تػىعىاذلى غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم قػىتىلى اإٍلً

ٍلقنا ًمٍن اٍلعيلىمىاًء يًف السُّجيوًف حىىتَّ مىاتيوا غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىمىا الًَّذم سىلَّطى سيييوؼى التَّتىاًر عىلىى دى  اًر خى
ٟتٍىاًد ًمٍن أىٍىًل اٟتٍي  ـً حىىتَّ رىدُّكا أىٍىلىهىا غىيػٍري التٍَّأًكيًل؟ كىىىٍل دىخىلىٍت طىائًفىةي اإٍلً ٍسبلى ليوًؿ كىااًلٖتّْىاًد إالَّ اإٍلً

ادىهي ًمٍن بىاًب التٍَّأًكيًل؟ كىىىٍل فيًتحى بىابي التٍَّأًكيًل إالَّ ميضىادَّةن كىمينىاقىضىةن ًٟتيٍكًم اللًَّو يًف تػىٍعًليًمًو ًعبى 
ٍنسىاف بًتػىٍعًليًموً  َّ اللَّوي يًف ًكتىابًًو عىلىى اإٍلً ٍأًكيلي بًاأٍلىٍلغىاًز كىاأٍلىحىاًجي إيَّاهي؛ فىالتَّ  اٍلبػىيىافى الًَّذم اٍمنتى

سيلي عىٍن اللًَّو كىاأٍليٍغليوطىاًت أىٍكذلى ًمٍنوي بًاٍلبػىيىاًف كىالتٍَّبًيًُت، كىىىٍل فػىرَّؽى بػىٍُتى دىٍفًع حىقىاًئًق مىا أىٍخبػىرىٍت بًًو الرُّ 
الًفىًة لىوي كىبػىٍُتى  ًت اٍلبىاًطلىًة اٍلميخى ا رىدُّ جيحيودو  كىأىمىرىٍت بًًو بًالتٍَّأًكيبلى رىدًّْه كىعىدىـً قػىبيولًًو، كىلىًكنَّ ىىذى

ى كىميعىاًندىةو، كىذىاؾى رىدُّ ًخدىاعو كىميصىانػىعىةو. قىاؿى أىبيو اٍلوىلًيًد ٍبني ريٍشدو اٍلمىاًلًكيُّ يف ًكتىابًًو اٍلميسىمَّ 
: }فىأىمَّا بًاٍلكىٍشًف عىٍن مىنىاًىًج اأٍلىًدلًَّة " كىقىٍد ذىكىرى التٍَّأكًيلى  كىًجنىايػىتىوي عىلىى الشَّرًيعىًة، إذلى أىٍف قىاؿى

، ٕالًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي{ ]آؿ عمراف:  ـً ًؿ كىاٍلكىبلى ًء أىٍىلي اٞتٍىدى [ ىىؤيالى
تىأىكَّليوا كىًثَتنا ٦تَّا ظىنُّوهي لىٍيسى عىلىى ظىاًىرًًه،  كىأىشىدُّ مىا عىرىضى عىلىى الشَّرًيعىًة ًمٍن ىىذىا الصٍّْنًف أىنػَّهيمٍ 

ا التٍَّأًكيلى ىيوى اٍلمىٍقصيودي بًًو، كىًإ٪تَّىا أىمىرى اللَّوي بًًو يف صيورىًة اٍلميتىشىابًًو ابًٍتبلى  ءن لًًعبىاًدًه كىقىاليوا: إفَّ ىىذى
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: إفَّ ًكتىابى اللًَّو اٍلعىزًيًز إ٪تَّىا جىاءى ميٍعًجزنا كىاٍخًتبىارنا ٢تىيٍم، كىنػىعيوذي بًاىللًَّو ًمٍن سيوًء  الظَّنّْ بًاىللًَّو، بىٍل نػىقيوؿي
ًة اٍلويضيوًح كىاٍلبػىيىاًف، فىمىا أىبٍػعىدي ًمٍن مىٍقًصًد الشَّارًًع مىٍن قىاؿى ًفيمىا لىٍيسى ٔتيتىشىابًوو: إنَّوي  ًمٍن ًجهى

ا التٍَّأًكيًل، ميتىشىابًوه، مثيَّ أىكَّؿى ذىًلكى اٍلميتى  شىابًوى ًبزىٍعًمًو، كىقىاؿى ٞتًىًميًع النَّاًس: إفَّ فػىٍرضىكيٍم ىيوى اٍعًتقىادي ىىذى
:  ًمٍثلي مىا قىاليوهي يف آيىًة ااًلٍسًتوىاًء عىلىى اٍلعىٍرًش كىغىيػٍري ذىًلكى ٦تَّا قىاليوا: إفَّ ظىاًىرىهي ميتىشىابًوه، مثيَّ  قىاؿى

ًت الَّيًت زىعىمى اٍلقىائًليوفى ًّٔىا أىنػَّهىا اٍلمىٍقصيودي ًمٍن الشَّرًٍع إذىا تىأىمٍَّلتى كىجىٍدتى كىبًاٞتٍيٍملىًة فىأىٍكثػى  ري التٍَّأًكيبلى
 .[ُِٓص  ْإعبلـ ا١توقعُت ج ] ."لىٍيسى يػىقيوـي عىلىيػٍهىا بػيٍرىىافه.

 على لتأكيلا باب فتحنا لو " : التأكيل ْتجة ا١تارقُت عن جادؿ فيمن البقاعي اإلماـ قاؿ
  .[عرِّب ابن تكفَت يف الغيب تنبيو] " األرض كجو على أحد كفر ما مصراعيو

 

 من أف ":معناه ٔتا اإلٯتاف ( ) أصوؿ كتابو يف البغدادم القاىر عبد اإلماـ أفىت كقد
 القوؿ على النَتاف يف ك٥تلد كافر فهو اجتهاده يف كأخطأ الدين أصوؿ من مسألة يف اجتهد
 ." ذاىبا١ت من الراجح
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 مسألة: الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة:

 قياـ اٟتجة: ىو فقط كصوؿ الدليل كلو دل يشرح لو كيوضح، 

 أما فهم اٟتجة: فهي اٟتوار كالتعريف كاقتناع ا١تخاطب.

كفهم اٟتجة يشًتط يف ا١تسائل ا٠تفية أما ا١تسائل الظاىرة كمسائل أصل الدين فيكتفى 
 فهمها.بقياـ اٟتجة ال ب

قاؿ تعاذل: }أىـٍ ٖتىٍسىبي أىفَّ أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ 
 ،ْْسىًبيبلن {الفرقاف

فقامت عليهم اٟتجة كبلغهم الدليل رغم أنو شبههم يف عدـ الفهم كاألنعاـ كدل يعذركا 
 بذلك.

أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكُتى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى الٌلًو مثيَّ أىٍبًلٍغوي  }كىًإفٍ كقولو تعاذل: 
 ، ٔمىٍأمىنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الَّ يػىٍعلىميوفى {التوبة

 فقاؿ: }حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى الٌلًو {كدل يقل حىت يفهم.

ٍعليوـً أىفَّ اٍلًعٍلمى أىٍصلي اٍلعىمىًل "  ذـ أىل الكبلـ:قاؿ ابن تيمية يف أثناء كبلـ لو يف كىًمٍن اٍلمى
ٍيئػىٍُتً: إمَّا  كىًصحَّةي اأٍليصيوًؿ تيوًجبي ًصحَّةى اٍلفيريكًع كىالرَّجيلي الى يىٍصديري عىٍنوي فىسىادي اٍلعىمىًل إالَّ ًلشى

لشٍَّيًء اٍلغىًٍتُّ عىٍنوي فىبلى يػىٍفعىليوي اللَّهيمَّ إالَّ مىٍن غىلىبى ىىوىاهي عىٍقلىوي اٟتٍىاجىةي؛ كىًإمَّا اٞتٍىٍهلي فىأىمَّا اٍلعىادًلي بًقيٍبًح ا
. كىأىٍيضنا فىًإنَّوي الى يػيٍعرىؼي ًمٍن أىٍىًل اٍلكىبلى  اؾى لىٍوفه آخىري كىضىٍربه ثىافو ـً كىاٍستػىٍولىٍت عىلىٍيًو اٍلمىعىاًصي فىذى

ـً مى  قىالىةه ييكىفّْري قىائًليهىا عيميوـى اٍلميٍسًلًمُتى حىىتَّ أىٍصحىابىوي كىيف التػٍَّعًميًم مىا يػيٍغًٍت أىحىده إالَّ كىلىوي يًف اإٍلًٍسبلى
ًء؟ كىذىًلكى يػىٍقتىًضي كيجيودى الرّْدًَّة ًفيًهٍم كىمىا  عىٍن التػٍَّعًيًُت فىأىمُّ فىرًيقو  ًؿ ًمٍن ىىؤيالى أىحىقُّ بًاٟتٍىٍشًو كىالضَّبلى

: إنَّوي فًيهىا ٥تيًٍطئه ضىاؿّّ دلىٍ  ييوجىدي النػّْفىاؽي  ًت ا٠تٍىًفيًَّة فػىقىٍد يػيقىاؿي ا إذىا كىافى يف اٍلمىقىاالى ًفيًهٍم كىًثَتنا. كىىىذى
 ًة الَّيًت تػىقيٍم عىلىٍيًو اٟتٍيجَّةي الَّيًت يىٍكفيري صىاًحبػيهىا؛ لىًكنَّ ذىًلكى يػىقىعي يًف طىوىاًئفى ًمنػٍهيٍم يف اأٍليميوًر الظَّاًىرى 
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لىميوفى: أىفَّ تػىٍعلىمي اٍلعىامَّةي كىا٠تٍىاصَّةي ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى أىنػَّهىا ًمٍن ًديًن اٍلميٍسًلًمُتى؛ بىٍل اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل يػىعٍ 
ا  ٍهييوي عىٍن ًعبىادىًة بيًعثى ًّٔىا كىكىفَّرى ٥تيىالًفىهىا؛ ًمٍثلي أىٍمرًًه بًًعبىادىًة اللًَّو كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىنػى  ٤تيىمَّدن

ًئكىًة كىالنًَّبيُّْتى كىالشٍَّمًس كىاٍلقىمىًر كىاٍلكىوىاًكًب كىاأٍلىٍصنىاـً كىغىٍَتً ذىًلكى  ؛ فىًإفَّ أىحىدو ًسوىل اللًَّو ًمٍن اٍلمىبلى
ـً كىًمٍثلي أىٍمرًًه بًالصَّلىوىاًت ا٠تٍىٍمًس كىًإ٬تىابًًو ٢تىى  ا أىٍظهىري شىعىائًًر اإٍلًٍسبلى ٍأهًنىا كىًمٍثلي ميعىادىاتًًو ىىذى ا كىتػىٍعًظيًم شى

ٍيًسًر لًٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىاٍلميٍشرًًكُتى كىالصَّابًًئُتى كىاٍلمىجيوًس كىًمٍثلي ٖتىٍرصًًل اٍلفىوىاًحًش كىالرّْبىا كىا٠تٍىٍمرً   كىاٍلمى
.  [.ْٓ/ْ:مج الفتاكل." ]كى٨تىًٍو ذىًلكى
 
 

أما قولو نقوؿ بأفَّ القوؿ كفر كال ٨تكم "لنجدم: كقاؿ الشيخ سليماف بن سحماف ا
بكفر القائل، فإطبلؽ ىذا جهل صرؼ، ألف العبارة ال تنطبق إال على ا١تعُت، كمسألة تكفَت 
ا١تعُت مسألة معركفة، إذا قاؿ قوالن يكوف القوؿ بو كفران فيقاؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ فهو كافر 

كفره حىت تقـو عليو اٟتجة اليت يكفر تاركها، لكن الشخ  ا١تعُت إذا قاؿ ذلك ال ٭تكم ب
كىذا يف ا١تسائل ا٠تفية اليت قد ٮتفى دليلها على بعض الناس كما يف مسائل القدر كاإلرجاء 
ك٨تو ذلك ٦تا قالو أىل األىواء، فإف بعض أقوا٢تم تتضمن أموران كفرية من رد أدلة الكتاب 

ض النصوص كفران، كال ٭تكم على قائلو بالكفر كالسنة ا١تتواترة، فيكوف القوؿ ا١تتضمن لرد بع
الحتماؿ كجود مانع كاٞتهل، كعدـ العلم بنفس الن  أك بداللة السنة، فإف الشرائع ال تلـز 
إال بعد بلوغها كما ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قدَّس ا ركحو يف كثَت من كتبو. كذكر 

ر ا١تسألة، قاؿ: كىذا إذا كاف يف ا١تسائل ا٠تفية من أعياف ا١تكلفُت بعد أف قر  أيضان بكفر أناس
فقد يقاؿ بعدـ التكفَت كأما ما يقع منهم يف ا١تسائل الظاىرة اٞتلية أك ما يعلم من الدين 

 ".بالضركرة فهذا ال يتوقف يف كفر قائلو
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قاؿ عبد ا كإبراىيم أبناء الشيخ عبد اللطيف كسليماف بن سحماف: "كأما قولو: كىؤالء 
فهموا اٟتجة؛ فهذا ٦تا يدؿ على جهلو، كأنو دل يفرؽ بُت فهم اٟتجة، كبلوغ اٟتجة،  ما

ففهمها نوع كبلوغها نوع آخر؛ فقد تقـو اٟتجة على من دل يفهمها؛ كقد قاؿ شيخنا، الشيخ 
: فإف الذم دل تقم عليو اٟتجة، ىو الذم -يف كبلـ لو  -٤تمد بن عبد الوىاب، رٛتو ا 

بلـ، أك نشأ ببادية بعيدة، أك يكوف ذلك يف مسائل خفية، مثل مسألة حديث عهد باإلس
 الصرؼ كالعطف، فبل يكفر حىت يعرؼ.

كأما أصوؿ الدين اليت كضحها ا، كأحكمها يف كتابو، فإف حجة ا ىي القرآف، فمن 
؛ بلغو فقد بلغتو اٟتجة؛ كلكن أصل اإلشكاؿ: أنكم دل تفرقوا بُت قياـ اٟتجة، كفهم اٟتجة
فإف الكفار كا١تنافقُت دل يفهموا حجة ا مع قيامها عليهم، كما قاؿ تعاذل: }أىـٍ ٖتىٍسىبي أىفَّ 
ا أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سىًبيبلن{، كقاؿ تعاذل: }كىجىعىٍلنى 

يػىٍفقىهيوهي كىيًف آذىاهًنًٍم كىٍقران{. فقياـ اٟتجة كبلوغها نوع، كفهمها نوع آخر،  عىلىى قػيليؤًًٍّم أىًكنَّةن أىفٍ 
ككفرىم ا ببلوغها إياىم، مع كوهنم دل يفهموىا، إذل آخر كبلمو رٛتو ا".]الدرر 

َُ/ّّْ.] 
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 تكفير المعينمسألة: 

الظاىرة اٞتلية أك ما يعلم كإطبلؽ التفريق بُت القوؿ كالقائل كالفعل كالفاعل يف ا١تسائل 
 من الدين بالضركرة كالشرؾ األكرب ك٨توه من البدع ادثة، فمثل ىذا ال يتوقف يف كفر قائلو

 أك فاعلو.

قاؿ ابن تيمية: )كباٞتملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر، كفر بذلك، كإف دل يقصد أف يكوف  
ا إال ما شاء ا( ]الصا  [.ُٕٕـر ا١تسلوؿ ص كافرنا، إذا ال يقصد الكفر أحدن

قاؿ عبد ا كإبراىيم أبناء الشيخ عبد اللطيف كسليماف بن سحماف: " نقوؿ بأف القوؿ  
كفر، كال ٨تكم بكفر القائل؛ فإطبلؽ ىذا جهل صرؼ، ألف ىذه العبارة ال تنطبق إال على 

قاؿ: من قاؿ ا١تعُت، كمسألة تكفَت ا١تعُت مسألة معركفة، إذا قاؿ قوال يكوف القوؿ بو كفرا، في
ّٔذا القوؿ فهو كافر، لكن الشخ  ا١تعُت، إذا قاؿ ذلك ال ٭تكم بكفره، حىت تقـو عليو 

 اٟتجة اليت يكفر تاركها.

كىذا يف ا١تسائل ا٠تفية، اليت قد ٮتفى دليلها على بعض الناس، كما يف مسائل القدر 
أمورا كفرية، من رد أدلة كاإلرجاء ك٨تو ذلك ٦تا قالو أىل األىواء، فإف بعض أقوا٢تم تتضمن 

الكتاب كالسنة ا١تتواترة، فيكوف القوؿ ا١تتضمن لرد بعض النصوص كفرا، كال ٭تكم على قائلو 
بالكفر، الحتماؿ كجود مانع كاٞتهل، كعدـ العلم بنقض الن ، أك بداللتو، فإف الشرائع ال 

 و يف كثَت من كتبو.تلـز إال بعد بلوغها؛ ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، قدس ا ركح

كذكر أيضا تكفَت أناس من أعياف ا١تتكلمُت، بعد أف قرر ىذه ا١تسألة، قاؿ: كىذا إذا  
كاف يف ا١تسائل ا٠تفية، فقد يقاؿ بعدـ التكفَت؛ كأما ما يقع منهم يف ا١تسائل الظاىرة اٞتلية، 

ذه الكلمة عكازة، أك ما يعلم من الدين بالضركرة، فهذا ال يتوقف يف كفر قائلو، كال ٕتعل ى
تدفع ّٔا يف ٨تر من كفر البلدة ا١تمتنعة عن توحيد العبادة كالصفات، بعد بلوغ اٟتجة ككضوح 

 [.ُْٕ/َُاجة".]الدرر 
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 واألدلة على تكفير المعين إن جاء بالكفر كثيرة منها:

  :ما ركاه ا٠تمسة كصححو ابن حباف كاٟتاكم من حديث يزيد بن الرباء عن أبيو قاؿ
إذل رجل نكح امرأة  ت عمي كمعو راية، فقلت لو أين تريد؟ فقاؿ: بعثٍت رسوؿ ا "لقي

 أبيو فأمرشل أف اضرب عنقو كآخذ مالو".
  قتاؿ الصديق كالصحابة .مانعي الزكاة قتاؿ ردة 
  إٚتاع الصحابة  على كفر من اعتقد يف علي .األلوىية 
  كطائفتهم مع ادعائهم  -لوؾ مصركىم م–إٚتاع العلماء على كفر بٍت عبيد القداح

 أهنم من أىل البيت كمع أهنم يصلوف اٞتمعة كاٞتماعات.
 :إٚتاع أىل العلم على قتل اٞتعد بن درىم كأمثالو، قاؿ ابن القيم رٛتو ا 

  درؾ من أخي قرباف  شكر الضحية كل صاحب سنة

 ذكر ابو بطُت: أف االستتابة من ا١ترتد ال تكوف إال على ا١تعُت. 
 .إٚتاع السلف على تكفَت غبلة القدرم مع علمهم كشدة عبادهتم 
  كقد كفر العلماء أشخاصا بأعياهنم: فكٌفر ابن تيمية رٛتو ا: ابن عرِّب كابن سبعُت

كالتلمساشل كأِّب معشر البلخي كثابت بن قرة، ككاف يقوؿ حىدَّثىًٍت اٍبني الشٍَّيًخ اٟتصَتم عىٍن 
: كىافى فػيقىهىاءي ٓتارل يػىقيوليوفى يف اٍبًن ًسينىا:   -شىٍيًخ اٟتٍىنىًفيًَّة يف زىمىًنًو  -م كىاًلًدًه الشٍَّيًخ اٟتصَت  قىاؿى

 كىافى كىاًفرنا ذىًكيِّا.]انظر ٣تموع الفتاكل[.
  قاؿ اٟتافظ بن حجر يف "لساف ا١تيزاف يف ترٚتة ابن عرِّب": "كقد كنت سألت شيخنا

 عن ابن عرِّب فبادر باٞتواب: إنو كافر".اٟتافظ سراج الدين البلقيٍت الشافعي 
  نقل الشيخ عبداللطيف بن عبد الرٛتن اٚتاع العلماء على تكفَت بشر ا١تريسي كاٞتهم

بن صفواف كاٞتعد بن درىم كالطوسي كالتلمساشل كابن سبعُت كالفاراِّب كأِّب معشر 
 البلخي..كغَتىم.
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 ومن الحاالت التي ال ينفع معها العذر بالجهل :
 ، من ىذه اٟتاالت :ٞتهلواف جهل ا١ترء بسببها أك بسبب كاحدة منها فبل يعذر فلو ك
اإلعراض عن طلب العلم الشرعي، كعن النظر يف آيات ا عز كجل اليت تدؿ على  -ُ

نىاؾى ًمٍن لىدينَّا ذًٍكرنا. مىٍن أىٍعرىضى عىٍنوي  كحدانيتو كصدؽ ما جاء بو الرسل : قاؿ تعاذل: )كىقىٍد آتػىيػٍ
( ]طو: فىإً  اًلًدينى ًفيًو كىسىاءى ٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًٛتٍبلن [، كقاؿ َُُنَّوي ٭تىًٍملي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكٍزرنا. خى

 تعاذل: )كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كى٨تىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبّْ دًلى 
 ًٍت أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىًصَتنا. قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى آيىاتػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى(حىشىٍرتى 
. كغَتىا كثَت من اْليات القرآنية الدالة على أف اٞتاىل بسبب إعراضو [ُِٔ – ُِْطو:]

فرنا، ك٬تزل يـو القيامة عن دين ا كآياتو ال يعذر باٞتهل، بل ىو من أشد الناس ظلمنا كك
 سوء العذاب. 

 
بسبب تقليده لآلباء  -رغم توافرىا كسهولة طلبها  -من كاف جهلو بنذارة الرسل  -ِ

كطاعتو ألئمة الكفر كالضبلؿ: فمثل ىذا ال يعذر باٞتهل، كحجة التقليد كاالتباع داحضة 
يف النَّاًر يػىقيوليوفى يىا لىٍيتػىنىا أىطىٍعنىا اللَّوى كمردكدة على صاحبها، قاؿ تعاذل: )يػىٍوـى تػيقىلَّبي كيجيوىيهيٍم 

ٍم ًضٍعفىٍُتً ًمنى كىأىطىٍعنىا الرَّسيوال، كىقىاليوا رىبػَّنىا ًإنَّا أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا السًَّبيبل رىبػَّنىا آهتًً 
اًب كىاٍلعىنػٍهيٍم لىٍعننا كىًبَتنا( ]األحزاب:   [،ٖٔ ،ٕٔاٍلعىذى

، كقاؿ تعاذل: )ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى اتًُّبعيوا ًمنى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا كىرىأىكيا اٍلعىذىابى كىتػىقىطَّعىٍت ًًّٔمي اأٍلىٍسبى  ابي
اللَّوي أىٍعمىا٢تىيٍم حىسىرىاتو  كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍهيٍم كىمىا تػىبػىرَّأيكا ًمنَّا كىذىًلكى ييرًيًهمي 

 [، ُٕٔ، ُٔٔعىلىٍيًهٍم كىمىا ىيٍم ًٓتىارًًجُتى ًمنى النَّاًر( ]البقرة: 
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كذلك من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب ظنو أنو على اٟتق كالصواب، فركن إذل   -ّ
يف اأٍلىٍرًض قىاليوا ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ظنو كاعتقاده كترؾ طلب العلم : قاؿ تعاذل: )كىًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم ال تػيٍفًسديكا 

 [، ُِ، ُُميٍصًلحيوفى، أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن ال يىٍشعيريكف( ]البقرة: 

نٍػيىا كىىيمٍ  ، الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ  كقاؿ تعاذل: )قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن
ٍم كىلًقىائًًو فىحىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم ٭تىٍ  فىبل نيًقيمي سىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صينػٍعنا، أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآياًت رىًّّْٔ

 [. ٢َُٓتىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزننا( ]الكهف: 
نيا على ىدل قاؿ ابن جرير: )يقوؿ ىم الذين دل يكن عملهم الذم عملوه يف حياهتم الد

كاستقامة، بل كاف على جور كضبللو، كذلك أهنم عملوا بغَت ما أمرىم ا بو بل على كفر 
منهم بو، كىم ٭تسبوف أهنم ٭تسنوف صنعنا، يقوؿ: كىم يظنوف أهنم بفعلهم ذلك  مطيعوف، 
ر كفيما ندب عباده إليو ٣تتهدكف، كىذا من أدؿ الدالئل على خطأ قوؿ من زعم أنو ال يكف
با أحد إال من حيث يقصد إذل الكفر بعد العلم بوحدانيتو، كذلك أف ا تعاذل ذكره أخرب 
 ، عن ىؤالء الذين كصف صفتهم يف ىذه اْلية أف سعيهم الذم سعوا يف الدنيا ذىب ضبلالن
كقد كانوا ٭تسبوف أهنم ٤تسنوف يف صنعهم ذلك، كأخرب عنهم أهنم ىم الذين كفركا بآيات 

كاف القوؿ كما قاؿ الذين زعموا أنو ال يكفر با أحد إال من حيث يعلم، لوجب   رّٔم، كلو
أف يكوف ىؤالء القـو يف عملهم الذم أخرب ا عنهم أهنم كانوا ٭تسبوف فيو أهنم ٭تسنوف 
صنعو مثابُت مأجورين عليو، كلكن القوؿ ٓتبلؼ ما قالوا، فأخرب جل ثناؤه عنهم أهنم با  

 [.ّٓ، ّْ/ُٔم حابطة(]جامع البياف: كفرة كأف أعما٢ت

من كاف اجتهاده أك تأكيلو نإتنا عن ىول، كىو غَت مستساغ شرعنا كال عقبلن كال  -ْ
لغة، كتأكيبلت القرامطة، كالباطنية، كغبلة الصوفية، كا٠توارج كغَتىم من فرؽ الضبلؿ كالبدع 

ا، كأهنم بذلك مصلحوف كىم يف الذين يظنوف يف بدعهم اليت ابتدعوىا يف الدين صبلحنا كخَتن 
اٟتقيقة مفسدكف ضالوف، نقوؿ: مثل ىؤالء كإف تسموا باسم اإلسبلـ، فإف اْليات القرآنية 

 اْلنفة الذكر تشملهم كتطا٢تم كل ْتسب فساده كضبللو كا٨ترافو. 
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ككذلك من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب عناده كتكربه، فهو ال يؤمن كال ينقاد  -ٓ
كربنا كترفعنا كأنفة : كمن كاف كذلك ال يعذر باٞتهل، كىو من أشد   -ظهوره لو رغم  -للحق 

لىٍيًهٍم  الناس كفرنا كطغياننا!، قاؿ تعاذل: )كىلىٍو أىنػَّنىا نػىزٍَّلنىا ًإلىٍيًهمي اٍلمىبلًئكىةى كىكىلَّمىهيمي اٍلمىٍوتىى كىحىشىٍرنىا عى 
 [، ُُُالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم ٬تىٍهىليوفى( ]األنعاـ: كيلَّ شىٍيءو قػيبيبلن مىا كىانيوا لًيػيٍؤًمنيوا إً 

قىاؿى اٟتٍىسىني: كىاللًَّو مىا زىيػَّنيوىىا كىالى رىفػىعيوىىا، حىىتَّ رىضيوا ًّٔىا كىىيٍم غىاًفليوفى عىٍن  قاؿ ابن كثَت "
ٍونًيًَّة فىبلى يػىتػىفىكَّريكفى ًفيهىا، ،  آيىاًت اللًَّو اٍلكى ريكفى ًّٔىا، بًأىفَّ مىٍأكىاىيٍم يػىٍوـى مىعىاًدًىمي النَّاري كىالشٍَّرًعيًَّة فىبلى يىٍأ٘تًى

، مىعى مىا ىيٍم ًفيًو ًمنى ا ٍجرىاـً ٍلكيٍفًر جىزىاءن عىلىى مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى يف دينٍػيىاىيٍم ًمنى اٍْلثىاـً كىا٠تٍىطىايىا كىاإٍلً
 [ .ِِْ/ِ]تفسَت ابن كثَت: ".ٍوـً اٍْلًخًر.بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىاٍليػى 

 

كذلك من كاف غافبلن عن آيات ا تعاذل، منشغبلن عنها كعن طلب العلم الشرعي   -ٔ
الضركرم؛ بلهو اٟتديث كبالًتىات كسفاسف األمور، مؤثرنا للدنيا كمتاعها كزخرفها على 

ك ال ييعذر باٞتهل، كىو يف اْلخرة كنعيمها: نقوؿ: من كاف جاىبلن بنذارة الرسل بسبب ذل
نٍػيىا كىاٍطمىأىنُّوا ًّٔىا  اْلخرة من ا٠تاسرين، قاؿ تعاذل: )ًإفَّ الًَّذينى ال يػىٍرجيوفى لًقىاءىنىا كىرىضيوا بًاٟتٍىيىاًة الدُّ

 [، ٖ، ٕونس: كىالًَّذينى ىيٍم عىٍن آيىاتًنىا غىاًفليوفى، أيكلىًئكى مىٍأكىاىيمي النَّاري ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى( ]ي
 

من كاف جهلو بنذارة الرسل بسبب قساكة قلبو، كما راف عليو من آثاـ كذنوب، حيث  -ٕ
تراه ال يستطيع أف يتدبر آيات ا كال أف يطلب علمنا نافعنا كال حىت أف يذكر ا أك يسمع 
صي ذكر ا، بسبب ما راف على قلبو من غشاكة كظلمة ٔتا كسبت يداه من السيئات كا١تعا

كاْلثاـ! كجاىل كهذا ال يعذر باٞتهل، كأسل؟!، قاؿ تعاذل: )فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ذًٍكًر 
[، كقاؿ تعاذل: )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تىضىرَّعيوا كىلىًكٍن ِِاللًَّو أيكلىًئكى يف ضىبلؿو ميًبُتو( ]الزمر: 

[، كقاؿ تعاذل: )ًإذىا تػيتػٍلىى ّْمي الشٍَّيطىافي مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى( ]األنعاـ: قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى ٢تىي 
[ ُْعىلىٍيًو آيىاتػينىا قىاؿى أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى. كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليؤًًٍّم مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى( ]ا١تطففُت: 

 بتصرؼ[. ُٔ – ّٗ، ْ، ّالعذر باٞتهل كقياـ اٟتجة ألِّب بصَت: ص 
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ٯتىاًف، أىطىاعى أىـٍ ا "قاؿ ابن القيم رٛتو ا:  ٍعًتىاؼي اٍلعىٍبًد بًًقيىاـً حيجًَّة اللًَّو عىلىٍيًو ًمٍن لىوىازًـً اإٍلً
كى ًإلىٍيًو، عىصىى، فىًإفَّ حيجَّةى اللًَّو قىامىٍت عىلىى اٍلعىٍبًد بًًإٍرسىاًؿ الرَّسيوًؿ، كىًإنٍػزىاًؿ اٍلًكتىاًب، كىبػيليوًغ ذىلً 
ًنًو ًمنى اٍلًعٍلًم بًًو، سىوىاءن عىًلمى أىـٍ جىًهلى، فىكيلُّ مىٍن ٘تىىكَّنى ًمٍن مىٍعرًفىًة مىا أىمىرى اللَّوي بًوً  كىنػىهىى عىٍنوي،  كى٘تىىكُّ

ا ًإالَّ بػىٍعدى ًقيىاـً فػىقىصَّرى عىٍنوي كىدلٍى يػىٍعرًٍفوي، فػىقىٍد قىامىٍت عىلىٍيًو اٟتٍيجَّةي، كىاللَّوي سيٍبحىانىوي الى يػي  عىذّْبي أىحىدن
ا ميعىذًّْبُتى اٟتٍيجًَّة عىلىٍيًو، فىًإذىا عىاقػىبىوي عىلىى ذىنًٍبًو عىاقػىبىوي ًْتيجًَّتًو عىلىى ظيٍلًمًو، قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى }كىمىا كينَّ 

{ ]اإلسراء:  ٍوجه سىأى٢تىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىدلٍى يىٍأًتكيٍم [ كىقىاؿى }كيلَّمىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػى ُٓحىىتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن
بٍػنىا كىقػيٍلنىا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ًمٍن شىٍيءو{ ]ا١تلك:  -نىًذيره   ".[ٗ - ٖقىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءىنىا نىًذيره فىكىذَّ

 [،ِّٗ/ُ]مدارج السالكُت: 

 خىٍَتان  ًفيًهمٍ  الٌلوي  مى عىلً  كىلىوٍ قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا يف قولو تعاذل: )
ٍٝتىعىهيمٍ  أم حرصنا على تعلم الدين "[ قاؿ : ِّ( ]األنفاؿ: مٍُّعًرضيوفى  كَّىيم لىتػىوىلَّواٍ  أىٍٝتىعىهيمٍ  كىلىوٍ  ألَّ

ألٝتعهم أم ألفهمهم. ىذا يدؿ على أف عدـ الفهم يف أكثر الناس اليـو عدؿ منو سبحانو 
تعلم الدين، فتبُت أف من أعظم األسباب ا١توجبة ١تا يعلم يف قلؤّم من عدـ اٟترص على 

 .]مفيد ا١تستفيد[ ".لكوف اإلنساف من شر الدكاب ىو عدـ اٟترص على تعلم الدين

:" فإف كاف مرتكب الشرؾ األكرب معذكرا ٞتهلة فمن الذم ال يعذر كالـز  كقاؿ أبا بطُت
ىذه الدعوة ال ٯتكنو طرد ىذه الدعوة أنو ليس  حجة على أحد إال ا١تعاند مع أف صاحب 

أك شك يف  أصلو بل ال بد أف يتناقض فإنو ال ٯتكن أف يتوقف يف من شك يف رسالتو 
البعث أك غَت ذلك من أصوؿ الدين كالشاؾ جاىل كقاؿ كالـز ىذا أف ال نكفر جهلة اليهود 
أِّب كالنصارل كالذين يسجدكف للشمس كالقمر كاألصناـ ٞتهلهم كال الذين حرقهم علي بن 

طالب بالنار ألنا نقطع أهنم جهاؿ كقد أٚتع ا١تسلموف على كفر من دل يكفر اليهود 
 .[ْٕ -ٗٔ/ُِالدرر ]كالنصارل أك شك يف كفرىم ك٨تن نتيقن أف أكثرىم جهاؿ " 
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 ومن موانع الكفر التي ليس عليها دليل وليس لها اعتبار :

 ض حظوظ دنياىم أك ا٠توؼ من قطع راتب أك الطرد من الوظيفة أك مصادرة بع
 منعهم من بعض قشورىا. 

  .عدـ قصد الكفر 
  .جعل الكفر باالعتقاد فقط 
  )كونو من اٟتكاـ أك العلماء أك الدعاة أك آّاىدين أك ينتمي إذل ٚتاعة )حزب

 إسبلمية فيمنع من تكفَته كلو جاء بكفر صريح بواح. 
  .سوء الًتبية 
 قصد ا١تصلحة فلو فعل الكفر فبل يكفر. مصلحة الدعوة أك ا١تصاحل، فما داـ أنو ي 
  .ا٢تزؿ كعدـ اٞتد فبل يكفر إال اٞتاد 
  عدـ ترتب األحكاـ أك العقوبة، فبعضهم ٬تعل ذلك مانعا ١تن أتى بكفر بواح، فيقوؿ

ال يكفر ألنك إذا كفرتو لن تقتلو كلن ٗترج عليو، كمعٌت كفره عدـ ارثو كفراؽ زكجتو، فلما دل 
!، ك٨تن نقوؿ ىناؾ فرؽ بُت األٝتاء كاألحكاـ كال يعٍت عدـ القدرة ٭تصل ذلك فبل تكفَت

 على األحكاـ منع إٟتاؽ األٝتاء.
  .كوف من سيكفركف ّٔذا الناقض كيثر 
  كوف من ارتكب سببنا من أسباب الكفر الواضح ا١تستبُت مضلبلن بتلبيس األحبار

 كالرىباف أك السادة كاٟتكاـ، أك غَتىم.
 أسباب الكفر أك ناقض من نواقض اإلسبلـ يلتـز بعض  كوف من كفر بسبب من

 شرائع اإلسبلـ كالصبلة أك اإلقرار بالشهادتُت أك ٨تو٫تا.
  كوف ا١ترتدين كأنصارىم أك غَتىم من الكفار يعتقدكف أهنم مؤمنوف أك أهنم على حق

 فيما يرتكبونو من ا١تكفرات.
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  حيلة ٢تم، فاالستضعاؼ لو  كوف ا١ترتدين كأنصارىم يتعذركف باالستضعاؼ كأهنم ال
كاف موجودنا معتربنا يف حقهم فإنو ال يسوغ ٢تم نصرة الشرؾ كالكفر أك نصرة أىلو على 

 بتصرؼ[ ّا١تسلمُت".]موانع التكفَت للشيخ علي ا٠تضَت: ص 
  كوف ىذا الطاغوت كجنوده يصوموف كيصلوف كيدعوف الناس للصبلة كغَتىا من

 س ٢تا اعتبار . ا١توانع اليت ليس عليها دليل كلي

كيقاؿ أيضان: "قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا تعاذل يف )كشف الشبهات(: 
بنو عبيد القداح الذين ملكوا ا١تغرب كمصر يف زمن بٍت العباس، كلهم يشهدكف أف ال إلو إال 

٥تالفة  ا كأف ٤تمدان رسوؿ ا، كيٌدعوف اإلسبلـ، كيصلوف اٞتمعة كاٞتماعة فلما أظهركا
الشريعة يف أشياء دكف ما ٨تن فيو، أٚتع العلماء على كفرىم كقتا٢تم، كأف ببلدىم ببلد حرب، 

 اىػ. "كغزاىم ا١تسلموف حىت استنقذكا ما بأيديهم من بلداف ا١تسلمُت

كذلك أهنم بعدما فعلوا با١تسلمُت ما فعلوا، "يف ٥تتصر السَتة يف شأف التتار:  كقاؿ
 كعرفوا دين اإلسبلـ: استحسنوه كأسلموا، لكن دل يعملوا ٔتا ٬تب كسكنوا ببلد ا١تسلمُت

عليهم من شرائعو، كأظهركا أشياء من ا٠تركج عن الشريعة كلكنهم كانوا يتلفظوف بالشهادتُت، 
كيصلوف الصلوات ا٠تمس كاٞتمعة كاٞتماعة.. كمع ىذا كٌفرىم العلماء، كقاتلوىم كغزكىم، 

سلمُت. كفيما ذكرنا كفاية ١تن ىداه ا. كأما من أراد فتنتو: فلو حىت أزا٢تم ا عن بلداف ا١ت
 اىػ ٥تتصران.  "تناطحت اٞتباؿ بُت يديو دل ينفعو ذلك

 -كٚتيع "الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن يف كتابو )مصباح الظبلـ(:  كقاؿ
ال يضره ذنب، كال بناء على معتقد باطل، كىو أف من تفوه بالشهادتُت  -ىذه االعًتاضات 

ٮتل بإٯتانو كال ينقض إسبلمو شرؾ كال ٕتهم.. كال غَت ذلك من ا١تكفرات.. حىت ا١تباشل ال 
تعترب عند ىؤالء الضبلؿ.. كمعرفة ىذا القوؿ كتصوره يكفي يف بطبلنو عند من عرؼ 

 ( ٥تتصران. ُُْاىػ ص) "اإلسبلـ
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، مع ترؾ التزاـ توحيد ا كالرباءة فمن جعل اإلسبلـ ىو اإلتياف بأحد ا١تباشل فقط"كقاؿ: 
 [.ِّٖمصباح الظبلـ ص".]من الشرؾ فهو أجهل الناس كأضلهم

كأىل العلم كاإلٯتاف ال ٮتتلفوف يف أف من صدر منو قوؿ أك فعل "يف الدرر السنية:  كقاؿ
يقتضي كفره أك شركو أك فسقو أنو ٭تكم عليو ٔتقتضى ذلك، كإف كاف ٦تن يقر بالشهادتُت 

ببعض األركاف، كإ٪تا يكف عن الكافر األصلي إذا أتى ّٔما، كدل يتبُت منو خبلفها  كيأيت
 [.ّٓٓ".]صكمناقضتها، كىذا ال ٮتفى على صغار الطلبة

  كمن ىذه ا١توانع أف الطاغوت كجنوده يقولوف ال إلو إال ا بدليل حديث البطاقة
الشبهة كإبطا٢تا فهو عند أىل كحديث دل يعملوا خَتا قط ك٨تو ذلك . أما الكبلـ على ىذه 

فليس يف ىذه األحاديث حجة ٢تذا القائل فمن ترؾ ٚتيع األعماؿ  العلم من كجوه عدة..
بالكلية كزعم أنو يكتفي ٔتا يف قلبو من التصديق كما سبق فإنو ال يتحقق إٯتانو إال بالعمل ، 

بياء كالشهداء كا١تبلئكة كأما أحاديث الشفاعة كأف ا١تؤمنُت ا١توحدين العصاة يشفع ٢تم األن
كا١تؤمنوف كتبقى بقية ال تنا٢تم الشفاعة فيخرجهم رب العا١تُت برٛتتو ؛ ٮترج قوما من النار دل 
يعملوا خَتا قط ، قاؿ العلماء : ا١تعٌت )دل يعملوا خَتا قط( أم زيادة على التوحيد كاإلٯتاف كال 

ـه بد من ىذا ؛ ألف النصوص ييضم بعضها إذل بعض كقد دلت  النصوص على أف اٞتنة حرا
على ا١تشركُت .. كىذا يدؿ على أنو ال ٯتكن أف يدخل اٞتنة كافر قاؿ تعاذل: } ًإنَّوي مىٍن 

نصوص  ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو { فهذه
ديث ييرد إليها كالقاعدة عند أىل العلم : أف ا١تتشابو ييرد إذل اكم . كىذا دل ٤تكمة كىذا اٟت

يتمكن من العمل مع انو نطق بالشهادتُت كاعتقد معنا٫تا كأخل   عز كجل، لكنو دل يبق 
أمامو فرصة للعمل حىت مات فهذا ىو الذم يدخل اٞتنة بالشهادتُت ، كعليو ٭تمل حديث 

رجوف من النار كىم دل يعملوا خَتان قط ألهنم دل  البطاقة كغَته كما جاء ٔتعناه ، كالذين ٮتي
يتمكنوا من العمل مع أهنم نطقوا بالشهادتُت كدخلوا يف اإلسبلـ، ىذا ىو اٞتمع بُت 

 األحاديث. 
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 بي اجً وى الٍ  لً بً  هىالي هٍ جى  مً لً سٍ مي لٍ ي لً غً بى نٍ  يػى الَّيًت الى  وؿً صي اأٍلي  ضي عٍ بػى  هً ذً ىى ]قاؿ صاحب التيسَت: 
 ،كىاٍلعىٍصًر    :كىالدَّلًيلي قػىٍوليوي  يهىا ،ل فً ذى عىلىى اأٍلى  رٍبً الصَّ ا كى هى يػٍ لى إً  ةً وى عٍ الدَّ ا كى ًّٔى  لً مى عى الٍ ا كى هى مً لي عى تػى 

ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو    ٍوا بًالصَّرٍبً ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت كىتػىوىاصىٍوا بًاٟتٍىقّْ كىتػىوىاصى  ،ًإفَّ اإٍلً
  [..[رصٍ عى الٍ ]

هىا، فهي التوحيد كما تقدـ يأخذ لي هٍ جى  مً لً سٍ مي لٍ ي لً غً بى نٍ  يػى الَّيًت الى  وؿً صي اأٍلي  ضي عٍ بػى  هً ذً ىى فإف 
 بصاحبو إذل اٞتنة كلو كاف عنده مؤل األرض خطايا،

اف عنده كمن جاء بشيء من الشرؾ حرـٌ ا عليو اٞتنة كتوعد بأف مصَته إذل النار كلو ك
 من العمل كا٠تَت ما عنده، فإف الشرؾ ال يغفره ا تعاذل،

: دراسة كفهمان كحبذا اهى مً لي عى تػى فجاءت تلك األصوؿ يف التيسَت تبُت ما ٬تب على ا١تسلم 
يف خاصة نفسو كاٟترص على توحيد ا  أًّى  لً مى عى الٍ من علم تلك األصوؿ البد لو من كى  حفظان،

 تلك األصوؿ يف خاصة أىلو كعمـو ذلى إً  ةً وى عٍ الدَّ قوع فيو، مث البد لو من كاٟتذر من الشرؾ كالو 
عاداه كاألنبياء عليهم السبلـ من قبلو  الناس، كمن دعا لتلك األصوؿ اليت ىي دعوة النيب 
لًيمث قاؿ:  يهىا،ل فً ذى عىلىى اأٍلى  رٍبً الصَّ ب الناس فكاف حقان عليو أف يتأسى ّٔم كبأمر ا لو لي كىالدَّ

ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو  ،كىاٍلعىٍصًر    :قػىٍوليوي  ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت كىتػىوىاصىٍوا  ،ًإفَّ اإٍلً
 . بًاٟتٍىقّْ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً 

ٍلًقًو ًإال ىى " :قىاؿى الشَّاًفعيُّ رىًٛتىوي ا أم:  ."ًذًه السُّورىةى لىكىفىتػٍهيمٍ لىٍو مىا أىنٍػزىؿى اي حيجَّةن عىلىى خى
ألف العاقل البصَت إذا ٝتع ، ا٠تسارةا٢تبلؾ ك  بياف طريق النجاة كالسبلمة من طريق يفلكفتهم 

ىذه السورة أك قرأىا فبل بد أف يسعى إذل ٗتلي  نفسو من ا٠تسراف كذلك باتصافو ّٔذه 
 كالتواصي بالصرب.الصفات األربع: اإلٯتاف، كالعمل الصاحل، كالتواصي باٟتق 

بالدعوة إذل التوحيد فآمن بعض الناس بدعوتو كعاداه بعضهم  كلقد عمل النيب 
 كحاربوه،



 
 

518 

 ِٗ
ا
ٛيِ اٌٍ

ُ
ع

َ
شِ ٌِش

ْ
ِ  اأْلَ

ُ
ٚي

ُ
ض
ُ
ٔ  ِبي

َ
مِت

ْ
 فِي اٌ

يًف  قػىٍبلى بػىيػٍعىًة اٍلعىقىبىًة دلٍى يػيٍؤذىٍف لىوي  كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو قاؿ ابن ىشاـ يف السَتة النبوية: "
 عىٍن اٟتٍىٍرًب كىدلٍى ٖتيىلٍَّل لىوي الدّْمىاءي، إ٪تَّىا يػيٍؤمىري بًالدُّعىاًء إذلى اللًَّو كىالصَّرٍبً عىلىى اأٍلىذىل، كىالصٍُّفحً 

اٞتٍىاًىًل كىكىانىٍت قػيرىٍيشه قىٍد اٍضطىهىدىٍت مىٍن اتػَّبػىعىوي ًمٍن اٍلميهىاًجرًينى حىىتَّ فػىتػىنيوىيٍم عىٍن ًديًنًهٍم 
ًدًىٍم، فػىهيٍم ًمٍن بػىٍُتً مىٍفتيوفو يًف ًديًنًو، كىًمٍن بػىٍُتً ميعىذَّبو يًف أىٍيًديًهٍم، كىبػىٍُتً كى  نػىفىٍوىيٍم ًمٍن ًببلى

ًد ًفرىارنا ًمنػٍهيٍم، ًمنػٍهيٍم مىٍن بًأىٍرًض اٟتٍىبىشىًة، كىًمنػٍهيٍم مىٍن بًاٍلمىًدينىًة، كىيًف كيلٍّ كىجٍ  وه، ىىاًربو يف اٍلًببلى
، يَّوي مَّا عىتىٍت قػيرىٍيشه عىلىى اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ، كىرىدُّكا عىلىٍيًو مىا أىرىادىىيٍم بًًو ًمٍن اٍلكىرىامىًة، كىكىذَّبيوا نىبً فػىلى 

 رىسيولًًو كىعىذَّبيوا كىنػىفىٍوا مىٍن عىبىدىهي كىكىحَّدىهي كىصىدَّؽى نىًبيَّوي، كىاٍعتىصىمى ًبًديًنًو، أىًذفى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ لً 
اٟتٍىٍرًب،  يف اٍلًقتىاًؿ كىااًلنًٍتصىاًر ٦تٍَّن ظىلىمىهيٍم كىبػىغىى عىلىٍيًهٍم، فىكىانىٍت أىكَّؿي آيىةو أيٍنزًلىٍت يًف إٍذنًًو لىوي يف 

، ًلمىٍن بػىغىى عىلىٍيًهٍم، ًفيمىا بػىلىغىًٍت عىٍن عيٍركىةى ٍبًن ا لًًو لىوي الدّْمىاءى كىاٍلًقتىاؿى لزُّبػىٍَتً كىغىٍَتًًه ًمٍن كىًإٍحبلى
 : أيًذفى لًلًَّذينى ييقاتػىليوفى بًأىنػَّهيٍم ظيًلميوا كىًإفَّ اللَّوى عىلى نىٍصرًًىٍم ))اٍلعيلىمىاًء، قػىٍوؿي اللًَّو تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى

اللَّوي كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّو النَّاسى  الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديارًًىٍم بًغىٍَتً حىقٍّ ًإالَّ أىٍف يػىقيوليوا رىبػُّنىا ،لىقىًديره 
 بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو ٢تىيدّْمىٍت صىواًمعي كىبًيىعه كىصىلىواته كىمىساًجدي ييٍذكىري ًفيهىا اٍسمي اللًَّو كىًثَتان كىلىيػىٍنصيرىفَّ 

الزَّكاةى  يًف اأٍلىٍرًض أىقاميوا الصَّبلةى، كىآتػىوياالًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم  ،اللَّوي مىٍن يػىٍنصيريهي، ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ عىزًيزه 
أىٍم أىشلّْ إ٪تَّىا [، ُْ -ّٗ: ]اٟتج ((كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ، كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر، كىلًلًَّو عاًقبىةي اأٍليميورً 
نػىهيٍم كىبػىٍُتى النَّاًس، إالَّ أىفَّ يػىٍعبيديكا أىٍحلىٍلتي ٢تىيٍم اٍلًقتىاؿى أًلىنػَّهيٍم ظيًلميوا، كىدلٍى يىكيٍن ٢تىيٍم ذىٍنبه فً  يمىا بػىيػٍ

، ((، كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىرً أىقاميوا الصَّبلةى، كىآتػىويا الزَّكاةى، كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكؼً ))اللَّوى، كىأىنػَّهيٍم إذىا ظىهىريكا 
كىقاتًليوىيٍم حىىتَّ الى ))اللَّوي تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى عىلىٍيًو:  أىٍٚتىًعُتى، مثيَّ أىنػىزىؿى  كىأىٍصحىابىوي  يػىٍعًٍت النَّيبَّ 
نىةه  ى ميٍؤًمنه عىٍن ًديًنًو [ُّٗ:((]البقرةتىكيوفى ًفتػٍ : أىٍم ((كىيىكيوفى الدّْيني لًلَّوً )): أىٍم حىىتَّ الى يػيٍفنتى

 [.ْٕٔ/ ُ."]السَتة النبوية:حىىتَّ يػيٍعبىدى اللَّوي، الى يػىٍعبيدي مىعىوي غىيػٍريهي.
من كتاب "زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد" البن القيم رٛتو  كنذكر شيئان من غزكاتو 

 ا عدا غزكة األحزاب من كتاب "٣تموع الفتاكل" لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو ا.
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ًذًه السَّنىًة بػىلىغى رىسيوؿى قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف زاد ا١تعاد: "فػىلىمَّا كى  افى يف رىمىضىافى ًمٍن ىى
بػىري اٍلًعًَت اٍلميٍقًبلىًة ًمنى الشَّاـً لًقيرىٍيشو صيٍحبىةى أِّب سفياف، كىًىيى اٍلًعَتي الَّيًت خىرىجيوا يًف  اللًَّو  خى

 ، ، فػىنىدىبى طىلىًبهىا لىمَّا خىرىجىٍت ًمٍن مىكَّةى، كىكىانيوا ٨تىٍوى أىٍربىًعُتى رىجيبلن كىًفيهىا أىٍموىاؿه عىًظيمىةه لًقيرىٍيشو
النَّاسى لًٍلخيريكًج ًإلىيػٍهىا، كىأىمىرى مىٍن كىافى ظىٍهريهي حىاًضرنا بًالنػُّهيوًض، كىدلٍى ٭تىٍتىًفٍل ٢تىىا  رىسيوؿي اللًَّو 

ٙتًائىةو كىًبٍضعىةى عى  ، كىدلٍى يىكيٍن مىعىهيٍم ًمنى ا٠تٍىٍيًل ًإالَّ اٍحًتفىاالن بىًليغنا؛ أًلىنَّوي خىرىجى ميٍسرًعنا يف ثىبلى شىرى رىجيبلن
بػٍعيوفى  ، كىفػىرىسه للمقداد بن األسود الكندم، كىكىافى مىعىهيٍم سى فػىرىسىاًف: فػىرىسه لًلزُّبػىٍَتً ٍبًن اٍلعىوَّاـً

ثىةي عىلىى اٍلبىًعًَت اٍلوىاًحًد، فىكىافى  ًف كىالثَّبلى ، كعلي، كمرثد بن رىسيوؿي اللًَّو بىًعَتنا يػىٍعتىًقبي الرَّجيبلى
يػىٍعتىًقبيوفى  أِّب مرثد الغنوم يػىٍعتىًقبيوفى بىًعَتنا، كىزىٍيدي ٍبني حىارًثىةى كىابٍػنيوي ككبشة موارل رسوؿ ا 

ًة كىعىلىى بىًعَتنا، كأبو بكر كعمر كىعىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني عىٍوؼو يػىٍعتىًقبيوفى بىًعَتنا، كىاٍستىٍخلىفى عىلىى اٍلمىًدينى 
، فػىلىمَّا كىافى بًالرٍَّكحىاًء رىدَّ أبا لبابة بن عبد ا١تنذر، كىاٍستػىٍعمىلىوي عىلىى  ًة اٍبنى أيْـّ مىٍكتيوـو الصَّبلى
 ، اٍلمىًدينىًة، كىدىفىعى اللّْوىاءى ًإذلى ميٍصعىًب ٍبًن عيمىٍَتو، كىالرَّايىةى اٍلوىاًحدىةى ًإذلى عىًليّْ ٍبًن أىِّب طىاًلبو

أٍليٍخرىل الَّيًت ًلؤٍلىٍنصىاًر ًإذلى سىٍعًد ٍبًن ميعىاذو، كىجىعىلى عىلىى السَّاقىًة قيس بن أِّب صعصعة، كىسىارى كىا
فػىلىمَّا قػىريبى ًمنى الصٍَّفرىاًء بػىعىثى بسبس بن عمرك اٞتهٍت، كعدم بن أِّب الزغباء ًإذلى بىٍدرو 

 يػىتىجىسَّسىاًف أىٍخبىارى اٍلًعًَت.

هي إًيَّاهي فىاٍستىٍأجىرى ضمضم بن عمرك  ياف، فىًإنَّوي بػىلىغىوي ٥تىٍرىجى رىسيوًؿ اللًَّو كىأىمَّا أبو سف كىقىٍصدى
لىغى الغفارم ًإذلى مىكَّةى ميٍستىٍصرًخنا لًقيرىٍيشو بًالنًَّفًَت ًإذلى ًعَتًًىٍم؛ لًيىٍمنػىعيوهي ًمٍن ٤تيىمَّدو كىأىٍصحىابًًو، كىبػى 

نػىهىضيوا ميٍسرًًعُتى كىأىٍكعىبيوا يف ا٠ٍتيريكًج، فػىلىٍم يػىتىخىلٍَّف ًمٍن أىٍشرىاًفًهٍم أىحىده الصَّرًيخي أىٍىلى مىكَّةى، فػى 
ًسوىل أِّب ٢تب، فىًإنَّوي عىوَّضى عىٍنوي رىجيبلن كىافى لىوي عىلىٍيًو دىٍينه، كىحىشىديكا ًفيمىٍن حىٍو٢تىيٍم ًمٍن قػىبىاًئًل 

أىحىده ًمٍن بيطيوًف قػيرىٍيشو ًإالَّ بىًٍت عىًدمٍّ، فػىلىٍم ٮتىٍريٍج مىعىهيٍم ًمنػٍهيٍم أىحىده، اٍلعىرىًب، كىدلٍى يػىتىخىلٍَّف عىنػٍهيٍم 
: }بىطىرنا كىرًئىاءى النَّاًس كىيىصيدُّكفى عىٍن سىًبيًل اللًَّو{ ]األنفاؿ:  كىخىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

ًىٍم كىحىًديًدًىٍم، ٖتيىادُّهي كىٖتيىادُّ : ) »ا قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو [ كىأىقٍػبػىليوا كىمى ْٕ[ ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: ْٕ ًْتىدّْ
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، كىحىنىقو عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو « ( رىسيولىوي  يَّةو، كىغىضىبو  ، كىجىاءيكا عىلىى حىٍردو قىاًدرًينى، كىعىلىى ٛتًى
ٍن ًفيهىا، كىقىٍد أىصىابيوا بًاأٍلىٍمًس عمرك بن كىأىٍصحىابًًو، ًلمىا ييرًيديكفى ًمٍن أىٍخًذ ًعَتًًىٍم، كىقػىٍتًل مى 

: }كىلىٍو  اٟتضرمي، كىاٍلًعَتى الَّيًت كىانىٍت مىعىوي، فىجىمىعىهيمي اللَّوي عىلىى غىٍَتً ًميعىادو كىمىا قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى
ٍختػىلىٍفتيٍم يًف اٍلًميعىاًد كىلىًكٍن لًيػىٍقًضيى اللَّوي أىٍمرنا   { ]األنفاؿ: تػىوىاعىٍدَتيٍ الى [ ِْكىافى مىٍفعيوالن

 [ .ِْ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: 

خيريكجي قػيرىٍيشو اٍستىشىارى أىٍصحىابىوي، فػىتىكىلَّمى اٍلميهىاًجريكفى فىأىٍحسىنيوا، مثيَّ  كىلىمَّا بػىلىغى رىسيوؿى اللًَّو 
ارىىيٍم ثىالًثنا، فػىفىًهمىًت اأٍلىٍنصىاري أىنَّوي اٍستىشىارىىيٍم ثىانًينا، فػىتىكىلَّمى اٍلميهىاًجريكفى فىأىٍحسىنيوا، مثيَّ اٍستىشى 

: يىا رىسيوؿى اللًَّو! كىأىنَّكى تػيعىرّْضي بًنىا؟ كىكىافى ًإ٪تَّىا يػىٍعًني ًهٍم، يػىٍعًنيًهٍم، فػىبىادىرى سىٍعدي ٍبني ميعىاذو، فػىقىاؿى
ٍنػىعيوهي ًمنى اأٍلىٍٛتىًر كىاأٍلىٍسوىدً  يف ًديىارًًىٍم، فػىلىمَّا عىزىـى عىلىى ا٠ٍتيريكًج،  أًلىنػَّهيٍم بىايػىعيوهي عىلىى أىٍف ٯتى

اٍستىشىارىىيٍم لًيػىٍعلىمى مىا ًعٍندىىيٍم، فػىقىاؿى لىوي سعد: لىعىلَّكى ٗتىٍشىى أىٍف تىكيوفى اأٍلىٍنصىاري تػىرىل حىقِّا 
ًر، كىأيًجيبي عىنػٍهيٍم: فىاٍظعىٍن حىٍيثي عىلىيػٍهىا أىٍف الى يػىٍنصيريكؾى ًإالَّ يف ًديىارًىىا، كىًإشلّْ أىقيوؿي عىًن اأٍلىٍنصىا

، كىأىٍعًطنىا مىا  ، كىخيٍذ ًمٍن أىٍموىالًنىا مىا ًشٍئتى ، كىاٍقطىٍع حىٍبلى مىٍن ًشٍئتى ، كىًصٍل حىٍبلى مىٍن ًشٍئتى ًشٍئتى
، كىمىا أىمىٍرتى ًفيًو ًمٍن  نىا ٦تَّا تػىرىٍكتى ، كىمىا أىخىٍذتى ًمنَّا كىافى أىحىبَّ ًإلىيػٍ ، ًشٍئتى أىٍمرو فىأىٍمرينىا تػىبىعه أًلىٍمرًؾى

، كىكىاللًَّو لىًئًن اٍستػىٍعرىٍضتى بًنى  ا ىىذىا فػىوىاللًَّو لىًئٍن ًسٍرتى حىىتَّ تػىبػٍليغى اٍلبػىٍرؾى ًمٍن غيٍمدىافى لىنىًسَتىفَّ مىعىكى
 .  اٍلبىٍحرى خيٍضنىاهي مىعىكى

ـي ميوسىى ًلميوسىى: اٍذىىٍب أىٍنتى كىرىبُّكى فػىقىاًتبلى كىقىاؿى لىوي ا١تقداد: الى نػىقيوؿي لىكى كىمىا قىاؿى قػىوٍ »
 . ٍلًفكى ، كىًمٍن خى ، كىًمٍن بػىٍُتً يىدىٍيكى ، كىعىٍن مًشىاًلكى ًيًنكى ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى، كىلىًكنَّا نػيقىاًتلي عىٍن ٯتى

عى ًمٍن أىٍصحىابًًو، فىأىٍشرىؽى كىٍجوي رىسيوًؿ اللًَّو  : )ًسَتيكا كىأىٍبًشريكا، فىًإفَّ اللَّوى قىٍد ، كىسيرَّ ٔتىا ٝتًى كىقىاؿى
 « ( .كىعىدىشل ًإٍحدىل الطَّائًفىتػىٍُتً، كىًإشلّْ قىٍد رىأىٍيتي مىصىارًعى اٍلقىٍوـً 

ًإذلى بىٍدرو، كىخىفىضى أبو سفياف فػىلىًحقى ًبسىاًحًل اٍلبىٍحًر، كىلىمَّا رىأىل أىنَّوي  فىسىارى رىسيوؿي اللًَّو 
: أىًف اٍرًجعيوا، فىًإنَّكيٍم ًإ٪تَّىا خىرىٍجتيٍم لًتيٍحرًزيكا ًعَتىكيٍم، فىأىتى قىٍد ٧تىى  اىيمي ا، كىأىٍحرىزى اٍلًعَتى كىتىبى ًإذلى قػيرىٍيشو

ـى بىٍدرنا،  ، كىىيٍم بًاٞتٍيٍحفىًة، فػىهىمُّوا بًالرُّجيوًع، فػىقىاؿى أبو جهل: كىاللًَّو الى نػىٍرًجعي حىىتَّ نػىٍقدى ا٠تٍىبػىري
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، فىأىشىارى األخنس بن فػى  نيًقيمى ًّٔىا، كىنيٍطًعمى مىٍن حىضىرىنىا ًمنى اٍلعىرىًب، كىٗتىىافػينىا اٍلعىرىبي بػىٍعدى ذىًلكى
نيو شريق عىلىٍيًهٍم بًالرُّجيوًع، فػىعىصىٍوهي، فػىرىجىعى ىيوى كىبػىنيو زيٍىرىةى، فػىلىٍم يىٍشهىٍد بىٍدرنا زيٍىرًمّّ، فىاٍغتىبىطىٍت بػى 

دي ًبرىٍأًم األخنس، فػىلىٍم يػىزىٍؿ ًفيًهٍم ميطىاعنا ميعىظَّمنا، كىأىرىادىٍت بػىنيو ىىاًشمو الرُّجيوعى، فىاٍشتىدَّ زيٍىرىةى بػىعٍ 
ًذًه اٍلًعصىابىةي حىىتَّ نػىٍرًجعى فىسىاريكا، كىسىارى رىسيوؿي اللًَّو  : الى تػيفىارًقػينىا ىى  عىلىٍيًهٍم أبو جهل، كىقىاؿى

: ) حىىتَّ نػىزىؿى عىًشيِّا أى  فػىقىاؿى اٟتباب « ( . أىًشَتيكا عىلىيَّ يف اٍلمىٍنزًؿً »ٍدسلى مىاءو ًمٍن ًميىاًه بىٍدرو، فػىقىاؿى
فىًهيى   بن ا١تنذر: يىا رىسيوؿى اللًَّو! أىنىا عىادًله ًّٔىا كىبًقيليًبهىا، ًإٍف رىأىٍيتى أىٍف نىًسَتى ًإذلى قػيليبو قىٍد عىرىفٍػنىاىىا،

 بىةه، فػىنػىٍنزًؿى عىلىيػٍهىا كىنىٍسًبقى اٍلقىٍوـى ًإلىيػٍهىا كىنػيغىوّْرى مىا ًسوىاىىا ًمنى اٍلًميىاًه.كىًثَتىةي اٍلمىاًء، عىذٍ 

 ، كىسىارى اٍلميٍشرًكيوفى ًسرىاعنا ييرًيديكفى اٍلمىاءى كىبػىعىثى عليا كسعدا كالزبَت ًإذلى بىٍدرو يػىٍلتىًمسيوفى ا٠تٍىبػىرى
، كى  ٍيًن لًقيرىٍيشو : ٨تىٍني  رىسيوؿي اللًَّو فػىقىًدميوا بًعىٍبدى قىاًئمه ييصىلّْي، فىسىأى٢تىيمىا أىٍصحىابيوي مىٍن أىنٍػتيمىا؟ قىاالى

، فىكىرًهى ذىًلكى أىٍصحىابيوي، كىكىدُّكا لىٍو كىانىا لًًعًَت أِّب سفياف، )  فػىلىمَّا سىلَّمى رىسيوؿي اللًَّو »سيقىاةه لًقيرىٍيشو
  قىاؿى ٢تىيمىا: أىٍخربىاشل أىٍينى : ؟ قىاالى : الى ًعٍلمى  قػيرىٍيشه : كىًم اٍلقىٍوـي؟ فػىقىاالى ًثيًب. فػىقىاؿى ا اٍلكى كىرىاءى ىىذى

: يػىٍومنا عىٍشرنا، كىيػىٍومنا ًتٍسعنا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ؟ فػىقىاالى ٍم يػىٍنحىريكفى كيلَّ يػىٍوـو : اٍلقىٍوـي لىنىا، فػىقىاؿى كى
ا، فىكىافى « ( ٍلفً مىا بػىٍُتى ًتٍسًعًمائىةو ًإذلى اأٍلى  لىًة مىطىرنا كىاًحدن ، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ يف تًٍلكى اللَّيػٍ

، كىكىافى عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى طىبلِّ طىهَّرىىيٍم بًًو،  ا مىنػىعىهيٍم ًمنى التػَّقىدُّـً عىلىى اٍلميٍشرًًكُتى كىاًببلن شىًديدن
ـى، كىمىهَّدى بًًو كىأىٍذىىبى عىنػٍهيٍم رًٍجسى الشٍَّيطىاًف،  ا ، كىصىلَّبى بًًو الرٍَّملى، كىثػىبَّتى اأٍلىٍقدى كىكىطَّأى بًًو اأٍلىٍرضى

، كىرىبىطى بًًو عىلىى قػيليؤًًٍّم، فىسىبىقى رىسيوؿي اللًَّو  ٍنزًؿى كىأىٍصحىابيوي ًإذلى اٍلمىاًء، فػىنػىزىليوا عىلىٍيًو شىٍطرى  اٍلمى
، مثيَّ  كىأىٍصحىابيوي عىلىى   غىوَّريكا مىا عىدىاىىا ًمنى اٍلًميىاًه، كىنػىزىؿى رىسيوؿي اللًَّو اللٍَّيًل، كىصىنػىعيوا اٍٟتًيىاضى
عىرًيشه يىكيوفي ًفيهىا عىلىى تىلٍّ ييٍشًرؼي عىلىى اٍلمىٍعرىكىًة، كىمىشىى يًف  اٍٟتًيىاًض. كىبيًٍتى لًرىسيوًؿ اللًَّو 

ا مىٍصرىعي كىجىعىلى ييًشَتي بًيى »مىٍوًضًع اٍلمىٍعرىكىًة )  ، كىىىذى فو ا مىٍصرىعي فيبلى ، كىىىذى فو ا مىٍصرىعي فيبلى ًدًه: ىىذى
فو ًإٍف شىاءى اللَّوي، فىمىا تػىعىدَّل أىحىده ًمنػٍهيٍم مىٍوًضعى ًإشىارىتًوً   « ( .فيبلى

ًذًه قػيرىٍيشه جىاءىٍت اللَّهيمَّ ىى : ) »فػىلىمَّا طىلىعى اٍلميٍشرًكيوفى، كىتػىرىاءىل اٞتٍىٍمعىاًف، قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
ٍيًو، كىاٍستػىٍنصىرى رىبَّوي، كىقى  ـى، كىرىفىعى يىدى ، كىقىا ، كىتيكىذّْبي رىسيولىكى ًئهىا كىفىٍخرًىىا، جىاءىٍت ٖتيىادُّؾى : ًٓتييىبلى اؿى
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ٍز رل مىا كىعىٍدتىًٍت، اللَّهيمَّ ًإشلّْ أىٍنشيديؾى عىٍهدىؾى كىكىٍعدىؾى " فىاٍلتػىزىمى  وي الصّْدّْيقي ًمٍن كىرىائًًو، اللَّهيمَّ أى٧تًٍ
: يىا رىسيوؿى اللًَّو! أىٍبًشٍر فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، لىيػيٍنًجزىفَّ اللَّوي لىكى مىا كىعىدىؾى   « ( .كىقىاؿى

لَّوي ًإذلى كىاٍستػىٍنصىرى اٍلميٍسًلميوفى اللَّوى، كىاٍستػىغىاثيوهي، كىأىٍخلىصيوا لىوي، كىتىضىرَّعيوا ًإلىٍيًو، فىأىٍكحىى ال
{ ]األنفاؿ:  ًتًو: }أىشلّْ مىعىكيٍم فػىثىبّْتيوا الًَّذينى آمىنيوا سىأيٍلًقي يف قػيليوًب الًَّذينى كىفىريكا الرٍُّعبى ًئكى مىبلى

ًئكىًة ميٍرًدًفُتى ُِ[ ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: ُِ ًدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنى اٍلمىبلى { [ ، كىأىٍكحىى اللَّوي ًإذلى رىسيولًًو: }أىشلّْ ٦تي
[ ، قيرًئى ًبكىٍسًر الدَّاًؿ كىفػىٍتًحهىا، فىًقيلى: اٍلمىٍعٌتى ًإنػَّهيٍم رًٍدؼه لىكيٍم. ٗ[ ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: ٗ]األنفاؿ: 

 كىًقيلى: يػيٍرًدؼي بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا أىٍرسىاالن دلٍى يىٍأتيوا دىفٍػعىةن كىاًحدىةن.
: }ًإٍذ تػىقيوؿي لًٍلميٍؤًمًنُتى فىًإٍف ًقيلى: ىىاىينىا ذىكىرى أىنَّوي أىمىدَّىيٍم بًأىلٍ  ، كىيًف )سيورىًة آًؿ ًعٍمرىافى( قىاؿى فو

ًئكىًة مينػٍزىًلُتى  ؼو ًمنى اٍلمىبلى ثىًة آالى دَّكيٍم رىبُّكيٍم بًثىبلى بػىلىى ًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا  -أىلىٍن يىٍكًفيىكيٍم أىٍف ٯتًي
ا ٯتيًٍددٍكيٍم رى  ًئكىًة ميسىوًّْمُتى{ ]آؿ عمراف: كىيىٍأتيوكيٍم ًمٍن فػىٍورًًىٍم ىىذى ؼو ًمنى اٍلمىبلى بُّكيٍم ًٓتىٍمسىًة آالى

 [. ُِٓ -ُِْ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِٓ - ُِْ

، كىالًَّذم  ؼو ثىًة آالى اًد الًَّذم بًثىبلى ٍمدى ا اإٍلً نػىهيمىا؟ ًقيلى: قىًد اٍختيًلفى يف ىىذى فىكىٍيفى اٞتٍىٍمعي بػىيػٍ
 بًا٠تٍىٍمسىًة عىلىى قػىٍولىٍُتً:

، فػىلىمَّا فىاتى شىٍرطيوي، فىاتى  ادنا ميعىلَّقنا عىلىى شىٍرطو أىحىدي٫تيىا: أىنَّوي كىافى يػىٍوـى أيحيدو، كىكىافى ًإٍمدى
ا قػىٍوؿي الضحاؾ كمقاتل، كىًإٍحدىل الرّْكىايػىتػىٍُتً عىٍن عكرمة. ادي، كىىىذى ٍمدى  اإٍلً

ا قػىٍوؿي  ، ك٣تاىد، كقتادة. كىالثَّاشل: أىنَّوي كىافى يػىٍوـى بىٍدرو، كىىىذى  اٍبًن عىبَّاسو

ًء أىفَّ السّْيىاؽى يىديؿُّ   كىالرّْكىايىةي اأٍليٍخرىل عىٍن عكرمة، اٍختىارىهي ٚتىىاعىةه ًمنى اٍلميفىسّْرًينى. كىحيجَّةي ىىؤيالى
: }كىلىقىٍد نىصىرىكيمي اللَّوي بًبىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىذً  ، فىًإنَّوي سيٍبحىانىوي قىاؿى لَّةه فىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم عىلىى ذىًلكى

ًئكىًة  -تىٍشكيريكفى  ؼو ًمنى اٍلمىبلى ثىًة آالى دَّكيٍم رىبُّكيٍم بًثىبلى ًإٍذ تػىقيوؿي لًٍلميٍؤًمًنُتى أىلىٍن يىٍكًفيىكيٍم أىٍف ٯتًي
 - ُِّ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِٓ - ُِّبػىلىى ًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا{ ]آؿ عمراف:  -مينػٍزىًلُتى 
: }كىمىا جىعىلىوي اللَّوي{ ]آؿ عمراف: ُِٓ ادى }ًإالَّ بيٍشرىل ُِٔ[ ًإذلى أىٍف قىاؿى ٍمدى ا اإٍلً [ أىٍم: ىىذى
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ًء: فػىلىمَّا اٍستػىغىاثيوا، أىمىدَّىيٍم بًتىمىاـً ُِٔلىكيٍم كىلًتىٍطمىًئنَّ قػيليوبيكيٍم بًًو{ ]آؿ عمراف:  [ قىاؿى ىىؤيالى
، مثيَّ أىمىدَّ  ؼو ثىًة آالى ا التٍَّدرًيجي كىميتىابػىعىةي ثىبلى ؼو لىمَّا صىبػىريكا كىاتػَّقىٍوا، فىكىافى ىىذى ىيٍم بًتىمىاـً ٜتىٍسىًة آالى

اًد أىٍحسىنى مىٍوًقعنا، كىأىقٍػوىل لًنػيفيوًسًهٍم، كىأىسىرَّ ٢تىىا ًمٍن أىٍف يىٍأيتى بًًو مىرَّةن كىاًحدىةن، كىىيوى ٔتى  ٍمدى ٍنزًلىًة اإٍلً
 ٍحًي كىنػيزيكلًًو مىرَّةن بػىٍعدى مىرَّةو.ميتىابػىعىًة اٍلوى 

: اٍلًقصَّةي يف ًسيىاًؽ أيحيدو، كىًإ٪تَّىا أىٍدخىلى ذًٍكرى بىٍدرو اٍعًتىاضنا يًف أىثٍػنىاًئهى  ا، كىقىالىًت اٍلًفٍرقىةي اأٍليكذلى
: }كىًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوّْئي اٍلميٍؤًمًنُتى مى  يعه عىًليمه ًإٍذ فىًإنَّوي سيٍبحىانىوي قىاؿى قىاًعدى لًٍلًقتىاًؿ كىاللَّوي ٝتًى

: ٫تىٍَّت طىائًفىتىاًف ًمٍنكيٍم أىٍف تػىٍفشىبلى كىاللَّوي كىلًيػُّهيمىا كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكًَّل اٍلميٍؤًمنيوفى{ ]آؿ عمراف
: }كىلىقىٍد نىصىرىكيمي اللَّوي بًبىٍدرو ُُِ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُُِ كىأىنٍػتيٍم أىًذلَّةه فىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم  [ ، مثيَّ قىاؿى

[ ، فىذىكَّرىىيٍم نًٍعمىتىوي عىلىٍيًهٍم لىمَّا نىصىرىىيٍم ُِّ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِّتىٍشكيريكفى{ ]آؿ عمراف: 
دَّكيٍم بًبىٍدرو كىىيٍم أىًذلَّةه، مثيَّ عىادى ًإذلى ًقصًَّة أيحيدو، كىأىٍخبػىرى عىٍن قػىٍوًؿ رىسيولًًو ٢تىي  ٍم: }أىلىٍن يىٍكًفيىكيٍم أىٍف ٯتًي

ًئكىًة مينػٍزىًلُتى{ ]آؿ عمراف:  ؼو ًمنى اٍلمىبلى ثىًة آالى [ ، مثيَّ كىعىدىىيٍم أىنػَّهيٍم ًإٍف صىبػىريكا ُِْرىبُّكيٍم بًثىبلى
ادي ا ٍمدى ، فػىهىذىا ًمٍن قػىٍوًؿ رىسيولًًو، كىاإٍلً ؼو ، كىاتػَّقىٍوا، أىمىدَّىيٍم ًٓتىٍمسىًة آالى لًَّذم بًبىٍدرو ًمٍن قػىٍولًًو تػىعىاذلى

، كىذىًلكى ميٍطلىقه، كىاٍلًقصَّةي يًف  ا ميعىلَّقه عىلىى شىٍرطو ، كىىىذى ادي بىٍدرو بًأىٍلفو ، كىًإٍمدى ؼو ا ًٓتىٍمسىًة آالى كىىىذى
هىا اٍعًتىاضنا، كىاٍلًقصَّةي يًف )سيورىًة آًؿ ًعٍمرىافى( ًىيى ًقصَّةي أيحيدو ميٍستػىٍوفىاةه ميطىوَّلىةه، كىبىٍدره ذيًكرىٍت ًفي

 فىاًؿ.سيورىًة اأٍلىنٍػفىاًؿ ًقصَّةي بىٍدرو ميٍستػىٍوفىاةه ميطىوَّلىةه، فىالسّْيىاؽي يف )آًؿ ًعٍمرىافى( غىيػٍري السّْيىاًؽ يف اأٍلىنػٍ 
ا أىفَّ قػىٍولىوي: }كىيىٍأتيوكيٍم ًمٍن فػىٍورًًىٍم ىىذىا{ ]آؿ عمراف:  [ ًُِٓعٍمرىافى:  [ ]آؿً ُِٓيػيوىضّْحي ىىذى

ادي اٍلمىٍذكيوري ًفيًو، ٍمدى ا يىٍستػىٍلًزـي أىٍف يىكيوفى اإٍلً فىبلى يىًصحُّ قػىٍوليوي:  قىٍد قىاؿى ٣تاىد: ًإنَّوي يػىٍوـي أيحيدو، كىىىذى
ا يػىٍوـى أيحي  ا اٍلعىدىًد كىافى يػىٍوـى بىٍدرو، كىًإتٍػيىانػيهيٍم ًمٍن فػىٍورًًىٍم ىىذى ادى ًّٔىذى ٍمدى  دو. كىاللَّوي أىٍعلىمي.ًإفَّ اإٍلً
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لىةى اٞتٍيميعىًة السَّاًبعى عىشىرى ًمٍن  كىبىاتى رىسيوؿي اللًَّو  ، كىكىانىٍت لىيػٍ ييصىلّْي ًإذلى ًجذًٍع شىجىرىةو ىينىاؾى
تىائًًبهىا، كىاصٍ  طىفَّ اٍلفىرًيقىاًف، رىمىضىافى يف السَّنىًة الثَّانًيىًة، فػىلىمَّا أىٍصبىحيوا، أىقٍػبػىلىٍت قػيرىٍيشه يًف كى

، أىٍف يػىٍرًجعيوا كىالى يػيقىاتًليوا، فىأىَبى ذىًلكى أبو  ، كعتبة بن ربيعة يف قػيرىٍيشو فىمىشىى حىًكيمي ٍبني ًحزىاـو
ـه أىٍحفىظيوي، كىأىمىرى أبو جهل أىخىا عمرك بن اٟتضرمي أىٍف  نىوي كىبػىٍُتى عتبة كىبلى جهل، كىجىرىل بػىيػٍ

ـى أىًخيًو  ، يىٍطليبى دى عمرك، فىكىشىفى عىًن اٍسًتًو، كىصىرىخى: كىاعىٍمرىاهي، فىحىًميى اٍلقىٍوـي، كىنىًشبىًت اٟتٍىٍربي
ـى سىٍعدي ٍبني  كىعىدَّؿى رىسيوؿي اللًَّو  ، مثيَّ رىجىعى ًإذلى اٍلعىرًيًش ىيوى كأبو بكر خىاصَّةن، كىقىا الصُّفيوؼى

 .اٍلعىرًيًش، ٭تىٍميوفى رىسيوؿى اللًَّو  ميعىاذو يف قػىٍوـو ًمنى اأٍلىٍنصىاًر عىلىى بىابً 

ثىةه ًمنى  كىخىرىجى عتبة كشيبة ابٍػنىا ربيعة، كىاٍلوىلًيدي ٍبني عيٍتبىةى، يىٍطليبيوفى اٍلميبىارىزىةى، فىخىرىجى ًإلىٍيًهٍم ثىبلى
مىٍن أىنٍػتيٍم؟ فػىقىاليوا: ًمنى اأٍلىٍنصىاًر: عىٍبدي اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى، كعوؼ كمعوذ ابٍػنىا عفراء، فػىقىاليوا ٢تىيٍم: 

نىا، فػىبػىرىزى ًإلىٍيًهٍم علي كىعيبػىٍيدىةي ٍبني اٟتٍىا ـه، كىًإ٪تّْىا نيرًيدي بىًٍت عىمّْ ًرًث كٛتزة، اأٍلىٍنصىاًر. قىاليوا: أىٍكفىاءه ًكرىا
يدة كىًقٍرنيوي ضىٍربػىتػىٍُتً، فػىقىتىلى علي ًقٍرنىوي الوليد، كىقػىتىلى ٛتزة ًقٍرنىوي عتبة، كىًقيلى: شيبة، كىاٍختػىلىفى عب

هي كىاٍحتىمىبلى عبيدة كىقىٍد قيًطعىٍت رًٍجليوي فػىلىٍم يػىزىٍؿ ضىًمننا  فىكىرَّ علي كٛتزة عىلىى ًقٍرًف عبيدة، فػىقىتىبلى
اًف خىٍصمى  حىىتَّ مىاتى بًالصٍَّفرىاًء. ًذًه اٍْليىةي ًفيًهٍم: }ىىذى اًف كىكىافى علي يػيٍقًسمي بًاللًَّو: لىنػىزىلىٍت ىى

ٍم{ ]اٟتج:  ، كىاٍستىدىارىٍت رىحىى  [ .ُٗ[ اٍْليىةى ]اٟتٍىجّْ: ُٗاٍختىصىميوا يًف رىًّّْٔ يى اٍلوىًطيسي مثيَّ ٛتًى
 ، ًة رىبًّْو عىزَّ كىجىلَّ،  كىأىخىذى رىسيوؿي اللًَّو »اٟتٍىٍرًب، كىاٍشتىدَّ اٍلًقتىاؿي يف الدُّعىاًء كىااًلبًٍتهىاًؿ، كىمينىاشىدى

، فىًإنَّوي حىىتَّ سىقى  : )بػىٍعضى مينىاشىدىًتكى رىبَّكى طى رًدىاؤيهي عىٍن مىٍنًكبػىٍيًو، فػىرىدَّهي عىلىٍيًو الصّْدّْيقي، كىقىاؿى
ًإٍغفىاءىةن كىاًحدىةن، كىأىخىذى اٍلقىٍوـى النػُّعىاسي يًف  فىأىٍغفىى رىسيوؿي اللًَّو  « ( .ميٍنًجزه لىكى مىا كىعىدىؾى 
: )  فىعى رىسيوؿي اللًَّو حىاًؿ اٟتٍىٍرًب، مثيَّ رى  ا ًجرٍبًيلي عىلىى ثػىنىايىاهي »رىٍأسىوي فػىقىاؿى أىٍبًشٍر يىا أبا بكر! ىىذى

 « ( .النػٍَّقعي 

، كىأىنٍػزىؿى اللَّوي جيٍندىهي، كىأىيَّدى رىسيولىوي كىاٍلميٍؤًمًنُتى، كىمىنىحىهيٍم أىٍكتىاؼى  اٍلميٍشرًًكُتى أىٍسرنا  كىجىاءى النٍَّصري
 ، فػىقىتػىليوا ًمنػٍهيٍم سىٍبًعُتى، كىأىسىريكا سىٍبًعُتى.كىقػىٍتبلن 
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نػىهيٍم كىبػىٍُتى بىًٍت ًكنىانىةى ًمنى اٟتٍىٍرًب، فػىتىبىدَّل ٢تىيٍم ًإٍبلً  يسي كىلىمَّا عىزىميوا عىلىى ا٠ٍتيريكًج، ذىكىريكا مىا بػىيػٍ
ًكنىانىةى، فػىقىاؿى ٢تىيٍم: الى غىاًلبى لىكيمي يف صيورىًة سراقة بن مالك ا١تدٞتي، كىكىافى ًمٍن أىٍشرىاًؼ بىًٍت  

افي اٍليػىٍوـى ًمنى النَّاًس، كىًإشلّْ جىاره لىكيٍم ًمٍن أىٍف تىٍأتًيىكيٍم ًكنىانىةي ًبشىٍيءو تىٍكرىىيونىوي، فىخىرىجيوا كىالشٍَّيطى 
اللًَّو جيٍندى اللًَّو قىٍد نػىزىلىٍت ًمنى السَّمىاًء،  جىاره ٢تىيٍم الى يػيفىارًقػيهيٍم، فػىلىمَّا تػىعىبَّئيوا لًٍلًقتىاًؿ، كىرىأىل عىديكُّ 

: إًنَّكى جىاره لىنىا الى تػيفىارًقػينى  ا؟ فػىرَّ كىنىكى ى عىلىى عىًقبػىٍيًو، فػىقىاليوا: ًإذلى أىٍينى يىا سراقة؟ أىدلٍى تىكيٍن قػيٍلتى
: ًإشلّْ أىرىل مىا الى تػىرىٍكفى، ًإشلّْ أىخىاؼي اللَّوى، كىاللَّوي  شىًديدي اٍلًعقىاًب، كىصىدىؽى يًف قػىٍولًًو: ًإشلّْ أىرىل  فػىقىاؿى

ٍوفيوي عىلىى نػىٍفًسًو أىٍف يػىٍهًلكى  مىا الى تػىرىٍكفى، كىكىذىبى يًف قػىٍولًًو: ًإشلّْ أىخىاؼي اللَّوى، كىًقيلى: كىافى خى
. ا أىٍظهىري  مىعىهيٍم، كىىىذى

ائًًو، ظىنُّوا أىفَّ اٍلغىلىبىةى ًإ٪تَّىا كىلىمَّا رىأىل اٍلمينىاًفقيوفى كىمىٍن يًف قػىٍلًبًو مى  ثٍػرىةى أىٍعدى رىضه ًقلَّةى ًحٍزًب اللًَّو كىكى
ًء ًدينػيهيٍم{ ]األنفاؿ:  ثٍػرىًة، كىقىاليوا: }غىرَّ ىىؤيالى [ ، فىأىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي ْٗ[ ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: ًْٗىيى بًاٍلكى

، حىًكيمه يػىٍنصيري مىٍن أىفَّ النٍَّصرى بًالتػَّوىكًُّل عىلىٍيًو الى بًاٍلكى  ًد، كىاللَّوي عىزًيزه الى يػيغىالىبي ثٍػرىًة، كىالى بًاٍلعىدى
تيوي أىٍكجىبىٍت نىٍصرى اٍلًفئىًة اٍلميتػىوىكّْلىًة عىلىٍيًو. ، كىًإٍف كىافى ضىًعيفنا، فىًعزَّتيوي كىًحٍكمى  يىٍستىًحقُّ النٍَّصرى

ـى رىسيوؿي اللًَّو » كىلىمَّا دىنىا اٍلعىديكُّ كىتػىوىاجىوى اٍلقىٍوـي، يف النَّاًس، فػىوىعىظىهيٍم، كىذىكَّرىىيٍم ٔتىا ٢تىيٍم  قىا
ٍد يف الصَّرٍبً كىالثَّبىاًت ًمنى النٍَّصًر كىالظَّفىًر اٍلعىاًجًل، كىثػىوىاًب اللًَّو اٍْلًجًل، كىأىٍخبػىرىىيٍم أىفَّ اللَّوى قى 

: يىا رىسيوؿى اللًَّو، جىنَّةه أىٍكجىبى اٞتٍىنَّةى ًلمىًن اٍستيٍشًهدى يف سىبً  ـى عمَت بن اٟتماـ، فػىقىاؿى يًلًو، فػىقىا
: مىا ٭تىًٍمليكى  : بىخو بىخو يىا رىسيوؿى اللًَّو، قىاؿى : )" نػىعىٍم ". قىاؿى ؟ قىاؿى عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي

: الى كىاللًَّو يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإالَّ  ؟ قىاؿى : " فىًإنَّكى عىلىى قػىٍوًلكى بىخو بىخو  رىجىاءى أىٍف أىكيوفى ًمٍن أىٍىًلهىا، قىاؿى
: فىأىٍخرىجى  : لىًئٍن حىًييتي حىىتَّ  ًمٍن أىٍىًلهىا " قىاؿى ٘تىىرىاتو ًمٍن قػىرىنًًو، فىجىعىلى يىٍأكيلي ًمنػٍهينَّ، مثيَّ قىاؿى

ًذًه، ًإنػَّهىا ٟتىىيىاةه طىوًيلىةه، فػىرىمىى ٔتىا كىا فى مىعىوي ًمنى التٍَّمًر، مثيَّ قىاتىلى حىىتى قيًتلى. فىكىافى آكيلى ٘تىىرىايت ىى
 « ( .أىكَّؿى قىًتيلو 
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، فػىلىٍم تػىتػٍريٍؾ رىجيبلن ًمنػٍهيٍم  كىأىخىذى رىسيوؿي اللًَّو  ًمٍلءى كىفًّْو ًمنى اٟتٍىٍصبىاًء، فػىرىمىى ًّٔىا كيجيوهى اٍلعىديكّْ
نػىٍيًو، كىشيًغليوا بًالتػُّ  ىٍت عىيػٍ ٍأًف ًإالَّ مىؤلى رىاًب يف أىٍعييًنًهٍم، كىشيًغلى اٍلميٍسًلميوفى بًقىٍتًلًهٍم، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي يف شى

ًذًه الرٍَّميىًة عىلىى رىسيولًًو: }كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىًكنَّ اللَّوى رىمىى{ ]األنفاؿ:  [ ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: ُٕىى
ُٕ. ] 

دىلٍَّت عىلىى نػىٍفًي اٍلًفٍعًل عىًن اٍلعىٍبًد، كىًإثٍػبىاتًًو لًلًَّو، كىأىنَّوي ىيوى اٍلفىاًعلي  كىقىٍد ظىنَّ طىائًفىةه أىفَّ اٍْليىةى 
ا اٍلمىٍوًضًع. كىمىٍعٌتى اٍْليىًة: أىفَّ  ا غىلىطه ًمنػٍهيٍم ًمٍن كيجيوهو عىًديدىةو مىٍذكيورىةو يًف غىٍَتً ىىذى  حىًقيقىةن، كىىىذى

اءى الرٍَّمًي، كىنػىفىى عىٍنوي اإٍلًيصىاؿى الًَّذم دلٍى ٭تىٍصيٍل ًبرىٍميىًتًو فىالرٍَّميي اللَّوى سيٍبحىانىوي أىثٍػبىتى لًرى  سيولًًو ابًٍتدى
. ، كىنػىفىى عىٍنوي اإٍلًيصىاؿى ، فىأىثٍػبىتى لًنىًبيًّْو اٟتٍىٍذؼى يصىاؿي  يػيرىادي بًًو اٟتٍىٍذؼي كىاإٍلً

ًئكىةي يػىٍومىًئذو تػيبىاًدري اٍلميسٍ  : ) كىكىانىًت اٍلمىبلى ائًًهٍم، قىاؿى اٍبني عىبَّاسو بػىيػٍنىمىا »ًلًمُتى ًإذلى قػىٍتًل أىٍعدى
عى ضىٍربىةن بًالسَّ  ٍوًط رىجيله ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى يػىٍومىًئذو يىٍشتىدُّ يًف أىثىًر رىجيلو ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى أىمىامىوي، ًإٍذ ٝتًى

: أىٍقدً  يػٍزيكـي، ًإٍذ نىظىرى ًإذلى اٍلميٍشرًًؾ أىمىامىوي ميٍستػىٍلًقينا، فػىنىظىرى فػىٍوقىوي، كىصىٍوتى اٍلفىاًرًس فػىٍوقىوي يػىقيوؿي ـٍ حى
ًإلىٍيًو، فىًإذىا ىيوى قىٍد خيًطمى أىنٍػفيوي، كىشيقَّ كىٍجهيوي، كىضىٍربىًة السٍَّوًط، فىاٍخضىرَّ ذىًلكى أىٍٚتىعي، فىجىاءى 

اًء الثَّالًثىةً ، فػى اأٍلىٍنصىارًمُّ، فىحىدَّثى ًبذىًلكى رىسيوؿى اللًَّو  ًد السَّمى ، ذىًلكى ًمٍن مىدى : صىدىٍقتى « ( قىاؿى
. 

ىتٍػبىعي رىجيبلن ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى أًلىٍضرًبىوي، ًإٍذ كىقىعى رىٍأسيوي قػىٍبلى أىٍف »كىقىاؿى أبو داكد ا١تازشل: )  ًإشلّْ ألى
 .« ( يىًصلى إًلىٍيًو سىٍيًفي، فػىعىرىٍفتي أىنَّوي قىٍد قػىتػىلىوي غىٍَتًم

كىجىاءى رىجيله ًمنى اأٍلىٍنصىاًر بًاٍلعىبَّاًس ٍبًن عىٍبًد اٍلميطًَّلًب أىًسَتنا، فػىقىاؿى العباس: ًإفَّ ىىذىا كىاللًَّو ) »
مىا أىسىرىشل، لىقىٍد أىسىرىشل رىجيله أىٍجلىحي، ًمٍن أىٍحسىًن النَّاًس كىٍجهنا، عىلىى فػىرىسو أىبٍػلىقى مىا أىرىاهي يًف 

، فػى  : " اٍسكيٍت فػىقىٍد أىيَّدىؾى اللَّوي ٔتىلىكو  اٍلقىٍوـً قىاؿى اأٍلىٍنصىارًمُّ: أىنىا أىسىٍرتيوي يىا رىسيوؿى اللًَّو، فػىقىاؿى
ثىةه: العباس، كعقيل، كىنػىٍوفىلي ٍبني اٟتٍىاًرًث.« ( . كىًرصلو   كىأيًسرى ًمٍن بىًٍت عىٍبًد اٍلميطًَّلًب ثىبلى
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: )لىمَّا رىأىل ًإٍبًليسي مىا تػىٍفعىلي كىذىكىرى الطَّبػىرىاشلُّ يًف " ميعٍ  ًبًَت " عىٍن رفاعة بن رافع، قىاؿى جىًمًو اٍلكى
ًئكىةي بًاٍلميٍشرًًكُتى يػىٍوـى بىٍدرو، أىٍشفىقى أىٍف ٮتىٍلي ى اٍلقىٍتلي إًلىٍيًو، فػىتىشىبَّثى بًًو اٟتٍىاًرثي ٍبني ىً  ، اٍلمىبلى شىاـو

يف صىٍدًر اٟتارث فىأىٍلقىاهي، مثيَّ خىرىجى ىىارًبنا حىىتَّ أىٍلقىى نػىٍفسىوي يًف  كىىيوى يىظينُّوي سراقة بن مالك، فػىوىكىزى 
: اللَّهيمَّ ًإشلّْ أىٍسأىليكى نىٍظرىتىكى ًإيَّامى، كىخىاؼى أىٍف ٮتىٍلي ى ًإلىٍيًو اٍلقى  ٍيًو، كىقىاؿى ٍتلي، اٍلبىٍحًر، كىرىفىعى يىدى

: يىا في سراقة ًإيَّاكيٍم، فىًإنَّوي  مى  فىأىقٍػبىلى أبو جهل بن ىشاـ، فػىقىاؿى ٍعشىرى النَّاًس! الى يػىٍهزًمىنَّكيٍم ًخٍذالى
ًت  كىافى عىلىى ميعاد ًمٍن ٤تيىمَّدو، كىالى يػىهيولىنَّكيٍم قػىٍتلي عتبة كشيبة كالوليد فىًإنػَّهيٍم قىٍد عيجّْليوا، فػىوىالبلَّ

َّ رىجيبلن ًمٍنكيٍم قػىتىلى رىجيبلن ًمنػٍهيٍم، كىلىًكٍن كىاٍلعيزَّل، الى نػىٍرًجعي حىىتَّ نػىٍقرًنػىهيٍم بًاٍٟتًبىاؿً  ، كىالى أيٍلًفُتى
 خيذيكىيٍم أىٍخذنا حىىتَّ نػيعىرّْفػىهيٍم سيوءى صىًنيًعًهٍم( .

: اللَّهيمَّ أىٍقطىعينىا لًلرًَّحًم، كىآتىانىا ٔتىا الى نػىٍعرًفيوي فىأىحٍ  ، فػىقىاؿى ًنًو كىاٍستػىٍفتىحى أبو جهل يًف ذىًلكى اٍليػىٍوـً
، فىاٍنصيٍرهي اٍليػىٍوـى، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كى  ، كىأىٍرضىى ًعٍندىؾى اةى، اللَّهيمَّ أىيػُّنىا كىافى أىحىبَّ إًلىٍيكى جىلَّ: اٍلغىدى
يػٍره لىكيٍم كىًإٍف تػىعيوديكا نػىعيٍد كىلىٍن  تػيٍغًٍتى }ًإٍف تىٍستػىٍفًتحيوا فػىقىٍد جىاءىكيمي اٍلفىٍتحي كىًإٍف تػىٍنتػىهيوا فػىهيوى خى

ٍيئنا كىلىٍو كىثػيرىٍت كىأىفَّ اللَّوى مىعى اٍلميٍؤًمًنُتى{ ]األنفاؿ:   [.ُٗ[ ]اأٍلىنٍػفىاًؿ: ُٗعىٍنكيٍم ًفئىتيكيٍم شى

كىلىمَّا كىضىعى اٍلميٍسًلميوفى أىٍيًديػىهيٍم يف اٍلعىديكّْ يػىٍقتػيليوفى كىيىٍأًسريكفى، كىسىٍعدي ٍبني ميعىاذو كىاًقفه عىلىى 
ًة الَّيًت ًفيهىا رىسيوؿي اللًَّو بىاًب ا٠تٍى  كىًىيى اٍلعىرًيشي ميتػىوىشّْحنا بًالسٍَّيًف يف نىاسو ًمنى اأٍلىٍنصىاًر،  ٍيمى
، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  رىأىل رىسيوؿي اللًَّو » : يف كىٍجًو سىٍعًد ٍبًن ميعىاذو اٍلكىرىاًىيىةى ًلمىا يىٍصنىعي النَّاسي

: أىجىٍل، كىاللًَّو كىانىٍت أىكَّؿى كىقٍػعىةو أىٍكقػىعىهىا اللَّوي  )" كىأىنَّكى تىٍكرىهي  ؟ " قىاؿى مىا يىٍصنىعي النَّاسي
ٍثخىافي يف اٍلقىٍتًل أىحىبَّ ًإرلىَّ ًمًن اٍسًتبػٍقىاًء الرّْجىاؿً   « ( .بًاٍلميٍشرًًكُتى، كىكىافى اإٍلً

مىٍن يػىٍنظيري لىنىا مىا صىنىعى أبو : ) »ُتى، قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو كىلىمَّا بػىرىدىًت اٟتٍىٍربي كىكىذلَّ اٍلقىٍوـي مينػٍهىزًمً 
 : جهل؟ " فىاٍنطىلىقى اٍبني مىٍسعيودو، فػىوىجىدىهي قىٍد ضىرىبىوي ابٍػنىا عفراء حىىتَّ بػىرىدى، كىأىخىذى بًًلٍحيىًتًو، فػىقىاؿى

: لً  ائًرىةي اٍليػىٍوـى؟ فػىقىاؿى : ًلمىًن الدَّ لًَّو كىلًرىسيولًًو، كىىىٍل أىٍخزىاؾى اللَّوي يىا عىديكَّ اللًَّو؟ أىٍنتى أبو جهل؟ فػىقىاؿى
: كىىىٍل فػىٍوؽى رىجيلو قػىتػىلىوي قػىٍوميوي؟ فػىقىتػىلىوي عبد ا، مثيَّ أىتىى النَّيبَّ  : "  فػىقىاؿى : قػىتػىٍلتيوي: فػىقىاؿى فػىقىاؿى

ثن  اللَّوي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى " فػىرىدَّدىىىا ، اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم صىدىؽى كىٍعدىهي، ثىبلى : اللَّوي أىٍكبػىري ا، مثيَّ قىاؿى
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ا : " ىىذى ًفٍرعىٍوفي  كىنىصىرى عىٍبدىهي، كىىىزىـى اأٍلىٍحزىابى كىٍحدىهي، اٍنطىًلٍق أىرًنًيًو. فىاٍنطىلىٍقنىا فىأىرىيٍػتيوي ًإيَّاهي فػىقىاؿى
ًذًه اأٍليمَّةً   « ( .ىى

بيوي )كىأىسىرى عىٍبدي ال رٍَّٛتىًن ٍبني عىٍوؼو أمية بن خلف، كىابٍػنىوي عليا، فىأىٍبصىرىهي ببلؿ، كىكىافى أمية يػيعىذّْ
: رىٍأسي اٍلكيٍفًر أمية بن خلف، الى ٧تىىٍوتي ًإٍف ٧تىىا، مثيَّ اٍستػىٍوخىى ٚتىىاعىةن ًمنى اأٍلىٍنصىاًر،  ٔتىكَّةى، فػىقىاؿى

ا ًمنػٍهيٍم، فىأىٍدرىكيوىيٍم، فىشىغىلىهيٍم عىٍن أمية بًابًٍنًو، فػىفىرىغيوا ًمٍنوي، مثيَّ كىاٍشتىدَّ عبد الرٛتن ًًّٔمىا ٭تيٍرًزي٫تيى 
ًقيو٫تيىا، فػىقىاؿى لىوي عبد الرٛتن: ابٍػريٍؾ. فػىبػىرىؾى فىأىٍلقىى نػىٍفسىوي عىلىٍيًو، فىضىرىبيوهي بًالسُّييوًؼ ًمٍن ٖتىًٍتًو  ٟتى

: حىىتى قػىتػىليوهي، كىأىصىابى بػىٍعضي السُّيي  ، قىاؿى لىوي أمية قػىٍبلى ذىًلكى وًؼ رًٍجلى عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو
: ذىًلكى ٛتىٍزىةي ٍبني عىٍبًد اٍلميطًَّلًب. فػىقىاؿى ذىاؾى   مىًن الرَّجيلي اٍلميعىلَّمي يًف صىٍدرًًه ًبرًيشىًة نػىعىامىةو؟ فػىقىاؿى

رٛتن أىٍدرىاعه قىًد اٍستػىلىبػىهىا، فػىلىمَّا رىآهي أمية قىاؿى لىوي: أىنىا الًَّذم فػىعىلى بًنىا اأٍلىفىاًعيلى، كىكىافى مىعى عبد ال
: يػىٍرحىمي اللَّوي  ، كىافى يػىقيوؿي يػٍره لىكى ًمٍن ىىًذًه اأٍلىٍدرىاًع، فىأىٍلقىاىىا كىأىخىذىهي، فػىلىمَّا قػىتػىلىوي اأٍلىٍنصىاري  خى

يػىٍومىًئذو سىٍيفي عيكَّاشىةى ٍبًن ٤ًتٍصىنو، فىأىٍعطىاهي النَّيًبُّ  كىانٍػقىطىعى  ببلال، فىجىعىًٍت بًأىٍدرىاًعي كىبًأىًسًَتم( .
  ا( ، فػىلىمَّا أىخىذىهي عكاشة كىىىزَّهي، عىادى يف يىًدًه سىيػٍفنا : )ديكنىكى ىىذى ًجٍذالن ًمٍن حىطىبو فػىقىاؿى

ا هي يػيقىاًتلي بًًو حىىتَّ قيًتلى  طىوًيبلن شىًديدن ، فػىلىٍم يػىزىٍؿ ًعٍندى ـى أِّب بكر. أىبٍػيىضى  يًف الرّْدًَّة أىيَّا

 ، ًح الى يػيرىل ًمٍنوي ًإالَّ اٟتٍىدىؽي كىلىًقيى الزبَت عبيدة بن سعيد بن العاص، كىىيوى ميدىجَّجه يًف السّْبلى
، فػىوىضىعى رًٍجلىوي عىلىى اٟتٍىٍربىًة، مثيَّ  ٘تىىطَّى، فىكىافى  فىحىمىلى عىلىٍيًو الزبَت ًْتىٍربىًتًو، فىطىعىنىوي يف عىٍيًنًو، فىمىاتى
فىأىٍعطىاهي ًإيَّاىىا،  اٞتٍىٍهدي أىٍف نػىزىعىهىا، كىقىًد انٍػثػىٌتى طىرىفىاىىا، قىاؿى عركة: فىسىأىلىوي ًإيَّاىىا رىسيوؿي اللًَّو 

أبو بكر، أىخىذىىىا، مثيَّ طىلىبػىهىا أبو بكر، فىأىٍعطىاهي ًإيَّاىىا، فػىلىمَّا قيًبضى  فػىلىمَّا قيًبضى رىسيوؿي اللًَّو 
سىأىلىوي ًإيَّاىىا عمر فىأىٍعطىاهي ًإيَّاىىا، فػىلىمَّا قيًبضى عمر أىخىذىىىا، مثيَّ طىلىبػىهىا عثماف فىأىٍعطىاهي ًإيَّاىىا، 
، فىطىلىبػىهىا عبد ا بن الزبَت، كىكىانىٍت ًعٍندىهي حىىتَّ قيًتلى.  فػىلىمَّا قيًبضى عثماف، كىقػىعىٍت ًعٍندى آًؿ عىًليٍّ

 رفاعة بن رافع: )ريًميتي ًبسىٍهمو يػىٍوـى بىٍدرو فػىفيًقئىٍت عىٍيًٍت، فػىبىصىقى ًفيهىا رىسيوؿي اللًَّو  كىقىاؿى »
 « ( .كىدىعىا رل، فىمىا آذىاشل ًمنػٍهىا شىٍيءه 



 
 

529 

: )  كىلىمَّا انٍػقىضىًت اٟتٍىٍربي أىقٍػبىلى رىسيوؿي اللًَّو  عىًشَتىةي  بًٍئسى »حىىتَّ كىقىفى عىلىى اٍلقىتػٍلىى، فػىقىاؿى
، كىأىٍخرىٍجتي  ٍلتيميوشل كىنىصىرىشل النَّاسي ، كىخىذى بٍػتيميوشل كىصىدَّقىًٍت النَّاسي ميوشل النَّيًبّْ كيٍنتيٍم لًنىًبيّْكيٍم، كىذَّ

.  كىآكىاشل النَّاسي

: " يىا مثيَّ أىمىرى ًًٍّٔم فىسيًحبيوا ًإذلى قىًليبو ًمٍن قػيليًب بىٍدرو، فىطيرًحيوا ًفيًو، مثيَّ كىقى  فى عىلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى
في ىىٍل كىجىٍدَتيٍ مىا كىعىدىكيٍم رىبُّكيٍم حىقَّا،  في، كىيىا فيبلى عتبة بن ربيعة، كىيىا شيبة بن ربيعة، كىيىا فيبلى

ًطبي ًمٍن فىًإشلّْ كىجىٍدتي مىا كىعىدىشل رىِّبّْ حىقَّا "، فػىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب: يىا رىسيوؿى اللًَّو! مىا ٗتيىا
: كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، مىا أىنٍػتيٍم بًأىٍٝتىعى ًلمىا أىقيوؿي ًمنػٍهيٍم، كىلىًكنػَّهيٍم  يػَّفيوا؟ فػىقىاؿى الى أىقٍػوىاـو قىٍد جى

ـى رىسيوؿي اللًَّو  ثنا، كىكىافى ًإذىا ظىهىرى عىلىى قػىٍوـو  يىٍستىًطيعيوفى اٞتٍىوىابى ". مثيَّ أىقىا ـى  بًاٍلعىٍرصىًة ثىبلى أىقىا
ثنا ا مىٍنصيورنا، قىرًيرى اٍلعىٍُتً بًنىٍصًر اللًَّو لىوي، كىمىعىوي اأٍليسىارىل  « ( .بًعىٍرصىًتًهٍم ثىبلى مثيَّ اٍرٖتىىلى ميؤىيَّدن

مَّا كىاٍلمىغىازًلي، فػىلىمَّا كىافى بًالصٍَّفرىاًء، قىسىمى اٍلغىنىاًئمى كىضىرىبى عينيقى النضر بن اٟتارث بن كلدة، مثيَّ لى 
يىًة، ضىرىبى عينيقى عقبة بن أِّب معيط.  نػىزىؿى بًًعٍرًؽ الظَّبػٍ

ا ميظىفَّرنا مىٍنصيورنا قىٍد خىافىوي كيلُّ عىديكٍّ لىوي اٍلمىًدينىةى كىحىٍو٢تىىا، فىأىٍسلىمى  كىدىخىلى النَّيبُّ  اٍلمىًدينىةى ميؤىيَّدن
ـً بىشىره كىًثَته ًمٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة، كىًحينىًئذو  دىخىلى عبد ا بن أِّب اٍلمينىاًفقي كىأىٍصحىابيوي يف اإٍلًٍسبلى

، ًمنى اٍلميهىاًجرًينى ًستَّةه  ظىاًىرنا. ًائىةو كىًبٍضعىةى عىشىرى رىجيبلن ٙتي كىٚتيٍلىةي مىٍن حىضىرى بىٍدرنا ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى ثىبلى
بػٍعيوفى، كىًإ٪تَّىا قىلَّ عىدىدي اأٍلىٍكًس عىًن كىٙتىىانيوفى، كىًمنى اأٍلىٍكًس أىحىده كىًستُّوفى، كىًمنى  ا٠تٍىٍزرىًج ًمائىةه كىسى

يًف  ا٠تٍىٍزرىًج، كىًإٍف كىانيوا أىشىدَّ ًمنػٍهيٍم، كىأىقٍػوىل شىوٍكىةن، كىأىٍصبػىرى ًعٍندى اللّْقىاًء، أًلىفَّ مىنىاز٢تىيٍم كىانىتٍ 
ًدينىًة، كىجىاءى النًَّفَتي  « ( الى يػىٍتبػىعينىا ًإالَّ مىٍن كىافى ظىٍهريهي حىاًضرنا: ) »قىاؿى النَّيبُّ بػىٍغتىةن، كى  عىوىارل اٍلمى

أىَبى كىدلىٍ ، فىاٍستىٍأذىنىوي رًجىاؿه ظيهيوريىيٍم يًف عيٍلًو اٍلمىًدينىًة أىٍف يىٍستىٍأشلى ًًٍّٔم حىىتَّ يىٍذىىبيوا ًإذلى ظيهيورًًىٍم، فى 
نػىهيٍم يىكيٍن عىٍزميهيٍم عىلىى اللّْقىاًء، كىالى   أىعىدُّكا لىوي عيدَّتىوي، كىالى تىأىىَّبيوا لىوي أيٍىبىتىوي، كىلىًكٍن ٚتىىعى اللَّوي بػىيػٍ
: ًستَّةه ًمنى  كىبػىٍُتى عىديكًّْىٍم عىلىى غىٍَتً ًميعىادو. كىاٍستيٍشًهدى ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى يػىٍومىًئذو أىٍربػىعىةى عىشىرى رىجيبلن

ٍأًف بىٍدرو  نى ا٠تٍىٍزرىًج، كىاثٍػنىاًف ًمنى اأٍلىٍكًس، كىفػىرىغى رىسيوؿي اللًَّو اٍلميهىاًجرًينى، كىًستَّةه مً  ًمٍن شى
.  كىاأٍليسىارىل يف شىوَّاؿو
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رىأىسى ًفيًهٍم أىبيو كىلىمَّا قػىتىلى اللَّوي أىٍشرىاؼى قػيرىٍيشو بًبىٍدرو، كىأيًصيبيوا ٔتيًصيبىةو دلٍى ييصىابيوا ٔتًٍثًلهىا، كى 
ٍرنىا ًإذلى أىٍطرىاًؼ اٍلمىًدينىًة يف غىٍزكىًة السَّوًيًق،  اًبرًًىٍم، كىجىاءى كىمىا ذىكى سيٍفيىافى ٍبني حىٍربو ًلذىىىاًب أىكى

ٞتٍيميوعى، كىعىلىى اٍلميٍسًلًمُتى، كى٬تىٍمىعي ا كىدلٍى يػىنىٍل مىا يف نػىٍفًسًو، أىخىذى يػيؤىلّْبي عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
، كىاٟتٍيلىفىاًء، كىاأٍلىحىابًيًش، كىجىاءيكا بًًنسىاًئًهٍم لًئىبلَّ يىفً  ؼو ًمٍن قػيرىٍيشو ثىًة آالى رُّكا، فىجىمىعى قىرًيبنا ًمٍن ثىبلى

بىًل أيحيدو ٔتىكىافو  ًدينىًة. فػىنػىزىؿى قىرًيبنا ًمٍن جى نػىٍُتً،  كىلًييحىاميوا عىنػٍهينَّ، مثيَّ أىقٍػبىلى ًًٍّٔم ٨تىٍوى اٍلمى يػيقىاؿي لىوي: عىيػٍ
أىٍصحىابىوي أىٮتىٍريجي ًإلىٍيًهٍم، أىـٍ ٯتىٍكيثي  شىوَّاؿو ًمنى السَّنىًة الثَّالًثىًة، كىاٍستىشىارى رىسيوؿي اللًَّو  كىذىًلكى يف 

ا، فىًإٍف دىخىليوىىا، قىاتػىلىهيمي يف اٍلمىًدينىًة؟ كىكىافى رىأٍييوي أىالَّ ٮتىٍريجيوا ًمنى اٍلمىًدينىًة، كىأىٍف يػىتىحىصَّنيوا ًّٔى 
بن اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفٍػوىاًه اأٍلىزًقًَّة، كىالنّْسىاءي ًمٍن فػىٍوًؽ اٍلبػيييوًت، كىكىافػىقىوي عىلىى ىىذىا الرٍَّأًم عبد ا 

ًء الصَّحىابىًة ٦تٍَّن فىاتىوي ا ٠ٍتيريكجي يػىٍوـى بىٍدرو، كىأىشىاريكا أِّب، كىكىافى ىيوى الرٍَّأمى، فػىبىادىرى ٚتىىاعىةه ًمٍن فيضىبلى
ًدينىًة، كىتىابػىعىوي  ، كىأىشىارى عبد ا بن أِّب بًاٍلميقىاـً يف اٍلمى عىلىى عىلىٍيًو بًا٠ٍتيريكًج، كىأىٟتىُّوا عىلىٍيًو يًف ذىًلكى

ٍمىتىوي، ، فػىنػىهىضى كىدىخى ذىًلكى بػىٍعضي الصَّحىابىًة، فىأىحلىَّ أيكلىًئكى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  لى بػىٍيتىوي كىلىًبسى ألى
، كىقىاليوا: أىٍكرىٍىنىا رىسيوؿى اللًَّو  عىلىى ا٠ٍتيريكًج، فػىقىاليوا: يىا  كىخىرىجى عىلىٍيًهٍم، كىقىًد انٍػثػىٌتى عىٍزـي أيكلىًئكى
مىا يػىٍنبىًغي لًنىيًبٍّ : ) »ًو رىسيوؿى اللًَّو ًإٍف أىٍحبىٍبتى أىٍف ٘تىٍكيثى يف اٍلمىًدينىًة فىافٍػعىٍل، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللَّ 

نىوي كىبػىٍُتى عىديكّْهً  ٍمىتىوي أىٍف يىضىعىهىا حىىتَّ ٭تىٍكيمى اللَّوي بػىيػٍ  « ( .ًإذىا لىًبسى ألى

ًة ٔتىٍن  فىخىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  يًف أىٍلفو ًمنى الصَّحىابىًة، كىاٍستػىٍعمىلى اٍبنى أيْـّ مىٍكتيوـو عىلىى الصَّبلى
ًدينىًة، رىأىل أىفَّ يًف سىٍيًفًو ثػيٍلمىةن، كىرىأىل أىفَّ بىًقيى يف    اٍلمىًدينىًة، كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو رىأىل ريٍؤيىا كىىيوى بًاٍلمى

ٍيًفًو ًبرىجيلو ييصىابي ًمٍن   أىٍىلً بػىقىرنا تيٍذبىحي، كىأىنَّوي أىٍدخىلى يىدىهي يف ًدرٍعو حىًصينىةو، فػىتىأىكَّؿى الثػٍُّلمىةى يف سى
 بػىٍيًتًو، كىتىأىكَّؿى اٍلبػىقىرى بًنػىفىرو ًمٍن أىٍصحىابًًو يػيٍقتػىليوفى كىتىأىكَّؿى الدّْرٍعى بًاٍلمىًدينىًة.
ًدينىًة كىأيحيدو، ا٩ٍتىزىؿى عبد ا بن أِّب بًنىٍحًو ثػيلي  ًث فىخىرىجى يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة، فػىلىمَّا صىارى بًالشٍَّوًط بػىٍُتى اٍلمى

ابًًر اٍلعىٍسكىًر، كىقىا ، كىاًلدي جى : ٗتيىالًفيًٍت كىتىٍسمىعي ًمٍن غىٍَتًم، فػىتىًبعىهيٍم عىٍبدي اللًَّو ٍبني عىٍمرًك ٍبًن حىرىاـو ؿى
ًبيًل اللًَّو، أىًك ا : تػىعىالىٍوا قىاتًليوا يًف سى ٍدفػىعيوا. ٍبًن عىٍبًد اللًَّو يػيوىٓتّْيهيٍم كى٭تىيضُّهيٍم عىلىى الرُّجيوعى، كىيػىقيوؿي
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تػيقىاتًليوفى، دلٍى نػىٍرًجٍع، فػىرىجىعى عىنػٍهيٍم، كىسىبػَّهيٍم، كىسىأىلىوي قػىٍوـه ًمنى اأٍلىٍنصىاًر أىٍف  لىٍو نػىٍعلىمي أىنَّكيمٍ  قىاليوا:
 ( : ، كىسىلىكى حىرَّةى بىًٍت حىارًثىةى، كىقىاؿى مىٍن رىجيله ٮتىٍريجي بًنىا »يىٍستىًعينيوا ًْتيلىفىائًًهٍم ًمٍن يػىهيودى، فىأىَبى

؟ ، فىخىرىجى بًًو بػىٍعضي اأٍلىٍنصىاًر حىىتَّ سىلىكى يًف حىاًئطو لًبػىٍعًض « ( ى اٍلقىٍوـً ًمٍن كىثىبو عىلى 
: الى أيًحلّْ لىكى أىٍف  ـى ٭تىٍثيو التػُّرىابى يف كيجيوًه اٍلميٍسًلًمُتى، كىيػىقيوؿي اٍلمينىاًفًقُتى، كىكىافى أىٍعمىى، فػىقىا

: )  تىٍدخيلى يف حىاًئًطي ًإٍف كيٍنتى  الى تػىٍقتػيليوهي فػىهىذىا »رىسيوؿى اللًَّو، فىابٍػتىدىرىهي اٍلقىٍوـي لًيػىٍقتػيليوهي، فػىقىاؿى
 « ( .أىٍعمىى اٍلقىٍلًب أىٍعمىى اٍلبىصىرً 

حىىتَّ نػىزىؿى الشٍّْعبى ًمٍن أيحيدو يًف عيٍدكىًة اٍلوىاًدم، كىجىعىلى ظىٍهرىهي ًإذلى أيحيدو،  كىنػىفىذى رىسيوؿي اللًَّو 
هىى النَّاسى عىًن اٍلًقتىاًؿ حىىتَّ يىٍأميرىىيٍم، فػىلىمَّا أىٍصبىحى يػىٍوـى السٍَّبًت، تػىعىِّبَّ لًٍلًقتىاًؿ، كىىيوى يًف كىنػى 

ٍبًعًمائىةو، ًفيًهٍم ٜتىٍسيوفى فىارًسنا، كىاٍستػىٍعمىلى عىلىى الرُّمىاًة  عىٍبدى اللًَّو ٍبنى جيبػىٍَتو،  -كىكىانيوا ٜتىًٍسُتى  -سى
، كىكىاني كىأىمىرى  وا هي كىأىٍصحىابىوي أىٍف يػىٍلزىميوا مىرٍكىزىىيٍم، كىأىالَّ يػيفىارًقيوهي، كىلىٍو رىأىل الطَّيػٍرى تػىتىخىطَّفي اٍلعىٍسكىرى

 خىٍلفى اٞتٍىٍيًش، كىأىمىرىىيٍم أىٍف يػىٍنضىحيوا اٍلميٍشرًًكُتى بًالنٍَّبًل، لًئىبلَّ يىٍأتيوا اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن كىرىائًًهٍم.

بػىٍُتى ًدٍرعىٍُتً يػىٍومىًئذو، كىأىٍعطىى اللّْوىاءى ميٍصعىبى ٍبنى عيمىٍَتو، كىجىعىلى عىلىى  ظىاىىرى رىسيوؿي اللًَّو فى 
، كىعىلىى اأٍليٍخرىل ا١تنذر بن عمرك، كىاٍستػىٍعرىضى الشَّبىابى  ًإٍحدىل اٍلمىٍجنىبىتػىٍُتً الزُّبػىيػٍرى ٍبنى اٍلعىوَّاـً

اٍستىٍصغىرىهي عىًن اٍلًقتىاًؿ، كىكىافى ًمنػٍهيٍم عبد ا بن عمر، كىأيسىامىةي ٍبني زىٍيدو، كأسيد يػىٍومىًئذو فػىرىدَّ مىًن 
، كىزىٍيدي ٍبني أىٍرقىمى، ، كعرابة بن أكس، كعمرك بن  بن ظهَت، كىاٍلبػىرىاءي ٍبني عىاًزبو كىزىٍيدي ٍبني ثىاًبتو
، كىأىجىازى مىٍن رىآهي ميًطيقنا، كىكىافى ًمنػٍهيٍم  ، كى٢تىيمىا ٜتىٍسى حـز ، كىرىاًفعي ٍبني خىًديجو ٝتىيرىةي ٍبني جيٍندىبو

ٍن عىٍشرىةى سىنىةن. فىًقيلى: أىجىازى مىٍن أىجىازى لًبػيليوًغًو بًالسّْنّْ ٜتىٍسى عىٍشرىةى سىنىةن، كىرىدَّ مىٍن رىدَّ ًلًصغىرًًه عى 
طىاقىًتًو، كىرىدَّ مىٍن رىدَّ لًعىدىـً ًإطىاقىًتًو، كىالى تىٍأًثَتى ًسنّْ اٍلبػيليوًغ، كىقىالىٍت طىائًفىةه: ًإ٪تَّىا أىجىازى مىٍن أى  جىازى إلًً

 ( : ًمًو يًف ذىًلكى قىاليوا: كىيًف بػىٍعًض أىٍلفىاًظ حىًديًث اٍبًن عيمىرى فػىلىمَّا رىآشل ميًطيقنا »لًٍلبػيليوًغ كىعىدى
 « ( .أىجىازىشل 
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نىًتًهٍم كىتػىعىبٍَّت قػيرىٍيشه لًٍلًقتىاًؿ، كىىيٍم يًف  ، فىجىعىليوا عىلىى مىٍيمى ، كىًفيًهٍم ًمائػىتىا فىاًرسو ؼو ثىًة آالى ثىبلى
، كىدىفىعى رىسيوؿي اللًَّو  يػٍفىوي ًإذلى أىِّب  خىاًلدى ٍبنى اٍلوىلًيًد، كىعىلىى اٍلمىٍيسىرىًة ًعٍكرًمىةى ٍبنى أىِّب جىٍهلو سى

 بلن ٮتىٍتىاؿي ًعٍندى اٟتٍىٍرًب.ديجىانىةى ًٝتىاًؾ ٍبًن خىرىشىةى، كىكىافى شيجىاعنا بىطى 

كىكىافى أىكَّؿى مىٍن بىدىرى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى أبو عامر الفاسق، كاٝتو عبد عمرك بن صيفي، كىكىافى 
، فىسىمَّاهي رىسيوؿي اللًَّو  ، كىكىافى رىٍأسى اأٍلىٍكًس يًف اٞتٍىاًىًليًَّة، فػىلىمَّا جىاءى  ييسىمَّى: الرَّاًىبى اٍلفىاًسقى

ـي شىرًؽى بًًو، كىجىاىىرى رىسيوؿى اللًَّو اإٍلً  ًدينىًة، كىذىىىبى ًإذلى قػيرىٍيشو  ٍسبلى اكىًة، فىخىرىجى ًمنى اٍلمى بًاٍلعىدى
كى٭تىيضُّهيٍم عىلىى ًقتىالًًو، كىكىعىدىىيٍم بًأىفَّ قػىٍومىوي ًإذىا رىأىٍكهي أىطىاعيوهي، كىمىاليوا  يػيؤىلّْبػيهيٍم عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو 

للَّوي مىعىوي، فىكىافى أىكَّؿى مىٍن لىًقيى اٍلميٍسًلًمُتى، فػىنىادىل قػىٍومىوي، كىتػىعىرَّؼى ًإلىٍيًهٍم، فػىقىاليوا لىوي: الى أىنٍػعىمى ا
ا،  : لىقىٍد أىصىابى قػىٍوًمي بػىٍعًدم شىرّّ، مثيَّ قىاتىلى اٍلميٍسًلًمُتى ًقتىاالن شىًديدن ننا يىا فىاًسقي. فػىقىاؿى ًبكى عىيػٍ

كىأىبٍػلىى يػىٍومىًئذو أىبيو ديجىانىةى اأٍلىٍنصىارًمُّ، كىطىٍلحىةي ٍبني عيبػىٍيًد  افى ًشعىاري اٍلميٍسًلًمُتى يػىٍومىًئذو أىًمٍت.كىكى 
، كأنس بن النضر،  اللًَّو، كىأىسىدي اللًَّو كىأىسىدي رىسيولًًو ٛتىٍزىةي ٍبني عىٍبًد اٍلميطًَّلًب، كىعىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو

 دي ٍبني الرَّبًيًع.كىسىعٍ 

نى، حىىتَّ كىكىانىًت الدٍَّكلىةي أىكَّؿى النػَّهىاًر لًٍلميٍسًلًمُتى عىلىى اٍلكيفَّاًر، فىانٍػهىزىـى عىديكُّ اللًَّو، كىكىلٍَّوا ميٍدًبرًي
 أىمىرىىيٍم رىسيوؿي اللًَّو  انٍػتػىهىٍوا ًإذلى ًنسىائًًهٍم، فػىلىمَّا رىأىل الرُّمىاةي ىىزٯتىتػىهيٍم تػىرىكيوا مىرٍكىزىىيمي الًَّذم
، فػىلىٍم يىٍسمىعيوا، كىظىنُّوا أىٍف ًْتًٍفًظًو، كىقىاليوا: يىا قػىٍوـي اٍلغىًنيمىةى. فىذىكَّرىىيٍم أىًمَتيىيٍم عىٍهدى رىسيوًؿ اللًَّو 

، كى  كىرَّ فػيٍرسىافي اٍلميٍشرًًكُتى، لىٍيسى لًٍلميٍشرًًكُتى رىٍجعىةه، فىذىىىبيوا يف طىلىًب اٍلغىًنيمىًة، كىأىٍخلىوي الثػٍَّغرى
الًينا، قىٍد خىبلى ًمنى الرُّمىاًة، فىجىازيكا ًمٍنوي، كى٘تىىكَّنيوا حىىتَّ أىقٍػبىلى آًخريىيٍم، فىأىحىا طيوا فػىوىجىديكا الثػٍَّغرى خى

بػٍعيوفى، ـى ًمنػٍهيٍم بًالشَّهىادىًة، كىىيٍم سى كىتػىوىذلَّ الصَّحىابىةي، كىخىلى ى  بًاٍلميٍسًلًمُتى، فىأىٍكرىـى اللَّوي مىٍن أىٍكرى
، كىكىادىًت السٍُّفلىى،  اٍلميٍشرًكيوفى ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  فىجىرىحيوا كىٍجهىوي، كىكىسىريكا رىبىاًعيىتىوي اٍلييٍمٌتى

حيٍفرىةو ًمنى اٟتٍيفىًر الَّيًت   كىىىشَّميوا اٍلبػىٍيضىةى عىلىى رىٍأًسًو كىرىمىٍوهي بًاٟتًٍجىارىًة حىىتَّ كىقىعى ًلًشقًّْو، كىسىقىطى يف 
كىافى أبو عامر اٍلفىاًسقي يىًكيدي ًّٔىا اٍلميٍسًلًمُتى، فىأىخىذى علي بًيىًدًه، كىاٍحتىضىنىوي طىٍلحىةي ٍبني عيبػىٍيًد 
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عمرك بن قمئة، كعتبة بن أِّب كقاص، كىًقيلى: ًإفَّ عبد ا بن  اللًَّو، كىكىافى الًَّذم تػىوىذلَّ أىذىاهي 
 ب الزىرم، عىمَّ ٤تيىمًَّد ٍبًن ميٍسًلًم ٍبًن ًشهىابو الزٍُّىرًمّْ، ىيوى الًَّذم شىجَّوي.شها

ٍلقىتىافً  ، كىنىًشبىٍت حى فىعى اللّْوىاءى ًإذلى عىًليّْ ٍبًن أىِّب طىاًلبو ٍيًو، فىدى  كىقيًتلى ميٍصعىبي ٍبني عيمىٍَتو بػىٍُتى يىدى
ةى ٍبني اٞتٍىرَّاحً ًمٍن ًحلىًق اٍلًمٍغفىًر يف كىٍجًهًو، فىا كىعىضَّ عىلىٍيًهمىا حىىتَّ سىقىطىٍت  نٍػتػىزىعىهيمىا أىبيو عيبػىٍيدى

ـى ًمٍن  ثىًنيَّتىاهي ًمٍن ًشدًَّة غىٍوًصًهمىا يف كىٍجًهًو، كىاٍمتى َّ مالك بن سناف كالد أِّب سعيد ا٠تدرم الدَّ
نىوي، فىحىاؿى ديكنىوي نػىفىره ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى  كىٍجنىًتًو، كىأىٍدرىكىوي اٍلميٍشرًكيوفى ييرًيديكفى مىا اللَّوي  نػىهيٍم كىبػىيػٍ حىاًئله بػىيػٍ

٨تىٍوي عىشىرىةو حىىتَّ قيًتليوا، مثيَّ جىالىدىىيٍم طلحة حىىتَّ أىٍجهىضىهيٍم عىٍنوي، كىتػىرَّسى أبو دجانة عىلىٍيًو ًبظىٍهرًًه، 
 ( ، ًصيبىٍت يػىٍومىًئذو عىٍُتي قػىتىادىةى ٍبًن النػٍُّعمىاًف، فىأىتىى ًّٔىا رىسيوؿى كىأي »كىالنٍَّبلي يػىقىعي ًفيًو، كىىيوى الى يػىتىحىرَّؾي

نػىٍيًو كىأىٍحسىنػىهيمىااللًَّو  ، كىصىرىخى الشٍَّيطىافي بًأىٍعلىى « ( ، فػىرىدَّىىا عىلىٍيًو بًيىًدًه، كىكىانىٍت أىصىحَّ عىيػٍ
ا قىٍد قيًتلى، كىكىقىعى ذىًلكى  يف قػيليوًب كىًثَتو ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى، كىفػىرَّ أىٍكثػىريىيٍم كىكىافى أىٍمري  صىٍوتًًو: ًإفَّ ٤تيىمَّدن

 اللًَّو قىدىرنا مىٍقديكرنا.

كىمىرَّ أنس بن النضر بًقىٍوـو ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى قىٍد أىٍلقىٍوا بًأىٍيًديًهٍم، فػىقىاؿى مىا تػىٍنتىًظريكفى؟ فػىقىاليوا: ) »
: مىا تىٍصنػىعيوفى يف اٟتٍىيىاًة بػىٍعدىهي؟ قيوميوا فىميوتيوا عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو، مثيَّ ، فػىقى قيًتلى رىسيوؿي اللًَّو  اؿى

، كىلىًقيى سىٍعدى ٍبنى ميعىاذو  ىًجدي رًيحى اٞتٍىنًَّة ًمٍن ديكًف أيحيدو،  اٍستػىٍقبىلى النَّاسى : يىا سعد ًإشلّْ ألى فػىقىاؿى
بػٍعيوفى ضىٍربىةن، كىجيرًحى يػىٍومىًئذو عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني عىٍوؼو ٨تىٍونا ًمٍن فػىقىاتىلى حىىتَّ قيًتلى، كىكيًجدى بًًو  سى

 « ( . ًعٍشرًينى ًجرىاحىةن 

،  كىأىقٍػبىلى رىسيوؿي اللًَّو  ٨تىٍوى اٍلميٍسًلًمُتى كىكىافى أىكَّؿي مىٍن عىرىفىوي ٖتىٍتى اٍلًمٍغفىًر كىٍعبى ٍبنى مىاًلكو
ا رىسيوؿي اللًَّو  فىصىاحى بًأىٍعلىى صىٍوتًوً  ، فىأىشىارى ًإلىٍيًو أىًف اٍسكيٍت، يىا مىٍعشىرى اٍلميٍسًلًمُتى، أىٍبًشريكا ىىذى

كىاٍجتىمىعى ًإلىٍيًو اٍلميٍسًلميوفى كىنػىهىضيوا مىعىوي ًإذلى الشٍّْعًب الًَّذم نػىزىؿى ًفيًو، كىًفيًهٍم أبو بكر، كعمر، 
ريىيٍم، فػىلىمَّا اٍستػىنىديكا ًإذلى اٞتٍىبىًل، أىٍدرىؾى رىسيوؿى اللًَّو كعلي، كاٟتارث بن الصمة األنصارم، كىغىيػٍ 

  أِّب بن خلف عىلىى جىوىادو لىوي يػيقىاؿي لىوي: اٍلعىٍوذي، زىعىمى عىديكُّ اللًَّو أىنَّوي يػىٍقتيلي عىلىٍيًو رىسيوؿى اللًَّو
 فػىلىمَّا اقٍػتػىرىبى ًمٍنوي، تػىنىاكىؿى رىسيوؿي اللًَّو ،  ٍربىةى ًمنى اٟتارث بن الصمة، فىطىعىنىوي ًّٔىا، اٟتٍى
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،  فىجىاءىٍت يًف تػىٍرقػيوىتًًو، فىكىرَّ عىديكُّ اللًَّو مينػٍهىزًمنا، فػىقىاؿى لىوي اٍلميٍشرًكيوفى: كىاللًَّو مىا ًبكى ًمٍن بىٍأسو
: كىاللًَّو لىٍو كىافى مىا ِّب بًأىٍىًل ًذم اٍلمىجىاًز، لىمىاتيوا أىٍٚتىعيوفى  ، كىكىافى يػىٍعًلفي فػىرىسىوي ٔتىكَّةى فػىقىاؿى

ا، فػىبػىلىغى ذىًلكى رىسيوؿى اللًَّو  : أىقٍػتيلي عىلىٍيًو ٤تيىمَّدن : )  كىيػىقيوؿي بىٍل أىنىا أىقٍػتػيليوي ًإٍف شىاءى اللَّوي »فػىقىاؿى
يٍػقىنى بًأىنَّوي مىٍقتيوؿه ًمٍن ذىًلكى اٞتٍيرًٍح، ، فػىلىمَّا طىعىنىوي تىذىكَّرى عىديكُّ اللًَّو قػىٍولىوي: أىنىا قىاتًليوي، فىأى « ( تػىعىاذلى 

 فىمىاتى ًمٍنوي يف طىرًيًقًو ًبسىًرؼى مىٍرًجعىوي ًإذلى مىكَّةى.

ٔتىاءو لًيىٍشرىبى ًمٍنوي، فػىوىجىدىهي آًجننا، فػىرىدَّهي كىغىسىلى عىٍن كىٍجًهًو  كىجىاءى علي ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو 
ـى، كىصىبَّ عىلىى رىأٍ  ، فػىلىٍم يىٍستىًطٍع ًلمىا بًًو،  ًسًو. فىأىرىادى رىسيوؿي اللًَّو الدَّ أىٍف يػىٍعليوى صىٍخرىةن ىينىاًلكى

ةي، فىصىلَّى ًًٍّٔم جىاًلسنا، كىصىارى رىسيوؿي اللًَّو   فىجىلىسى طلحة ٖتىٍتىوي حىىتَّ صىًعدىىىا، كىحىانىًت الصَّبلى
 صىاًر.يف ذىًلكى اٍليػىٍوـً ٖتىٍتى ًلوىاًء اأٍلىنٍ 

كىشىدَّ حنظلة اٍلغىًسيلي، كىىيوى حنظلة بن أِّب عامر عىلىى أِّب سفياف، فػىلىمَّا ٘تىىكَّنى ًمٍنوي ٛتىىلى 
عى الصٍَّيحىةى كىىيوى عىلىى اٍمرىأىتًًو، »عىلىى حنظلة شداد بن األسود فػىقىتػىلىوي، )  كىكىافى جينيبنا فىًإنَّوي ٝتًى

ـى ًمٍن فػىٍورًًه ًإذلى اٞتًٍهى  : "  اًد، فىأىٍخبػىرى رىسيوؿي اللًَّو فػىقىا ًئكىةى تػيغىسّْليوي " مثيَّ قىاؿى أىٍصحىابىوي " أىفَّ اٍلمىبلى
ٍأنيوي؟ " فىسىأىليوا اٍمرىأىتىوي، فىأىٍخبػىرىتٍػهيمي ا٠تٍىبػىرى  ا حيجَّةن، أىفَّ « ( . سىليوا أىٍىلىوي؟ مىا شى كىجىعىلى اٍلفيقىهىاءي ىىذى

ًئكىًة.الشًَّهيدى ًإذىا قيًتلى جي  اءن بًاٍلمىبلى  نيبنا، يػيغىسَّلي اٍقًتدى
كىقػىتىلى اٍلميٍسًلميوفى حىاًملى ًلوىاًء اٍلميٍشرًًكُتى، فػىرىفػىعىٍتوي ٢تىيٍم عمرة بنت علقمة اٟتارثية حىىتَّ اٍجتىمىعيوا 

ا، كىضىرىبىٍت عم رك بن ًإلىٍيًو، كىقىاتػىلىٍت أـ عمارة، كىي نسيبة بنت كعب ا١تازنية ًقتىاالن شىًديدن
انػىتىا عىلىٍيًو، كىضىرىبػىهىا عمرك بًالسٍَّيًف فىجىرىحىهىا جيٍرحنا  قمئة بًالسٍَّيًف ضىرىبىاتو فػىوىقػىٍتوي ًدٍرعىاًف كى

ا عىلىى عىاتًًقهىا.  شىًديدن

ـى، فػىلىمَّا كىافى » كىكىافى عمرك بن ثابت ا١تعركؼ باألصَـت ًمٍن بىًٍت عىٍبًد اأٍلىٍشهىًل يىٍأَبى اإٍلًٍسبلى
ـى يف قػىٍلًبًو لًٍلحيٍسٌتى الَّيًت سىبػىقىتٍ يػى  ٍسبلى يػٍفىوي،  ٍوـي أيحيدو، قىذىؼى اللَّوي اإٍلً لىوي ًمٍنوي، فىأىٍسلىمى كىأىخىذى سى

قى بًالنَّيبّْ  ، طىاؼى كىٟتًى بػىنيو  ، فػىقىاتىلى فىأيثًٍبتى بًاٍٞتًرىاًح، كىدلٍى يػىٍعلىٍم أىحىده بًأىٍمرًًه، فػىلىمَّا ا٧ٍتىلىًت اٟتٍىٍربي
ىيٍم، فػىوىجىديكا األصَـت كىبًًو رىمىقه يىًسَتي، فػىقىاليوا: كىاللًَّو  لىى، يػىٍلتىًمسيوفى قػىٍتبلى ًإفَّ عىٍبًد اأٍلىٍشهىًل يف اٍلقىتػٍ
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ا اأٍلىٍمًر، مثيَّ سىأىليوهي مىا الًَّذم ، مىا جىاءى بًًو، لىقىٍد تػىرىٍكنىاهي كىًإنَّوي لىميٍنًكره ٢ًتىذى ا األصَـت ؟  ىىذى جىاءى ًبكى
، آمىٍنتي بًاللًَّو كىرىسيولً  ـً : بىٍل رىٍغبىةه يف اإٍلًٍسبلى ؟ فػىقىاؿى ـً ، أىـٍ رىٍغبىةه يف اإٍلًٍسبلى ًو، أىحىدىبه عىلىى قػىٍوًمكى

، اللًَّو  حىىتَّ أىصىابىًٍت مىا تػىرىٍكفى، كىمىاتى ًمٍن كىٍقًتًو، فىذىكىريكهي لًرىسيوؿً  مثيَّ قىاتػىٍلتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو 
: )ىيوى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنَّةً  ةن قىطُّ.« ( . فػىقىاؿى  قىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى: كىدلٍى ييصىلّْ لًلًَّو صىبلى

يبيوهي، »كىلىمَّا انٍػقىضىًت اٟتٍىٍربي  أىٍشرىؼى أبو سفياف عىلىى اٞتٍىبىًل فػىنىادىل: أىًفيكيٍم ٤تيىمَّده؟ فػىلىٍم ٬تًي
: أىًفيكيمي اٍبني  يبيوهي، كىدلىٍ  فػىقىاؿى : أىًفيكيٍم عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب؟ فػىلىٍم ٬تًي يبيوهي. فػىقىاؿى أىِّب قيحىافىةى؟ فػىلىٍم ٬تًي

: أىمَّا ىى  ـً ًًٍّٔم، فػىقىاؿى ـى اإٍلًٍسبلى ثىًة لًًعٍلًمًو كىًعٍلًم قػىٍوًمًو أىفَّ ًقوىا ًء الثَّبلى ًء، فػىقىٍد  يىٍسأىٍؿ ًإالَّ عىٍن ىىؤيالى ؤيالى
ٍرتػىهيٍم أىٍحيىاءه، كىقىٍد أىبٍػقىى كيًفيتي  : يىا عىديكَّ اللًَّو ًإفَّ الًَّذينى ذىكى ًٍلٍك عمر نػىٍفسىوي أىٍف قىاؿى ميوىيٍم، فػىلىٍم ٯتى

: اٍعلي  : قىٍد كىافى يف اٍلقىٍوـً ميثٍػلىةه دلٍى آميٍر ًّٔىا، كىدلٍى تىسيٍؤشل، مثيَّ قىاؿى ، فػىقىاؿى  اللَّوي لىكى مىا يىسيوءيؾى
؟ قىاؿى " قيوليوا: اللَّوي أىٍعلىى كىأىجىلُّ " لي، فػىقىاؿى النَّيًبُّ ىيبى  يبيونىوي "؟ فػىقىاليوا: مىا نػيقيوؿي : )" أىالى ٕتًي

: " قيوليوا: اللَّوي  ؟ قىاؿى يبيونىوي؟ قىاليوا: مىا نػىقيوؿي : " أىالى ٕتًي : لىنىا اٍلعيزَّل كىالى عيزَّل لىكيٍم. قىاؿى  مثيَّ قىاؿى
نى   « "( .ا كىالى مىٍوذلى لىكيمٍ مىٍوالى

منا بًًعزًَّة مىٍن  عىبىدىهي فىأىمىرىىيٍم ًّتىوىابًًو ًعٍندى اٍفًتخىارًًه بًآ٢ًتىًتًو، كىًبًشرًٍكًو تػىٍعًظيمنا لًلتػٍَّوًحيًد، كىًإٍعبلى
، كى٨تىٍني ًحٍزبيوي كىجيٍنديهي، كى  انًًبًو، كىأىنَّوي الى يػيٍغلىبي : اٍلميٍسًلميوفى، كىقػيوًَّة جى دلٍى يىٍأميٍرىيٍم بًًإجىابىًتًو ًحُتى قىاؿى

أىًفيكيٍم ٤تيىمَّده؟ أىًفيكيمي اٍبني أىِّب قيحىافىةى؟ أىًفيكيٍم عمر؟ بىٍل قىٍد ريًكمى أىنَّوي نػىهىاىيٍم عىٍن ًإجىابىًتًو، 
يبيوهي، أًلىفَّ كىٍلمىهيٍم دلٍى يىكيٍن بػىرىدى بػىٍعدي يف طىلىًب اٍلقىٍوـً  : الى ٕتًي ، كىنىاري غىٍيًظًهٍم بػىٍعدي ميتػىوىقّْدىةه، كىقىاؿى

يى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب، كىاٍشتىدَّ غىضىبيوي،  ًء فػىقىٍد كيًفيتيميوىيٍم، ٛتًى فػىلىمَّا قىاؿى أًلىٍصحىابًًو: أىمَّا ىىؤيالى
ًؿ،  ٍذالى ـً ًمنى اإٍلً ٍعبلى ا اإٍلً : كىذىٍبتى يىا عىديكَّ اللًَّو، فىكىافى يف ىىذى كىالشَّجىاعىًة، كىعىدىـً اٞتٍينٍبً كىقىاؿى

ًهنيوا كىدلىٍ كىالتػَّعىرًُّؼ ًإذلى اٍلعىديكّْ يف تًٍلكى اٟتٍىاًؿ مىا يػيٍؤًذنػيهيٍم بًقيوًَّة اٍلقىٍوـً كىبىسىالىًتًهٍم، كىأىنػَّهيٍم دلٍى يى 
بٍػقىى اللَّوي ٢تىيٍم مىا يىسيوءيىيٍم ًمنػٍهيٍم، يىٍضعيفيوا، كىأىنَّوي كىقػىٍومىوي جىًديريكفى بًعىدىـً ا٠تٍىٍوًؼ ًمنػٍهيٍم، كىقىٍد أى 

ثىًة كىٍىلىةه بػىٍعدى ظىنًّْو كىظىنّْ قػىٍوًمًو أىنػَّهيٍم قىٍد أيًصيبيوا،  ًء الثَّبلى ـً بًبػىقىاًء ىىؤيالى ٍعبلى ًمنى كىكىافى يف اإٍلً
ا اٍلمىٍصلىحىًة، كىغىٍيًظ اٍلعىديكّْ كىًحٍزبًًو، كىاٍلفىتّْ يف عىضيًدًه مىا لىيٍ  سى يف جىوىابًًو ًحُتى سىأىؿى عىنػٍهيٍم كىاًحدن
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ٍيًدًه، فىصىبػىرى لىوي النَّيبُّ  اـً اٍلعىديكّْ كىكى ا، فىكىافى سيؤىاليوي عىنػٍهيٍم، كىنػىٍعيػيهيٍم لًقىٍوًمًو آًخرى ًسهى حىىتَّ  كىاًحدن
ٍيًدًه عىلى  ـى كى ٍيًو، كىكىافى تػىٍرؾي اٞتٍىوىاًب أىكَّالن عىلىٍيًو اٍستػىٍوّفى كىٍيدىهي، مثيَّ انٍػتيًدبى لىوي عمر، فػىرىدَّ ًسهىا

ًغَتنا أىٍحسىنى، كىذًٍكريهي ثىانًينا أىٍحسىنى، كىأىٍيضنا فىًإفَّ يًف تػىٍرًؾ ًإجىابىًتًو ًحُتى سىأىؿى عىنػٍهيٍم ًإىىانىةن لىوي، كىتىصٍ 
ٍأنًًو، فػىلىمَّا مىنٍَّتوي نػىٍفسيوي مىٍوتػىهيٍم، كىظىنَّ أىنػَّهيٍم قىدٍ  قيًتليوا، كىحىصىلى لىوي ًبذىًلكى ًمنى اٍلًكرٍبً كىاأٍلىشىًر مىا  ًلشى

ا ٥تيىالًفنا، لًقىٍوًؿ النَّيبّْ  ، كىدلٍى يىكيٍن ىىذى ؿه : )الى حىصىلى، كىافى يف جىوىابًًو ًإىىانىةه لىوي، كىٖتىًٍقَته، كىًإٍذالى
يبيوهي( فىًإنَّوي ًإ٪تَّىا نػىهىى عىٍن ًإجىابىًتًو ًحُتى  فه؟ كىدلىٍ ٕتًي فه؟ أىًفيكيٍم فيبلى : أىًفيكيٍم ٤تيىمَّده؟ أىًفيكيٍم فيبلى سىأىؿى

، فىبلى أىٍحسىنى ًمٍن تػىٍرًؾ ًإجىابىتً  ًء، فػىقىٍد قيًتليوا. كىًبكيلّْ حىاؿو : أىمَّا ىىؤيالى ًو يػىٍنوى عىٍن ًإجىابىًتًو ًحُتى قىاؿى
ابىًتًو ثىانًينا. ، كىالى أىٍحسىنى ًمٍن ًإجى  أىكَّالن

نىا مثيَّ  : )الى سىوىاءن، قػىٍتبلى ، فىأىجىابىوي عمر، فػىقىاؿى  قىاؿى أبو سفياف: يػىٍوـه بًيػىٍوـً بىٍدرو، كىاٟتٍىٍربي ًسجىاؿه
كيٍم يف النَّاًر( .  يف اٞتٍىنًَّة، كىقػىٍتبلى

 ( : فىأيٍنًكرى ذىًلكى عىلىٍيًو، يًف مىٍوًطنو نىٍصرىهي يػىٍوـى أيحيدو،  مىا نيًصرى رىسيوؿي اللًَّو »كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو
: }كىلىقىٍد صىدىقىكيمي اللَّوي كىٍعدىهي ًإٍذ  فػىقىاؿى بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى مىٍن يػيٍنًكري ًكتىابي اللًَّو، ًإفَّ اللَّوى يػىقيوؿي

: ُِٓ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُِٖٓتىيسُّونػىهيٍم بًًإٍذنًًو{ ]آؿ عمراف:  : كىاٟتٍىسُّ [ ، قىاؿى اٍبني عىبَّاسو
ابًًو أىكَّؿي النػَّهىاًر حىىتَّ قيًتلى ًمٍن أىٍصحىاًب اٍلميٍشرًًكُتى  لي، كىلىقىٍد كىافى لًرىسيوًؿ اللًَّو اٍلقىتٍ  كىأًلىٍصحى

بػٍعىةه أىٍك ًتٍسعىةه  .« ( . سى  كىذىكىرى اٟتٍىًديثى
النػُّعىاسي يًف اٟتٍىٍرًب كىًعٍندى ا٠تٍىٍوًؼ دىلًيله كىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىلىٍيًهمي النػُّعىاسى أىمىنىةن ًمٍنوي يًف غىزىاًة بىٍدرو كىأيحيدو، كى 

ًة كى٣تىىاًلًس الذٍّْكًر كىاٍلًعٍلًم ًمنى الشٍَّيطىاًف.  عىلىى اأٍلىٍمًن، كىىيوى ًمنى اللًَّو، كىيف الصَّبلى

ًئكىةي يػىٍوـى أيحيدو عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  سىٍعًد ٍبًن أىِّب ، فىًفي " الصًَّحيحىٍُتً ": عىٍن كىقىاتػىلىًت اٍلمىبلى
 ( : ، قىاؿى ًف عىٍنوي، عىلىٍيًهمىا ثًيىابه  رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو »كىقَّاصو ًف يػيقىاًتبلى يػىٍوـى أيحيدو كىمىعىوي رىجيبلى

 « ( .بًيضه كىأىشىدّْ اٍلًقتىاًؿ، مىا رىأىيٍػتػيهيمىا قػىٍبلي كىالى بػىٍعدي 
، أيٍفرًدى  أىنَّوي »كىيف " صىًحيًح مسلم ": )  بػٍعىةو ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، كىرىجيلىٍُتً ًمٍن قػيرىٍيشو يػىٍوـى أيحيدو يف سى

ـى رىجيله  : " مىٍن يػىريدُّىيٍم عىنَّا كىلىوي اٞتٍىنَّةي، أىٍك ىيوى رىًفيًقي يف اٞتٍىنًَّة " فػىتػىقىدَّ  ًمنى فػىلىمَّا رىًىقيوهي، قىاؿى
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: مىٍن يػىريدُّىيٍم عىنَّا كىلىوي اٞتٍىنَّةي، أىٍك ىيوى رىًفيًقي يف اٞتٍىنًَّة اأٍلىٍنصىاًر، فػىقىاتىلى حىىتى قيًتلى، مثيَّ رىًىقي  وهي، فػىقىاؿى
ـى رىجيله ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، فػىقىاتىلى حىىتى قيًتلى، فػىلىٍم يػىزىٍؿ كىذىًلكى حىىتَّ قيًتلى السَّبػٍعىةي، فػىقىاؿى  " فػىتػىقىدَّ

ا يػيٍركىل عىلىى كىٍجهىٍُتً: ًبسيكيوفً « ( ابػىنىا: " مىا أىٍنصىٍفنىا أىٍصحى رىسيوؿي اللًَّو  اٍلفىاًء كىنىٍصًب "  كىىىذى
ابػينىا " عىلىى اٍلفىاًعًليًَّة. ابػىنىا " عىلىى اٍلمىٍفعيولًيًَّة، كىفػىٍتًح اٍلفىاًء كىرىٍفًع " أىٍصحى  أىٍصحى

بػىٍعدى كىاًحدو حىىتَّ قيًتليوا، كىدلٍى ٮتىٍريًج  كىكىٍجوي النٍَّصًب: أىفَّ اأٍلىٍنصىارى لىمَّا خىرىجيوا لًٍلًقتىاًؿ كىاًحدنا
. ، أىٍم: مىا أىٍنصىفىٍت قػيرىٍيشه اأٍلىٍنصىارى  اٍلقيرىًشيَّاًف، قىاؿى ذىًلكى

حىىتَّ أيٍفرًدى يف  كىكىٍجوي الرٍَّفًع: أىٍف يىكيوفى اٍلميرىادي بًاأٍلىٍصحىاًب الًَّذينى فػىرُّكا عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو 
ا بػىٍعدى كىاًحدو، فػىلىٍم يػيٍنًصفيوا رىسيوؿى اللًَّو النػَّفىًر الٍ   كىمىٍن ثػىبىتى مىعىوي. قىًليًل، فػىقيًتليوا كىاًحدن

لىمَّا كىافى يػىٍوـي »كىيف " صىًحيًح اٍبًن ًحبَّافى " عىٍن عائشة، قىالىٍت: قىاؿى أىبيو بىٍكرو الصّْدّْيقي: ) 
يًٍو ، فىكيٍنتي أىكَّؿى مىٍن فىاءى ًإذلى النَّيبّْ نَّيبّْ أيحيدو اٍنصىرىؼى النَّاسي كيلُّهيٍم عىًن ال ، فػىرىأىٍيتي بػىٍُتى يىدى

اؾى أىِّب كىأيمّْي. فػىلىٍم  : كيٍن طلحة ًفدىاؾى أىِّب كىأيمّْي، كيٍن طلحة ًفدى رىجيبلن يػيقىاًتلي عىٍنوي كى٭تىًٍميًو، قػيٍلتي
ةى ٍبني  فػىٍعنىا ًإذلى  أىٍنشىٍب، أىٍف أىٍدرىكىًٍت أىبيو عيبػىٍيدى ًقىًٍت، فىدى أىنَّوي طىيػٍره حىىتَّ ٟتى اٞتٍىرَّاًح، كىًإذىا ىيوى يىٍشتىدُّ كى

ٍيًو صىرًيعنا، فػىقىاؿى النَّيبُّ النَّيًبّْ  : " ديكنىكيٍم أىخىاكيٍم فػىقىٍد أىٍكجىبى "، كىقىٍد ، فىًإذىا طلحة بػىٍُتى يىدى
ًبيًنًو، كىريًكمى  ريًميى النَّيًبُّ  لىًق اٍلًمٍغفىًر يًف كىٍجنىًتًو،  يف جى ٍلقىةه ًمٍن حى يًف كىٍجنىًتًو، حىىتى غىابىٍت حى

: فىذىىىٍبتي أًلىٍنزًعىهىا عىًن النَّيبّْ  ، فػىقىاؿى أبو عبيدة: نىشىٍدتيكى بًاللًَّو يىا أبا بكر ًإالَّ تػىرىٍكتىًٍت؟ قىاؿى
، مثيَّ اٍستىلَّ ًنضيوي كىرىاىىةى أىٍف يػيٍؤًذمى رىسيوؿى اللًَّو فىأىخىذى أبو عبيدة السٍَّهمى بًًفيًو، فىجىعىلى يػينىضٍ 

، فػىقىاؿى أبو  السٍَّهمى بًًفيًو، فػىنىدىرىٍت ثىًنيَّةي أِّب عبيدة، قىاؿى أبو بكر: مثيَّ ذىىىٍبتي ًْلخيذى اٍْلخىرى
جىعىلى يػينىٍضًنضيوي حىىتى اٍستػىلَّوي، عبيدة: نىشىٍدتيكى بًاللًَّو يىا أبا بكر ًإالَّ تػىرىٍكتىًٍت؟ قىاؿى فىأىخىذىهي، فى 

: " ديكنىكيٍم أىخىاكيٍم فػىقىٍد أىٍكجىبى "، فػىنىدىرىٍت ثىًنيَّةي أِّب عبيدة اأٍليٍخرىل، مثيَّ قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
: فىأىقٍػبػىٍلنىا عىلىى طلحة نػيعىاًٞتيوي، كىقىٍد أىصىابػىٍتوي ًبٍضعىةى عىشىرى ضىٍربىةن   « ( .قىاؿى
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لسعد "  غىازًم اأٍليمىًومّْ ": أىفَّ اٍلميٍشرًًكُتى صىًعديكا عىلىى اٞتٍىبىًل فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو كىيف " مى 
ثنا، فىأىخىذى سعد  : ذىًلكى ثىبلى : كىٍيفى أىٍجنيبػيهيٍم كىٍحًدم؟ فػىقىاؿى : اٍرديٍدىيٍم. فػىقىاؿى اٍجنيبػٍهيٍم " يػىقيوؿي

: مثيَّ أىخىٍذتي سىٍهًمي أىٍعرًفيوي، فػىرىمىٍيتي بًًو آخىرى سىٍهمنا ًمٍن ًكنىانىًتًو، فػىرىمىى بًًو رى  جيبلن فػىقىتػىلىوي، قىاؿى
: ىىذىا سى  ٍهمه فػىقىتػىٍلتيوي، مثيَّ أىخىٍذتيوي أىٍعرًفيوي، فػىرىمىٍيتي بًًو آخىرى فػىقىتػىٍلتيوي، فػىهىبىطيوا ًمٍن مىكىاهًنًٍم، فػىقيٍلتي

، فىجىعىٍلتيوي يف ًكنىانىيًت، فى  ، مثيَّ كىافى ًعٍندى بىًنيًو.ميبىارىؾه  كىافى ًعٍندى سعد حىىتَّ مىاتى

، أىنَّوي سيًئلى عىٍن جيرًٍح رىسيوًؿ اللًَّو  : ) كىيف " الصًَّحيحىٍُتً " عىٍن أِّب حاـز كىاللًَّو »، فػىقىاؿى
ىٍعًرؼي مىٍن كىافى يػىٍغًسلي جيرٍحى رىسيوًؿ اللًَّو  مىاءى، كىٔتىا ديكًكمى،  ، كىمىٍن كىافى يىٍسكيبي الٍ ًإشلّْ ألى

كىانىٍت فاطمة ابٍػنىتيوي تػىٍغًسليوي، كىعىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو يىٍسكيبي اٍلمىاءى بًاٍلًمجىنّْ، فػىلىمَّا رىأىٍت فاطمة 
ثٍػرىةن، أىخىذىٍت ًقٍطعىةن ًمٍن حىًصَتو، فىأىٍحرىقػىتػٍهىا، فىأىٍلصىقىتػٍ  ـى ًإالَّ كى هىا فىاٍستىٍمسىكى أىفَّ اٍلمىاءى الى يىزًيدي الدَّ

ـي   « ( .الدَّ

ـى عىٍنوي، »كىيًف " الصًَّحيًح ": )  أىنَّوي كيًسرىٍت رىبىاًعيىتيوي، كىشيجَّ يف رىٍأًسًو، فىجىعىلى يىٍسليتي الدَّ
: " كىٍيفى يػيٍفًلحي قػىٍوـه شىجُّوا كىٍجوى نىًبيًّْهٍم، كىكىسىريكا رىبىاًعيىتىوي، كىىيوى يىٍدعيوىيٍم "،  فىأىنٍػزىؿى اللَّوي كىيػىقيوؿي

بػىهيٍم فىًإنػَّهيٍم ظىاًلميوفى{ ]آؿ  عىزَّ كىجىلَّ: }لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه أىٍك يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم أىٍك يػيعىذّْ
 [ .ُِٖ]آًؿ ًعٍمرىافى: [ « ( ُِٖعمراف: 

: )اللَّهيمَّ  ًء  كىلىمَّا انٍػهىزىـى النَّاسي دلٍى يػىنػٍهىًزـٍ أنس بن النضر، كىقىاؿى ًإشلّْ أىٍعتىًذري إًلىٍيكى ٦تَّا صىنىعى ىىؤيالى
ًء  -يػىٍعًٍت اٍلميٍسًلًمُتى  - ـى، فػىلىًقيىوي سىٍعدي  -يػىٍعًٍت اٍلميٍشرًًكُتى  -كىأىبٍػرىأي ًإلىٍيكى ٦تَّا صىنىعى ىىؤيالى مثيَّ تػىقىدَّ

: أىٍينى يىا أبا عمر؟ فػىقىاؿى أنس: اٞتٍىنًَّة يىا سعد، ًإشلّْ أىًجديهي ديكفى  كىاىنا لًرًيحً  ٍبني ميعىاذو، فػىقىاؿى
انيوفى أيحيدو، مثيَّ مىضىى، فػىقىاتىلى اٍلقىٍوـى حىىتَّ قيًتلى، فىمىا عيًرؼى حىىتَّ عىرىفػىٍتوي أيٍختيوي بًبػىنىانًًو كىبًًو ًبٍضعه كىٙتىى 

. ) ، كىرىٍميىةو ًبسىٍهمو ، كىضىٍربىةو ًبسىٍيفو  مىا بػىٍُتى طىٍعنىةو ًبريٍمحو

! أىٍم ًعبىادى اللًَّو، أىٍخزىاكيمي اللَّ كىانػٍ  ـى، فىصىرىخى ًفيًهٍم إًٍبًليسي وي، هىزىـى اٍلميٍشرًكيوفى أىكَّؿى النػَّهىاًر كىمىا تػىقىدَّ
 فىاٍرًجعيوا ًمنى ا٢ٍتىزٯتىًة، فىاٍجتىًلديكا.
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لىوي، كىىيٍم يى ) » : كىنىظىرى حذيفة ًإذلى أىبًيًو، كىاٍلميٍسًلميوفى ييرًيديكفى قػىتػٍ ظينُّونىوي ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى، فػىقىاؿى
: يػىٍغًفري اللَّوي لىكيٍم، فىأىرىادى رىسيوؿي   اللًَّو  أىٍم ًعبىادى اللًَّو! أىِّب، فػىلىٍم يػىٍفهىميوا قػىٍولىوي حىىتَّ قػىتػىليوهي، فػىقىاؿى

يػٍرنا ًعٍندى النَّيبّْ  أىٍف يىًديىوي، فػىقىاؿى قىٍد تىصىدٍَّقتي ًبًديىًتًو عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى، فػىزىادى  « ( ذىًلكى حذيفة خى
. 

: بػىعىثىًٍت رىسيوؿي اللًَّو ) » يػىٍوـى أيحيدو أىٍطليبي سىٍعدى ٍبنى الرَّبًيًع، فػىقىاؿى رل:  كىقىاؿى زىٍيدي ٍبني ثىاًبتو
ـى، كىقيٍل لىوي: يػىقيوؿي لىكى رىسيوؿي اللَّوً  : فىجىعىٍلتي    ًإٍف رىأىيٍػتىوي فىأىٍقرًٍئوي ًمٍتّْ السَّبلى ؟ قىاؿى ديؾى كىٍيفى ٕتًى

، كىضى  بػٍعيوفى ضىٍربىةن، مىا بػىٍُتى طىٍعنىةو ًبريٍمحو ، كىًفيًو سى ٍربىةو أىطيوؼي بػىٍُتى اٍلقىتػٍلىى فىأىتػىٍيتيوي، كىىيوى بًآًخًر رىمىقو
: يىا سعد، ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ، فػىقيٍلتي ، كىرىٍميىةو ًبسىٍهمو : يػىٍقرىأي عى  ًبسىٍيفو ـى، كىيػىقيوؿي لىكى لىٍيكى السَّبلى

: كىعىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ؟ فػىقىاؿى ديؾى ـي، قيٍل لىوي: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىًجدي رًيحى  أىٍخربٍشل كىٍيفى ٕتًى السَّبلى
كىًفيكيٍم عىٍُته  ًؿ اللًَّو اٞتٍىنًَّة، كىقيٍل لًقىٍوًميى اأٍلىٍنصىاًر: الى عيٍذرى لىكيٍم ًعٍندى اللًَّو ًإٍف خيًل ى ًإذلى رىسيو 

، كىفىاضىٍت نػىٍفسيوي ًمٍن كىٍقًتوً   « ( .تىٍطًرؼي

في ) »  : يىا فيبلى كىمىرَّ رىجيله ًمنى اٍلميهىاًجرًينى ًبرىجيلو ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، كىىيوى يػىتىشىحَّطي يف دىًمًو، فػىقىاؿى
ا قىٍد قيًتلى؟ فػىقىاؿى اأٍلىٍنصى  ارًمُّ: ًإٍف كىافى ٤تيىمَّده قىٍد قيًتلى، فػىقىٍد بػىلَّغى، فػىقىاتًليوا عىٍن أىشىعىٍرتى أىفَّ ٤تيىمَّدن

: }كىمىا ٤تيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي{ ]آؿ عمراف:  [ « ( ًُْْديًنكيٍم، فػىنػىزىؿى
 [ .ُِْاٍْليىةى ]آًؿ ًعٍمرىافى: 

: رىأىٍيتي يًف النػٍَّوـً قػىٍبلى أيحيدو، مبشر بن عبد ا١تنذر، عىٍبدي اللًَّو ٍبني عىٍمروك »كىقىاؿى )  ٍبًن حىرىاـو
: يف اٞتٍىنًَّة نىٍسرىحي ًفيهىا كىٍيفى  ؟ فػىقىاؿى : كىأىٍينى أىٍنتى ، فػىقيٍلتي نىا يًف أىيَّاـو ـه عىلىيػٍ  يػىقيوؿي رل: أىٍنتى قىاًد

، فىذىكىرى ذىًلكى لًرىسيوًؿ اللًَّو نىشىاءي. قػيٍلتي لىوي: أىدلٍى تػيٍقتىٍل يػىٍوـى بىٍدرو؟ قىاؿى  :  : بػىلىى مثيَّ أيٍحًييتي فػىقىاؿى
ًذًه الشَّهىادىةي يىا أبا جابر  « ( .ىى

يف يػىٍوـً بىٍدرو: )لىقىٍد  كىقىاؿى خيثمة أبو سعد، كىكىافى ابٍػنيوي اٍستيٍشًهدى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو »
ًو عىلىيػٍهىا حىرًيصنا، حىىتَّ سىا٫تىٍتي اٍبًٍت يف ا٠ٍتيريكًج، فىخىرىجى سىٍهميوي، أىٍخطىأىٍتًٍت كىقٍػعىةي بىٍدرو، كىكيٍنتي كىاللَّ 
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 فػىريزًؽى الشَّهىادىةى، كىقىٍد رىأىٍيتي اٍلبىارًحىةى اٍبًٍت يًف النػٍَّوـً يًف أىٍحسىًن صيورىةو يىٍسرىحي يًف ٙتىاًر اٞتٍىنَّةً 
: اٟتٍىٍق بًنىا تػيرىافً  ٍقنىا يف اٞتٍىنًَّة، فػىقىٍد كىجىٍدتي مىا كىعىدىشل رىِّبّْ حىقَّا، كىقىٍد كىاللًَّو يىا كىأىنٍػهىارًىىا، كىيػىقيوؿي

، كىرىؽَّ عىٍظًمي، كىأىٍحبىبٍ  تي رىسيوؿى اللًَّو أىٍصبىٍحتي ميٍشتىاقنا ًإذلى ميرىافػىقىًتًو يف اٞتٍىنًَّة، كىقىٍد كىربىٍت ًسٍتّْ
، فىادٍعي اللَّوى يىا رىسي  وؿى اللًَّو أىٍف يػىٍرزيقىًٍت الشَّهىادىةى، كىميرىافػىقىةى سعد يف اٞتٍىنًَّة، فىدىعىا لىوي رىسيوؿي لًقىاءى رىِّبّْ

ا اللًَّو  ، فػىقيًتلى بًأيحيدو شىًهيدن  « ( .ًبذىًلكى

: )اللَّهيمَّ ًإشلّْ أيٍقًسمي عىلىٍيكى أىٍف أىٍلقىى غىدنا  اٍلعىديكَّ  كىقىاؿى عبد ا بن جحش يف ذىًلكى اٍليػىٍوـً
. )  فػىيػىٍقتػيليوشل، مثيَّ يػىبػٍقيريكا بىٍطًٍت، كى٬تىٍدىعيوا أىٍنًفي، كىأيذيشل، مثيَّ تىٍسأىليًٍت: ًفيمى ذىًلكى فىأىقيوؿي ًفيكى

، يػىٍغزيكفى مىعى » كىكىافى عىٍمريك ٍبني اٞتٍىميوًح أىٍعرىجى شىًديدى اٍلعىرىًج، كىكىافى لىوي أىٍربػىعىةي بىًنُتى شىبىابه
ًإذىا غىزىا، فػىلىمَّا تػىوىجَّوى ًإذلى أيحيدو، أىرىادى أىٍف يػىتػىوىجَّوى مىعىوي، فػىقىاؿى لىوي بػىنيوهي: ًإفَّ اللَّوى قىٍد  ًؿ اللًَّو رىسيو 

، كىقىٍد كىضىعى اللَّوي عىٍنكى اٞتًٍهىادى. فىأىتىى عىٍمريك ٍبني  جىعىلى لىكى ريٍخصىةن، فػىلىٍو قػىعىٍدتى كى٨تىٍني نىٍكًفيكى
، كىكىاللًَّو ًإشلّْ ميوًح رىسيوؿى اللًَّو اٞتٍى  ٍنػىعيوشل أىٍف أىٍخريجى مىعىكى ًء ٯتى ، فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو: ًإفَّ بىًٍتَّ ىىؤيالى

ًذًه يف اٞتٍىنًَّة، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللًَّو  ىٍرجيو أىٍف أيٍستىٍشهىدى فىأىطىأى بًعىٍرجىيًت ىى ٍد : )أىمَّا أىٍنتى فػىقى ألى
زيقىوي كىضىعى اللَّوي عىٍنكى اٞتًٍهىادى كىقىاؿى لًبىًنيًو: " كىمىا عىلىٍيكيٍم أىٍف تىدىعيوهي، لىعىلَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ أىٍف يػىرٍ 

االشَّهىادىةى( ، فىخىرىجى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو   « .، فػىقيًتلى يػىٍوـى أيحيدو شىًهيدن

رى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب، كىطىٍلحىةى ٍبًن عيبػىٍيًد اللًَّو يف رًجىاؿو ًمنى )كىانٍػتػىهىى أنس بن النضر ًإذلى عيمى 
: مىا ٬تيًٍلسيكيٍم؟ ، فػىقىاليوا: قيًتلى رىسيوؿي اللَّوً  ،  اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر، كىقىٍد أىٍلقىٍوا بًأىٍيًديًهٍم، فػىقىاؿى

: فىمىا تىٍصنػىعيوفى بًاٟتٍىيىاًة بػىٍعدىهي؟ فػىقيو  ، مثيَّ ميوا فىميوتيوا عىلىى مىا مىاتى عىلىٍيًو رىسيوؿي اللًَّو فػىقىاؿى
 قيًتلى( . اٍستػىٍقبىلى اٍلقىٍوـى، فػىقىاتىلى حىىتَّ 

: الى ٧تىىٍوتي ًإٍف ٧تىىا ٤تيىمَّده، » كىأىقٍػبىلى أِّب بن خلف عىديكُّ اللًَّو، كىىيوى ميقىنَّعه يًف اٟتٍىًديًد، يػىقيوؿي
، فىاٍستػىٍقبػىلىوي ميٍصعىبي ٍبني عيمىٍَتو، فػىقيًتلى مصعب، أىٍف يػىٍقتيلى رىسيوؿى اللًَّو  كىكىافى حىلىفى ٔتىكَّةى 
تػىٍرقػيوىةى أِّب بن خلف ًمٍن فػيٍرجىةو بػىٍُتى سىابًغىًة الدّْرًٍع كىاٍلبػىٍيضىًة، فىطىعىنىوي  كىأىٍبصىرى رىسيوؿي اللًَّو 
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؟ ًإ٪تَّىا ًْتىٍربىًتًو، فػىوىقىعى عىٍن فػىرىًسًو، فىاٍحتىمىلى  وي أىٍصحىابيوي، كىىيوى ٮتىيوري خيوىارى الثػٍَّوًر، فػىقىاليوا: مىا أىٍجزىعىكى
، فىذىكىرى ٢تىيٍم قػىٍوؿى النَّيبّْ  ( ، فىمىاتى ًبرىاًبغو ىيوى خىٍدشه  « .: )بىٍل أىنىا أىقٍػتػيليوي ًإٍف شىاءى اللَّوي تػىعىاذلى

ىًسَتي بًبىٍطنً  : )ًإشلّْ ألى رىاًبغو بػىٍعدى ىىًومٍّ ًمنى اللٍَّيًل، ًإذىا نىاره تىأىجَّجي رل فػىيىمٍَّمتػيهىا،  قىاؿى اٍبني عيمىرى
: الى تىٍسًقًو ىىذىا  ، كىًإذىا رىجيله يػىقيوؿي كىًإذىا رىجيله ٮتىٍريجي ًمنػٍهىا يًف ًسٍلًسلىةو ٬تىٍتىًذبػيهىا يىًصيحي اٍلعىطىشى

ا أِّب بن خلف( .قىًتيلي رىسيوًؿ اللًَّو   ، ىىذى

ا، فػىنىظىٍرتي ًإذلى كىقى  : شىًهٍدتي أيحيدن ٍعتي رىجيبلن ًمنى اٍلميهىاًجرًينى يػىقيوؿي اؿى نىاًفعي ٍبني جيبػىٍَتو: ٝتًى
كىسىطىهىا، كيلُّ ذىًلكى ييٍصرىؼي عىٍنوي، كىلىقىٍد رىأىٍيتي عبد  النٍَّبًل يىٍأيت ًمٍن كيلّْ نىاًحيىةو، كىرىسيوؿي اللًَّو 

 قيوؿي يػىٍومىًئذو: ديلُّوشل عىلىى ٤تيىمَّدو، الى ٧تىىٍوتي ًإٍف ٧تىىا، كىرىسيوؿي اللًَّو ا بن شهاب الزىرم، يػى 
: كىاللًَّو مىا رىأىيٍػتيوي، أىٍحًلفي  ٍنًبًو مىا مىعىوي أىحىده، مثيَّ جىاكىزىهي، فػىعىاتػىبىوي يف ذىًلكى صفواف، فػىقىاؿى ًإذلى جى

ٍنيوعه، فىخى  .بًاللًَّو، ًإنَّوي ًمنَّا ٦تى ٍدنىا، كىتػىعىاقىٍدنىا عىلىى قػىٍتًلًو، فػىلىٍم ٩تىٍليٍ  ًإذلى ذىًلكى  رىٍجنىا أىٍربػىعىةن، فػىتػىعىاىى

حىىتَّ أىنٍػقىاهي قىاؿى لىوي: " ٣تيَّوي  كىلىمَّا مى َّ مالك أبو أِّب سعيد ا٠تدرم جيرٍحى رىسيوًؿ اللًَّو ) » 
ا مثيَّ أىدٍ  : كىاللًَّو الى أى٣تيُّوي أىبىدن . فػىقىاؿى النَّيبُّ "، قىاؿى : " مىٍن أىرىادى أىٍف يػىٍنظيرى ًإذلى رىجيلو ًمٍن أىٍىًل بػىرى

ا  « ( .اٞتٍىنًَّة، فػىٍليػىٍنظيٍر ًإذلى ىىذى

قىاؿى الزٍُّىرًمُّ، كعاصم بن عمر، كى٤تيىمَّدي ٍبني ٭تىٍِتى ٍبًن ًحبَّافى كىغىيػٍريىيٍم: كىافى يػىٍوـي أيحيدو يػىٍوـى 
ءو كى٘تىًٍحي ، اٍختىبػىرى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ بًًو اٍلميٍؤًمًنُتى، كىأىٍظهىرى بًًو اٍلمينىاًفًقُتى ٦تٍَّن كىافى ييٍظًهري بىبلى  و

ـى بًًلسىانًًو، كىىيوى ميٍستىٍخفو بًاٍلكيٍفًر، فىأىٍكرىـى اللَّوي ًفيًو مىٍن أىرىادى كىرىامىتىوي بًالشَّهىادىًة ًمنٍ  ٍسبلى  أىٍىًل اإٍلً
يىًتوً  ، فىكىافى ٦تَّا نػىزىؿى ًمنى اٍلقيٍرآًف يًف يػىٍوـً أيحيدو ًستُّوفى آيىةن ًمٍن آًؿ ًعٍمرىافى، أىك٢َّتيىا: }كىًإٍذ غىدىٍكتى ًكالى

[ ًإذلى ُُِ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ًُُِمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوّْئي اٍلميٍؤًمًنُتى مىقىاًعدى لًٍلًقتىاًؿ{ ]آؿ عمراف: 
 آًخًر اٍلًقصًَّة.
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 كم غزكة أحدفىٍصل من ح

ءي مىا يًف صيديكرًًىٍم، كىىيوى   ا التػٍَّقًديًر ًىيى ابًٍتبلى مثيٌ أىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي عىٍن ًحٍكمىةو أيٍخرىل يف ىىذى
ٯتىاًف كىالنػّْفىاًؽ، فىاٍلميٍؤًمني الى يػىٍزدىادي ًبذىًلكى إالَّ إٯتىاننا كىتىٍسًليمنا، كىاٍلمي  اًفقي نى اٍخًتبىاري مىا ًفيهىا ًمنى اإٍلً

 كىمىٍن يف قػىٍلًبًو مىرىضه الى بيدَّ أىٍف يىٍظهىرى مىا يف قػىٍلًبًو عىلىى جىوىارًًحًو كىًلسىانًًو.

، مثيَّ ذىكىرى ًحٍكمىةن أيٍخرىل: كىىيوى ٘تىًٍحي ي مىا يًف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنُتى كىىيوى ٗتىًٍليصيوي كىتػىٍنًقيىتيوي كىتػىٍهًذيبيوي 
اًلطيهىا بًغىلىبىاًت الطَّبىاًئًع، كىمىٍيًل النػُّفيوًس، كىحيٍكًم اٍلعىادىًة، كىتػىٍزًيًُت الشٍَّيطىاًف، فىًإفَّ اٍلقيليوبى ٮتيى 

ـً كىاٍلربّْ كىالتٌػٍقوىل، فػىلىٍو تيًر  ٯتىاًف كىاإٍلًٍسبلى ًء اٍلغىٍفلىًة مىا ييضىادُّ مىا أيكدًعى ًفيهىا ًمنى اإٍلً كىٍت يًف كىاٍسًتيبلى
ميٍستىًمرَّةو دلٍى تػىتىخىلٍَّ  ًمٍن ىىًذًه اٍلميخىالىطىًة كىدلٍى تػىتىمىحٍَّ  ًمٍنوي، فىاقٍػتىضىٍت ًحٍكمىةي  عىاًفيىةو دىاًئمىةو 

يىا مىا يىكيوفي كىالدَّكىاًء اٍلكىرًيًو ًلمىٍن عىرىضى لىوي دىاءه إٍف دلىٍ   اٍلعىزًيًز أىٍف قػىيَّضى ٢تىىا ًمنى اٍلًمحىًن كىاٍلبىبلى
ارىٍكوي طىًبيبي  ، فىكىانىٍت يػىتىدى ؾي وي بًًإزىالىًتًو كىتػىٍنًقيىًتًو ًمٍن جىسىًدًه، كىًإالَّ ًخيفى عىلىٍيًو ًمٍنوي اٍلفىسىادي كىا٢ٍتىبلى

ٍم ٍيًهٍم بًنىٍصرًىً نًٍعمىتيوي سيٍبحىانىوي عىلىٍيًهٍم ًّٔىًذًه اٍلكىٍسرىًة كىا٢ٍتىزٯتىًة كىقػىٍتًل مىٍن قيًتلى ًمنػٍهيٍم تػيعىاًدؿي نًٍعمىتيوي عىلى 
ا. ا كىىىذى  كىتىٍأيًيًدًىٍم كىظىفىرًًىٍم بًعىديكًّْىٍم، فػىلىوي عىلىٍيًهمي النػٍّْعمىةي التَّامَّةي يف ىىذى
نَّوي مثيَّ أىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى عىٍن تػىوىرلّْ مىٍن تػىوىذلَّ ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى الصَّاًدًقُتى يف ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىأى 

ٍم كىذينيؤًًٍّم، فىاٍستػىزى٢تَّيمي الشٍَّيطىافي بًًتٍلكى اأٍلىٍعمىاًؿ حىىتَّ تػىوىلٍَّوا، فىكىانىٍت أىٍعمىا٢تييٍم ًبسىبىًب كىٍسًبهً 
ا عىلىٍيًهمي اٍزدىادى ًّٔىا عىديكُّىيٍم قػيوَّةن، فىًإفَّ اأٍلىٍعمىاؿى جيٍنده لًٍلعىٍبًد كىجيٍنده عىلىٍيًو كىالى بيدَّ،   فىًلٍلعىٍبًد كيلُّ جيٍندن

الًًو ًمٍن حىٍيثي يىظينُّ أىنَّوي  يػيقىاتًليوي  كىٍقتو سىرًيَّةه ًمٍن نػىٍفًسًو تػىٍهزًميوي أىٍك تػىٍنصيريهي، فػىهيوى ٯتىيدُّ عىديكَّهي بًأىٍعمى
ا ؿي اٍلعىٍبًد تىسيوقيوي ًّٔىا، كىيػىبػٍعىثي إلىٍيًو سىرًيَّةن تػىٍغزيكهي مىعى عىديكًّْه ًمٍن حىٍيثي يىظينُّ أىنَّوي يػىٍغزيك عىديكَّهي، فىأىٍعمى

ٍنسى  ، كىاٍلعىٍبدي الى يىٍشعيري أىٍك يىٍشعيري كىيػىتػىعىامىى، فىًفرىاري اإٍلً اًف ًمٍن قىٍسرنا ًإذلى ميٍقتىضىاىىا ًمنى ا٠تٍىٍَتً كىالشَّرّْ
ًلًو بػىعىثىوي لىوي الشٍَّيطىافي كىاٍستػىزى   ،لَّوي بًوً عىديكًّْه كىىيوى ييًطيقيوي إ٪تَّىا ىيوى ًّتيٍندو ًمٍن عىمى

، كىًإ٪تَّىا   ا اٍلًفرىارى دلٍى يىكيٍن عىٍن نًفىاؽو كىالى شىكٍّ كىافى مثيَّ أىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي أىنَّوي عىفىا عىنػٍهيٍم، أًلىفَّ ىىذى
ٯتىاًف كىثػىبىاتيوي إذلى مىرٍكىزًىىا كىًنصىأًّىا.  عىاًرضنا عىفىا اللَّوي عىٍنوي فػىعىادىٍت شىجىاعىةي اإٍلً
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ا الًَّذم أىصىابػىهيٍم إ٪تَّىا أيتيوا ًفيًو ًمٍن ًقبىًل أىنٍػفيًسًهٍم، كىًبسىبىًب مثيَّ كى  رَّرى عىلىٍيًهٍم سيٍبحىانىوي أىفَّ ىىذى
ا قيٍل ىيوى ًمٍن  : }أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىسلَّ ىىذى ًعٍنًد أىٍعمىا٢تًًٍم، فػىقىاؿى

[ ، كىذىكىرى ُٓٔ[ ]آًؿ ًعٍمرىافى: ُٓٔفيًسكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره{ ]آؿ عمراف: أىنػٍ 
: }كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىبً  يًَّة، فػىقىاؿى ا بًعىٍيًنًو ًفيمىا ىيوى أىعىمُّ ًمٍن ذىًلكى يف السُّوىًر اٍلمىكّْ مىا  ىىذى

: }مىا أىصىابىكى َّ[ ]الشُّورىل: َّو عىٍن كىًثَتو{ ]الشورل: كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفي  [ ، كىقىاؿى
{ ]النساء:  [ ، ٕٗ[ ]النّْسىاًء: ًٕٗمٍن حىسىنىةو فىًمنى اللًَّو كىمىا أىصىابىكى ًمٍن سىيّْئىةو فىًمٍن نػىٍفًسكى

، كىاٍلميًصيبىةي إ٪تَّىا فىاٟتٍىسىنىةي كىالسَّيّْئىةي ىىاىينىا: النػٍّْعمىةي كىاٍلميًصيبىةي، فىالنػّْعٍ  مىةي ًمنى اللًَّو مىنَّ ًّٔىا عىلىٍيكى
، فىاأٍلىكَّؿي فىٍضليوي، كىالثَّاشل عىٍدليوي، كىاٍلعىٍبدي يػىتػىقىلَّبي بػىٍُتى فىٍضًلوً   نىشىأىٍت ًمٍن ًقبىًل نػىٍفًسكى كىعىمىًلكى

 ًفيًو قىضىاؤيهي.كىعىٍدلًًو، جىارو عىلىٍيًو فىٍضليوي مىاضو ًفيًو حيٍكميوي، عىٍدؿه 
[ بػىٍعدى قػىٍولًًو: ُٓٔكىخىتىمى اٍْليىةى اأٍليكذلى بًقىٍولًًو: }ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره{ ]آؿ عمراف: 

منا ٢تىيٍم بًعيميوـً قيٍدرىتًًو مىعى عىٍدلًًو، كىأىنَّوي ُٓٔ}قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيٍم{ ]آؿ عمراف:  [ إٍعبلى
ًر كىالسَّبىًب، فىذىكىرى السَّبىبى كىأىضىافىوي ًإذلى نػيفيوًسًهٍم، كىذىكىرى  عىاًدؿه  قىاًدره، كىيف ذىًلكى إثٍػبىاتي اٍلقىدى

، كىالثَّاشل يػىٍنًفي اٍلقىٍوؿى بًًإٍبطىاًؿ الٍ  ًر، عيميوـى اٍلقيٍدرىًة كىأىضىافػىهىا ًإذلى نػىٍفًسًو، فىاأٍلىكَّؿي يػىٍنًفي اٞتٍىبػٍرى قىدى
شىاًكلي قػىٍولىوي: }ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يىٍستىًقيمى كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي رىبُّ فػىهيوى يي 

 [ .َّ[ ]الٌتٍكوًيًر: ِٖاٍلعىالىًمُتى{ ]التكوير: 

ا اأٍلىٍمرى بًيىًدًه كىٖتىٍ  تى قيٍدرىتًًو، كىأىنَّوي ىيوى الًَّذم كىيف ذًٍكًر قيٍدرىتًًو ىىاىينىا نيٍكتىةه لىًطيفىةه، كىًىيى أىفَّ ىىذى
لىٍو شىاءى لىصىرىفىوي عىٍنكيٍم، فىبلى تىٍطليبيوا كىٍشفى أىٍمثىالًًو ًمٍن غىٍَتًًه، كىالى تػىتًَّكليوا عىلىى ًسوىاهي، كىكىشىفى 

ا اٍلمىٍعٌتى كىأىٍكضىحىوي كيلَّ اإٍلًيضىاًح بًقىٍولًًو: }كىمىا أىصىابىكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقى  ى اٞتٍىٍمعىاًف فىًبًإٍذًف اللًَّو{ ىىذى
ٍذفي اٍلكىٍوشلُّ اٍلقىدىرًمُّ، الى الشٍَّرًعيُّ الدّْيًٍتُّ، كىقىٍولًًو يف السٍّْحًر: ُٔٔ]آؿ عمراف:  [ ، كىىيوى اإٍلً

 [ .َُِ[ ]اٍلبػىقىرىًة: َُِ}كىمىا ىيٍم ًبضىارّْينى بًًو ًمٍن أىحىدو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو{ ]البقرة: 

ا التػٍَّقًديًر، كىًىيى أىٍف يػىٍعلىمى اٍلميٍؤًمًنُتى ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى ًعٍلمى ًعيىافو كىريؤٍ مثيَّ  يىةو  أىٍخبػىرى عىٍن ًحٍكمىًة ىىذى
ا التػٍَّقًديرً  ًٍييزنا ظىاًىرنا، كىكىافى ًمٍن ًحٍكمىًة ىىذى يػَّزي ًفيًو أىحىدي اٍلفىرًيقىٍُتً ًمنى اٍْلخىًر ٘تى تىكىلُّمي  يػىتىمى
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عيوا رىدَّ اللًَّو عىلىٍيًهٍم كىجىوىابىوي ٢تىيٍم، كىعى  رىفيوا ميؤىدَّل اٍلمينىاًفًقُتى ٔتىا يًف نػيفيوًسًهٍم فىسىًمعىوي اٍلميٍؤًمنيوفى، كىٝتًى
نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة، فػىيػىعيودي عىلىٍيوً  ـي صىاًحبيوي سىعىادىةى الدُّ نٍػيىا  النػّْفىاًؽ كىمىا يػىئيوؿي إلىٍيًو، كىكىٍيفى ٭تيٍرى بًفىسىاًد الدُّ

ًذًه اٍلًقصًَّة بىالًغىةو كىنًٍعمىةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى سىابًغىةو،  كىكىٍم كىاٍْلًخرىًة، فػىلىلًَّو كىٍم ًمٍن ًحٍكمىةو يًف ًضٍمًن ىى
 ، كىمىا ٢تىيمىا كىعىاًقبىتػيهيمىا!ًفيهىا ًمٍن ٖتىًٍذيرو كىٗتىٍوًيفو كىًإٍرشىادو كىتػىٍنًبيوو كىتػىٍعرًيفو بًأىٍسبىاًب ا٠تٍىٍَتً كىالشَّرّْ 

ًبيًلًو أىٍحسىنى تػىٍعزًيىةو كىأىٍلطىفىهىا، كىأىٍدعىاىىا  ًإذلى الرّْضىى مثيَّ عىزَّل نىًبيَّوي كىأىٍكلًيىاءىهي عىمٍَّن قيًتلى ًمنػٍهيٍم يف سى
ًبيًل ال َّ الًَّذينى قيًتليوا يًف سى : }كىالى ٖتىٍسىنبى ٍم يػيٍرزىقيوفى ٔتىا قىضىاهي ٢تىىا، فػىقىاؿى لًَّو أىٍموىاتنا بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىًّّْٔ

ٍلًفًهٍم أىالَّ خى  - ٍوؼه فىرًًحُتى ٔتىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىيىٍستىٍبًشريكفى بًالًَّذينى دلٍى يػىٍلحىقيوا ًًٍّٔم ًمٍن خى
 [،َُٕ - ُٗٔعىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى{]آًؿ ًعٍمرىافى: 

اًئمىًة مىٍنزًلىةى اٍلقيٍرًب ًمٍنوي كىأىنػَّهيٍم ًعٍندىهي، كىجىرىيىافى الرٍّْزًؽ اٍلميٍستى فى  ًمرّْ جىمىعى ٢تىيٍم ًإذلى اٟتٍىيىاًة الدَّ
 عىلىٍيًهٍم، كىفػىرىحىهيٍم ٔتىا آتىاىيٍم ًمٍن فىٍضًلًو، كىىيوى فػىٍوؽى الرّْضىى بىٍل ىيوى كىمىاؿي الرّْضىى، كىاٍسًتٍبشىاريىيمٍ 

كيلَّ كىٍقتو   بًًإٍخوىاهًنًمي الًَّذينى بًاٍجًتمىاًعًهٍم ًًٍّٔم يىًتمُّ سيريكريىيٍم كىنىًعيميهيٍم كىاٍسًتٍبشىاريىيٍم ٔتىا ٬تيىدّْدي ٢تىيمٍ 
ًتًو كىكىرىامىًتًو. ًذًه اٍلًمٍحنىًة ٔتىا ىيوى ًمٍن أىٍعظىًم مً  ًمٍن نًٍعمى نىًنًو كىنًعىًمًو كىذىكَّرىىيٍم سيٍبحىانىوي يف أىثٍػنىاًء ىى

ٍنًب ىىًذًه اٍلًمنًَّة كىالنػّْعٍ  شىٍت يف جى مىًة، كىدلٍى يػىٍبقى عىلىٍيًهمي الَّيًت إٍف قىابػىليوا ًّٔىا كيلَّ ٤ًتٍنىةو تػىنىا٢تييٍم كىبىًليَّةو تىبلى
يًهٍم، كىًىي ًمنَّتيوي عىلىٍيًهٍم بًًإٍرسىاًؿ رىسيوؿو ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم إ ٢تىىا أىثػىره اٍلبىتَّةى. لىٍيًهٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آيىاتًًو، كىيػيزىكّْ

ًؿ الًَّذم كىانيوا ًفيًو قػىٍبلى إٍرسىالًًو ًإذلى ا٢ٍتيدى  ل، كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى، كىيػيٍنًقذيىيٍم ًمنى الضَّبلى
ًح، كىًمنى الظٍُّلمىًة ًإذلى النُّوًر، كى  ًمنى اٞتٍىٍهًل ًإذلى اٍلًعٍلًم، فىكيلُّ بىًليَّةو كى٤ًتٍنىةو تػىنىاؿي كىًمنى الشَّقىاًء ًإذلى اٍلفىبلى

ٍنًب ا٠تٍىٍَتً اٍلكىًثًَت كىمىا يػىنىاؿي  ا ا٠تٍىٍَتً اٍلعىًظيًم لىوي أىٍمره يىًسَته ًجدِّا يًف جى النَّاسى اٍلعىٍبدى بػىٍعدى حيصيوًؿ ىىذى
ٍنًب مىا ٭تىٍصيلي ٢تىيٍم بًوً  ًمنى ا٠تٍىٍَتً، فىأىٍعلىمىهيٍم أىفَّ سىبىبى اٍلميًصيبىًة ًمٍن ًعٍنًد  بًأىذىل اٍلمىطىًر يف جى

ىيٍم ٔتىا ٢تىيٍم أىنٍػفيًسًهٍم لًيىٍحذىريكا، كىأىنٌػهىا بًقىضىائًًو كىقىدىرًًه، لًيػيوىحّْديكا كىيػىتًَّكليوا، كىالى ٮتىىافيوا غىيػٍرىهي، كىأىٍخبػىرى 
ًم لًئىبلَّ يػىتًَّهميوهي  يف قىضىائًًو كىقىدىرًًه، كىلًيىتػىعىرَّؼى إلىٍيًهٍم بًأىنٍػوىاًع أىٍٝتىائًًو كىًصفىاتًًو،  ًفيهىا ًمنى اٟتًٍكى

ىيٍم ٔتىا أىٍعطىاىيٍم ٦تَّا ىيوى أىجىلُّ قىٍدرنا كىأىٍعظىمي خىطىرنا ٦تَّا فىاتػىهيٍم ًمنى النٍَّصًر كىاٍلغىًنيمىًة، كىعىزَّاىيٍم  كىسىبلَّ
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ىيٍم ٔتىا نىا ليوهي ًمٍن ثػىوىابًًو كىكىرىامىًتًو، لًيػينىاًفسيوىيٍم ًفيًو، كىالى ٭تىٍزىنيوا عىلىٍيًهٍم، فػىلىوي اٟتٍىٍمدي كىمىا ىيوى عىٍن قػىٍتبلى
لًًو.  كىٍجًهًو كىًعزّْ جىبلى

ـً
 أىٍىليوي، كىكىمىا يػىٍنبىًغي ًلكىرى

قِ 
َ
ذ
ْ
ٕ
َ
خ

ْ
ةِ اٌ

َ
ٚ
ْ
ض
َ
 فِي غ

ٌ
ً

ْ
ص

َ
 )األحضاة( ف

ا   كىكىانىٍت يف سىنىًة ٜتىٍسو ًمنى  ؼى أىفَّ أيحيدن ا٢تًٍٍجرىًة يف شىوَّاؿو عىلىى أىصىحّْ اٍلقىٍولىٍُتً إٍذ الى ًخبلى
، كىكىاعىدى اٍلميٍشرًكيوفى رىسيوؿى اللًَّو  ثو يف اٍلعىاـً اٍلميٍقًبًل، كىىيوى سىنىةي  كىانىٍت يف شىوَّاؿو سىنىةى ثىبلى

، مثيَّ أىٍخلىفيوهي أًلىٍجًل جىٍدًب تًٍلكى  ا أىٍربىعو الٌسنىًة، فػىرىجىعيوا، فػىلىمَّا كىانىٍت سىنىةي ٜتىٍسو جىاءيكا ٟتًىٍربًًو ىىذى
 قػىٍوؿي أىٍىًل السَّْتىً كىاٍلمىغىازًم.

كىافى ٥تيٍتىصىري اٍلًقصًَّة: أىفَّ اٍلميٍسًلًمُتى ٖتىىزَّبى  قاؿ ابن تيمية رٛتو ا يف ٣تموع الفتاكل: "
الًَّذينى حىٍو٢تىيٍم كىجىاءيكا ًّتيميوًعًهٍم إذلى اٍلمىًدينىًة لًيىٍستىٍأًصليوا اٍلميٍؤًمًنُتى. عىلىٍيًهٍم عىامَّةي اٍلميٍشرًًكُتى 

ٍت فىاٍجتىمىعىٍت قػيرىٍيشه كىحيلىفىاؤيىىا ًمٍن بىًٍت أىسىدو كىأىٍشجىعى كىفػىزىارىةى كىغىٍَتًًىٍم ًمٍن قػىبىاًئًل ٧تىٍدو. كىاٍجتىمىعى 
ىيٍم قػىٍبلى ذىًلكى كىمىا  ظىةى كىالنًَّضًَت. فىًإفَّ بىًٍت النًَّضًَت كىافى النَّيبُّ أىٍيضنا اٍليػىهيودي: ًمٍن قػيرىيٍ  قىٍد أىٍجبلى

  ذىكىرىهي اللَّوي تػىعىاذلى يف " سيورىًة اٟتٍىٍشًر ". فىجىاءيكا يف اأٍلىٍحزىاًب إذلى قػيرىٍيظىةى كىٍىم ميعىاًىديكفى لًلنَّيبّْ 
ًدينىًة  ا ًمنٍ كى٣تيىاًكريكفى لىوي قىرًيبن  فػىلىٍم يػىزىاليوا ًًٍّٔم حىىتَّ نػىقىضىٍت قػيرىٍيظىةي اٍلعىٍهدى كىدىخىليوا يف  -اٍلمى

اأٍلىٍحزىاًب. فىاٍجتىمىعىٍت ىىًذًه اأٍلىٍحزىابي اٍلعىًظيمىةي كىىيٍم بًقىٍدًر اٍلميٍسًلًمُتى مىرَّاتو ميتػىعىدّْدىةو. فػىرىفىعى 
ْـّ اٍلمىًدينىًة كىًىيى ًمٍثلي اٞتواسق كىدلٍى يػىنػٍقيٍلهيٍم إذلى الذُّرّْيَّةى ًمٍن ا النَّيبُّ  يىاًف يف آطىا لنّْسىاًء كىالصّْبػٍ

. كىجىعىلى ظىٍهرىىيٍم إذلى سىٍلعو  كىىيوى اٞتٍىبىلي اٍلقىرًيبي ًمٍن اٍلمىًدينىًة ًمٍن نىاًحيىًة اٍلغىٍرًب  -مىوىاًضعى أيخىرى
نىوي كىبػىٍُتى  -كىالشَّاـً  قنا. كىاٍلعىديكُّ قىٍد أىحىاطى ًًٍّٔم ًمٍن اٍلعىالًيىًة كىالسَّاًفلىًة. كىكىافى كىجىعىلى بػىيػٍ  اٍلعىديكّْ خىٍندى

ايػىتيوي ًفيًهٍم أىٍعظىمى النّْكىايىاًت. كىيًف  اكىًة لىٍو ٘تىىكَّنى ًمٍن اٍلميٍؤًمًنُتى لىكىانىٍت ًنكى ًذًه عىديكِّا شىًديدى اٍلعىدى ىى
ا اٍلعىديكُّ ًمٍن مىغيوؿو كىغىٍَتًًىٍم ًمٍن أىنٍػوىاًع التػٍُّرًؾ كىًمٍن فػيٍرسو كىميٍستػىٍعرًبىةو كى٨تىًٍوًىٍم ًمٍن اٟتٍىاًدثىًة ٖتىىزَّبى  ىىذى

ا اٍلعىديكُّ ًّتىاًنًب ًديىاًر اٍلميٍسًلًمُتى  كىىيوى  أىٍجنىاًس اٍلميٍرتىدًَّة كىًمٍن نىصىارىل اأٍلىٍرمىًن كىغىٍَتًًىٍم. كىنػىزىؿى ىىذى
ارً  بػىٍُتى  ءي عىلىى الدَّ اـً كىاإٍلًٍحجىاـً مىعى ًقلًَّة مىٍن بًًإزىاًئًهٍم ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى. كىمىٍقصيوديىيٍم ااًلٍسًتيبلى ٍقدى  اإٍلً
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ـى اٟتًٍصىاري عىلىى  ـي أىٍىًلهىا. كىمىا نػىزىؿى أيكلىًئكى بًنػيوىاًحي اٍلمىًدينىًة بًًإزىاًء اٍلميٍسًلًمُتى. كىدىا كىاٍصًطبلى
ًؽ اٍلميسٍ  ـى ا٠تٍىٍندى لىةن. كىىىذىا  -عىلىى مىا ًقيلى  -ًلًمُتى عىا لىةن. كىًقيلى: ًعٍشرًينى لىيػٍ ًبٍضعنا كىًعٍشرًينى لىيػٍ

اٍلعىديكُّ عىبػىرى اٍلفيرىاتى سىاًبعى عىشىرى رىبًيعو اٍْلخىًر كىكىافى أىكَّؿي اٍنًصرىاًفًو رىاًجعنا عىٍن حىلىبى لىمَّا رىجىعى 
كىًبَتي قازاف ٔتىٍن مىعىوي: يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍُتً حىاًدم أىٍك ثىاشل عىشىرى ٚتيىادىل اأٍليكذلى يػىٍوـى دىخىلى ميقىدّْميهيٍم الٍ 

اٍلعىٍسكىري عىٍسكىرى اٍلميٍسًلًمُتى إذلى ًمٍصرى اٍلمىٍحريكسىًة. كىاٍجتىمىعى ًًٍّٔم الدَّاًعي كىخىاطىبػىهيٍم يف ىىًذًه 
سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى لىمَّا أىٍلقىى يًف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنُتى مىا أىٍلقىى ًمٍن ااًلٍىًتمىاـً اٍلقىًضيًَّة. كىكىافى اللَّوي 

ًؽ بػىٍرده شىًديده كىرً  ـى ا٠تٍىٍندى . كىكىافى عىا : أىٍلقىى اللَّوي يف قػيليوًب عىديكًّْىٍم الرٍَّكعى كىااًلٍنًصرىاؼى
يحه كىاٍلعىٍزـً

ٍلنىا عىلىٍيًهٍم ر٭تنا شىًديدىةه ميٍنًكرىةه ًّٔىا صىرى  : }فىأىٍرسى ؼى اللَّوي اأٍلىٍحزىابى عىٍن اٍلمىًدينىًة كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
 كىجينيودنا دلٍى تػىرىٍكىىا{ .

ًؼ أىٍكثىًر اٍلعىادىاًت. حىىتَّ    ـي أىٍكثػىرى اللَّوي ًفيًو الثػٍَّلجى كىاٍلمىطىرى كىاٍلبػىٍردى عىلىى ًخبلى ا اٍلعىا ا ىىذى كىىىكىذى
؛ فىًإفَّ لًلًَّو ًفيًو ًحٍكمىةه كىرىٍٛتىةه. كىكىاكىرً  . كىكينَّا نػىقيوؿي ٢تىيٍم: الى تىٍكرىىيوا ذىًلكى فى هى أىٍكثػىري النَّاًس ذىًلكى

ثػيرى عىلىٍيًهٍم الثػٍَّلجي كىاٍلمىطىري كى  ؛ فىًإنَّوي كى بػىٍردي الٍ ذىًلكى ًمٍن أىٍعظىًم اأٍلىٍسبىاًب الَّيًت صىرىؼى اللَّوي بًًو اٍلعىديكَّ
ٍيًلًهٍم مىا شىاءى اللَّوي. كىىىلىكى أىٍيضنا ًمنػٍهيٍم مىٍن شىاءى اللَّوي. كىظىهىرى ًفيًهٍم كىيف بىًقيَّ  ًة حىىتَّ ىىلىكى ًمٍن خى

ٍيًلًهٍم ًمٍن الضٍَّعًف كىاٍلعىٍجًز ًبسىبىًب اٍلبػىٍرًد كىاٞتٍيوًع مىا رىأىٍكا أىنػَّهيٍم الى طىاقىةى ٢تىيٍم مىعىوي بًقً  تىاًؿ. حىىتَّ خى
ٍكنىا يًف  نىا: أىعىدى : الى بػىيَّضى اللَّوي كيجيوىى  بػىلىغىًٍت عىٍن بػىٍعًض ًكبىاًر اٍلميٍقًدًمُتى يف أىٍرًض الشَّاـً أىنَّوي قىاؿى
ا لًٍلميٍسًلمً  ُتى لىٍو الثػٍَّلًج إذلى شىعىرًًه كى٨تىٍني قػيعيوده الى نىٍأخيذيىيٍم؟ كىحىىتَّ عىًلميوا أىنػَّهيٍم كىانيوا صىٍيدن

 يىٍصطىاديكنػىهيٍم؛ لىًكٍن يف تىٍأًخًَت اللًَّو اٍصًطيىادىىيٍم ًحٍكمىةه عىًظيمىةه.

كىقىاؿى اللَّوي يًف شىٍأًف اأٍلىٍحزىاًب: }إٍذ جىاءيككيٍم ًمٍن فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كىًإٍذ زىاغىًت 
ظينُّوفى بًاللًَّو الظُّنيونىا{ }ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى كىزيٍلزًليوا اأٍلىٍبصىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٟتٍىنىاًجرى كىتى 

ـي. جىاءى اٍلعىديكُّ ًمٍن نىاًحيىيًت عيليوّْ الشَّاـً كىىيوى مشىىاؿي اٍلفيرىاًت. ا اٍلعىا  زًٍلزىاالن شىًديدنا{ . كىىىكىذىا ىىذى
ًء؛ الى كىىيوى ًقٍبًليّْ اٍلفيرىاًت. فػىزىاغىٍت اأٍلىٍبصى  ؛ لًعىٍظًم اٍلبىبلى اري زىيٍػغنا عىًظيمنا كىبػىلىغىٍت اٍلقيليوبي اٟتٍىنىاًجرى
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.  ًسيَّمىا لىمَّا اٍستػىفىاضى ا٠تٍىبػىري بًاٍنًصرىاًؼ اٍلعىٍسكىًر إذلى ًمٍصرى كىتػىقىرَّبى اٍلعىديكُّ كىتػىوىجَّهىوي إذلى ًدمىٍشقى
ا يى  امىهيٍم أىحىده ًمٍن جيٍنًد الشَّاـً حىىتَّ يصطلموا كىظىنَّ النَّاسي بًاىللًَّو الظَّنيونىا. ىىذى ظينُّ أىنَّوي الى يىًقفي قيدَّ

ا يىظينُّ أىنػَّهيٍم لىٍو كىقػىفيوا لىكىسىريكىيٍم كىٍسرىةن كىأىحىاطيوا ًًٍّٔم إحىاطىةى ا٢ٍتىالىًة بًاٍلقى  . كىىىذى مىًر. أىٍىلى الشَّاـً
ا يىظينُّ أىفَّ أىٍرضى الشَّاـً مىا  . كىىىذىا كىىىذى ـً ًة اإٍلًٍسبلى ٍلىكى بىًقيىٍت تيٍسكىني كىالى بىًقيىٍت تىكيوفي ٖتىٍتى ٦تى

حىدّْثي يىظينُّ إنػَّهيٍم يىٍأخيذيكنػىهىا مثيَّ يىٍذىىبيوفى إذلى ًمٍصرى فػىيىٍستػىٍوليوفى عىلىيػٍهىا فىبلى يىًقفي قيدَّامىهيٍم أىحىده فػىيي 
ا نػىٍفسىوي بًاٍلًفرىاًر إذلى اٍليىمىًن كى٨تىٍ  ـى كىمىا  -إذىا أىٍحسىنى ظىنَّوي  -ًوىىا. كىىىذى ًٍلكيونػىهىا اٍلعىا : إنػَّهيٍم ٯتى قىاؿى

كيو سىنىةى سىٍبعو كىٜتىًٍسُتى. مثيَّ قىٍد ٮتىٍريجي اٍلعىٍسكىري ًمٍن ًمٍصرى فػىيىٍستػىٍنًقذيىىا ًمنػٍهيٍم   ـى ىيوالى مىلىكيوىىا عىا
ـى. كىىىذىا ظىنُّ  ا يىظينُّ أىفَّ مىا أىٍخبػىرىهي بًًو أىٍىلي اٍْلثىاًر النَّبىوًيًَّة  كىمىا خىرىجى ذىًلكى اٍلعىا ًخيىارًًىٍم. كىىىذى

ا قىٍد اٍستػىٍوذلى عىلىٍيًو الرٍُّعبي  ًغيىةه. كىىىذى  كىأىٍىلي التٍَّحًديًث كىاٍلميبىشّْرىاتي أىمىاشل كىاًذبىةه كىخيرىافىاته الى
ا قىٍد كىاٍلفىزىعي حىىتَّ ٯتىيرَّ الظَّنُّ بًفيؤى  اًدًه مىرَّ السَّحىاًب لىٍيسى لىوي عىٍقله يػىتػىفىهَّمي كىالى ًلسىافه يػىتىكىلَّمي. كىىىذى

؛ الى ًسيَّمىا كىىيوى الى يػيفىرّْؽي ًمٍن اٍلميبىشّْرىا رىادىاتي هي اإٍلً هي اأٍلىمىارىاتي كىتػىقىابػىلىٍت ًعٍندى ًت تػىعىارىضىٍت ًعٍندى
الى ٯتيىيػّْزي يًف التٍَّحًديًث بػىٍُتى اٍلميٍخًطًئ كىالصَّاًئًب. كىالى يػىٍعًرؼي النُّصيوصى بػىٍُتى الصَّاًدًؽ كىاٍلكىاًذًب. كى 

عىهىا ٝتىىاعى اٍلًعربىً مثيَّ قىٍد  الى يػىتػىفىطَّني اأٍلىثىرًيَّةى مىٍعرًفىةى اٍلعيلىمىاًء؛ بىٍل إمَّا أىٍف يىكيوفى جىاًىبلن ًّٔىا كىقىٍد ٝتًى
لىًتهىا ا٠تٍى  ٍفًع مىا يػىتىخىيَّلي أىنَّوي ميعىاًرضه ٢تىىا يف بىاًدًئ الرًَّكيًَّة. فىًلذىًلكى ًلويجيوًه دىالى ًفيًَّة كىالى يػىٍهتىًدم ًلدى

يىاًف بًاٟتٍى  اًء كىتػىرىاٚتىىٍت بًًو اٍْلرىاءي تػىرىاًجمى الصّْبػٍ ٍصبىاًء. اٍستػىٍولىٍت اٟتًٍَتىةي عىلىى مىٍن كىافى ميتًَّسمنا بًااًلٍىًتدى
ًء الًَّذم ييكىفّْري }ىينىالً  ا ااًلبًٍتبلى ىيٍم اللَّوي ًّٔىذى بًًو كى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًديدنا{ . ابٍػتىبلى

ى لى خىًطيئىاهًتًٍم كىيػىٍرفىعي بًًو دىرىجىاهًتًٍم كىزيٍلزًليوا ٔتىا ٭تىٍصيلي ٢تىيٍم ًمٍن الرَّجىفىاًت مىا اٍستػىٍوجىبيوا بًًو أىعٍ 
نىا اللَّوي  : }كىًإٍذ يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه مىا كىعىدى  الدَّرىجىاًت. قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى
نىًة ًفيمىا كىعىدىىيٍم أىٍىلي اٍلوًرىاثىًة النَّبىوًيًَّة كى  ا قىاليوا يًف ىىًذًه اٍلًفتػٍ فىةي كىرىسيوليوي إالَّ غيريكرنا{ . كىىىكىذى ا٠تًٍبلى

ًء التَّأىسّْي ًبرىسيوًؿ اللًَّو  كىمىا قىاؿى اللَّوي   الرسالية كىًحٍزبي اللًَّو اٍلميحىدّْثيوفى عىٍنوي. حىىتَّ حىصىلى ٢ًتىؤيالى
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: }لىقىٍد كىافى لىكيٍم يًف رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىسىنىةه{ . فىأىمَّا اٍلمينىاًفقيوفى فػىقىٍد مىضىى التػَّ  ٍنًبيوي تػىعىاذلى
 عىلىٍيًهٍم.

ًذًه السُّورىًة. فىذىكىريكا ىينىا كىيًف قػىٍولًًو:  كىأىمَّا الًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىقىٍد تىكىرَّرى ذًٍكريىيٍم يف ىى
ًدينىًة{ كى  يف قػىٍولًًو: }لىًئٍن دلٍى يػىٍنتىًو اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه كىاٍلميٍرًجفيوفى يف اٍلمى

: }إٍذ  { . كىذىكىرى اللَّوي مىرىضى اٍلقىٍلًب يف مىوىاًضعى. فػىقىاؿى تػىعىاذلى }فػىيىٍطمىعى الًَّذم يف قػىٍلًبًو مىرىضه
ًء ًدينػيهيٍم{ . كىاٍلمىرىضي يف اٍلقىٍلًب كىاٍلمىرىضً   يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه غىرَّ ىىؤيالى

اًؿ ًمٍن غىٍَتً مىٍوتو فىكىذىًلكى قىٍد يىكيوفي يف   اٞتٍىسىًد فىكىمىا أىفَّ ىىذىا ىيوى إحىالىةه عىٍن الصّْحًَّة كىااًلٍعًتدى
اًؿ ًمٍن غىٍَتً أىٍف ٯتىيوتى اٍلقىٍلبي سىوىاءه أىٍفسىدى إٍحسىاسى  يليوي عىٍن الصّْحًَّة كىااًلٍعًتدى يف اٍلقىٍلًب مىرىضه ٭تًي

ٯتىاًف؛ إمَّا -كىمىا فىسَّريكهي   -كىًإٍدرىاكىوي أىٍك أىفىسىدى عىمىلىوي كىحىرىكىتىوي. كىذىًلكى اٍلقىٍلًب  : ىيوى ًمٍن ضىٍعًف اإٍلً
ًتًو. فػىيىٍدخيلي ًفيًو مىٍن ضىعيفى تىٍصًديقيوي  ًلًو كىحىرىكى ًبضىٍعًف ًعٍلًم اٍلقىٍلًب كىاٍعًتقىاًدًه كىًإمَّا ًبضىٍعًف عىمى

 لىٍيًو اٞتٍينٍبي كىاٍلفىزىعي؛ فىًإفَّ أىٍدكىاءى اٍلقىٍلًب ًمٍن الشٍَّهوىًة اٍلميحىرَّمىًة كىاٟتٍىسىًد كىاٞتٍينٍبً كىاٍلبيٍخلً كىمىٍن غىلىبى عى 
 : ا فػىقىٍوؿه . كىكىذىًلكى اٞتٍىٍهلي كىالشُّكيوؾي كىالشُّبػيهىاتي الَّيًت ًفيًو. كىعىلىى ىىذى كىغىٍَتً ذىًلكى كيلُّهىا أىٍمرىاضه

يًبّْ ٍطمىعى الًَّذم يف قػىٍلًبًو مىرىضه{ ىيوى إرىادىةي اٍلفيجيوًر كىشىٍهوىةي الزّْنىا كىمىا فىسَّريكهي بًًو. كىًمٍنوي قػىٍوؿي النَّ }فػىيى 
  كىأىمُّ دىاءو أىٍدكىأي ًمٍن اٍلبيٍخًل؟{ . كىقىٍد جىعىلى اللَّوي تػىعىاذلى ًكتىابىوي ًشفىاءن ًلمىا يف الصُّديكًر كىقىاؿى{
{ . كىكىافى يػىقيوؿي يًف ديعىائًًو: }اللَّهيمَّ إشلّْ أىعيوذي ًبك ًمٍن  نَّيًبُّ ال }إ٪تَّىا ًشفىاءي اٍلًعيّْ السُّؤىاؿي

ًؽ كىاأٍلىٍىوىاًء كىاأٍلىٍدكىاًء{ . كىلىٍن ٮتىىاؼى الرَّجيلي غىيػٍرى اللًَّو إالَّ ًلمىرىًض يف قػىٍلًبوً  كىمىا   ميٍنكىرىاًت اأٍلىٍخبلى
: لىٍو صىحىٍحت دلٍى ٗتىىٍف ذىكىريك  ًة فػىقىاؿى ٍوفىوي ًمٍن بػىٍعًض اٍلويالى ٍنبىلو خى ا أىفَّ رىجيبلن شىكىا إذلى أىٍٛتىد ٍبًن حى

ا أىٍكجىبى اللَّوي عىلىى ًعبىاًدًه أىٍف الى  ا. أىٍم خىٍوفيك ًمٍن أىٍجًل زىكىاًؿ الصّْحًَّة ًمٍن قػىٍلًبك. كى٢ًتىذى أىحىدن
: }إ٪تَّىا ذىًلكيمي الشٍَّيطىافي ٮتيىوّْؼي أىٍكلًيىاءىهي ٮتىىافيوا ًحٍزبى الشَّ  ٍيطىاًف؛ بىٍل الى ٮتىىافيوفى غىيػٍرىهي تػىعىاذلى فػىقىاؿى

تػىٍنًبيهنا  فىبلى ٗتىىافيوىيٍم كىخىافيوًف إٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنُتى{ أىٍم ٮتيىوّْفيكيٍم أىٍكلًيىاءىهي. كىقىاؿى لًعيميوـً بىًٍت إٍسرىائًيلى 
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: }لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس لىنىا: } : }فىبلى ٗتىٍشىويا النَّاسى كىاٍخشىٍوًف{ كىقىاؿى كىًإيَّامى فىاٍرىىبيوًف{ . كىقىاؿى
: }اٍليػىٍوـى يىًئسى  عىلىٍيكيٍم حيجَّةه إالَّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم فىبلى ٗتىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوشل{ كىقىاؿى تػىعىاذلى

: }إ٪تَّىا يػىٍعميري مىسىاًجدى اللًَّو مىٍن آمىنى  الًَّذينى كىفىريكا ًمنٍ  ًديًنكيٍم فىبلى ٗتىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوًف{ . كىقىاؿى
: }الًَّذينى يػيبػىلّْ  ةى كىآتىى الزَّكىاةى كىدلٍى ٮتىٍشى إالَّ اللَّوى{ كىقىاؿى ـى الصَّبلى غيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىأىقىا

ًت اللًَّو كىٮتىٍ  : }أىالى تػيقىاتًليوفى قػىٍومنا نىكىثيوا أىٯٍتىانػىهيٍم رًسىاالى ا إالَّ اللَّوى{ كىقىاؿى شىٍونىوي كىالى ٮتىٍشىٍوفى أىحىدن
ٍونػىهيٍم فىاللَّوي أىحىقُّ أىٍف ٗتىٍشىٍوهي{ . فىدى  لٍَّت ىىًذًه كى٫تىُّوا بًًإٍخرىاًج الرَّسيوًؿ كىىيٍم بىدىءيككيٍم أىكَّؿى مىرَّةو أىٗتىٍشى

عىلىى أىفَّ اٍلمىرىضى  -كىًىيى قػىٍولو تػىعىاذلى }إٍذ يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى يًف قػيليؤًًٍّم مىرىضه{  -ةي اٍْليى 
ٍنسىاًف: ًمٍن ا٠تٍىٍوؼً   كىالنػّْفىاؽى يف اٍلقىٍلًب ييوًجبي الرٍَّيبى يًف اأٍلىنٍػبىاًء الصَّاًدقىًة الَّيًت تيوًجبي أىٍمنى اإٍلً

: }كىًإٍذ قىالىٍت حىىتَّ يىظي  ًذًه سىوىاءه. مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى نُّوا أىنػَّهىا كىانىٍت غيريكرنا ٢تىيٍم كىمىا كىقىعى يف حىاًدثىًتنىا ىى
ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا{ كىكىافى النَّيبُّ  قىٍد عىٍسكىرى بًاٍلميٍسًلًمُتى ًعٍندى  طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم يىا أىٍىلى يػىٍثًربى الى ميقىا

ثٍػرىًة اٍلعى سىلٍ  ـى لىكيٍم ىينىا؛ ًلكى . فػىقىالىٍت طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم: الى ميقىا نىوي كىبػىٍُتى اٍلعىديكّْ . عو كىجىعىلى ا٠تٍىٍندىؽى بػىيػٍ ديكّْ
ـى لىكيٍم عىلىى ًديًن ٤تيىمَّدو فىاٍرًجعيوا إذلى ًديًن الشٍّْرًؾ. كىًقيلى  ًدينىًة. كىًقيلى: الى ميقىا : الى فىاٍرًجعيوا إذلى اٍلمى
ا اٍلعى  ـى ىىذى ا لىمَّا قىًد ـى لىكيٍم عىلىى اٍلًقتىاًؿ فىاٍرًجعيوا إذلى ااًلٍسًتٍئمىاًف كىااًلٍسًتجىارىًة ًًٍّٔم. كىىىكىذى ديكُّ  ميقىا
ًميَّةي تػىقيوـي فػىيػىٍنبىًغي الدُّخيوؿي يف دى  ٍكلىةي اإٍلًٍسبلى : مىا بىًقيىٍت الدَّ ٍكلىًة كىافى ًمٍن اٍلمينىاًفًقُتى مىٍن قىاؿى

التَّتىاًر. كىقىاؿى بػىٍعضي ا٠تٍىاصًَّة: مىا بىًقيىٍت أىٍرضي الشَّاـً تيٍسكىني؛ بىٍل نػىٍنتىًقلي عىنػٍهىا إمَّا إذلى اٟتًٍجىاًز 
ًء كىمىا قىٍد اٍستىٍسلىمى  ـي ٢ًتىؤيالى . كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: بىٍل اٍلمىٍصلىحىةي ااًلٍسًتٍسبلى ٢تىيٍم  كىاٍليىمىًن كىًإمَّا إذلى ًمٍصرى

ًذًه النَّازًلىًة.   ثي قىٍد ًقيلىٍت يف ىى تي الثَّبلى أىٍىلي اٍلًعرىاًؽ كىالدُّخيوؿي ٖتىٍتى حيٍكًمًهٍم. فػىهىًذًه اٍلمىقىاالى
ا قىاؿى طىائًفىةه ًمٍن اٍلمينىاًفًقُتى كىاىلًَّذينى يف قػيليؤًًٍّم مىرىضه أًلىٍىًل ًدمىٍشقى  . كىىىكىذى  كىمىا ًقيلىٍت يًف تًٍلكى
ـى لىكيٍم ًّٔىًذًه اأٍلىٍرًض. كىنػىٍفيي اٍلميقىاـً ًّٔىا أىبٍػلىغي ًمٍن نػىٍفًي اٍلميقىاـً  . كىًإٍف  خىاصَّةن كىالشَّاـً عىامَّةن: الى ميقىا
قىاؿى كىانىٍت قىٍد قيرًئىٍت بًالضَّمّْ أىٍيضنا. فىًإفَّ مىٍن دلٍى يػىٍقًدٍر أىٍف يػىقيوـى بًاٍلمىكىاًف فىكىٍيفى ييًقيمي بًًو؟ . 
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: }كىيىٍستىٍأًذفي فىرًيقه ًمنػٍهيمي النَّيبَّ يػىقيوليوفى إفَّ بػيييوتػىنىا عىٍورىةه كىمىا ًىيى بًعىٍورىةو إٍف يي  رًيديكفى إالَّ اللَّوي تػىعىاذلى
ًء اٍلمىٍذميوًمُتى يػىقيوليوفى  عو دىاًخلي ًعٍندى سىلٍ  كىالنَّاسي مىعى النَّيبّْ  -ًفرىارنا{. كىكىافى قػىٍوـه ًمٍن ىىؤيالى
ًدينىًة  ْـّ اٍلمى يىافي يًف آطىا : يىا رىسيوؿى اللًَّو إفَّ بػيييوتػىنىا عىٍورىةه. أىٍم مىٍكشيوفىةه -ا٠تٍىٍندىًؽ كىالنّْسىاءي كىالصّْبػٍ

نػىهىا كىبػىٍُتى اٍلعىديكّْ حىاًئله.  : كىأىٍصلي اٍلعىٍورىًة: ا٠تٍىارل الًَّذم ٭تىٍتىاجي إذلى ًحٍفظو كىسً  -لىٍيسى بػىيػٍ ًٍتو. يػيقىاؿي
اريهي. كىًمٍنوي عىٍورىةي اٍلعىديكّْ  . كىقىاؿى ٣تيىاًىده كىاٟتٍيٍسني: -اٍعوىرَّ ٣تىًٍلسيك إذىا ذىىىبى ًستػٍريهي أىٍك سىقىطى ًجدى

. كىقىاؿى قتادة: قىاليوا: بػيييوتػينىا ٦تَّا يىًلي اٍلعىديكَّ فىبلى نىأٍ  مىني عىلىى أىٍم ضىائًعىةه ٗتيٍشىى عىلىيػٍهىا السُّرَّاؽي
: }كىمىا ًىيى بًعىٍورى  يىاًف. قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى ةو{ أىٍىًلنىا فائذف لىنىا أىٍف نىٍذىىبى إلىيػٍهىا ًٟتًٍفًظ النّْسىاًء كىالصّْبػٍ
وفى ًْتيجًَّة أًلىفَّ اللَّوى ٭تىٍفىظيهىا }إٍف ييرًيديكفى إالَّ ًفرىارنا{ فػىهيٍم يػىٍقًصديكفى اٍلًفرىارى ًمٍن اٞتًٍهىاًد كى٭تىٍتىجُّ 

ًذًه اٍلغيزىاًة. صىاريكا يىًفرُّكفى ًمٍن الثػٍَّغًر إذلى اٍلمىعىا ا أىصىابى كىًثَتنا ًمٍن النَّاًس يف ىى ًقًل اٍلعىائًلىًة. كىىىكىذى
ًة كىًمٍصًر. كىيػىقيوليوفى: مىا مىٍقصيودينىا إالَّ ًحٍفظى اٍلًعيىاؿً  كىمىا ٯتيًٍكني  كىاٟتٍيصيوًف كىًإذلى اأٍلىمىاًكًن اٍلبىًعيدى

. فػىقىٍد كىافى ٯتيًٍكنػيهيٍم جىٍعليهيٍم يًف ًحٍصًن ًدمىٍشقى لىٍو  إٍرسىا٢تييٍم مىعى غىٍَتًنىا. كىىيٍم يىٍكًذبيوفى يف ذىًلكى
. كىمىا فػىعىلى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اللًَّو  ـي كىقىٍد كىافى ٯتيًٍكنػيهيٍم إٍرسىا٢تييٍم كى  دىنىا اٍلعىديكُّ اٍلميقىا

: }كىلىٍو ديًخلىٍت عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىٍقطى  ارًىىا لًٍلًجهىاًد. فىكىٍيفى ٔتىٍن فػىرَّ بػىٍعدى إٍرسىاًؿ ًعيىالًًو؟ قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى
تػىٍوىىا كىمىا تػىلىبَّثيوا ًّٔىا إالَّ يىًسَتنا{ فىأىٍخبػىرى أىنَّوي لىٍو ديًخلىٍت عى  نىةى ْلى ًدينىةي ًمٍن مثيَّ سيًئليوا اٍلًفتػٍ لىٍيًهٍم اٍلمى

نىةى  يًن بًاٍلكيٍفًر أىٍك النػّْفىاًؽ  -جىوىانًًبهىا مثيَّ طىلىبىٍت ًمنػٍهيٍم اٍلًفتػٍ يٍعطيوا  -كىًىيى ااًلٍفًتتىافي عىٍن الدّْ ألى
. كىىىًذًه حىاؿي أىقٍػوىاـو لىٍو دىخىلى عىلىٍيًهٍم ىىذى  نىةى. كىٞتىىئيوىىا ًمٍن غىٍَتً تػىوىقُّفو ا اٍلعىديكُّ اٍلمينىاًفقي اٍلًفتػٍ

ـً  ٍسبلى كىتًٍلكى  -اٍلميٍجًرـي. مثيَّ طىلىبى ًمنػٍهيٍم ميوىافػىقىتىوي عىلىى مىا ىيوى عىلىٍيًو ًمٍن ا٠ٍتيريكًج عىٍن شىرًيعىًة اإٍلً
نىةه عىًظيمىةه  ـه  -ًفتػٍ . كىمىا سىاعىدىىيٍم يف اٍلعىاـً اٍلمىاًضي أىقٍػوىا بًأىنٍػوىاًع ًمٍن  لىكىانيوا مىعىوي عىلىى ذىًلكى

نٍػيىا مىا بػىٍُتى تػىٍرًؾ كىاًجبىاتو كىًفٍعًل ٤تيىرَّمىاتو إمَّا يًف حىقّْ اللًَّو كىًإمَّا يف  نىًة يف الدّْيًن كىالدُّ حىقّْ  اٍلًفتػٍ
ًة كىشيٍرًب ا٠ٍتيميوًر كىسىبّْ السَّلىًف كىسىبّْ جينيوًد اٍلميٍسًلًمُتى كىالتَّ  تػىٍرًؾ الصَّبلى جىسًُّس ٢تىيٍم اٍلًعبىاًد. كى
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لىًتًهٍم عىلىى أىٍموىاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى كىحىرٯتًًهٍم. كىأىٍخًذ أىٍموىاًؿ النَّاًس كىتػىٍعًذيًبهً  ٍم عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى كىدىالَّ
ٍلعيونىًة كىًإٍرجىاًؼ قػيليوًب اٍلميٍسًلًمُتى ًمنػٍهيٍم إذلى غىٍَتً ذىًلكى ًمٍن أى  نىًة. مثيَّ كىتػىٍقوًيىًة دىٍكلىًتًهٍم اٍلمى نٍػوىاًع اٍلًفتػٍ

: }كىلىقىٍد كىانيوا عىاىىديكا اللَّوى ًمٍن قػىٍبلي الى يػيوىلُّوفى اأٍلىٍدبىارى كىكىافى عىٍهدي اللًَّو مىٍسئيوالن  { قىاؿى تػىعىاذلى
ًديثنا يف ىىًذًه اٍلغىٍزكىًة. فىًإفَّ  يف اٍلعىاـً اٍلمىاًضي كىيًف كىىىًذًه حىاؿي أىقٍػوىاـو عىاىىديكا مثيَّ نىكىثيوا قىًدٯتنا كىحى

: يف أىكًَّؿ اأٍلىٍمًر كىافى ًمٍن أىٍصنىاًؼ النَّاًس مىٍن عىاىىدى عىلىى أىٍف يػيقىاًتلى كىالى يىًفرَّ مثيَّ فػىرَّ  ا اٍلعىاـً  ىىذى
. مثيَّ قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى }قيٍل لىٍن يػىنػٍفىعىكيمي اٍلًفرى  اري إٍف فػىرىٍرَتيٍ ًمنى اٍلمىٍوًت أىًك مينػٍهىزًمنا لىمَّا اٍشتىدَّ اأٍلىٍمري

{ فىأىٍخبػىرى اللَّوي أىفَّ اٍلًفرىارى الى يػىنػٍفىعي الى ًمٍن اٍلمىٍوًت كىالى  ًمٍن اٍلقىٍتًل. اٍلقىٍتًل كىًإذنا الى ٘تيىتػَّعيوفى إالَّ قىًليبلن
اٍلًفرىاًر ًمٍن الطَّاعيوًف. كىًلذىًلكى قىاؿى  }إذىا كىقىعى بًأىٍرًض كىأىنٍػتيٍم ًّٔىا فىبلى  النَّيبُّ فىاٍلًفرىاري ًمٍن اٍلمىٍوًت كى

اٍلًفرىاًر ًمٍن اٞتًٍهىاًد. كىحىٍرؼي " لىٍن " يػىٍنًفي اٍلًفٍعلى يًف  الزَّمىًن  ٗتىٍريجيوا ًفرىارنا ًمٍنوي{ كىاٍلًفرىاري ًمٍن اٍلقىٍتًل كى
: أىفَّ اٍلميٍستػىٍقبىًل. كىاٍلًفٍعلي نىًكرىةه. كىالنًَّكرىةي يف ًسيىا يعى أىفٍػرىاًدىىا. فىاقٍػتىضىى ذىًلكى ًؽ النػٍَّفًي تػىعيمُّ ٚتًى

بػىري اللًَّو الصَّاًدًؽ. فىمىٍن اٍعتػىقىدى  ا. كىىىذىا خى أىفَّ  اٍلًفرىارى ًمٍن اٍلمىٍوًت أىٍك اٍلقىٍتًل لىٍيسى ًفيًو مىنػٍفىعىةه أىبىدن
ًًه.  ذىًلكى يػىنػٍفىعيوي فػىقىٍد كىذىبى اللَّوى يف خىربى

ا اٍلعىاـً دلىٍ كى  ًء الًَّذينى فػىرُّكا يف ىىذى  التٍَّجرًبىةي تىديؿُّ عىلىى ًمٍثًل مىا دىؿَّ عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي. فىًإفَّ ىىؤيالى
نٍػيىا كىتػىفىاكىتيوا يف اٍلمىصىاًئًب. كىاٍلميرىاًبطيوفى الثَّابًتيوفى  عىهيٍم نػىفى  يػىنػٍفىٍعهيٍم ًفرىاريىيٍم؛ بىٍل خىًسريكا الدّْينى كىالدُّ

ثػيرى ًفيًهٍم. كىقىلَّ يف اٍلميًقيًمُتى. فىمىا مىنى  نٍػيىا حىىتَّ اٍلمىٍوتي الًَّذم فػىرُّكا ًمٍنوي كى عى ذىًلكى يف الدّْيًن كىالدُّ
؛ بىٍل اٍلمىٍوتي ا٢ٍتىرىبي مىٍن شىاءى اللَّوي. كىالطَّالًبيوفى لًٍلعىديكّْ كىاٍلميعىاًقبيوفى لىوي دلٍى ٯتىيٍت ًمنػٍهيٍم أىحىده كىالى قيًتلى 

: }كىإً  ا سينَّةي اللًَّو قىًدٯتنا كىحىًديثنا. مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى ذنا الى قىلَّ يف اٍلبػىلىًد ًمٍن ًحًُت خىرىجى اٍلفىارُّكفى. كىىىكىذى
يىاةن  : لىٍو كىافى اٍلًفرىاري يػىنػٍفىعيكيٍم دلٍى يػىنػٍفىٍعكيٍم إالَّ حى { يػىقيوؿي قىًليلىةن مثيَّ ٘تىيوتيوفى. فىًإفَّ  ٘تيىتػَّعيوفى إالَّ قىًليبلن

: فػىنىٍحني نيرًيدي ذىًلكى اٍلقىًليلى. كىىىذىا  اٍلمىٍوتى الى بيدَّ ًمٍنوي. كىقىٍد حيًكيى عىٍن بػىٍعًض اٟتٍىٍمقىى أىنَّوي قىاؿى
. لىًكنَّوي ذىكىرى أىنَّوي الى مىنػٍفىعىةى جىٍهله ًمٍنوي ٔتىٍعٌتى اٍْليىًة. فىًإفَّ اللَّوى دلٍى يػىقيٍل: إنػَّهيٍم ٯتيىتػَّعيوفى بًاٍلًفرىا ًر قىًليبلن
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ا. مثيَّ ذىكىرى جىوىابنا ثىانًينا. أىنَّوي لىٍو كىافى يػىنػٍفىعي دلىٍ يىكيٍن ًفيًو إالَّ مىتىاعه قىًليله. مثيَّ ذىكى  رى جىوىابنا ثىالًثنا ًفيًو أىبىدن
: كىىيوى أىفَّ اٍلفىارَّ يىٍأتًيًو مىا قيًضيى لىوي ًمٍن الٍ  مىضىرًَّة كىيىٍأيت الثَّاًبتي مىا قيًضيى لىوي ًمٍن اٍلمىسىرًَّة. فػىقىاؿى

ديكفى ٢تىيمٍ   }قيٍل مىٍن ذىا الًَّذم يػىٍعًصميكيٍم ًمنى اللًَّو إٍف أىرىادى ًبكيٍم سيوءنا أىٍك أىرىادى ًبكيٍم رىٍٛتىةن كىالى ٬تًى
هي: قػىٍوليوي يف ًسيىاًؽ آيىاًت اٞتًٍهىاًد: }أىيٍػنىمىا تىكيونيوا ًمٍن ديكًف اللًَّو كىلًيِّا كىالى نىًصَتنا{ . كىنىًظَتي 

ونيوا  ييٍدرًكيكيمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كيٍنتيٍم يًف بػيريكجو ميشىيَّدىةو{ اٍْليىةى كىقػىٍوليوي: }يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تىكي 
ٍخوىاهًنًٍم إذىا ضىرىبي  وا يًف اأٍلىٍرًض أىٍك كىانيوا غيزِّل لىٍو كىانيوا ًعٍندىنىا مىا مىاتيوا كىمىا كىالًَّذينى كىفىريكا كىقىاليوا إلًً

ًيتي كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته{  . قيًتليوا لًيىٍجعىلى اللَّوي ذىًلكى حىٍسرىةن يف قػيليؤًًٍّم كىاللَّوي ٭تيًٍيي كىٯتي
ًنيًَّة  فىمىٍضميوفي اأٍلىٍمًر: أىفَّ اٍلمىنىايىا ٤تىٍتيومىةه  فىكىٍم مىٍن حىضىرى الصُّفيوؼى فىسىلَّمى كىكىٍم ٦تٍَّن فػىرَّ ًمٍن اٍلمى
ا صىفِّا كىأىفَّ بًبىدىشل  -لىمَّا ايٍحتيًضرى  -فىصىادىفػىٍتوي كىمىا قىاؿى خىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد  ا كىكىذى لىقىٍد حىضىٍرت كىذى
كىطىٍعنىةو ًبريٍمًح كىرىٍميىةو ًبسىٍهًم. كىأنذا أىميوتي عىلىى ًفرىاًشي كىمىا  ًبٍضعنا كىٙتىىاًنُتى مىا بػىٍُتى ضىٍربىةو ًبسىٍيفً 

: }قىٍد يػىٍعلىمي اللَّوي اٍلميعىوًّْقُتى ًمٍنكيمٍ  ي اٞتٍيبػىنىاًء. مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى  ٯتىيوتي اٍلبىًعَتي. فىبلى نىامىٍت أىٍعُتي
نىا{ . ٍخوىاهًنًٍم ىىليمَّ إلىيػٍ قىاؿى اٍلعيلىمىاءي: كىافى ًمٍن اٍلمينىاًفًقُتى مىٍن يػىٍرًجعي ًمٍن ا٠تٍىٍندىًؽ  كىاٍلقىائًًلُتى إلًً

فػىيىٍدخيلي اٍلمىًدينىةى فىًإذىا جىاءىىيٍم أىحىده قىاليوا لىوي: كى٭ٍتىك اٍجًلٍس فىبلى ٗتىٍريٍج. كىيىٍكتيبيوفى ًبذىًلكى إذلى 
اٍلمىًدينىًة فىًإنَّا نػىٍنتىًظريكيٍم. يػيثىبّْطيونػىهيٍم عىٍن اٍلًقتىاًؿ. كىكىانيوا الى إٍخوىاهًنًٍم الًَّذينى بًاٍلعىٍسكىًر: أىٍف ائٍػتيونىا بً 

ا. فػىيىٍأتيوفى اٍلعىٍسكىرى لًيػىرىل النَّاسي كيجيوىىهيٍم. فىًإذىا غىفىلى عىنػٍ  ديكا بيدِّ هيٍم يىٍأتيوفى اٍلعىٍسكىرى إالَّ أىالَّ ٬تًى
ًدينىًة. فىاٍنصىرىؼى  فػىوىجىدى أىخىاهي أًلىبًيًو كىأيمًّْو كىًعٍندىهي ًشوىاءه  بػىٍعضيهيٍم ًمٍن ًعٍنًد النَّيبّْ عىاديكا إذلى اٍلمى

: أىٍنتى ىىهينىا كىرىسيوؿي اللًَّو  : ىىليمَّ إرلىَّ فػىقىٍد أيًحيطى  كىنىًبيذه. فػىقىاؿى بػىٍُتى الرّْمىاًح كىالسُّييوًؼ؟ فػىقىاؿى
 ًبك كىًبصىاًحًبك.

بًأىنػَّهيٍم إمَّا أىٍف يىكيونيوا يًف بػىلىًد اٍلغيزىاًة أىٍك يًف  -كىىيٍم ًصنػٍفىاًف  -ُتى عىٍن اٞتًٍهىاًد فػىوىصىفى اٍلميثىبّْطً 
ًه غىٍَتًًه فىًإٍف كىانيوا ًفيًو عىوَّقيوىيٍم عىٍن اٞتًٍهىاًد بًاٍلقىٍوًؿ أىٍك بًاٍلعىمىًل أىٍك ًًّٔمىا. كىًإٍف كىانيوا يًف غىَتًٍ 
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اتػىبيوىيٍم: بًأىٍف ٮتىٍريجيوا إلىٍيًهٍم ًمٍن بػىلىًد اٍلغيزىاًة لًيىكيونيوا مىعىهيٍم بًاٟتٍيصيوًف أىٍك بًاٍلبػيٍعًد.  رىاسىليوىيٍم أىٍك كى 
ًدينىًة كىغىٍَت٫ًًتىا صىاريكا يػيعىوّْقيوفى مىٍن  ًذًه اٍلغيزىاًة. فىًإفَّ أىقٍػوىامنا يف اٍلعىٍسكىًر كىاٍلمى أىرىادى كىمىا جىرىل يف ىى

نىا قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى  اٍلغىٍزكى  كىأىقٍػوىامنا بيًعثيوا ًمٍن اٍلمىعىاًقًل كىاٟتٍيصيوًف كىغىٍَتًىىا إذلى إٍخوىاهًنًٍم: ىىليمَّ إلىيػٍ
ءى عىلىٍيكيٍم بًاٍلًقتىاًؿ مىعىكيٍم كىال قىًة نػَّفى ًفيًهٍم: }كىالى يىٍأتيوفى اٍلبىٍأسى إالَّ قىًليبلن أىًشحَّةن عىلىٍيكيٍم{ أىٌم ٓتيىبلى
ًذًه حىاؿي مىٍن ٓتىً  ءي عىلىٍيكيٍم بًا٠تٍىٍَتً كىالظَّفىًر كىاٍلغىًنيمىًة. كىىى ًبيًل اللًَّو. كىقىاؿى ٣تيىاًىده: ٓتيىبلى لى عىلىى يف سى
بًًفٍعًل غىٍَتًًه.  اٍلميٍؤًمًنُتى بًنػىٍفًسًو كىمىالًًو أىٍك شىحَّ عىلىٍيًهٍم بًفىٍضًل اللًَّو: ًمٍن نىٍصرًًه كىرًٍزًقًو الًَّذم ٬تيٍرًيوً 

 قىاؿى فىًإفَّ أىقٍػوىامنا يىشيحُّوفى ٔتىٍعريكًفًهٍم كىأىقٍػوىامنا يىشيحُّوفى ٔتىٍعريكًؼ اللًَّو كىفىٍضًلًو. كىىيٍم اٟتٍيسَّادي. مثيَّ 
: }فىًإذىا جىاءى ا٠تٍىٍوؼي رىأىيٍػتػىهيٍم يػىٍنظيريكفى إلىٍيكى تىديكري أىٍعيػينػيهيٍم كىالًَّذم يػي  ٍغشىى عىلىٍيًو ًمنى تػىعىاذلى

 اٍلمىٍوًت{ ًمٍن ًشدًَّة الرٍُّعًب الًَّذم يًف قػيليؤًًٍّم ييٍشًبهيوفى اٍلميٍغمىى عىلىٍيًو كىٍقتى النػَّزًٍع. فىًإنَّوي ٮتىىاؼي 
ًء؛ أًلىنػَّهيٍم ٮتىىافيوفى اٍلقىٍتلى  . فىكىذىًلكى ىىؤيالى . }فىًإذىا كىييٍذًىلي عىٍقلىوي كىيىٍشخى ي بىصىريهي كىالى يىٍطًرؼي

ذىىىبى ا٠تٍىٍوؼي سىلىقيوكيٍم بًأىٍلًسنىةو ًحدىادو{ كىيػيقىاؿي يف اللُّغىًة " صىلىقيوكيٍم " كىىيوى رىٍفعي الصٍَّوًت 
: صىلىقىوي كىسىلى  ـً اٍلميٍؤًذم. كىًمٍنوي " الصَّالًقىةي " كىًىيى الَّيًت تػىٍرفىعي صىٍوتػىهىا بًاٍلميًصيبىًة. يػيقىاؿي قىوي بًاٍلكىبلى

إذىا خىاطىبىوي ًخطىابنا  -كىقىٍد قػىرىأى طىائًفىةه ًمٍن السَّلىًف ًّٔىا؛ لىًكنػَّهىا خىارًجىةه عىٍن اٍلميٍصحىًف  -
: إذىا كىافى بىًليغنا يًف خيٍطبىًتًو؛ لىًكنَّ الشّْدَّةى ىينىا يًف الشَّرّْ الى  ؽه : خىًطيبه ًمٍسبلى ا قىوًيِّا. كىيػيقىاؿي  شىًديدن

ا السٍَّلقي بًاأٍلىٍلًسنىًة اٟتٍىادًَّة يىكيوفي يف ا٠تٍىٍَتً. كى  ادو أىًشحَّةن عىلىى ا٠تٍىٍَتً{ كىىىذى مىا قىاؿى }بًأىٍلًسنىةو ًحدى
نىا ًبشيٍؤًمكيٍم؛ فىًإنَّكيٍم أىنٍػتيٍم  ا الًَّذم جىرىل عىلىيػٍ الًَّذينى ًبويجيوًه: تىارىةن يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى لًٍلميٍؤًمًنُتى: ىىذى

ًذًه مىقىالىةي اٍلمينىاًفًقُتى لًٍلميٍؤمً دىعىٍوَتيٍ  يًن كىقىاتػىٍلتيٍم عىلىٍيًو كىخىالىٍفتيميوىيٍم؛ فىًإفَّ ىى ا الدّْ ًنُتى  النَّاسى إذلى ىىذى
ا الثػَّ  نىا بًاٍلميقىاـً ىينىا كىالثَّبىاًت ًّٔىذى ٍغًر إذلى ىىذىا ًمٍن الصَّحىابىًة. كىتىارىةن يػىقيوليوفى: أىنٍػتيٍم الًَّذينى أىشىٍرَتيٍ عىلىيػٍ

ا. كىتىارىةن يػىقيوليوفى  ا لىمىا أىصىابػىنىا ىىذى أىنٍػتيٍم مىعى ًقلًَّتكيٍم  -اٍلوىٍقًت كىًإالَّ فػىلىٍو كينَّا سىافػىٍرنىا قػىٍبلى ىىذى
: }إٍذ يػى  -كىضىٍعًفكيٍم  قيوؿي تيرًيديكفى أىٍف تىٍكًسريكا اٍلعىديكَّ كىقىٍد غىرَّكيٍم ًدينيكيٍم كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
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ًء ًدينػيهيٍم كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو فىًإفَّ اللَّوى  عىزًيزه  اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذينى يًف قػيليؤًًٍّم مىرىضه غىرَّ ىىؤيالى
. عقل لىكيٍم تيرًيديكفى أىٍف تػيٍهًلكيوا أىنٍػفيسىكيٍم كىالنَّ  اسي حىًكيمه{ . كىتىارىةن يػىقيوليوفى: أىنٍػتيٍم ٣تىىاًنُتي الى

ـً اٍلميٍؤًذم الشًَّديًد. كىىيٍم مىعى ذىًلكى أىًشحَّةه عىلىى ا٠تٍىٍَتً   مىعىكيٍم. كىتىارىةن يػىقيوليوفى: أىنٍػوىاعنا ًمٍن اٍلكىبلى
أىٍم حيرَّاصه عىلىى اٍلغىًنيمىًة كىاٍلمىاًؿ الًَّذم قىٍد حىصىلى لىكيٍم. قىاؿى قتادة: إٍف كىافى كىٍقتى ًقٍسمىًة 

ًة  بىسىطيوا أىٍلًسنىتػىهيٍم ًفيكيٍم. يػىقيوليوفى: أىٍعطيونىا فػىلىٍستيٍم بًأىحىقَّ ًّٔىا ًمنَّا. فىأىمَّا ًعٍندى اٍلبىٍأًس اٍلغىًنيمى
. كىًقيلى: أىًشحَّةه عىلىى ا٠تٍىٍَتً أىمٍ  . كىأىمَّا ًعٍندى اٍلغىًنيمىًة فأشح قػىٍوـو ي قػىٍوـو كىأىٍخذى٢تييٍم لًٍلحىقّْ ءي  فىأىٍجنبى ٓتيىبلى

ٍخلي الى يػىنػٍفىعيوفى الى بًنػيفيوًسًهٍم كىالى بًأىٍموىا٢تًًٍم. كىأىٍصلي الشُّحّْ: ًشدَّةي اٍٟتًٍرًص الًَّذم يػىتػىوىلَّدي عىٍنوي اٍلبي  بًوً 
ٍىلىكى : }إيَّاكيٍم كىالشُّحَّ؛ فىًإفَّ الشُّحَّ أى كىالظٍُّلمي: مىٍن مىنىعى اٟتٍىقَّ كىأىخىذى اٍلبىاًطلى. كىمىا قىاؿى النَّيبُّ 

لىكيٍم. أىمىرىىيٍم بًاٍلبيٍخًل فػىبىًخليوا كىأىمىرىىيٍم بًالظٍُّلًم فىظىلىميوا كىأىمىرىىيٍم بًاٍلقىًطيعىًة فػىقى  طىعيوا{ ؟ مىٍن كىافى قػىبػٍ
ءي عىلىٍيًهٍم كىأىًشحَّاءي عىلىى ا٠تٍىٍَتً أىٍم حيرَّاصه عىلى  ًء أىًشحَّاءي عىلىى إٍخوىاهًنًٍم أىٍم ٓتيىبلى ٍيًو. فىبلى فػىهىؤيالى

: }٭تىٍسىبيوفى اأٍلىٍحزىابى دلىٍ  : }كىًإنَّوي ًٟتيبّْ ا٠تٍىٍَتً لىشىًديده{ . مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى يػيٍنًفقيونىوي. كىمىا قىاؿى
كىلىٍو كىانيوا يىٍذىىبيوا كىًإٍف يىٍأًت اأٍلىٍحزىابي يػىوىدُّكا لىٍو أىنػَّهيٍم بىاديكفى يف اأٍلىٍعرىاًب يىٍسأىليوفى عىٍن أىنٍػبىاًئكيٍم 

. ثىًة أىٍكصىاؼو { . فػىوىصىفىهيٍم بًثىبلى  ًفيكيٍم مىا قىاتػىليوا إالَّ قىًليبلن

ًذًه حىاؿي اٞتٍىبىافً  ٍوًفًهٍم ٭تىٍسىبيوفى اأٍلىٍحزىابى دلٍى يػىٍنصىرًفيوا عىٍن اٍلبػىلىًد. كىىى  أىحىديىىا: أىنػَّهيٍم لًفىٍرًط خى
. فىًإفَّ قػى  ٍلبىوي يػيبىاًدري إذلى تىٍصًديًق ا٠تٍىربىً اٍلميخىوًّْؼ كىتىٍكًذيًب خىربىً اأٍلىٍمًن. الًَّذم يف قػىٍلًبًو مىرىضه

ًة بػىٍُتى اٍلوىٍصفي الثَّاشل: أىفَّ اأٍلىٍحزىابى إذىا جىاءيكا ٘تىىنػٍَّوا أىٍف الى يىكيونيوا بػىيػٍنىكيٍم؛ بىٍل يىكيونيوفى يًف اٍلبىاًديى 
: اأٍلىٍعرىاًب يىٍسأىليوفى عىٍن أىنٍػبى  ًدينىًة؟ كإيش جىرىل لًلنَّاًس؟ . كىاٍلوىٍصفي الثَّاًلثي بػىري اٍلمى اًئكيٍم: إيش خى

ثي ميٍنطىًبقىةه عى  . كىىىًذًه الصّْفىاتي الثَّبلى لىى  أىفَّ اأٍلىٍحزىابى إذىا أىتػىٍوا كىىيٍم ًفيكيٍم دلٍى يػيقىاتًليوا إالَّ قىًليبلن
ًذًه اٍلغىٍزكىةً  ًًىٍم. مثيَّ قىاؿى   كىًثَتو ًمٍن النَّاًس يًف ىى كىمىا يػىٍعرًفيونىوي ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىيػىٍعرًفيوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن خىربى

: }لىقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍْلًخرى كىذىكى  رى تػىعىاذلى
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فػىلىهيٍم ًفيًو  نىوي أىفَّ الًَّذينى يػيٍبتػىلىٍوفى بًاٍلعىديكّْ كىمىا ايبٍػتيًليى رىسيوؿي اللًَّو اللَّوى كىًثَتنا{ . فىأىٍخبػىرى سيٍبحىا
ًذًه أيٍسوىةه حىسىنىةه حىٍيثي أىصىابػىهيٍم ًمٍثلي مىا أىصىابىوي. فػىٍليىتىأىسٍَّوا بًًو يف التػَّوىكًُّل كىالصَّرٍبً كىالى يىظينُّوفى   أىفَّ ىى

ًئًق؛ بىٍل  كىًإىىانىةه لىوي. فىًإنَّوي لىٍو كىافى كىذىًلكى مىا ايبٍػتيًليى ًّٔىا رىسيوؿي اللًَّو  نًقىمه ًلصىاًحًبهىا يػٍري ا٠تٍىبلى خى
وى  رى كىذىكىرى اللَّ ًّٔىا يػينىاؿي الدَّرىجىاتي اٍلعىالًيىةي كىًّٔىا ييكىفّْري اللَّوي ا٠تٍىطىايىا ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍْلخً 

ابنا. كىاٍلكيفَّاًر كىاٍلمينىاًفقً  ُتى. كىًثَتنا. كىًإالَّ فػىقىٍد يػيٍبتػىلىى ًبذىًلكى مىٍن لىٍيسى كىذىًلكى فػىيىكيوفي يف حىقًّْو عىذى
نىا اللَّوي كىرىسيوليوي كىصىدىؽى  ا مىا كىعىدى : }كىلىمَّا رىأىل اٍلميٍؤًمنيوفى اأٍلىٍحزىابى قىاليوا ىىذى اللَّوي  مثيَّ قىاؿى تػىعىاذلى
رىًة: كىرىسيوليوي كىمىا زىادىىيٍم إالَّ إٯتىاننا كىتىٍسًليمنا{ . قىاؿى اٍلعيلىمىاءي: كىافى اللَّوي قىٍد أىنٍػزىؿى يف سيورىًة اٍلبػىقى 
اٍلبىٍأسىاءي  }أىـٍ حىًسٍبتيٍم أىٍف تىٍدخيليوا اٞتٍىنَّةى كىلىمَّا يىٍأًتكيٍم مىثىلي الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّتػٍهيمي 
{ كىالضَّرَّاءي كىزيٍلزًليوا حىىتَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىىتى نىٍصري اللًَّو أىالى إفَّ نىٍصرى اللَّوً   قىرًيبه

ى اللَّوي سيٍبحىانىوي  ؼى ذىًلكى  -فػىبػىُتَّ نَّةى إالَّ بػىٍعدى أىنػَّهيٍم الى يىٍدخيليوفى اٞتٍى  -ميٍنًكرنا عىلىى مىٍن حىسىبى ًخبلى
لىهيٍم بػ " اٍلبىٍأسىاًء " كىًىيى اٟتٍىاجىةي كىاٍلفىاقىةي. كى " الضَّرَّاءي " كى  ًذًه اأٍليمىًم قػىبػٍ ًىيى أىٍف يػيٍبتػىلىٍوا ًمٍثلي ىى

. فػىلىمَّا جىاءى اأٍلىٍحزىابي عىا . كى " الزٍّْلزىاؿي " كىًىيى زىٍلزىلىةي اٍلعىديكّْ ـى ا٠تٍىٍندىًؽ فػىرىأىٍكىيٍم. اٍلوىجىعي كىاٍلمىرىضي
ىيٍم بً  نىا اللَّوي كىرىسيوليوي كىصىدىؽى اللَّوي كىرىسيوليوي{ كىعىًلميوا أىفَّ اللَّوى قىٍد ابٍػتىبلى ا مىا كىعىدى الزٍّْلزىاًؿ. قىاليوا: }ىىذى

ًذًه حىاؿي كىأىتىاىيٍم ًمٍثلى الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىمىا زىادىىيٍم إالَّ إٯتىاننا كىتى  ٍسًليمنا ًٟتيٍكًم اللًَّو كىأىٍمرًًه. كىىى
قيوا مىا عىاىىديكا ال . كىكىذىًلكى قػىٍوليوي: }ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى رًجىاؿه صىدى ًذًه اٍلغىٍزكىًة: قىاليوا ذىًلكى لَّوى أىقٍػوىاـو يًف ىى

هي الًَّذم عىاىىدى ا . كى عىلىٍيًو فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبىوي{ أىٍم عىٍهدى للَّوى عىلىٍيًو فػىقىاتىلى حىىتَّ قيًتلى أىٍك عىاشى
. كىًمٍنوي: ااًلنًٍتحىابي يًف اٍلبيكىاًء  " النٍَّحبي " النٍَّذري كىاٍلعىٍهدي. كىأىٍصليوي ًمٍن النًَّحيًب. كىىيوى الصٍَّوتي

 -ىيٍم ىيوى نىٍذريىيٍم الصٍّْدؽي يًف اللّْقىاًء كىىيوى الصٍَّوتي الًَّذم تىكىلَّمى بًًو يًف اٍلعىٍهًد. مثيَّ لىمَّا كىافى عىٍهدي 
صىارى يػيٍفهىمي ًمٍن قػىٍولًًو }قىضىى ٨تىٍبىوي{ أىنَّوي ايٍستيٍشًهدى. الى  -كىمىٍن صىدىؽى يف اللّْقىاًء فػىقىٍد يػيٍقتىلي 

يًع اٍلميوىاًطًن؛ فىًإنَّوي الى  : نىٍذري الصٍّْدًؽ يف ٚتًى يػىٍقًضيًو إالَّ بًاٍلمىٍوًت. كىقىضىاءي ًسيَّمىا إذىا كىافى النٍَّحبي
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: }ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى رًجىاؿه صىدىقيوا مىا عىاىىديكا اللَّوى عىلى  ٍيًو النٍَّحًب ىيوى اٍلوىفىاءي بًاٍلعىٍهًد. كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
ميٍطلىقنا: بًاٍلمىٍوًت أىٍك اٍلقىٍتًل.  فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبىوي{ أىٍم أىٍكمىلى اٍلوىفىاءى. كىذىًلكى ًلمىٍن كىافى عىٍهديهي 

ـى اٍلعىٍهًد. كىأىٍصلي اٍلقىضىا ًء: }كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري{ قىضىاءىهي إذىا كىافى قىٍد كىّفى اٍلبػىٍعضى فػىهيوى يػىٍنتىًظري ٘تىىا
. }لًيىٍجزًمى اللَّوي الصَّاًدًقُتى ًبًصٍدًقًهٍم كىيػيعىذّْبى  ـي كىاإٍلًٍكمىاؿي ٍ٘تىا اٍلمينىاًفًقُتى إٍف شىاءى أىٍك يػىتيوبى  اإٍلً

ى اللَّوي سيٍبحىانىوي أىنَّوي أىتىى بًاأٍلىٍحزىاًب لًيىٍجزًمى الصَّا ًدًقُتى عىلىٍيًهٍم إفَّ اللَّوى كىافى غىفيورنا رىًحيمنا{ . بػىُتَّ
: }إ٪تَّىا اٍلميؤٍ  ًمنيوفى الًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو ًبًصٍدًقًهٍم حىٍيثي صىدىقيوا يف إٯتىاهًنًٍم كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى

 مثيَّ دلٍى يػىٍرتىابيوا كىجىاىىديكا بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم يف سىًبيًل اللًَّو أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى{ . فىحىصىرى 
ٯتىافى يف اٍلميٍؤًمًنُتى اٍلميجىاًىًدينى كىأىٍخبػىرى أىنػَّهيٍم ىيٍم الصَّادً  قيوفى يف قػىٍو٢تًًٍم: آمىنَّا؛ الى مىٍن قىاؿى كىمىا اإٍلً

ٯتىافي دلٍى يىٍدخيٍل يف قػيليؤًًٍّم؛ بىٍل انٍػقىاديكا كىاٍستىٍسلىميوا. كىأىمَّا اٍلمينىا : آمىنَّا كىاإٍلً ًفقيوفى قىالىٍت اأٍلىٍعرىابي
بػىهيٍم كىًإمَّا أىٍف يػىتيو  ا حىاؿي النَّاًس يًف ا٠تٍىٍندىًؽ كىيًف فػىهيٍم بػىٍُتى أىٍمرىٍيًن: إمَّا أىٍف يػيعىذّْ بى عىلىٍيًهٍم. فػىهىذى

ًذًه اٍلغىزىاًة.  ىى

نىًة لًيىٍجزًمى الصَّاًدًقُتى ًبًصٍدًقًهٍم كىىيٍم الثَّا بًتيوفى كىأىٍيضنا فىًإفَّ اللَّوى تػىعىاذلى ابٍػتػىلىى النَّاسى ًّٔىًذًه اٍلًفتػٍ
وي كىيػيعىذّْبى اٍلمينىاًفًقُتى إٍف شىاءى أىٍك يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم. كى٨تىٍني نػىٍرجيو ًمٍن الصَّابًريكفى لًيػىٍنصيريكا اللَّوى كىرىسيولى 

ـى. كىاىللَّوي سيٍبحىانىوي  ًء اٍلمىٍذميوًمُتى؛ فىًإفَّ ًمنػٍهيٍم مىٍن نىًد  يػىٍقبىلي اللًَّو أىٍف يػىتيوبى عىلىى خىٍلقو كىًثَتو ًمٍن ىىؤيالى
فيو عىٍن السَّيّْئىاًت. كىقىٍد فػىتىحى اللَّوي لًلتػٍَّوبىًة بىابنا ًمٍن ًقبىًل اٍلمىٍغًرًب عىٍرضيوي التػٍَّوبىةى عىٍن ًعبىاًدًه كىيػىعٍ 

 أىٍربػىعيوفى سىنىةن. الى يػيٍغًلقيوي حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي ًمٍن مىٍغرًًّٔىا.

قىاؿى يف ا٠تٍىٍندىًؽ: }اٍْلفى   أىفَّ النَّيبَّ  -ًمنػٍهيٍم اٍبني إٍسحىاؽى  -كىقىٍد ذىكىرى أىٍىلي اٍلمىغىازًم 
نػىٍغزيكىيٍم كىالى يػىٍغزيكنىا{ فىمىا غىزىٍت قػيرىٍيشه كىالى غطفاف كىالى اٍليػىهيودي اٍلميٍسًلًمُتى بػىٍعدىىىا؛ بىٍل غىزىاىيٍم 

ٍيبػىرى مثيَّ فػىتىحيوا مىكَّةى. كىذىًلكى  ءً  -إٍف شىاءى اللَّوي  -اٍلميٍسًلميوفى: فػىفىتىحيوا خى اأٍلىٍحزىابي مىنَّ  ىىؤيالى
اٍلمىغيوًؿ كىأىٍصنىاًؼ التػٍُّرًؾ كىًمٍن اٍلفيٍرًس كا١تستعربة كىالنَّصىارىل كى٨تىًٍوًىٍم ًمٍن أىٍصنىاًؼ ا٠تٍىارًًجُتى عىٍن 
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: اٍْلفى نػىٍغزيكىيٍم كىالى يػىٍغزيكنىا. كىيػىتيوبي اللَّوي عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن اٍلميٍسًلمً  ـً ٍسبلى ُتى الًَّذينى شىرًيعىًة اإٍلً
ـً كىتػىٍقوىل عىزٯتى  ٍسبلى ٍم كى٭تيًٍسنى ظىنػُّهيٍم بًاإٍلً تػيهيٍم عىلىى خىالىطى قػيليوبػىهيٍم مىرىضه أىٍك نًفىاؽه بًأىٍف ييًنيبيوا إذلى رىًّّْٔ

: }كىرىدَّ اللَّوي ًجهىاًد عىديكًّْىٍم. فػىقىٍد أىرىاىيٍم اللَّوي ًمٍن اٍْليىاًت مىا ًفيًو ًعبػٍرىةه أًليكرل اأٍلىٍبصىاًر كى  مىا قىاؿى
يػٍرنا كىكىفىى اللَّوي اٍلميٍؤًمًنُتى اٍلًقتىاؿى كىكىافى اللَّوي قىًويِّا عىزً   يزنا{ .الًَّذينى كىفىريكا ًبغىٍيًظًهٍم دلٍى يػىنىاليوا خى

ـى ا٠تٍىٍندىًؽ ٔتىا أىٍرسىلى عىلىٍيًهٍم ًمٍن رًيًح الص با: رًيحه شىًديدىةه بىارًدىةه. فىًإفَّ اللَّوى صىرىؼى اأٍلىٍحزىابى عىا
يػٍرنا. إٍذ كىافى ٫تىُّهيٍم فػىٍتحي اٍلمىدً  ٍلىهيٍم كىدلٍى يػىنىاليوا خى ينىًة كىٔتىا فػىرَّؽى بًًو بػىٍُتى قػيليؤًًٍّم حىىتَّ شىتَّتى مشى

ًء عىلىيػٍهىا كىعىلىى الرَّسيوًؿ كىالصَّحىابىًة كىمىا كىافى ىىمَّ ىىذىا اٍلعىديكُّ  ءى عىلىى  كىااًلٍسًتيبلى فػىٍتحى الشَّاـً كىااًلٍسًتيبلى
ًديًد مىٍن ًّٔىا ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى فػىرىدَّىيٍم اللَّوي ًبغىٍيًظًهٍم حىٍيثي أىصىابػىهيٍم ًمٍن الثػٍَّلًج اٍلعىًظيًم كىاٍلبػىٍرًد الشَّ 

بػىٍعضي النَّاًس يىٍكرىهي تًٍلكى الثػُّليوجى  كىالرّْيًح اٍلعىاًصًف كىاٞتٍيوًع اٍلميٍزًعًج مىا اللَّوي ًبًو عىًليمه. كىقىٍد كىافى 
ا اٍلعىاـً حىىتَّ طىلىبيوا االستصحاء غىيػٍرى مىرَّةو. كىكينَّا نػىقيوؿي ٢تىي  ٍم: كىاأٍلىٍمطىارى اٍلعىًظيمىةى الَّيًت كىقػىعىٍت يف ىىذى

يػٍرىةه عىًظيمىةه. كىًفيًو لًلًَّو ًحٍكمىةه كىًسرّّ فىبلى تىٍكرىىيو  ا ًفيًو خى ًتًو: أىنَّوي ًفيمىا ًقيلى: ىىذى هي. فىكىافى ًمٍن ًحٍكمى
أىصىابى قازاف كىجينيودىهي حىىتَّ أىٍىلىكىهيٍم كىىيوى كىافى ًفيمىا ًقيلى: سىبىبي رىًحيًلًهٍم. كىابٍػتيًليى ًبًو اٍلميٍسًلميوفى 

ى مىٍن يىٍصربي عىلىى أىٍمًر اللًَّو كىحيٍكًمًو ٦تٍَّن يىًفرُّ عىنٍ  أي رىًحيًل  لًيىتىبػىُتَّ طىاعىًتًو كىًجهىاًد عىديكًّْه. كىكىافى مىٍبدى
: يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍُتً حىاًدمى عىشىرى ٚتيىادىل اأٍليكذلى يػىٍوـى  قازاف ًفيمىٍن مىعىوي ًمٍن أىٍرًض الشَّاـً كىأىرىاًضي حىلىبى

اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍلقىى اللَّوي يف قػيليؤًًٍّم ًمٍن دىخىلىٍت ًمٍصرى عىًقيبى اٍلعىٍسكىًر كىاٍجتىمىعىٍت بًالسٍُّلطىاًف كىأيمىرىاًء 
اـً بًاٞتًٍهىاًد مىا أىٍلقىاهي. فػىلىمَّا ثػىبَّتى اللَّوي قػيليوبى اٍلميٍسًلًمُتى صىرىؼى اٍلعىديكَّ جىزىاءن ًمٍنوي كى  بػىيىاننا أىفَّ ااًلٍىًتمى

.النػّْيَّةى ا٠تٍىاًلصىةى كىا٢تًٍمَّةى الصَّاًدقىةى يػىٍنصيري اللَّ  يىاري ٍ يػىقىٍع اٍلًفٍعلي كىًإٍف تػىبىاعىدىٍت الدّْ  وي ًّٔىا كىًإٍف دلى

نػىهيٍم تػىبىاغيضنا كىتػىعىاًدينا كى  ًء اٍلمىغيوًؿ كىاٍلكىرىًج كىأىٍلقىى بػىيػٍ مىا أىٍلقىى كىذىكىرى أىفَّ اللَّوى فػىرَّؽى بػىٍُتى قػيليوًب ىىؤيالى
ـى اأٍلىٍحزىاًب بػىٍُتى قػيرىٍيشو  كغطفاف كىبػىٍُتى اٍليػىهيوًد. كىمىا ذىكىرى ذىًلكى أىٍىلي اٍلمىغىازًم. فىًإنَّوي دلٍى سيٍبحىانىوي عىا

ا اٍلمىكىافي أًلىٍف نىًصفى ًفيًو ًقصَّةى ا٠تٍىٍندىًؽ. بىٍل مىٍن طىالىعىهىا عىًلمى ًصحَّةى ذىًلكى كىمىا ذىكىرىهي   يػىتًَّسٍع ىىذى
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ٍَتً كىالزٍُّىرًمّْ كىميوسىى ٍبًن عيٍقبىةى كىسىًعيًد ٍبًن ٭تىٍِتى اأٍليمىًومّْ كى٤تيىمًَّد أىٍىلي اٍلمىغىازًم. ًمٍثلى عيٍركىةى ٍبًن الزُّبػى 
 ٍبًن عىاًئذو كى٤تيىمًَّد ٍبًن إٍسحىاؽى كالواقدم كىغىٍَتًًىٍم. مثيَّ تػىبػىقَّى بًالشَّاـً ًمنػٍهيٍم بػىقىايىا سىارى إلىٍيًهٍم ًمنٍ 

ًر ًدمىٍشقى أىٍكثػىريىيٍم ميضىافن  . كىثػىبىتى اٍلميٍسًلميوفى بًًإزىائًًهٍم. عىٍسكى ا إذلى عىٍسكىًر ٛتىىاةى كىحىلىبى كىمىا ىينىاًلكى
ًثًَت؛ لىًكٍن يف ضىٍعفو شىًديدو كىتػىقىرَّبيوا إذلى ٛتىىاةى كىأىذى٢تَّيٍم اللَّوي  تػىعىاذلى كىكىانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى ًبكى

ـى عىلىٍيًهٍم فػىلىٍم يػيوىاًفٍقوي غىيػٍريهي فػىلىٍم يػىٍقدىميوا عىلىى اٍلميٍسلً  ا ٍقدى ًمُتى قىطُّ. كىصىارى ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى مىٍن ييرًيدي اإٍلً
ًفيهىا  فىجىرىٍت مينىاكىشىاته ًصغىاره كىمىا جىرىل يف غىٍزكىًة ا٠تٍىٍندىًؽ حىٍيثي قػىتىلى عىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو 

ًمرًمَّ لىمَّا اقٍػتىحىمى ا٠تٍىٍندىؽى ىيوى كىنػىفىره قىًليله ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى. كىذىًلكى صىارى عىٍمرىك ٍبنى عىٍبًد كيدٍّ اٍلعىا
لىٍيًو يػىتػىقىرَّبي بػىٍعضي اٍلعىديكّْ فػىيىٍكًسريىيٍم اٍلميٍسًلميوفى مىعى كىٍوًف اٍلعىديكّْ اٍلميتػىقىرًّْب أىٍضعىاؼى مىٍن قىٍد سىرىل إ

ٍن مىرَّةو إالَّ كىقىٍد كىافى اٍلميٍسًلميوفى مستظهرين عىلىٍيًهٍم. كىسىاؽى اٍلميٍسًلميوفى ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى. كىمىا مً 
ٍلفىهيٍم يف آًخًر النػٍَّوبىاًت فػىلىٍم ييٍدرًكيوىيٍم إالَّ ًعٍندى عيبيوًر اٍلفيرىاًت. كىبػىٍعضيهيٍم يف جىزًيرىةو ًفيهىا. فػى  رىأىٍكا خى

ا ًمنػٍهيٍم كىخىالىطيوىيٍم؛ كىأىصىابى اٍلميٍسًلميوفى بػىٍعضىهيٍم. كىًقيلى: إنَّوي غىرًؽى أىكىاًئلى اٍلميٍسًلًمُتى فػىهىرىبيو 
مىا بػىٍُتى عيبيوًر قازاف  -بػىٍعضيهيٍم. كىكىافى عيبيوريىيٍم كىخيليوُّ الشَّاـً ًمنػٍهيٍم يف أىكىاًئًل رىجىبو بػىٍعدى أىٍف جىرىل 

ا اٍلعيبيوري  قػىعىاته ًصغىاره كىعىزىٍمنىا عىلىى الذَّىىاًب إذلى ٛتىىاةى غىيػٍرى مىرَّةو أًلىٍجًل رىجىفىاته كىكى  -أىكَّالن كىىىذى
ـي الَّ  اًة اٍلغىزىاًة؛ لىمَّا بػىلىغىنىا أىفَّ اٍلميٍسًلًمُتى ييرًيديكفى غىٍزكى الًَّذينى بػىقيوا. كىثػىبىتى بًًإزىائًًهٍم اٍلميقىدَّ ًذم ًْتىمى

كىمىٍن أىتىاهي ًمٍن ًدمىٍشقى كىعىزىميوا عىلىى لًقىائًًهٍم كىنىاليوا أىٍجرنا عىًظيمنا. كىقىٍد ًقيلى: كىمىٍن مىعىهيٍم ًمٍن اٍلعىٍسكىًر 
ـى اأٍلىٍمري كى  ثىةه أىٍك أىٍربػىعىةه. فىكىافى ًمٍن اٍلميقىدًَّر: أىنَّوي إذىا عىزى صىدىؽى إنػَّهيٍم كىانيوا ًعدَّةى كمانات؛ إمَّا ثىبلى

ٍلًقي يف قػيليوًب عىديكًّْىٍم الرٍُّعبى فػىيػىٍهريبيوفى لىًكٍن أىصىابيوا ًمٍن البليدات بًالشَّمىاًؿ ًمٍثلى اٍلميٍؤًمنيوفى اللَّوى يػي 
" تًيزًيًن " كى " اٍلفىٍوعىةى " كى " مىعىرًَّة ًمٍصرىٍيًن " كىغىٍَتًىىا مىا دلٍى يىكيونيوا كىًطئيوهي يف اٍلعىاـً اٍلمىاًضي. 

ًد كىافى ًفيًهٍم مىٍيله إلىٍيًهٍم؛ ًبسىبىًب الرٍَّفًض كىأىفَّ ًعٍندى بػىٍعًضًهٍم فػىرىاًمُتى كىًقيلى: إفَّ كىًثَتنا مً  ٍن تًٍلكى اٍلًببلى
: }كىكىذىًلكى نػيوىرلّْ بػى  ًء ظىلىمىةه كىمىٍن أىعىافى ظىاًلمنا بيًليى بًًو. كىاىللَّوي تػىعىاذلى يػىقيوؿي ٍعضى ًمنػٍهيٍم؛ لىًكنَّ ىىؤيالى

ٍعضنا ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى{ . كىقىٍد ظىاىىريكىيٍم عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى: الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل الظَّاًلًمُتى بػى 
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ٍفرًٍنًج. فػىنىٍحني نػىٍرجيو ًمٍن اللًَّو أىٍف يػيٍنز٢تىيٍم ًمٍن صىيىاًصًيًهٍم كىًىيى  اٍلًكتىاًب ًمٍن أىٍىًل " ًسيسى " كىاإٍلً
دى.  -ٍلقيريكًف: الصَّيىاًصي كىيػيقىاؿي لً  -اٟتٍيصيوفي  . كىقىٍد فػىتىحى اللَّوي تًٍلكى اٍلًببلى كىيػىٍقًذؼي يف قػيليؤًًٍّم الرٍُّعبى

ًلمىةي اللًَّو كىيىٍظهىري ًديني  وي؛ فىًإفَّ ىىًذًه كىنػىٍغزيكىيٍم إٍف شىاءى اللَّوي تػىعىاذلى فػىنػىٍفتىحي أىٍرضى اٍلًعرىاًؽ كىغىيػٍرىىىا كىتػىٍعليو كى
ثىةى كىافى ًفيهىا أيميوره عىًظيمىةه جىازىٍت حىدَّ اٍلًقيىاًس. كىخىرىجىٍت عىٍن سينىًن اٍلعىادىًة. كىظىهىرى ًلكيلّْ ًذم اٟتٍىادً 

يًن كىًعنىايىًتًو ًّٔىًذًه اأٍليمًَّة كىًحٍفًظًو ًلؤٍلىٍرًض الَّيًت بىارىؾى ًفيهىا ا الدّْ  -ُتى لًٍلعىالىمً  عىٍقلو ًمٍن تىٍأيًيًد اللًَّو ٢ًتىذى
ـي أىٍف يػىٍنثىًلمى كىكىرَّ اٍلعىديكُّ كىرَّةن فػىلىٍم يػىٍلًو عىٍن. . .  كىخيًذؿى النَّاًصريكفى فػىلى  ٍسبلى ٍم يػىٍلويكا بػىٍعدى أىٍف كىادى اإٍلً
. . . كىانٍػقىطىعىٍت اأٍلىٍسبىابي الظَّا ًىرىةي. عىلىى. . . كىٖتىىيػَّرى السَّائًريكفى فػىلىٍم يىٍدريكا مىٍن. . . كىالى إذلى
ٍت اٍلًفئىةي كىأىٍىطىعىٍت اأٍلىٍحزىابي اٍلقىاًىرىةى كىاٍنصىرىفىٍت اٍلًفئىةي النَّاًصرىةي كىٗتىىاذىلىٍت اٍلقيليوبي اٍلميتػىنىاًصرىةي كىثػىبىتى 

هي اٍلًعصىابى  ةي اٍلمىٍنصيورىةي الظَّاًىرىةي النَّاًصرىةي كىأىيٍػقىنىٍت بًالنٍَّصًر اٍلقيليوبي الطَّاًىرىةي كىاٍستػىٍنجىزىٍت ًمٍن اللًَّو كىٍعدى
ـى عىمي  ودى اٍلًكتىاًب بػىٍعدى فػىفىتىحى اللَّوي أىبٍػوىابى ٝتىىوىاتًًو ًٞتينيوًدًه اٍلقىاًىرىًة كىأىٍظهىرى عىلىى اٟتٍىقّْ آيىاتًًو اٍلبىاًىرىةى كىأىقىا

ٍولًًو كىأىٍرغىمى مىعىاطً  يًن ًبقيوَّتًًو كىحى سى أىٍىًل اٍلكيٍفًر كىالنػّْفىاًؽ كىجىعىلى ذىًلكى آيىةن مىٍيًلًو كىثػىبىتى ًلوىاءي الدّْ
ٯتىاًف عىلىى ًجهىاًد أى  ًذًه النػٍّْعمىةى ًّتىٍمًع قػيليوًب أىٍىًل اإٍلً ٍىًل لًٍلميٍؤًمًنُتى إذلى يػىٍوـً التبلؽ. فىاىللَّوي ييًتمُّ ىى

أن ًلكيلّْ  ًذًه اٍلًمنَّةى اٞتٍىًسيمىةى مىٍبدى قىامىًة الدٍَّعوىًة النَّبىًويًَّة اٍلقىًوٯتىًة  الطٍُّغيىاًف كى٬تىٍعىلي ىى ًمٍنحىةو كىرٯتىةو كىأىسىاسنا إًلً
نػيهيٍم ًمٍن دىانًيًهٍم كىقىاًصيًهٍم. كىاٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ الٍ  عىالىًمُتى كىيىٍشًفي صيديكرى اٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍن أيعىاًديًهٍم كىٯتيىكّْ

 مَّدو كىآلًًو كىصىٍحًبًو كىسىلَّمى تىٍسًليمنا.كىصىلَّى اللَّوي عىلىى سىيًّْدنىا ٤تيى 

ا اٍلًكتىاًب بػىٍعدى رىًحيًل قازاف كىجينيوًدًه لىمَّا رىجىٍعت ًمٍن ًمٍصرى   قىاؿى الشٍَّيخي رىًٛتىوي اللَّوي كىتىٍبت أىكَّؿى ىىذى
اـً يف ٚتيىادىل اٍْلًخرىًة كىأىشىاعيوا أىنَّوي دلٍى يػىٍبقى ًمنػٍهيٍم أىحىده. مثيَّ لى  مَّا بىًقيىٍت تًٍلكى الطَّائًفىةي اٍشتػىغىٍلنىا بًااًلٍىًتمى

ًّتًهىاًدًىٍم كىقىٍصدى الذَّىىاًب إذلى إٍخوىانًنىا ًْتىمىاًة كىٖتىٍرًيًض اأٍليمىرىاًء عىلىى ذىًلكى حىىتَّ جىاءىنىا ا٠تٍىبػىري 
تىٍبتو يف رىجىبو كىاىللَّ  وي أىٍعلىمي. كىاٟتٍىٍمدي لًلًَّو كىٍحدىهي. كىصىلَّى اللَّوي عىلىى بًاٍنًصرىاًؼ اٍلميتىبػىقُّْتى ًمنػٍهيٍم. فىكى

يًن".  أىٍشرىًؼ ا٠تٍىٍلًق ٤تيىمَّدو كىآلًًو كىصىٍحًبًو كىسىلَّمى تىٍسًليمنا كىًثَتنا إذلى يػىٍوـً الدّْ
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ًة، كىىىذىا قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف زاد ا١تعاد: "قىاؿى نافع : كىانىٍت سىنىةى ًستٍّ يف ًذم اٍلقىٍعدى
 ىيوى الصًَّحيحي، كىىيوى قػىٍوؿي الزٍُّىرًمّْ كقتادة كىميوسىى ٍبًن عيٍقبىةى ك٤تمد بن إسحاؽ كىغىٍَتًًىٍم.

ـي ٍبني عيٍركىةى عىٍن أىبًيًو: خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  يًٍبيىًة يف رىمىضى  كىقىاؿى ًىشىا افى، كىكىانىٍت يًف ًإذلى اٟتٍيدى
ا كىٍىمه، كىًإ٪تَّىا كىانىٍت غىزىاةي اٍلفىٍتًح يف رىمىضىافى، كىقىٍد قىاؿى أبو األسود عىٍن عركة: ًإنػَّهىا   ، كىىىذى شىوَّاؿو

ًة، عىلىى الصَّوىاًب.  كىانىٍت يف ًذم اٍلقىٍعدى

« ( ٍربىعى عيمىرو كيلَّهينَّ يف ًذم اٍلقىٍعدىةً اٍعتىمىرى أى : ) »كىيف " الصًَّحيحىٍُتً " عىٍن أنس أىفَّ النَّيًبَّ 
يًٍبيىًة.  . فىذىكىرى ًمنػٍهىا عيٍمرىةى اٟتٍيدى

ا يًف " الصًَّحيحىٍُتً " عىٍن جابر كىعىٍنوي ًفيًهمىا: )كىانيوا أىٍلفنا  كىكىافى مىعىوي أىٍلفه كىٜتىٍسيًمائىةو، ىىكىذى
ًائىةو ". قىاؿى قتادة: قػيٍلتي كىأىٍربػىعىًمائىة( ، كىًفيًهمىا: عىٍن عىٍبًد ال ٙتى : " كينَّا أىٍلفنا كىثىبلى لًَّو ٍبًن أىِّب أىٍكّفى

 : : ٜتىٍسى عىٍشرىةى ًمائىةو. قىاؿى ًلسىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًّْب: كىٍم كىافى الًَّذينى شىًهديكا بػىيػٍعىةى الرٍّْضوىاًف؟ قىاؿى
: كى  : فىًإفَّ جىاًبرى ٍبنى عىٍبًد اللًَّو قىاؿى : يػىٍرٛتىيوي اللَّوي، أىٍكىىمى، ىيوى قػيٍلتي انيوا أىٍربىعى عىٍشرىةى ًمائىةو. قىاؿى

ًف، كىصىحَّ عىٍنوي أىنػَّهيٍم  : كىقىٍد صىحَّ عىٍن جابر اٍلقىٍوالى حىدَّثىًٍت أىنػَّهيٍم كىانيوا ٜتىٍسى عىٍشرىةى ًمائىةو. قػيٍلتي
نىةن، اٍلبى  يًٍبيىًة سىٍبًعُتى بىدى ـى اٟتٍيدى : أىٍلفنا كىأىٍربػىعىًمائىةو ٨تىىريكا عىا بػٍعىةو، فىًقيلى لىوي: كىٍم كيٍنتيٍم؟ قىاؿى نىةي عىٍن سى دى

ا أىٍميىلي، كىىيوى قػىٍوؿي اٍلبػىرىاًء ٍبًن عى  اًزبو ًٓتىٍيًلنىا كىرىٍجًلنىا. يػىٍعًٍت فىارًسىهيٍم كىرىاًجلىهيٍم، كىاٍلقىٍلبي ًإذلى ىىذى
الرّْكىايػىتػىٍُتً، كىقػىٍوؿي ا١تسيب بن حزف: قىاؿى شعبة:  اأٍلىٍكوىًع يف أىصىحّْ كىمىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو كىسىلىمىةى ٍبًن 

ٖتىٍتى الشَّجىرىًة أىٍلفنا  كينَّا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو »عىٍن قتادة، عىٍن سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًّْب، عىٍن أىبًيًو: 
 « .كىأىٍربػىعىًمائىةو 
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: كىا نىةي كىغىًلطى غىلىطنا بػىيػّْننا مىٍن قىاؿى بػٍعىًمائىةو، كىعيٍذريهي أىنػَّهيٍم ٨تىىريكا يػىٍومىًئذو سىٍبًعُتى بىدىنىةن، كىاٍلبىدى نيوا سى
ا اٍلقىاًئلي؛ فىًإنَّوي قىدٍ  ا الى يىديؿُّ عىلىى مىا قىالىوي ىىذى بػٍعىةو كىعىٍن عىشىرىةو، كىىىذى  قىٍد جىاءى ًإٍجزىاؤيىىا عىٍن سى

نىةى كىانىتٍ  يًعًهٍم لىكىانيوا  صىرَّحى بًأىفَّ اٍلبىدى بػٍعىةو، فػىلىٍو كىانىًت السَّبػٍعيوفى عىٍن ٚتًى يف ىىًذًه اٍلعيٍمرىًة عىٍن سى
، كىقىٍد قىاؿى يف ٘تىىاـً اٟتٍىًديًث بًعىٍيًنًو: ًإنػَّهيٍم )كىانيوا أىٍلفنا كىأىٍربػىعىًما  ئىةو(.أىٍربػىعىًمائىةو كىًتٍسًعُتى رىجيبلن

 
.ا٢ٍتى  فىٍصله يف تػىٍقًليديهي  ننا لىوي اٍبنى خيزىاعىةى ًإذلى قػيرىٍيشو  ٍدمى ًبًذم اٟتٍيلىيػٍفىًة كىبػىٍعثيوي عىيػٍ

ـى بًاٍلعيٍمرىًة، كىبػىعىثى بػىٍُتى  فػىلىٌما كىانيوا ًبًذم اٟتٍيلىيػٍفىًة قػىلَّدى رىسيوؿي اللًَّو » ا٢ٍتىٍدمى كىأىٍشعىرىهي، كىأىٍحرى
ننا لىوي ًمٍن خيزىاعىةى ٮتيٍربيهي  ٍيًو عىيػٍ : ًإشلّْ  يىدى ، حىىتَّ ًإذىا كىافى قىرًيبنا ًمٍن عيٍسفىافى أىتىاهي عىيػٍنيوي فػىقىاؿى عىٍن قػيرىٍيشو

، كىٚتىىعيوا لىكى ٚتييوعنا، كىىيٍم ميقىاتًليوؾى كىصىادُّكؾى  تػىرىٍكتي كعب بن لؤم قىٍد ٚتىىعيوا لىكى اأٍلىحىابًيشى
، كىاٍستىشىارى النَّيبُّ  ًء   عىًن اٍلبػىٍيًت كىمىانًعيوؾى ًيلى ًإذلى ذىرىارًمّْ ىىؤيالى : أىتػىرىٍكفى أىٍف ٪تى أىٍصحىابىوي كىقىاؿى

يئيوا تىكيٍن عينػيقنا قىطى  عىهىا الًَّذينى أىعىانيوىيٍم فػىنيًصيبػىهيٍم، فىًإٍف قػىعىديكا قػىعىديكا مىٍوتيورًينى ٤تىٍريكًبُتى، كىًإٍف ٬تًى
، فى  َـّ اٍلبػىٍيتى مىٍن صىدَّنىا عىٍنوي قىاتػىٍلنىاهي؟ فػىقىاؿى أبو بكر: اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، ًإ٪تَّىا اللَّوي، أىـٍ تػىرىٍكفى أىٍف نػىؤي

نػىنىا كىبػىٍُتى اٍلبػىٍيًت قىاتػىٍلنىاهي. فػىقىاؿى  ٍئ لًًقتىاًؿ أىحىدو، كىلىًكٍن مىٍن حىاؿى بػىيػٍ نىا ميٍعتىًمرًينى، كىدلىى ٧تًى النَّيًبُّ  ًجئػٍ
 وا حىىتَّ ًإذىا كىانيوا بًبػىٍعًض الطَّرًيًق قىاؿى النَّيبُّ : )فػىريكحيوا ًإذنا( فػىرىاحي ًإفَّ خىاًلدى ٍبنى اٍلوىلًيًد " :

فىخيذيكا ذىاتى اٍليىًمًُت "، فػىوىاللًَّو مىا شىعىرى ًًٍّٔم خالد حىىتَّ ًإذىا ىيٍم  بًاٍلغىًميًم يف خىٍيلو لًقيرىٍيشو طىًليعىةن 
، كىسىارى النَّيًبُّ  بًقىتػىرىًة اٞتٍىٍيًش فىاٍنطىلىقى  حىىتَّ ًإذىا كىافى بًالثًَّنيًّْة الَّيًت يػىٍهًبطي  يػىرٍكيضي نىًذيرنا لًقيرىٍيشو

ىًت اٍلقىٍصوىاءي  : حىٍل حىٍل. فىأىٟتىٍَّت، فػىقىاليوا: خىؤلى عىلىٍيًهٍم ًمنػٍهىا بػىرىكىٍت بًًو رىاًحلىتيوي، فػىقىاؿى النَّاسي
ىًت اٍلقىٍصوىاءي. فػىقىاؿى ا ، كىلىًكٍن حىبىسىهىا لنَّيًبُّ خىؤلى ىًت اٍلقىٍصوىاءي كىمىا ذىاؾى ٢تىىا ًٓتيليقو : )مىا خىؤلى

 حىاًبسي اٍلًفيًل( . مثيَّ قىاؿى )كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه الى يىٍسأىليوشل خيطَّةن يػيعىظّْميوفى ًفيهىا حيريمىاًت اللَّو ًإالَّ 
يًٍبيىًة عىلىى ٙتىىدو قىًليًل اٍلمىاءي أىٍعطىٍيتػيهيٍم ًإيَّاىىا( ، مثيَّ زىجىرى  ىىا فػىوىثػىبىٍت بًًو، فػىعىدىؿى حىىتَّ نػىزىؿى بًأىٍقصىى اٟتٍيدى

،  ًإ٪تَّىا يػىتىبػىرَّضيوي النَّاسي تػىبػىرُّضنا، فػىلىٍم يػيٍلًبٍثوي النَّاسي أىٍف نػىزىحيوهي، فىشىكىٍوا ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  اٍلعىطىشى
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يشي ٢تىيٍم بًالرّْمّْ حىىتَّ   فىانٍػتػىزىعى سىٍهمنا ًمنٍ  : فػىوىاللًَّو مىا زىاؿى ٬تًى ًكنىانىًتًو مثيَّ أىمىرىىيٍم أىٍف ٬تىٍعىليوهي ًفيًو. قىاؿى
 صىدىريكا عىٍنوي.

أىٍف يػىبػٍعىثى إًلىٍيًهٍم رىجيبلن ًمٍن أىٍصحىابًًو،  كىفىزًعىٍت قػيرىٍيشه لًنػيزيكلًًو عىلىٍيًهٍم، فىأىحىبَّ رىسيوؿي اللًَّو 
: يىا رىسيوؿى اللًَّو، لىٍيسى رل ٔتىكَّةى أىحىده ًمٍن بىًٍت  كىٍعبو   فىدىعىا عيمىرى ٍبنى ا٠تٍىطَّاًب لًيىبػٍعىثىوي ًإلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى
. ، فىأىٍرًسٍل عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى فىًإفَّ عىًشَتىتىوي ًّٔىا، كىًإنَّوي ميبػىلّْغه مىا أىرىٍدتى فىدىعىا  يػىٍغضىبي رل ًإٍف أيكًذيتي

، كىًإ٪تَّىا  رىسيوؿي اللًَّو  : أىٍخربٍىيٍم أىنَّا دلٍى نىٍأًت لًًقتىاؿو عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى فىأىٍرسىلىوي ًإذلى قػيرىٍيشو كىقىاؿى
، كىأىمىرىهي أىٍف يىٍأيتى رًجىاالن ٔتىكَّةى ميٍؤًمًنُتى كىًنسىا ـً نىا عيمَّارنا، كىاٍدعيهيٍم ًإذلى اإٍلًٍسبلى ءن ميٍؤًمنىاتو فػىيىٍدخيلى ًجئػٍ

ٍستىٍخفىى ًفيهىا عىلىٍيًهٍم، كىيػيبىشّْرىىيٍم بًاٍلفىٍتًح، كىٮتيٍربىىيٍم أىفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ ميٍظًهره ًدينىوي ٔتىكَّةى، حىىتَّ الى يي 
ٯتىاًف، فىاٍنطىلىقى عثماف فىمىرَّ عىلىى قػيرىٍيشو بًبػىٍلدىحى فػىقىاليوا: أىٍينى تيرً  :بًاإٍلً بػىعىثىًٍت رىسيوؿي اللًَّو  يدي؟ فػىقىاؿى

  كىًإ٪تَّىا ًجئػٍنىا عيمَّارنا. فػى ، ، كىأيٍخربيكيٍم أىنَّا دًلى نىٍأًت لًًقتىاؿو ـً قىاليوا: قىٍد أىٍدعيوكيٍم ًإذلى اللًَّو كىًإذلى اإٍلًٍسبلى
ـى ًإلىٍيًو أىبىافي ٍبني  ، كىقىا ، فىانٍػفيٍذ ٟتًىاجىًتكى ٍعنىا مىا تػىقيوؿي سىًعيًد ٍبًن اٍلعىاًص فػىرىحَّبى بًًو كىأىٍسرىجى  ٝتًى

فػىرىسىوي، فىحىمىلى عثماف عىلىى اٍلفىرىًس، كىأىجىارىهي، كىأىٍردىفىوي أىبىافه حىىتَّ جىاءى مىكَّةى، كىقىاؿى اٍلميٍسًلميوفى 
لىنىا ًإذلى اٍلبػىٍيًت كىطىاؼى بًًو. فػىقى  : )مىا اؿى رىسيوؿي اللًَّو قػىٍبلى أىٍف يػىٍرًجعى عثماف: خىلى ى عثماف قػىبػٍ

؟ قىاؿى "  ٍنػىعيوي يىا رىسيوؿى اللًَّو كىقىٍد خىلى ى أىظينُّوي طىاؼى بًاٍلبػىٍيًت كى٨تىٍني ٤تىٍصيوريكفى ". فػىقىاليوا: كىمىا ٯتى
ٍعبىًة حىىتى نىطيوؼى مىعىوي(   «ذىاؾى ظىٍتّْ بًًو أىالَّ يىطيوؼى بًاٍلكى

ميٍشرًًكُتى يًف أىٍمًر الصٍُّلًح، فػىرىمىى رىجيله ًمٍن أىحىًد اٍلفىرًيقىٍُتً رىجيبلن ًمنى كىاٍختػىلىطى اٍلميٍسًلميوفى بًالٍ »
٫تيىا، كىاٍرتػى  هىنى كيلُّ اٍلفىرًيًق اٍْلخىًر، كىكىانىٍت مىٍعرىكىةن، كىتػىرىامىٍوا بًالنٍَّبًل كىاٟتًٍجىارىًة، كىصىاحى اٍلفىرًيقىاًف ًكبلى

أىفَّ عثماف قىٍد قيًتلى، فىدىعىا ًإذلى اٍلبػىيػٍعىًة، فػىثىارى  ٍن ًفيًهٍم، كىبػىلىغى رىسيوؿى اللًَّو كىاًحدو ًمنى اٍلفىرًيقىٍُتً ٔتى 
كىىيوى ٖتىٍتى الشَّجىرىًة فػىبىايػىعيوهي عىلىى أىالَّ يىًفرُّكا، فىأىخىذى رىسيوؿي اللًَّو  اٍلميٍسًلميوفى ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو 

  ىى( :  ًذًه عىٍن عثماف(.بًيىًد نػىٍفًسًو كىقىاؿى

كىلىمَّا ٘تىًَّت اٍلبػىيػٍعىةي رىجىعى عثماف فػىقىاؿى لىوي اٍلميٍسًلميوفى: اٍشتػىفىٍيتى يىا أبا عبد ا ًمنى الطَّوىاًؼ 
: )بًٍئسى مىا ظىنػىٍنتيٍم ِّب، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو مىكىٍثتي ًّٔىا سىنىةن، كىرىسيوؿي اللَّوً    بًاٍلبػىٍيًت؟ فػىقىاؿى
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يًٍبيىًة مىا طيٍفتي ًّٔىا حىىتَّ يىطيوؼى ًّٔىا رىسيوؿي اللًَّو  ، كىلىقىٍد دىعىٍتًٍت قػيرىٍيشه ًإذلى الطَّوىاًؼ ميًقيمه بًاٟتٍيدى
( . فػىقىاؿى اٍلميٍسًلميوفى: رىسيوؿي اللًَّو  نػىنىا ظىنِّا، )كىكىا  بًاٍلبػىٍيًت فىأىبػىٍيتي فى كىافى أىٍعلىمىنىا بًاللًَّو كىأىٍحسى

ا بًيىًد رىسيوًؿ اللًَّو  لًٍلبػىيػٍعىًة ٖتىٍتى الشَّجىرىًة، فػىبىايػىعىوي اٍلميٍسًلميوفى كيلُّهيٍم ًإالَّ اٞتد بن  عمر آًخذن
 قيس( .

ا بًغيٍصًنهىا يػىٍرفػىعيوي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  أىكَّؿى مىٍن بىايػىعىوي أبو  ، كىكىافى )كىكىافى مىٍعًقلي ٍبني يىسىارو آًخذن
ثى مىرَّاتو يف أىكًَّؿ النَّاًس كىأىٍكسىًطًهٍم كىآًخرًًىٍم.سناف   األسدم(  كىبىايػىعىوي سىلىمىةي ٍبني اأٍلىٍكوىًع ثىبلى

نىمىا ىيٍم كىذىًلكى ًإٍذ جىاءى بديل بن كرقاء ا٠تزاعي يف نػىفىرو ًمٍن خيزىاعىةى، كىكىانيوا عىٍيبىةى نيٍصًح  فػىبػىيػٍ
ادى ًمٍن أىٍىًل هًتى  رىسيوًؿ اللًَّو  : ًإشلّْ تػىرىٍكتي كعب بن لؤم كعامر بن لؤم نػىزىليوا أىٍعدى امىةى، فػىقىاؿى

يًٍبيىًة مىعىهيمي اٍلعيوذي اٍلمىطىاًفيلي:، كىىيٍم ميقىاتًليوؾى كىصىادُّكؾى عىًن اٍلبػىٍيًت. قىاؿى رىسيوؿي اللَّ  ًو ًميىاًه اٟتٍيدى
 ًٍئ لًًقتىاًؿ أىحىدو كىلىًكٍن ج تػٍهيمي اٟتٍىٍربي كىأىضىرٍَّت : )ًإنَّا دلٍى ٧تًى نىا ميٍعتىًمرًينى، كىًإفَّ قػيرىٍيشنا قىٍد نػىهىكى ئػٍ

 ًًٍّٔم، فىًإٍف شىاءيكا مىادىٍدتػيهيٍم كىٮتيىلُّوا بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى النَّاًس، كىًإٍف شىاءيكا أىٍف يىٍدخيليوا ًفيمىا دىخىلى ًفيوً 
يقىاتًلىنػَّهيٍم عىلىى  النَّاسي فػىعىليوا كىًإالَّ فػىقىٍد ٚتىُّوا، كىًإفٍ  ىيٍم أىبػىٍوا ًإالَّ اٍلًقتىاؿى فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ألى

ا حىىتَّ تػىنػٍفىرًدى سىالًفىيًت أىٍك لىيػيٍنًفذىفَّ اللَّوي أىٍمرىه(  أىٍمرًم ىىذى
: ًإشلّْ  . فىاٍنطىلىقى حىىتَّ أىتىى قػيرىٍيشنا فػىقىاؿى قىٍد ًجٍئتيكيٍم ًمٍن ًعٍنًد ىىذىا قىاؿى بديل: سىأيبًٍلغيهيٍم مىا تػىقيوؿي

، فىًإٍف ًشٍئتيٍم عىرىٍضتيوي عىلىٍيكيٍم. فػىقىاؿى سيفىهىاؤيىيٍم: الى حىاجىةى لىنىا ٍعتيوي يػىقيوؿي قػىٍوالن أىٍف  الرَّجيًل، كىقىٍد ٝتًى
ٍعتىوي. قىاؿى  ثػىنىا عىٍنوي ًبشىٍيءو. كىقىاؿى ذىكيك الرٍَّأًم ًمنػٍهيٍم: ىىاًت مىا ٝتًى ا. ٖتيىدّْ ا كىكىذى ٍعتيوي يػىقيوؿي كىذى : ٝتًى

ثػىهيٍم ٔتىا قىاؿى النَّيًبُّ  ا قىٍد عىرىضى عىلىٍيكيٍم خيطَّةى فىحىدَّ . فػىقىاؿى عركة بن مسعود الثقفي: ًإفَّ ىىذى
٨تىٍونا ًمٍن قػىٍولًًو  يبُّ ريٍشدو فىاقٍػبػىليوىىا كىدىعيوشل آتًًو. فػىقىاليوا: اٍئًتًو. فىأىتىاهي فىجىعىلى ييكىلّْميوي، فػىقىاؿى لىوي النَّ 

ٍعتى بًأىحىدو  ، ىىٍل ٝتًى : أىٍم ٤تيىمَّده، أىرىأىٍيتى لىًو اٍستىٍأصىٍلتى قػىٍومىكى لبديل، فػىقىاؿى لىوي عركة ًعٍندى ذىًلكى
ىرىل كيجيوىنا كى  ؟ كىًإٍف تىكيًن اأٍليٍخرىل فػىوىاللًَّو ًإشلّْ ألى أىرىل أىٍكشىابنا ًمنى ًمنى اٍلعىرىًب اٍجتىاحى أىٍىلىوي قػىبػٍلىكى

ًت، أى٨تىٍني نىًفرُّ عىٍنوي  . فػىقىاؿى لىوي أبو بكر: اٍمصيٍ  بىٍظرى البلَّ ًليقنا أىٍف يىًفرُّكا كىيىدىعيوؾى النَّاًس خى
: أىمىا كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍوالى يىده كىانىٍت لىكى  : مىٍن ذىا؟ قىاليوا: أبو بكر. قىاؿى كىنىدىعيوي؟! قىاؿى
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. كىجىعىلى ييكىلّْمي النَّيًبَّ عً  ىجىٍبتيكى كىلَّمىوي أىخىذى بًًلٍحيىًتًو، كىاٍلميًغَتىةي ٍبني  كىكيلَّمىا ٍنًدم دلٍى أىٍجزًؾى ًّٔىا ألى
، فىكيلَّمىا أىٍىوىل عركة ًإذلى ًٟتٍيىًة النَّ  شيٍعبىةى ًعٍندى رىٍأًس النَّيبّْ   يبّْ كىمىعىوي السٍَّيفي كىعىلىٍيًو اٍلًمٍغفىري

: أىخٍّْر يىدىؾى عىٍن ًٟتٍيىًة رىسيوًؿ اللًَّو  هي بًنػىٍعًل السٍَّيًف كىقىاؿى : ضىرىبى يىدى . فػىرىفىعى عركة رىٍأسىوي كىقىاؿى
؟ كىكىافى ا١تغَتة  ، أىكىلىٍستي أىٍسعىى يف غىٍدرىًتكى : أىٍم غيدىري مىٍن ذىا؟ قىاليوا: اٍلميًغَتىةي ٍبني شيٍعبىةى. فػىقىاؿى

: )أىمَّا قػىٍومنا يف اٞتٍىاًىًليًَّة فػىقىتػىلىهيٍم كىأىخىذى أىٍموىا٢تىيٍم مثيَّ جىاءى فىأىٍسلىمى، فػىقىاؿى النَّيبُّ  صىًحبى 
ـي فىأىقٍػبىلي، كىأىمَّا اٍلمىاؿي فػىلىٍستي ًمٍنوي يًف شىٍيء(.  ٍسبلى  اإٍلً

نػىٍيًو، فػىوىاللًَّو مىا تػىنىخَّمى النَّيبُّ بًعى  مثيَّ ًإفَّ عركة جىعىلى يػىٍرميقي أىٍصحىابى رىسيوًؿ اللًَّو  ٩تيىامىةن  يػٍ
ا ًإالَّ كىقػىعىٍت يًف كىفّْ رىجيلو ًمنػٍهيٍم، فىدىلىكى ًّٔىا ًجٍلدىهي كىكىٍجهىوي، كىًإذىا أىمىرىىيمي ابٍػتىدىريكا أىٍمرىهي، كىًإذى 

دُّكفى ًإلىٍيًو النَّظىرى تػىوىضَّأى كىاديكا يػىٍقتىًتليوفى عىلىى كىضيوئًًو، كىًإذىا تىكىلَّمى خى  فىضيوا أىٍصوىاتػىهيٍم ًعٍندىهي، كىمىا ٭تًي
: أىٍم قػىٍوـي، كىاللًَّو لىقىٍد كىفىٍدتي عىلىى اٍلميليوًؾ عىلىى   ابًًو فػىقىاؿى تػىٍعًظيمنا لىوي، فػىرىجىعى عركة ًإذلى أىٍصحى

ا يػيعىظّْ  ، كىاللًَّو مىا رىأىٍيتي مىًلكن ميوي أىٍصحىابيوي مىا يػيعىظّْمي أىٍصحىابي ٤تيىمَّدو ًكٍسرىل كقيصر كىالنَّجىاًشيّْ
ا، كىاللًَّو ًإٍف تػىنىخَّمى ٩تيىامىةن ًإالَّ كىقػىعىٍت يف كىفّْ رىجيلو ًمنػٍهيٍم، فىدىلىكى ًّٔىا كىٍجهىوي كىًجٍلدىهي، كىًإذىا  ٤تيىمَّدن

فى عىلىى كيضيوئًًو، كىًإذىا تىكىلَّمى خىفىضيوا أىٍصوىاتػىهيٍم أىمىرىىيمي ابٍػتىدىريكا أىٍمرىهي، كىًإذىا تػىوىضَّأى كىاديكا يػىٍقتىًتليو 
دُّكفى إًلىٍيًو النَّظىرى تػىٍعًظيمنا لىوي، كىقىٍد عىرىضى عىلىٍيكيٍم خيطَّةى ريٍشدو فىاقٍػبػىليوىىا، فػىقىاؿى  رىجيله  ًعٍندىهي، كىمىا ٭تًي

كىأىٍصحىابًًو، قىاؿى رىسيوؿي  مَّا أىٍشرىؼى عىلىى النَّيبّْ ًمٍن بىًٍت ًكنىانىةى: دىعيوشل آتًًو. فػىقىاليوا: اٍئًتًو. فػىلى 
فه، كىىيوى ًمٍن قػىٍوـو يػيعىظّْميوفى اٍلبيٍدفى، فىابٍػعىثيوىىا لىوي. فػىبػىعىثيوىىا لىوي، كىاٍستػىٍقبػىلىوي اٍلقىٍوـي اللًَّو  ا فيبلى  : )ىىذى

: سيٍبحىافى اللًَّو، ًء أىٍف ييصىدُّكا عىًن اٍلبػىٍيًت( فػىرىجىعى ًإذلى  يػيلىبُّوفى، فػىلىمَّا رىأىل ذىًلكى قىاؿى مىا يػىٍنبىًغي ٢ًتىؤيالى
ـى مكرز  : رىأىٍيتي اٍلبيٍدفى قىٍد قػيلّْدىٍت كىأيٍشًعرىٍت كىمىا أىرىل أىٍف ييصىدُّكا عىًن اٍلبػىٍيًت. فػىقىا ابًًو فػىقىاؿى أىٍصحى

: دىعيوشل آتًًو. فػىقىاليوا: اٍئًتًو. فػىلىمَّ  ا مكرز ا أىٍشرىؼى عىلىٍيًهٍم قىاؿى النَّيبُّ بن حف  فػىقىاؿى : )ىىذى
( . فىجىعىلى ييكىلّْمي رىسيوؿى اللًَّو  نىا ىيوى ييكىلّْميوي ًإٍذ جىاءى سيهىٍيلي بن حف ، كىىيوى رىجيله فىاًجره ، فػىبػىيػٍ

: ىى ٍبني عىٍمروك، فػىقىاؿى النَّيبُّ  نىكيٍم  : )قىٍد سيهّْلى لىكيٍم ًمٍن أىٍمرًكيٍم( فػىقىاؿى نػىنىا كىبػىيػٍ اًت اٍكتيٍب بػىيػٍ
: " اٍكتيٍب ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم ". فػىقىاؿى  سهيل: أىمَّا الرٍَّٛتىني  ًكتىابنا. فىدىعىا اٍلكىاًتبى فػىقىاؿى
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. فػى  ، كىلىًكًن اٍكتيٍب: بًاٝتًٍكى اللَّهيمَّ كىمىا كيٍنتى تىٍكتيبي قىاؿى اٍلميٍسًلميوفى: فػىوىاللًَّو مىا نىٍدرًم مىا ىيوى
: )اٍكتيٍب: بًاٝتًٍكى اللَّهيمَّ ". مثيَّ كىاللًَّو الى نىٍكتيبػيهىا ًإالَّ ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم. فػىقىاؿى النَّيبُّ 

ا مىا قىاضىى عىلىٍيًو ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللًَّو( . فػىقىاؿى سهيل: فػىوىاللًَّو لىوٍ  : اٍكتيٍب: ىىذى كينَّا نػىٍعلىمي أىنَّكى   قىاؿى
، كىلىًكًن اٍكتيٍب: ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو. فػىقىاؿى  ٍدنىاؾى عىًن اٍلبػىٍيًت كىالى قىاتػىٍلنىاؾى رىسيوؿي اللًَّو مىا صىدى

بٍػتيميوشل، اٍكتيٍب: ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللَّو( . فػى النَّيًبُّ  : قىاؿى النَّيًبُّ : )ًإشلّْ رىسيوؿي اللًَّو، كىًإٍف كىذَّ
نػىنىا كىبػىٍُتى اٍلبػىٍيًت فػىنىطيوؼى بًًو. فػىقىاؿى سهيل كىاللًَّو الى تػىتىحىدَّثي اٍلعىرىبي أىنَّا أيخً  ٍذنىا عىلىى أىٍف ٗتيىلُّوا بػىيػٍ
، فػىقىاؿى سهيل: عىلىى أىٍف الى يىٍأتًيىكى مً  نَّا رىجيله ضىٍغطىةن، كىلىًكٍن ذىًلكى ًمنى اٍلعىاـً اٍلميٍقًبًل. فىكىتىبى

نىا. فػىقىاؿى اٍلميٍسًلميوفى: سيٍبحىافى اللًَّو، كىٍيفى يػيرىدُّ ًإذلى  كىًإٍف كىافى عىلىى ًديًنكى ًإالَّ رىدىٍدتىوي ًإلىيػٍ
ٍيًل ٍبًن عىٍمروك يػىٍرسيفي  نىا ىيٍم كىذىًلكى ًإٍذ جىاءى أىبيو جىٍندىًؿ ٍبني سيهى  اٍلميٍشرًًكُتى كىقىٍد جىاءى ميٍسًلمنا؟! بػىيػٍ
يف قػيييوًدًه، قىٍد خىرىجى ًمٍن أىٍسفىًل مىكَّةى حىىتَّ رىمىى بًنػىٍفًسًو بػىٍُتى ظيهيوًر اٍلميٍسًلًمُتى، فػىقىاؿى سهيل: 

ا يىا ٤تيىمَّدي أىكَّؿي مىا أيقىاًضيكى عىلىٍيًو أىٍف تػىريدَّهي ًإرلىَّ. فػىقىاؿى النَّيبُّ  : ًإنَّا دلٍى نػىٍقًض اٍلًكتىابى بػىٍعدي. ىىذى
ا. فػىقىاؿى النَّيبُّ فػى  : فػىوىاللًَّو ًإذنا الى أيصىاًٟتيكى عىلىى شىٍيءو أىبىدن : مىا أىنىا ٔتيًجيزًًه قىاؿى : فىأىًجٍزهي رل. قىاؿى

 : ٍزنىاهي، فػىقىاؿى أىبيو جىٍندىؿو . قىاؿى مكرز: بػىلىى قىٍد أىجى : مىا أىنىا بًفىاًعلو : بػىلىى فىافٍػعىٍل. قىاؿى . قىاؿى لىكى
؟! كىكىافى قىٍد يىا مىعٍ  شىرى اٍلميٍسًلًمُتى، أيرىدُّ ًإذلى اٍلميٍشرًًكُتى كىقىٍد ًجٍئتي ميٍسًلمنا، أىالى تػىرىٍكفى مىا لىًقيتي

ا. ابنا شىًديدن  عيذّْبى يف اللًَّو عىذى

 تي النَّيبَّ قىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب: كىاللًَّو مىا شىكىٍكتي ميٍنذي أىٍسلىٍمتي ًإالَّ يػىٍومىًئذو، فىأىتػىيٍ 
: أىلىٍسنىا عىلىى اٟتٍىقّْ كىعىديكُّنىا عى  : بػىلىى. قػيٍلتي : يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىلىٍستى نىيًبَّ اللًَّو حىقِّا؟ قىاؿى لىى فػىقيٍلتي

نًيَّةى يف ًديًننىا ًإذنا كىنػىٍرًجعي كىلىمَّا ٭تىٍكي  ـى نػيٍعًطي الدَّ : عىبلى : بػىلىى. فػىقيٍلتي نػىنىا اٍلبىاًطًل؟ قىاؿى ًم اللَّوي بػىيػٍ
: أىكىلىٍستى كيٍنتى  : )ًإشلّْ رىسيوؿي اللًَّو كىىيوى نىاًصرًم كىلىٍستي أىٍعًصيًو( . قػيٍلتي ائًنىا؟ فػىقىاؿى كىبػىٍُتى أىٍعدى

ـى؟  : بػىلىى، أىفىأىٍخبػىٍرتيكى أىنَّكى تىٍأتًيًو اٍلعىا ثػينىا أىنَّا سىنىٍأيت اٍلبػىٍيتى كىنىطيوؼي بًًو؟ قىاؿى : ٖتيىدّْ . قىاؿى : الى قػيٍلتي
، كىرىدَّ عىلىيَّ فىًإنَّكى آتًيًو كىميطَّوّْؼه بًًو. قىاؿى فىأىتػىٍيتي أبا بكر فػىقيٍلتي لىوي كىمىا قػيٍلتي لًرىسيوًؿ اللًَّو 
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ًو ًإنَّوي سىوىاءن، كىزىادى: فىاٍستىٍمًسٍك بًغىٍرزًًه حىىتَّ ٘تىيوتى فػىوىاللَّ  أبو بكر كىمىا رىدَّ عىلىيَّ رىسيوؿي اللًَّو 
. لىعىلىى . قىاؿى عمر: فػىعىًمٍلتي ًلذىًلكى أىٍعمىاالن  اٟتٍىقّْ

ـى فػىلىمَّا فيرًغى ًمٍن قىًضيًّْة اٍلًكتىاًب قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : )قيوميوا فىا٨ٍتىريكا مثيَّ اٍحًلقيوا( . فػىوىاللًَّو مىا قىا
ثى مى  ـى فىدىخىلى عىلىى أـ ًمنػٍهيٍم رىجيله كىاًحده حىىتَّ قىاؿى ذىًلكى ثىبلى ، فػىلىمَّا دلٍى يػىقيٍم ًمنػٍهيٍم أىحىده قىا رَّاتو

؟ اٍخريٍج مثيَّ  بُّ ذىًلكى سلمة، فىذىكىرى ٢تىىا مىا لىًقيى ًمنى النَّاًس، فػىقىالىٍت أـ سلمة: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىٖتًي
ا ًمنػٍهيٍم كىًلمىةن حىىتَّ تػىٍنحىرى بيٍدنىكى كى  ـى فىخىرىجى فػىلىٍم الى تيكىلٍّْم أىحىدن . فػىقىا تىٍدعيوى حىالًقىكى فػىيىٍحًلقىكى

: ٨تىىرى بيٍدنىوي كىدىعىا حىالًقىوي فىحىلىقىوي، فػىلىمَّا رىأىل النَّاسي ذىًلكى  ا ًمنػٍهيٍم حىىتَّ فػىعىلى ذىًلكى  ييكىلٍّْم أىحىدن
ضيهيٍم يػىٍقتيلي بػىٍعضنا غىمِّا، مثيَّ جىاءىهي ًنٍسوىةه قىاميوا فػىنىحىريكا، كىجىعىلى بػىٍعضيهيٍم ٭تىًٍلقي بػىٍعضنا حىىتَّ كىادى بػىعٍ 

، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ: }يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا جىاءىكيمي اٍلميٍؤًمنىاتي ميهىاًجرىاتو  ميٍؤًمنىاته
[ ]اٍلميٍمتىًحنىةي َُمتحنة: [ ، حىىتَّ بػىلىغى }بًًعصىًم اٍلكىوىاًفًر{ ]ا١تَُفىاٍمتىًحنيوىينَّ{ ]ا١تمتحنة: 

انػىتىا لىوي يف الشٍّْرًؾ، فػىتػىزىكَّجى ًإٍحدىا٫تيىا معاكية كىاأٍليٍخرىل َُ [ ، فىطىلَّقى عمر يػىٍومىًئذو اٍمرىأىتػىٍُتً كى
ا فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا ميًبيننا صىٍفوىافي ٍبني أيمىيَّةى، مثيَّ رىجىعى ًإذلى اٍلمىًدينىًة، كىيًف مىٍرًجًعًو أىنٍػزىؿى اللَّوي عىلىٍيًو: }ًإنَّ 

ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا تىأىخَّرى كىييًتمَّ نًٍعمىتىوي عىلىٍيكى كىيػىٍهًديىكى ًصرىاطنا ميٍستى  - ًقيمنا لًيػىٍغًفرى لىكى اللَّوي مىا تػىقىدَّ
أىكىفػىٍتحه ىيوى يىا [ فػىقىاؿى عمر: ّ - ُ[ ]اٍلفىٍتحي ّ - ُكىيػىٍنصيرىؾى اللَّوي نىٍصرنا عىزًيزنا{ ]الفتح:  -

ًنيئنا لىكى يىا رىسيوؿى اللًَّو، فىمىا لىنىا؟ فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ  : نػىعىٍم. فػىقىاؿى الصَّحىابىةي: ىى  رىسيوؿى اللًَّو؟ قىاؿى
 [.ْ]اٍلفىٍتحي: [ « ( ْكىجىلَّ: }ىيوى الًَّذم أىنٍػزىؿى السًَّكينىةى يف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنُتى{ ]الفتح: 

ميٍسًلمنا، فىأىٍرسىليوا يف طىلىًبًو  -رىجيله ًمٍن قػيرىٍيشو  -مَّا رىجىعى ًإذلى اٍلمىًدينىًة جىاءىهي أبو بصَت كىلى »
فػىعىوي ًإذلى الرَّجيلىٍُتً، فىخىرىجىا بًًو حىىتَّ بػىلىغىا ذىا اٟتٍي  لىيػٍفىًة، رىجيلىٍُتً، كىقىاليوا: اٍلعىٍهدى الًَّذم جىعىٍلتى لىنىا. فىدى

ىرىل سىيػٍفىكى ىىذىا فػىنػىزىلي  ًد الرَّجيلىٍُتً: كىاللًَّو ًإشلّْ ألى ٍرو ٢تىيٍم، فػىقىاؿى أبو بصَت أًلىحى وا يىٍأكيليوفى ًمٍن ٘تى
. فػىقىاؿى  : أىجىٍل كىاللًَّو ًإنَّوي ٞتىىيّْده، لىقىٍد جىرٍَّبتي بًًو مثيَّ جىرٍَّبتي ، فػىقىاؿى ا. فىاٍستػىلَّوي اٍْلخىري أبو جىيّْدن

نىوي ًمٍنوي، فىضىرىبىوي بًًو حىىتَّ بصَت: أىًرشل  بػىرىدى، كىفػىرَّ اٍْلخىري يػىٍعديك حىىتَّ بػىلىغى اٍلمىًدينىةى،   أىٍنظيٍر ًإلىٍيًو. فىأىٍمكى
ا ذيٍعرنا ". فػىلىمَّا انٍػتػىهىى ًإذلى  فىدىخىلى اٍلمىٍسًجدى، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ًحُتى رىآهي: " لىقىٍد رىأىل ىىذى
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: يىا نىيبَّ اللًَّو، قىٍد كىاللًَّو  النَّيًبّْ  . فىجىاءى أبو بصَت فػىقىاؿى : قيًتلى كىاللًَّو صىاًحيب، كىًإشلّْ لىمىٍقتيوؿه قىاؿى
، قىٍد رىدىٍدتىًٍت ًإلىٍيًهٍم فىأى٧ٍتىاشل اللَّوي ًمنػٍهيٍم. فػىقىاؿى النَّيبُّ  : " كىٍيلي أيمًّْو ًمٍسعىرى أىٍكّفى اللَّوي ًذمَّتىكى

عى ذىًلكى عىرىؼى أىنَّوي سىيػىريدُّهي ًإلىٍيًهٍم، فىخىرىجى حىىتَّ أىتىى ًسيفى حىرٍ  ، لىٍو كىافى لىوي أىحىده ". فػىلىمَّا ٝتًى بو
، فػىلىًحقى بأِّب بصَت، فىبلى ٮتىٍريجي ًمٍن قػيرىٍيشو رىجيله  اٍلبىٍحًر، كىيػىنػٍفىًلتي ًمنػٍهيٍم أىبيو جىٍندىًؿ ٍبني سيهىٍيلو

قى بأِّب بصَت، حىىتَّ اٍجتىمىعىٍت ًمنػٍهيٍم ًعصىابىةه، فػىوىاللًَّو الى يىٍسمىعيوفى بًًعَتو لًقيرىٍيشو قىٍد أىٍسلىمى إً  الَّ ٟتًى
  خىرىجىٍت ًإذلى الشَّاـً ًإالَّ اٍعتػىرىضيوا ٢تىىا فػىقىتػىليوىيٍم كىأىخىذيكا أىٍموىا٢تىيٍم، فىأىٍرسىلىٍت قػيرىٍيشه ًإذلى النَّيًبّْ 

وى كىالرًَّحمى لىمىا أىٍرسىلى ًإلىٍيًهٍم، فىمىٍن أىتىاهي ًمنػٍهيٍم فػىهيوى آًمنه، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ: }كىىيوى تػينىاًشديهي اللَّ 
: الًَّذم كىفَّ أىٍيًديػىهيٍم عىٍنكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم عىنػٍهيٍم بًبىٍطًن مىكَّةى ًمٍن بػىٍعًد أىٍف أىٍظفىرىكيٍم عىلىٍيًهٍم{ ]الفتح

يَّةى اٞتٍىاًىًليًَّة{ ]الفتح: [ ، حى ِْ يَّتػيهيٍم أىنػَّهيٍم دلىٍ ِْ[ ]اٍلفىٍتحي: ِٔىتَّ بػىلىغى }ٛتًى [ ، كىكىانىٍت ٛتًى
نػىهيٍم كىبػىٍُتى الٍ   « .بػىٍيتً ييًقرُّكا أىنَّوي نىيًبُّ اللًَّو، كىدلٍى ييًقرُّكا بًًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم، كىحىاليوا بػىيػٍ

: يف  يًٍبيىًة ًمٍن فىًمًو، فىجىاشىٍت ) »  " الصًَّحيًح ": أىفَّ النَّيبَّ قػيٍلتي تػىوىضَّأى كىمىجَّ يًف بًٍئًر اٟتٍيدى
 ، كىذىًلكى قىاؿى اٍلبػىرىاءي ٍبني عىاًزبو كىسىلىمىةي ٍبني اأٍلىٍكوىًع يف " الصًَّحيحىٍُتً ".« ( بًاٍلمىاء

« غىرىزى ًفيهىا سىٍهمنا ًمٍن ًكنىانىًتو»كىاٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٥تىٍرىمىةى، أىنَّوي )  كىقىاؿى عركة: عىٍن مىٍركىافى ٍبًن اٟتٍىكىمً 
 ( ، كىىيوى يف " الصًَّحيحىٍُتً " أىٍيضنا.

ٍلًو، كىمىٍضمىضى فىاهي، مثيَّ مىجَّ ًفيًو، كىأىمىرى أىٍف  كىيف مىغىازًم أِّب األسود عىٍن عركة: تػىوىضَّأى يف الدَّ
ٍئًر، كىنػىزىعى سىٍهمنا ًمٍن ًكنىانىًتًو كىأىٍلقىاهي يًف اٍلًبٍئًر، كىدىعىا اللَّوى تػىعىاذلى فػىفىارىٍت بًاٍلمىاًء، حىىتَّ ييصىبَّ يف اٍلبً 

ا أىٍشبىوي.  ًفيوفى بًأىٍيًديًهٍم ًمنػٍهىا كىىيٍم جيليوسه عىلىى ًشقّْهىا، فىجىمىعى بػىٍُتى اأٍلىٍمرىٍيًن، كىىىذى كىاي جىعىليوا يػىٍغًتى
 ٍعلىمي.أى 

 : يًٍبيىًة كىرىسيوؿي اللًَّو »كىيًف " صىًحيًح اٍلبيخىارًمّْ ": عىٍن جابر قىاؿى بػىٍُتى  عىًطشى النَّاسي يػىٍوـى اٟتٍيدى
: مىا لىكيٍم؟ قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو، مىا  ٍيًو رىٍكوىةه يػىتػىوىضَّأي ًمنػٍهىا، ًإٍذ جىهىشى النَّاسي ٨تىٍوىهي، فػىقىاؿى يىدى

، فػىوىضىعى يىدىهي يًف الرٍَّكوىًة فىجىعىلى اٍلمىاءي يػىفيو ًعٍندى  ، كىالى مىا نػىتػىوىضَّأي ًإالَّ مىا بػىٍُتى يىدىٍيكى ري نىا مىاءه نىٍشرىبي
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ًة ، كىىىًذًه غىيػٍري ًقصَّ « ًمٍن بػىٍُتً أىصىابًًعًو أىٍمثىاؿى اٍلعيييوًف، فىشىرًبيوا كىتػىوىضَّئيوا، كىكىانيوا ٜتىٍسى عىٍشرىةى ًمائىةو 
 اٍلًبٍئًر.

، فػىلىمَّا صىلَّى الٌنيبٌ  لىةن مىطىره ًذًه اٍلغىٍزكىًة أىصىابػىهيٍم لىيػٍ : )  كىيف ىى أىتىٍدريكفى مىاذىا »الصٍُّبحى قىاؿى
: " أىٍصبىحى ًمٍن ًعبىاًدم ميٍؤًمنه ِّب كىكى  لىةى؟ ". قىاليوا: اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي. قىاؿى ، قىاؿى رىبُّكيمي اللَّيػٍ اًفره
: ميًطٍرنىا بًفىٍضًل اللًَّو كىرىٍٛتىًتًو، فىذىًلكى ميٍؤًمنه ِّب كىاًفره بًاٍلكىوٍكىًب، كىأىمَّا مىٍن قىاؿى  : فىأىمَّا مىٍن قىاؿى

ا، فىذىًلكى كىاًفره ِّب ميٍؤًمنه بًاٍلكىوٍكىب ا كىكىذى  « ( .ميًطٍرنىا بًنػىٍوًء كىذى

 

 فصل في ما جرى عليو صلح الحديبية

رىل الصٍُّلحي بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍىًل مىكَّةى عىلىى كىٍضًع اٟتٍىٍرًب عىٍشرى ًسًنُتى، كىأىٍف يىٍأمىنى النَّاسي كىجى 
ـي اٍلميٍقًبلي قىًدمىهىا كىخىلٍَّوا ، حىىتَّ ًإذىا كىافى اٍلعىا ، كىأىٍف يػىٍرًجعى عىنػٍهيٍم عىامىوي ذىًلكى  بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو

نىوي كىبػى  ًح الرَّاًكًب كىالسُّييوؼي يف اٍلًقرىًب، كىأىفَّ بػىيػٍ ثنا، كىأىٍف الى يىٍدخيلىهىا ًإالَّ ًبًسبلى ـى ًّٔىا ثىبلى  ٍُتى مىكَّةى فىأىقىا
نػى  نىا، كىأىفَّ بػىيػٍ ابًنىا رىدىٍدتىوي عىلىيػٍ ، كىمىٍن أىتىاؾى ًمٍن أىٍصحى نىا مىٍن أىتىانىا ًمٍن أىٍصحىاًبكى دلٍى نػىريدُّهي عىلىٍيكى

ا؟ كى  ، فػىقىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو، نػيٍعًطيًهٍم ىىذى ؿى ؿى كىالى ًإٍغبلى بػىيػٍنىكى عىٍيبىةن مىٍكفيوفىةن، كىأىنَّوي الى ًإٍسبلى
 ( : هي اللَّوي، كىمىٍن أىتىانىا ًمنػٍهيٍم فػىرىدىٍدنىاهي ًإلىٍيًهٍم جىعىلى اللَّوي لىوي فػىرىجن »فػىقىاؿى ا مىٍن أىتىاىيٍم ًمنَّا فىأىبٍػعىدى
 « ( .كى٥تىٍرىجنا

يًٍبيىًة أىنٍػزىؿى اللَّوي  ًفٍديىةى اأٍلىذىل ًلمىٍن حىلىقى رىٍأسىوي بًالصّْيىاـً أىًك  -عىزَّ كىجىلَّ  -كىيف ًقصًَّة اٟتٍيدى
قىًة أىًك النُّسيًك يًف شىٍأًف كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى.  الصَّدى

ثنا، كىلًٍلميقىصّْرًينى مىرَّةن.لًٍلميحىلًّْقُتى بًا كىًفيهىا دىعىا رىسيوؿي اللًَّو  ٍغًفرىًة ثىبلى  ٍلمى
بػٍعىةو. نىةى عىٍن سىبػٍعىةو، كىاٍلبػىقىرىةى عىٍن سى  كىًفيهىا ٨تىىريكا اٍلبىدى
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يًف ٚتيٍلىًة ىىٍديًًو ٚتىىبلن كىافى ألِّب جهل كىافى يًف أىٍنًفًو بػيرىةه ًمٍن  كىًفيهىا أىٍىدىل رىسيوؿي اللًَّو 
 كىًفيهىا أيٍنزًلىٍت سيورىةي اٍلفىٍتًح، كىدىخىلىٍت خيزىاعىةي يف عىٍقًد رىسيوًؿ اللًَّو  ًو اٍلميٍشرًًكُتى.ًفضَّةو؛ لًيىًغيظى بً 

 كىعىٍهًدًه، كىدىخىلىٍت بػىنيو بىٍكرو يًف عىٍقًد قػيرىٍيشو كىعىٍهًدًىٍم، كىكىافى يف الشٍَّرًط أىفَّ مىٍن شىاءى أىٍف يىٍدخيلى 
 مىٍن شىاءى أىٍف يىٍدخيلى يف عىٍقًد قػيرىٍيشو دىخىلى.دىخىلى، كى  يف عىٍقًدًه 

، ًمنػٍهينَّ أـ كلثـو بنت عقبة بن أِّب معيط،  ًدينىًة جىاءىهي ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته كىلىمَّا رىجىعى ًإذلى اٍلمى
نػىهيٍم، فػىلىٍم يػي  فىجىاءى أىٍىليهىا يىٍسأىليونػىهىا رىسيوؿى اللًَّو  ٍرًجٍعهىا ًإلىٍيًهٍم، كىنػىهىاهي بًالشٍَّرًط الًَّذم كىافى بػىيػٍ

ا نىٍسخه لًلشٍَّرًط يف النّْسىاًء. كىًقيلى: ٗتىًٍصي ه لًلسُّنًَّة بًاٍلقيٍرآ ، فىًقيلى: ىىذى ًف، اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ عىٍن ذىًلكى
ادى اٍلميٍشرًكيوفى أىٍف يػيعىمّْميوهي كىىيوى عىزًيزه ًجدِّا. كىًقيلى: دلٍى يػىقىًع الشٍَّرطي ًإالَّ عىلىى الرّْجىاًؿ خىاصَّةن، كىأىرى 

."  يف الصّْنػٍفىٍُتً فىأىَبى اللَّوي ذىًلكى
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ـى رىسيوؿي اللًَّو   قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف زاد ا١تعاد: "قىاؿى ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى: كىلىمَّا قىًد
يًٍبيىًة مى  ، كىكىافى اٍلمىًدينىةى ًمنى اٟتٍيدى ٍيبػىرى لىةن أىٍك قىرًيبنا ًمنػٍهىا، مثيَّ خىرىجى غىازًينا ًإذلى خى كىثى ًّٔىا ًعٍشرًينى لىيػٍ

يًٍبيىًة. هي إًيَّاىىا كىىيوى بًاٟتٍيدى  اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ كىعىدى
ٍيبػىرى يف السَّنىًة السَّاًدسىًة، كىاٞتٍيٍمهيوري عىلىى أىنػَّ  هىا يًف السَّابًعىًة. كىقىطىعى أىبيو كىقىاؿى مالك: كىافى فػىٍتحي خى

ؼى مىٍبًٍتّّ عىلىى أىكًَّؿ التَّارًي ، كىلىعىلَّ ا٠تًٍبلى  بًأىنػَّهىا كىانىٍت يف السَّاًدسىًة ًببلى شىكٍّ
ٍزـو ًخ، ىىٍل ٤تيىمًَّد ٍبني حى

ًدينىةى أىٍك ًمنى اٍلميحىرَّـً  ًمًو اٍلمى يف أىكًَّؿ السَّنىًة؟ كىلًلنَّاًس يف ىىذىا  ىيوى شىٍهري رىبًيعو اأٍلىكًَّؿ شىٍهري مىٍقدى
 يػىرىل أىنَّوي ًمنٍ 

، كىأىبيو ٤تيىمًَّد ٍبني حىٍزـو
شىٍهًر  طىرًيقىاًف: فىاٞتٍيٍمهيوري عىلىى أىفَّ التَّارًيخى كىقىعى ًمنى اٍلميحىرَّـً
ـى، )كىكىافى أىكَّؿي مىٍن أىرَّخى بًا٢تًٍٍجرىًة  ـي رىبًيعو اأٍلىكًَّؿ ًحُتى قىًد مىا يػىٍعلىى ٍبني أيمىيَّةى بًاٍليىمىًن( كىمىا رىكىاهي اإٍلً
، كىًقيلى: عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب   سىنىةى ًستَّ عىٍشرىةو ًمنى ا٢تًٍٍجرىًة. أىٍٛتىدي بًًإٍسنىادو صىًحيحو

: حىدَّثىًٍت الزٍُّىرًمُّ عىٍن عركة، عىٍن مىٍركىافى ٍبًن اٟتٍىكىًم  كىاٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٥تىٍرىمىةى، كىقىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
: اٍنصىرىؼى رىسيوؿي اللًَّو  يعنا، قىاالى يًٍبيىًة، فػىنػىزىلىٍت عىلىٍيًو سيورىةي اٍلفىٍتًح  أىنػَّهيمىا حىدَّثىاهي ٚتًى ـى اٟتٍيدى عىا
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ٍيبػىرى }كىعىدىكي  مي اللَّوي مىغىازًلى كىًثَتىةن ًفيمىا بػىٍُتى مىكَّةى كىاٍلمىًدينىًة، فىأىٍعطىاهي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ ًفيهىا خى
ـى رىسيوؿي اللًَّو َِ[ ]اٍلفىٍتًح: َِتىٍأخيذيكنػىهىا فػىعىجَّلى لىكيٍم ىىًذًه{ ]الفتح:  ، فػىقىًد ٍيبػىرى  [ خى

ـى ًّٔىا ، فػىنػىزىؿى رىسيوؿي اللَّوً  اٍلمىًدينىةى يف ًذم اٟتًٍجًَّة، فىأىقىا
ٍيبػىرى يف اٍلميحىرَّـً   حىىتَّ سىارى ًإذلى خى

ٍيبػىرى كىغىطىفىافى  -بًالرًَّجيًع  فػىتىخىوَّؼى أىٍف ٘تىيدَّىيٍم غىطىفىافي، فػىبىاتى بًًو حىىتَّ أىٍصبىحى فػىغىدىا  -كىادو بػىٍُتى خى
 ًإلىٍيًهٍم. انٍػتػىهىى

ـى أىبيو ىيرىيٍػرىةى ًحينىًئذو اٍلمىًدينىةى فػىوىاّفى  ًدينىًة سباع بن عرفطة، كىقىًد  سباع بن كىاٍستىٍخلىفى عىلىى اٍلمى
: كهيع ، كىيًف الثَّانًيىًة: كىٍيله  ًة الصٍُّبًح، فىسىًمعىوي يػىٍقرىأي يًف الرٍَّكعىًة اأٍليكذلى عرفطة يًف صىبلى

ًف، ًإذىا اٍكتىاؿى اٍكتىاؿى بًاٍلوىايًف، كىًإذى  ، لىوي ًمٍكيىاالى فو ا كىاؿى  لًٍلميطىفًّْفُتى. فػىقىاؿى يًف نػىٍفًسًو: كىٍيله أًلىِّب فيبلى
ـى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو كى  تًًو أىتىى ًسبىاعنا فػىزىكَّدىهي حىىتَّ قىًد كىكىلَّمى  اؿى بًالنَّاًقً . فػىلىمَّا فػىرىغى ًمٍن صىبلى

 اٍلميٍسًلًمُتى، فىأىٍشرىكيوهي كىأىٍصحىابىوي يًف سيٍهمىاهًنًٍم.

، فػىقىاؿى رىجيله  كىقىاؿى سىلىمىةي ٍبني اأٍلىٍكوىًع: " خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو  ، فىًسٍرنىا لىٍيبلن ٍيبػىرى ًإذلى خى
؟ كىكىافى عامر رىجيبلن شىاًعرنا، فػىنػىزىؿى ٭تىٍديك  ًمنى اٍلقىٍوـً لعامر بن األكوع: أىالى تيٍسًمعينىا ًمٍن ىينػىيػٍهىاًتكى

:  بًاٍلقىٍوـً يػىقيوؿي

يٍػنىا قٍػنىا كى      اللَّهيمَّ لىٍوالى أىٍنتى مىا اٍىتىدى نىاكىالى تىصىدَّ  الى صىلَّيػٍ

اءن لىكى مىا اقٍػتػىفىيػٍنىا  نىا    فىاٍغًفٍر ًفدى قػىيػٍ ـى ًإٍف الى ا  كىثػىبًّْت اأٍلىٍقدى

نىا  نىا     كىأىٍنزًلىٍن سىًكينىةن عىلىيػٍ  ًإنَّا ًإذىا ًصيحى بًنىا أىتػىيػٍ

نىا  نىا     كبالصّْيىاًح عىوَّليوا عىلىيػٍ نىةن أىبػىيػٍ  كىًإٍف أىرىاديكا ًفتػٍ

: رىًٛتىوي اللَّوي : ) »سيوؿي اللًَّو فػىقىاؿى رى  ا السَّاًئقي؟ قىاليوا: عامر. فػىقىاؿى فػىقىاؿى رىجيله « ( مىٍن ىىذى
ٍيبػىرى فىحىاصىٍرنىاىيٍم حىىتَّ  نىا خى : فىأىتػىيػٍ : كىجىبىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو، لىٍوالى أىٍمتػىٍعتػىنىا بًًو؟ قىاؿى  ًمنى اٍلقىٍوـً

نىا ٥تىٍمىصىةه شىدً  يدىةه، مثيَّ ًإفَّ اللَّوى تػىعىاذلى فػىتىحى عىلىٍيًهٍم، فػىلىمَّا أىٍمسىٍوا أىٍكقىديكا ًنَتىاننا كىًثَتىةن، فػىقىاؿى أىصىابػىتػٍ
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: عىلىى أىمّْ : ) »رىسيوؿي اللًَّو  . قىاؿى مو ًذًه النَّْتىافي؟ عىلىى أىمّْ شىٍيءو تيوًقديكفى؟ قىاليوا: عىلىى ٟتٍى مىا ىى
؟ قىاليوا: عىلىى مو ًم ٛتييرو ًإٍنًسيّْةو. ٟتٍى  ٟتٍى

: أىٍىرًيقيوىىا كىاٍكًسريكىىا. فػىقىاؿى رىجيله: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىكىنػيٍهرًيقيهىا فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
؟ : أىٍك ذىاؾى  :فػىلىمَّا تىصىاؼَّ اٍلقىٍوـي، خىرىجى مىٍرحىبه ٮتىٍطيري ًبسىٍيًفًو كىىيوى يػىقيوؿي « ( كىنػىٍغًسليهىا؟ فػىقىاؿى

ٍيبػىري أىشلّْ مىٍرحىبي  ًح بىطىله ٣تيىرّْبي      قىٍد عىًلمىٍت خى  شىاًكي السّْبلى
 ًإذىا اٟتٍيريكبي أىقٍػبػىلىٍت تػىلىهَّبي 

:  فػىنػىزىؿى ًإلىٍيًو عامر كىىيوى يػىقيوؿي

ٍيبػىري أىشلّْ عىاًمري  ًح بىطىله ميغىاًمري      قىٍد عىًلمىٍت خى  شىاًكي السّْبلى

تػىٍُتً، فػىوىقىعى سىٍيفي مىٍرحىبو يًف تػيٍرًس عامر، فىذىىىبى عامر يىٍسفيلي لىوي، كىكىافى فىاٍختػىلىفىا ضىٍربػى 
ٍيًفًو فىأىصىابى عىٍُتى ريٍكبىًتًو، فىمىاتى ًمٍنوي، فػىقىاؿى سلمة  ، فػىرىجىعى عىلىٍيًو ذيبىابي سى سىٍيفي عامر ًفيًو ًقصىره

: ) : زىعىميوا أىفَّ عامرا حىًبطى عىمىليوي لًلنَّيًبّْ  كىٚتىىعى  -كىذىبى مىٍن قىالىوي، ًإفَّ لىوي أىٍجرىٍيًن ». فػىقىاؿى
 « ( .ًإنَّوي ٞتىىاًىده ٣تيىاًىده، قىلَّ عىرىِّبّّ مىشىى ًّٔىا ًمثٍػلىوي  -بػىٍُتى أيٍصبػيعىٍيًو 

 
 َفْصٌل في اْلُقُدوُم ِإَلى َخْيبَ رَ 

ـى رىسيوؿي اللًَّو  ٍيبػىرى صىلَّى ًّٔىا ا كىلىمَّا قىًد ٍيبػىرى خى لصٍُّبحى، كىرىًكبى اٍلميٍسًلميوفى، فىخىرىجى أىٍىلي خى
اتًًلًهٍم، كىالى يىٍشعيريكفى، بىٍل خىرىجيوا أًلىٍرًضًهٍم، فػىلىمَّا رىأىكيا اٞتٍىٍيشى قىاليوا: ٤تيىمَّده  كىاللًَّو، ٔتىسىاًحيًهٍم كىمىكى

، مثيَّ رىجىعيوا ىىارًًبُتى ًإذلى حيصي  ، : ) »وهًنًٍم، فػىقىاؿى النَّيبُّ ٤تيىمَّده كىا٠تٍىًميسي ٍيبػىري اللَّوي أىٍكبػىري خىرًبىٍت خى
ًة قػىٍوـو فىسىاءى صىبىاحي اٍلميٍنذىرًينى  ، ًإنَّا ًإذىا نػىزىٍلنىا ًبسىاحى ٍيبػىري  « (اللَّوي أىٍكبػىري خىرًبىٍت خى
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: " ًقفيوا " فػىوىقىفى  كىلىمَّا دىنىا النَّيًبُّ  : ) كىأىٍشرىؼى عىلىيػٍهىا قىاؿى ، فػىقىاؿى اللَّهيمَّ رىبَّ »اٞتٍىٍيشي
ٍلنى، السَّمىاكىاًت السٍَّبًع كىمىا أىٍظلىٍلنى، كىرىبَّ اأٍلىرىًضُتى السٍَّبًع كىمىا أىقٍػلىٍلنى، كىرىبَّ الشَّيىاًطًُت كىمىا أىٍضلى 

يػٍرى مىا ًفيهىا يػٍرى أىٍىًلهىا، كىخى يػٍرى ىىًذًه اٍلقىٍريىًة كىخى ًذًه اٍلقىٍريىًة فىًإنَّا نىٍسأىليكى خى ، كىنػىعيوذي ًبكى ًمٍن شىرّْ ىى
 « (كىشىرّْ أىٍىًلهىا كىشىرّْ مىا ًفيهىا، أىٍقًدميوا ًبٍسًم اللَّوً 

 ( : لىةي الدُّخيوًؿ قىاؿى بُّوي »كىلىمَّا كىانىٍت لىيػٍ بُّ اللَّوى كىرىسيولىوي، كى٭تًي ا رىجيبلن ٭تًي َّ ًىذه الرَّايىةى غىدن يٍعًطُتى ألى
ٍيًو. فػىبىاتى النَّاسي يىديككيوفى أىيػُّهيٍم يػيٍعطىاىىا، فػىلىمَّا أىٍصبىحى النَّاسي اللَّوي كى  رىسيوليوي، يػىٍفتىحي اللَّوي عىلىى يىدى

ٍكا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ؟ فػىقىاليوا:   غىدى : أىٍينى عىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو كيلَّهيٍم يػىٍرجيو أىٍف يػيٍعطىاىىا، فػىقىاؿى
: فىأىٍرًسليوا ًإلىٍيًو. فىأييتى بًًو، فػىبىصىقى رىسيوؿي اللًَّو يىا رىسيوؿى ا نػىٍيًو. قىاؿى يًف  للًَّو، ىيوى يىٍشتىًكي عىيػٍ

: يىا رىسيوؿى اللَّوً  نػىٍيًو، كىدىعىا لىوي، فػىبػىرىأى حىىتَّ كىأىٍف دلٍى يىكيٍن بًًو كىجىعه، فىأىٍعطىاهي الرَّايىةى، فػىقىاؿى ، عىيػٍ
ًتًهٍم مثيَّ اٍدعيهيٍم ًإذلى أيقىاتًليهيٍم حىىتَّ  : انٍػفيٍذ عىلىى رًٍسًلكى حىىتَّ تػىٍنزًؿى ًبسىاحى  يىكيونيوا ًمثٍػلىنىا؟ قىاؿى

، كىأىٍخربٍىيٍم ٔتىا ـً ٍسبلى ىٍف يػىٍهًدمى اللَّوي ًبكى رىجيبلن كىاًحدنا  اإٍلً بي عىلىٍيًهٍم ًمٍن حىقّْ اللًَّو ًفيًو، فػىوىاللًَّو ألى ٬تًى
يػٍره ًمٍن   « ( .أىٍف يىكيوفى لىكى ٛتييري النػَّعىمً خى

:  فىخىرىجى مرحب كىىيوى يػىقيوؿي

ًح بىطىله ٣تيىرّْبي     أىنىا الًَّذم ٝتىٍَّتًٍت أيمّْي مىٍرحىبي   شىاًكي السّْبلى
 ًإذىا اٟتٍيريكبي أىقٍػبػىلىٍت تػىلىهّْبي 

:  فػىبػىرىزى ًإلىٍيًو علي كىىيوى يػىقيوؿي

لىٍيًث غىابىاتو كىرًيًو اٍلمىٍنظىرىهٍ      ي حىٍيدىرىٍه أىنىا الًَّذم ٝتىٍَّتًٍت أيمّْ   كى
 أيكًفيًهمي بًالصَّاًع كىٍيلى السٍَّندىرىهٍ 

بنا فػىفىلىقى ىىامىتىوي، كىكىافى اٍلفىٍتحي.  فىضىرىبى مىٍرحى
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: مىٍن أىنٍ  كىلىمَّا دىنىا علي  ؟ فػىقىاؿى ًمٍن حيصيوهًنًمي اطَّلىعى يػىهيوًدمّّ ًمٍن رىٍأًس اٟتًٍٍصًن فػىقىاؿى تى
. فػىقىاؿى اٍليػىهيوًدمُّ: عىلىٍوَتيٍ كىمىا أيٍنزًؿى عىلىى ميوسىى.  أىنىا عىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو

ا يًف " صىًحيًح مسلم " أىفَّ )   « (ىيوى الًَّذم قػىتىلى مرحبا عىًليَّ ٍبنى أىِّب طىاًلبو »ىىكىذى

 األسود عىٍن عركة. كىييونيسي ٍبني بيكىٍَتو عىًن اٍبًن كىقىاؿى ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى: عىًن الزٍُّىرًمّْ كأِّب
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو، أىفَّ ٤تمد بن  : حىدَّثىًٍت عىٍبدي اللًَّو ٍبني سىٍهلو أىحىًد بىًٍت حىارًثىة عىٍن جى ًإٍسحىاؽى

ٍيبػىرى  خىرىجى مرحب اٍليػىهيوًدمُّ »مسلمة ىيوى الًَّذم قػىتػىلىوي، قىاؿى جابر يف حىًديًثًو: )  ًمٍن ًحٍصًن خى
؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : مىٍن يػيبىارًزي زي كىيػىقيوؿي حىوي كىىيوى يػىٍرٕتًى ا؟ فػىقىاؿى ٤تمد قىٍد ٚتىىعى ًسبلى : مىٍن ٢ًتىذى

، قػىتػىليوا أىًخي بًاأٍلىٍمًس. يػى  ٍعًٍت ٤تمود بن مسلمة: أىنىا لىوي يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىنىا كىاللًَّو اٍلمىٍوتيوري الثَّائًري
: قيٍم ًإلىٍيًو، اللَّهيمَّ أىًعٍنوي عىلىٍيًو. فػىلىمَّا دىنىا أىحىدي٫تيىا ًمٍن صى  ، فػىقىاؿى اًحًبًو بن مسلمة، كىكىافى قيًتلى ًٓتىٍيبػىرى
ذى ًّٔى  نػىهيمىا شىجىرىةه، فىجىعىلى كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا يػىليوذي ًّٔىا ًمٍن صىاًحًبًو، كيلَّمىا الى ا ًمٍنوي دىخىلىٍت بػىيػٍ

نػىهيمىا   ٍيًفًو مىا ديكنىوي ًمنػٍهىا، حىىتَّ بػىرىزى كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا ًلصىاًحًبًو، كىصىارىٍت بػىيػٍ اقٍػتىطىعى صىاًحبيوي ًبسى
يػٍفيوي ًفيهىا كىالرَّجيًل اٍلقىاًئًم مىا ًفيهىا فػىنىنه، مثيَّ ٛتىىلى عىلىى ٤تيىمَّدو فىضىرىبىوي، فىاتػَّقىاهي بًالدَّرىقىًة، فػىوىقىعى  سى

ٍتوي، كىضىرىبىوي ٤تمد بن مسلمة فػىقىتػىلىوي  مىةى « ( . فػىعىضٍَّت بًًو فىأىٍمسىكى كىكىذىًلكى قىاؿى سىلىمىةي ٍبني سىبلَّ
 ك٣تمع بن حارثة: ًإفَّ ٤تمد بن مسلمة قػىتىلى مرحبا.

عىهيمىا، فػىقىاؿى ًإفَّ ٤تمد بن مسلمة ضىرىبى سىاقىٍي مرحب فػىقىطى »قىاؿى اٍلوىاًقًدمُّ: كىًقيلى: 
مرحب: أىٍجًهٍز عىلىيَّ يىا ٤تيىمَّدي. فػىقىاؿى ٤تيىمَّده: ذيًؽ اٍلمىٍوتى كىمىا ذىاقىوي أىًخي ٤تمود. كىجىاكىزىهي، كىمىرَّ 

يف سىلىًبًو، فػىقىاؿى ٤تمد  فىضىرىبى عينػيقىوي كىأىخىذى سىلىبىوي، فىاٍختىصىمىا ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  بًًو علي 
، كىكيٍنتي قىاًدرنا أىٍف بن مسل مة: يىا رىسيوؿى اللًَّو، مىا قىطىٍعتي رًٍجلىٍيًو مثيَّ تػىرىٍكتيوي ًإالَّ لًيىذيكؽى اٍلمىٍوتى

، ضىرىٍبتي عينػيقىوي بػىٍعدى أىٍف قىطىعى رًٍجلىٍيًو. فىأىٍعطىى رىسيوؿي اللًَّو أيٍجًهزى عىلىٍيًو. فػىقىاؿى علي  : صىدىؽى
  يػٍفى يػٍفيوي « . وي كىري٤ٍتىوي كىًمٍغفىرىهي كىبػىٍيضىتىوي ٤تمد بن مسلمة سى كىكىافى ًعٍندى آًؿ ٤تمد بن مسلمة سى

 ًفيًو ًكتىابه الى ييٍدرىل مىا ًفيًو حىىتَّ قػىرىأىهي يػىهيوًدمّّ فىًإذىا ًفيًو:

 مىٍن يىذيٍقوي يػىٍعطىبٍ    ىىذىا سىٍيفي مىٍرحىٍب 
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فػىبػىرىزى ًإلىٍيًو الزبَت، فػىقىالىٍت صفية أيمُّوي: يىا رىسيوؿى اللًَّو، مثيَّ خىرىجى ]بػىٍعدى مىٍرحىبو أىخيوهي[ ياسر 
: " بىًل ابٍػنيًك يػىٍقتػيليوي ًإٍف شىاءى اللَّوي ". فػىقىتػىلىوي الزبَت.  يػىٍقتيلي اٍبًٍت؟ قىاؿى

، فىحىاصىرىىيٍم قىاؿى ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى: مثيَّ دىخىلى اٍليػىهيودي ًحٍصننا ٢تىيٍم مىًنيعنا يػيقىاؿي لىوي: اٍلقى  ميوصي
، فىجىًهدى اٍلميٍسًلميوفى  رىسيوؿي اللًَّو  لىةن، كىكىانىٍت أىٍرضنا كىٍٜتىةن شىًديدىةى اٟتٍىرّْ قىرًيبنا ًمٍن ًعٍشرًينى لىيػٍ

، فػىنػىهىاىيٍم رىسيوؿي اللًَّو  ا، فىذىْتىيوا اٟتٍيميرى بىًشيّّ عىٍن أىٍكًلهىا، كىجىاءى عىٍبده أىٍسوىدي حى  جىٍهدنا شىًديدن
حى سىأى٢تىيٍم: مىا  ٍيبػىرى قىٍد أىخىذيكا السّْبلى ٍيبػىرى كىافى يًف غىنىمو ًلسىيًّْدًه، فػىلىمَّا رىأىل أىٍىلى خى ًمٍن أىٍىًل خى

ا الًَّذم يػىٍزعيمي أىنَّوي نىيبّّ، فػىوىقىعى يف نػىٍفًسًو ذًٍكري النَّيبّْ  لى بًغىنىًمًو فىأىقٍػبى ) » تيرًيديكفى؟ قىاليوا: نػيقىاًتلي ىىذى
، كىأىٍف تىٍشهىدى أىٍف  ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  ـً : أىٍدعيو ًإذلى اإٍلًٍسبلى : مىاذىا تػىقيوؿي كىمىا تىٍدعيو ًإلىٍيًو؟ قىاؿى فػىقىاؿى

ًإٍف شىًهٍدتي كىآمىٍنتي  الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىشلّْ رىسيوؿي اللًَّو، كىأىٍف الى تػىٍعبيدى ًإالَّ اللَّوى. قىاؿى اٍلعىٍبدي: فىمىا رل 
: يىا نىيًبَّ اللًَّو، ًإفَّ  . فىأىٍسلىمى، مثيَّ قىاؿى : لىكى اٞتٍىنَّةي ًإٍف ًمتَّ عىلىى ذىًلكى ىىًذًه بًاللًَّو عىزَّ كىجىلَّ؟ قىاؿى

اٟتٍىٍصبىاًء؛ فىًإفَّ اللَّوى : أىٍخرًٍجهىا ًمٍن ًعٍنًدؾى كىاٍرًمهىا بً اٍلغىنىمى ًعٍنًدم أىمىانىةه. فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللًَّو 
مىوي قىٍد  . فػىفىعىلى، فػىرىجىعىًت اٍلغىنىمي ًإذلى سىيًّْدىىا، فػىعىًلمى اٍليػىهيوًدمُّ أىفَّ غيبلى سىيػيؤىدّْم عىٍنكى أىمىانػىتىكى

ـى رىسيوؿي اللًَّو  ٍلتػىقىى اٍلميٍسًلميوفى يف النَّاًس فػىوىعىظىهيٍم كىحىضَّهيٍم عىلىى اٞتًٍهىاًد، فػىلىمَّا ا أىٍسلىم، فػىقىا
كىاٍليػىهيودي قيًتلى ًفيمىٍن قيًتلى اٍلعىٍبدي اأٍلىٍسوىدي، فىاٍحتىمىلىوي اٍلميٍسًلميوفى ًإذلى ميعىٍسكىرًًىٍم، فىأيٍدًخلى يًف 

: لىقىٍد اطَّلىعى يف اٍلفيٍسطىاًط مثيَّ أىقٍػبىلى عىلىى أىٍصحىابًًو كى  اٍلفيٍسطىاًط، فػىزىعىميوا أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  قىاؿى
ا اٍلعىٍبدى كىسىاقىوي ًإذلى خىٍَتو، كىلىقىٍد رىأىٍيتي ًعٍندى رىٍأًسًو اثٍػنىتػىٍُتً ًمنى اٟتٍيوًر اٍلًعُتً  ، كىدلٍى ييصىلّْ أىٍكرىـى اللَّوي ىىذى

 « ( .لًلًَّو سىٍجدىةن قىطُّ 

: يىا رىسيوؿى  ًو أىتىى رىسيوؿى اللَّ »قىاؿى ٛتىَّادي ٍبني سىلىمىةى: عىٍن ثابت، عىٍن أنس: )  رىجيله فػىقىاؿى
ًء حى  ىتَّ اللًَّو، ًإشلّْ رىجيله أىٍسوىدي اللٍَّوًف، قىًبيحي اٍلوىٍجًو، ميٍننًتي الرّْيًح، الى مىاؿى رل، فىًإٍف قىاتػىٍلتي ىىؤيالى

ـى فػىقىاتىلى حىىتَّ قيًتلى، فىأىتىى : نػىعىٍم. فػىتػىقىدَّ كىىيوى مىٍقتيوؿه  عىلىٍيًو النَّيبُّ  أيقٍػتىلى أىأىٍدخيلي اٞتٍىنَّةى؟ قىاؿى
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تػىٍيًو مً  : لىقىٍد رىأىٍيتي زىٍكجى . مثيَّ قىاؿى ثػَّرى مىالىكى ، كىكى ، كىطىيَّبى ر٭تىكى : لىقىٍد أىٍحسىنى اللَّوي كىٍجهىكى نى فػىقىاؿى
ًف ًفيمىا بػىٍُتى ًجٍلًدًه كىجيبَّ   « ( .ًتوً اٟتٍيوًر اٍلًعًُت يػىٍنزًعىاًف جيبَّتىوي عىٍنوي يىٍدخيبلى

:  جىاءى رىجيله ًمنى اأٍلىٍعرىاًب ًإذل النَّيبّْ »كىقىاؿى شداد بن ا٢تاد: )  فىآمىنى بًًو كىاتػَّبػىعىوي، فػىقىاؿى
ٍيبػىرى غىًنمى رىسيوؿي اللًَّو  . فىأىٍكصىى بًًو بػىٍعضى أىٍصحىابًًو، فػىلىمَّا كىانىٍت غىٍزكىةي خى ٍيئنا  أيىىاًجري مىعىكى شى

قىسىمى ًلؤٍلىٍعرىاِّبّْ، فىأىٍعطىى أىٍصحىابىوي مىا قىسىمىوي لىوي، كىكىافى يػىٍرعىى ظىٍهرىىيٍم، فػىلىمَّا جىاءى فػىقىسىمىوي، كى 
ا؟ قىاليوا: قىٍسمه قىسىمىوي لىكى رىسيوؿي اللًَّو  : مىا ىىذى . فىأىخىذىهي فىجىاءى بًًو ًإذلى النَّيًبّْ دىفػىعيوهي ًإلىٍيًو فػىقىاؿى

  مىا ىى : ، كىلىًكًن فػىقىاؿى ا اتػَّبػىٍعتيكى : مىا عىلىى ىىذى . قىاؿى : قىٍسمه قىسىٍمتيوي لىكى ا يىا رىسيوؿى اللًَّو؟ قىاؿى ذى
ٍلًقًو  -اتػَّبػىٍعتيكى عىلىى أىٍف أيٍرمىى ىىاىينىا  : ًإٍف  -كىأىشىارى ًإذلى حى ، فىأىميوتى فىأىٍدخيلى اٞتٍىنَّةى. فػىقىاؿى ًبسىٍهمو

، فىأييتى بًًو ًإذلى النَّيًبّْ تىٍصديًؽ اللَّوى يىٍصديٍقكى  :  . مثيَّ نػىهىضى ًإذلى ًقتىاًؿ اٍلعىديكّْ ، فػىقىاؿى كىىيوى مىٍقتيوؿه
قىوي. فىكىفَّنىوي النَّيبُّ  : صىدىؽى اللَّوى فىصىدى ؟ قىاليوا: نػىعىٍم. قىاؿى يف جيبًَّتًو مثيَّ قىدَّمىوي فىصىلَّى  أىٍىوى ىيوى

ا كىأىنىا عىلىٍيًو عىلىٍيًو، كىكىافى ًمٍن ديعى  ًبيًلكى قيًتلى شىًهيدن ا عىٍبديؾى خىرىجى ميهىاًجرنا يًف سى ائًًو لىوي: اللَّهيمَّ ىىذى
 « ( .شىًهيده 

ـى  -ًحٍصنو مىًنيعو يف رىٍأًس قػيلَّةو  -كىٖتىىوَّلىًت اٍليػىهيودي ًإذلى قػىٍلعىًة الزبَت »قىاؿى اٍلوىاًقًدمُّ )  فىأىقىا
: يىا أىبىا اٍلقىاًسًم، ًإنَّكى ثىبلى  رىسيوؿي اللًَّو  ، فىجىاءى رىجيله ًمنى اٍليػىهيوًد يػيقىاؿي لىوي: عىزىاؿه فػىقىاؿى ثىةى أىيَّاـو

نػٍهىا مثيَّ لىٍو أىقىٍمتى شىٍهرنا مىا بىالىٍوا، ًإفَّ ٢تىيٍم شىرىابنا كىعيييوننا ٖتىٍتى اأٍلىٍرًض ٮتىٍريجيوفى بًاللٍَّيًل فػىيىٍشرىبيوفى مً 
. فىسىارى رىسيوؿي  يػىٍرًجعيوفى  ، فىًإٍف قىطىٍعتى مىٍشرىبػىهيٍم عىلىٍيًهٍم أىٍصحىريكا لىكى ًإذلى قػىٍلعىًتًهٍم فػىيىٍمتىًنعيوفى ًمٍنكى
ًإذلى مىائًًهٍم فػىقىطىعىوي عىلىٍيًهٍم، فػىلىمَّا قيًطعى عىلىٍيًهٍم خىرىجيوا فػىقىاتػىليوا أىشىدَّ اٍلًقتىاًؿ، كىقيًتلى ًمنى  اللًَّو 
، كىأيًصيبى ٨تىٍوي اٍلعىشىرىًة ًمنى اٍليػىهيوًد، كىافٍػتىتىحىوي رىسيوؿي اللًَّو اٍلميسٍ  ، مثيَّ ٖتىىوَّؿى رىسيوؿي اللًَّو ًلًمُتى نػىفىره
  ،دلًً ًحٍصًن ابن أِّب اٟتقيق، فػىتىحىصَّنى أىٍىليوي أىشىدَّ التَّحىصًُّن ًإذلى أىٍىًل اٍلكيتػىٍيبىًة كىاٍلوىًطيًح كىالسُّبلى
: الشّْقُّ كىجىاءى  ٍيبػىرى كىانىٍت جىانًبػىٍُتً اأٍلىكَّؿي ، فىًإفَّ خى ىيٍم كيلُّ فىلٍّ كىافى انٍػهىزىـى ًمنى النَّطىاًة كىالشّْقّْ

دًلي، فىجىعىلي  ، كىاٞتٍىاًنبي الثَّاشل: اٍلكيتػىٍيبىةي كىاٍلوىًطيحي كىالسُّبلى وا الى كىالنَّطىاةي، كىىيوى الًَّذم افٍػتىتىحىوي أىكَّالن
، فػىلىمَّا أىيٍػقىنيوا  أىٍف يػىٍنًصبى  ريجيوفى ًمٍن حيصيوهًنًٍم حىىتَّ ىىمَّ رىسيوؿي اللًَّو ٮتىٍ  ًنيقى عىلىٍيًهمي اٍلمىٍنجى
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الصٍُّلحى، كىأىٍرسىلى  أىٍربػىعىةى عىشىرى يػىٍومنا، سىأىليوا رىسيوؿى اللًَّو  بًا٢ٍتىلىكىًة كىقىٍد حىصىرىىيٍم رىسيوؿي اللًَّو 
؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو يق ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو ابن أِّب اٟتق : " نػىعىٍم "، فػىنػىزىؿى : أىٍنزًؿي فىأيكىلّْميكى

عىلىى حىٍقًن ًدمىاًء مىٍن يف حيصيوهًنًٍم ًمنى اٍلميقىاتًلىًة كىتػىٍرًؾ  ابن أِّب اٟتقيق فىصىاحلىى رىسيوؿى اللًَّو 
كىبػىٍُتى مىا كىافى  ٍيبػىرى كىأىٍرًضهىا ًبذىرىارًيًّْهٍم، كىٮتيىلُّوفى بػىٍُتى رىسيوًؿ اللًَّو الذُّرّْيًَّة ٢تىيٍم، كىٮتىٍريجيوفى ًمٍن خى 

. ٢تىيٍم ًمٍن مىاؿو كىأىٍرضو كىعىلىى الصٍَّفرىاًء كىاٍلبػىٍيضىاًء كىاٍلكيرىاًع كىاٟتٍىٍلقىًة، ًإالَّ ثػىٍوبنا عىلىى ظىٍهًر ًإٍنسى  افو
ٍيئنا ". فىصىاٟتىيوهي : " كى فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  بىرًئىٍت ًمٍنكيٍم ًذمَّةي اللًَّو كىًذمَّةي رسولو ًإٍف كىتىٍمتيميوشل شى

 « ( .عىلىى ذىًلكى 

 

 

 أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو »قىاؿى ٛتىَّادي ٍبني سىلىمىةى: أىنٍػبىأىنىا عيبػىٍيدي اللًَّو ٍبني عيمىرى عىٍن نافع، عىًن اٍبًن عيمىرى 
يٍ  بػىرى حىىتَّ أىٞتٍىأىىيٍم ًإذلى قىٍصرًًىٍم، فػىغىلىبى عىلىى الزَّرًٍع كىالنٍَّخًل كىاأٍلىٍرًض، فىصىاٟتىيوهي عىلىى قىاتىلى أىٍىلى خى

ابػيهيٍم، كىلًرىسيوًؿ اللًَّو  الصٍَّفرىاءي كىاٍلبػىٍيضىاءي، كىاٍشتػىرىطى عىلىٍيًهٍم أىٍف  أىٍف ٬تيٍلىٍوا ًمنػٍهىا كى٢تىيٍم مىا ٛتىىلىٍت رًكى
 تيميوا كىالى يػيغىيّْبيوا شىٍيئنا، فىًإٍف فػىعىليوا فىبلى ًذمَّةى ٢تىيٍم كىالى عىٍهدى، فػىغىيَّبيوا مىٍسكنا ًفيًو مىاؿه كىحيًليّّ الى يىكٍ 

ٍيبػىرى ًحُتى أيٍجًليىًت النًَّضَتي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو   ٟتيي بن أخطب، كىافى اٍحتىمىلىوي مىعىوي ًإذلى خى
بىٍتوي لًعىمّْ حيي بن أخطب : أىٍذىى : مىا فػىعىلى مىٍسكي حيي الًَّذم جىاءى بًًو ًمنى النًَّضًَت؟ . قىاؿى

فػىعىوي رىسيوؿي اللًَّو ًإذلى الزبَت . فىدى : اٍلعىٍهدي قىرًيبه كىاٍلمىاؿي أىٍكثػىري ًمٍن ذىًلكى . فػىقىاؿى  النػَّفىقىاتي كىاٟتٍيريكبي
، كىقىٍد كىافى قػىٍبلى ذىًلكى  : قىٍد رىأىٍيتي حييػىيِّا يىطيوؼي يف خىرًبىةو ىىا  فىمىسَّوي بًعىذىابو دىخىلى خىرًبىةن فػىقىاؿى

ابٍػٍتىٍ أىِّب اٟتٍيقىٍيًق،  ىينىا. فىذىىىبيوا فىطىافيوا فػىوىجىديكا اٍلمىٍسكى يًف ا٠تٍىرًبىًة، فػىقىتىلى رىسيوؿي اللًَّو 
ًنسىاءىىيٍم كىذىرىارًيػَّهيٍم كىقىسىمى  ًو كىأىحىدي٫تيىا زىٍكجي صفية بنت حيي بن أخطب، كىسىِّبى رىسيوؿي اللَّ 

ىىًذًه  أىٍموىا٢تىيٍم بًالنٍَّكًث الًَّذم نىكىثيوا، كىأىرىادى أىٍف ٬تيًٍليػىهيٍم ًمنػٍهىا فػىقىاليوا: يىا ٤تيىمَّدي، دىٍعنىا نىكيوفي يًف 
كىالى  دلٍى يىكيٍن لًرىسيوًؿ اللًَّو اأٍلىٍرًض نيٍصًلحيهىا كىنػىقيوـي عىلىيػٍهىا، فػىنىٍحني أىٍعلىمي ًّٔىا ًمٍنكيٍم. كى 

ٍيبػىرى عىلىى أى  ابًًو ًغٍلمىافه يػىقيوميوفى عىلىيػٍهىا، كىكىانيوا الى يػىٍفريغيوفى يػىقيوميوفى عىلىيػٍهىا، فىأىٍعطىاىيٍم خى فَّ أًلىٍصحى
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ا لًرىسيوًؿ اللًَّو  ٢تىيمي  رَّىيٍم. كىكىافى عىٍبدي اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى أىٍف ييقً  الشٍَّطرى ًمٍن كيلّْ زىرٍعو كىكيلّْ ٙتىىرو مىا بىدى
ـى. كىدلٍى يػىٍقتيٍل رىسيوؿي اللًَّو  بػىٍعدى الصٍُّلًح ًإالَّ ابٍػٍتىٍ أىِّب اٟتٍيقىٍيًق لًلنٍَّكًث  ٮتىٍريصيوي عىلىٍيًهٍم كىمىا تػىقىدَّ
بىرًئىٍت ًمنػٍهيٍم ًذمَّةي اللًَّو كىًذمَّةي رىسيولًًو، فػىغىيَّبيوا،  الًَّذم نىكىثيوا؛ فىًإنػَّهيٍم شىرىطيوا ًإٍف غىيَّبيوا أىٍك كىتىميوا فػىقىدٍ 

. فىحىلىفيوا  فػىقىاؿى ٢تىيٍم: أىٍينى اٍلمىاؿي الًَّذم خىرىٍجتيٍم بًًو ًمنى اٍلمىًدينىًة ًحُتى أىٍجلىيػٍنىاكيٍم؟ قىاليوا: ذىىىبى
، فىاٍعتػىرىؼى اٍبني عىمّْ ًكنىانىةى عىلىٍيًهمىا بً  ًإذلى الزبَت  اٍلمىاًؿ ًحُتى دىفػىعىوي رىسيوؿي اللًَّو عىلىى ذىًلكى

بيوي. فىدىفىعى رىسيوؿي اللًَّو  : ًإفَّ ًكنىانىةى ىيوى كىافى « ًكنىانىةى ًإذلى ٤تمد بن مسلمة فػىقىتػىلىوي   يػيعىذّْ ، كىيػيقىاؿي
 قػىتىلى أىخىاهي ٤تمود بن مسلمة.

 

ب كىابٍػنىةى عىمًَّتهىا، كىكىانىٍت صفية ٖتىٍتى  صفية بنت حيي بن أخط كىسىِّبى رىسيوؿي اللًَّو ) »
ًديثىةى عىٍهدو بًالدُّخيوًؿ، فىأىمىرى ببلال أىٍف يىٍذىىبى ًّٔىا ًإذلى  كنانة بن أِّب اٟتقيق، كىكىانىٍت عىريكسنا حى

بى  رىٍحًلًو، فىمىرَّ ًّٔىا ببلؿ كىٍسطى اٍلقىتػٍلىى، فىكىرًهى ذىًلكى رىسيوؿي اللًَّو  : أىذىىى ًت الرٍَّٛتىةي ًمٍنكى يىا كىقىاؿى
 ببلؿ؟!(.

ـى فىأىٍسلىمىٍت، فىاٍصطىفىاىىا لًنػىٍفًسًو، كىأىٍعتػىقىهىا كىجىعىلى  كىعىرىضى عىلىيػٍهىا رىسيوؿي اللًَّو  ٍسبلى اإٍلً
اقػىهىا، كىبػىٌتى ًّٔىا يف الطَّرًيًق، كىأىكدلىى عىلىيػٍهىا، كىرىأىل ًبوىٍجًههىا خيٍضرىةن فػىقى  ا؟ ًعتػٍقىهىا صىدى : مىا ىىذى اؿى

قىالىٍت: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أيرًيتي قػىٍبلى قيديكًمكى عىلىيػٍنىا كىأىفَّ اٍلقىمىرى زىاؿى ًمٍن مىكىانًًو فىسىقىطى يًف 
 : ٍيئنا، فػىقىصىٍصتػيهىا عىلىى زىٍكًجي فػىلىطىمى كىٍجًهي كىقىاؿى ًحٍجرًم، كىالى كىاللًَّو مىا أىذٍكيري ًمٍن شىٍأًنكى شى

ًدينىًة(٘تىىنُّْتى  ا اٍلمىًلكى الًَّذم بًاٍلمى كىشىكَّ الصَّحىابىةي ىىًل اٗتَّىذىىىا سيرّْيَّةن أىٍك زىٍكجىةن؟ فػىقىاليوا: اٍنظيريكا   ىىذى
ًينيوي، فػىلىمَّا رىًكبى )جىعىلى ثػىٍوبىوي الًَّذم  بػىهىا فىًهيى ًإٍحدىل ًنسىائًًو، كىًإالَّ فىًهيى ٦تَّا مىلىكىٍت ٯتى ًإٍف حىجى

ا تىدىل بًًو عىلىى ظىٍهرًىىا كىكىٍجًههىا، مثيَّ شىدَّ طىرىفىوي ٖتىٍتىوي، فػىتىأىخَّريكا عىٍنوي يف اٍلمىًسًَت، كىعىًلميوا أىنػَّهى ارٍ 
لٍَّتوي أىٍف تىضىعى قىدىمىهىا عىلىى فىًخًذًه فػىوىضىعىٍت  ـى لًيىٍحًملىهىا عىلىى الرٍَّحًل أىجى ًإٍحدىل ًنسىائًًو، كىلىمَّا قىًد

 بىتػىهىا عىلىى فىًخًذًه مثيَّ رىًكبىٍت.ريكٍ 
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ا بًقىاًئًم السٍَّيًف حىىتَّ أىٍصبىحى،  لىتىوي قىاًئمنا قىرًيبنا ًمٍن قػيبًَّتًو، آًخذن كىلىمَّا بػىٌتى ًّٔىا بىاتى أبو أيوب لىيػٍ
بػَّرى أبو أيوب ًحُتى رىآهي قىٍد خىرىجى، فىسىأىلىوي رىسيو   فػىلىمَّا رىأىل رىسيوؿى اللًَّو  : مىا لىكى يىا ؿي اللًَّو كى

ٍرأىًة، ذىكىٍرتي أىنَّكى  ًذًه يىا رىسيوؿى اللًَّو لىمَّا دىخىٍلتى ًّٔىًذًه اٍلمى لىيًت ىى أبا أيوب؟ فػىقىاؿى لىوي: أىرًٍقتي لىيػٍ
. فىضىًحكى رى   سيوؿي اللًَّو قػىتػىٍلتى أىبىاىىا كىأىخىاىىا كىزىٍكجىهىا كىعىامَّةى عىًشَتىهًتىا، فىًخٍفتي أىٍف تػىٍغتىالىكى

 « ( .كىقىاؿى لىوي مىٍعريكفنا
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، كىكىافى سىبىبػيهىا أىفَّ  ، كىكىانىٍت يًف ٚتيىادىل اأٍليكذلى سىنىةى ٙتىىافو كىًىيى بًأىٍدسلى اٍلبػىٍلقىاًء ًمٍن أىٍرًض الشَّاـً
، ًإذلى  -حىدى بىًٍت ٢ًتٍبو أى  -بػىعىثى اٟتارث بن عمَت األزدم  رىسيوؿى اللًَّو   ًبًكتىابًًو ًإذلى الشَّاـً

مىًلًك الرُّكـً أىٍك بيٍصرىل، فػىعىرىضى لىوي شرحبيل بن عمرك الغساشل، فىأىٍكثػىقىوي رًبىاطنا، مثيَّ قىدَّمىوي فىضىرىبى 
، فػىبػىعىثى رىسيوؿه غىيػٍريهي، فىاٍشتىدَّ ذىًلكى عىلى  عينػيقىوي، كىدلٍى يػيٍقتىٍل لًرىسيوًؿ اللًَّو  ٍيًو ًحُتى بػىلىغىوي ا٠تٍىبػىري

 " : ، كىاٍستػىٍعمىلى عىلىٍيًهٍم زىٍيدى ٍبنى حىارًثىةى، كىقىاؿى ًإٍف أيًصيبى فىجىٍعفىري ٍبني أىِّب طىاًلبو عىلىى »اٍلبػيعيوثى
 « ".فػىعىٍبدي اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى  النَّاًس، فىًإٍف أيًصيبى جعفر،

، فػىلىمَّا حىضىرى خيريكجيهيٍم، كىدَّعى النَّاسي أيمىرىاءى رىسيوًؿ اللًَّو  فػىتىجىهَّزى النَّاسي كىىيمٍ  ؼو ثىةي آالى  ثىبلى
: أىمىا كىاللًَّو مىا ِّب حيبُّ  ؟ فػىقىاؿى  كىسىلَّميوا عىلىٍيًهٍم، فػىبىكىى عىٍبدي اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى، فػىقىاليوا: مىا يػيٍبًكيكى

نٍػيىا كىالى صىبىابىةه ًبكيٍم،  ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو الدُّ يػىٍقرىأي آيىةن ًمٍن ًكتىاًب اللًَّو يىٍذكيري ًفيهىا النَّارى  كىلىًكٍتّْ ٝتًى
[ ، فػىلىٍستي ُٕ[ ]مىٍرصلىى: ُٕ}كىًإٍف ًمٍنكيٍم ًإالَّ كىارًديىىا كىافى عىلىى رىبّْكى حىٍتمنا مىٍقًضيِّا{ ]مرصل: 



 
 

579 

ًر بػىٍعدى اٍلويري  مىًة، كىدىفىعى عىٍنكيٍم أىٍدرًم كىٍيفى رل بًالصَّدى كًد؟ فػىقىاؿى اٍلميٍسًلميوفى: صىًحبىكيمي اللَّوي بًالسَّبلى
نىا صىاًٟتًُتى، فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى:  كىرىدَّكيٍم إًلىيػٍ

 لىًكنًٍَّت أىٍسأىؿي الرٍَّٛتىنى مىٍغًفرىةن ... كىضىٍربىةن ذىاتى فػىرٍغو تػىٍقًذؼي الزَّبىدىا

اأىٍك طىٍعنى  ًبدى  ةن بًيىدىٍم حىرَّافى ٣تيًٍهزىةن ... ًْتىٍربىةو تػيٍنًفذي اأٍلىٍحشىاءى كىاٍلكى

ا ًثي ... يىا أىٍرشىدى اللَّوي ًمٍن غىازو كىقىٍد رىشىدى  حىىتَّ يػيقىاؿى ًإذىا مىرُّكا عىلىى جىدى

، كىاٍنضىمَّ مثيَّ مىضىٍوا حىىتَّ نػىزىليوا مىعىافى، فػىبػىلىغى النَّاسى أىفَّ ىرقل بًاٍلبػىٍلقى  اًء يًف ًمائىًة أىٍلفو ًمنى الرُّكـً
، فػىلىمَّا بػىلىغى ذىًلكى اٍلميٍسًلًمُتى  ، ًمائىةي أىٍلفو ـى، كىبػىٍلقىٍُتً، كىبػىٍهرىاءى، كىبىًليٍّ ا ، كىجيذى مو ، أىقىاميوا ًإلىٍيًهٍم ًمٍن ٠تٍى

لىتػىٍُتً يػىٍنظيريكفى يف أىٍمرًًىٍم، كىقىاليوا: نىكٍ  ًد عىديكّْنىا  تيبي ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو عىلىى مىعىافى لىيػٍ فػىنيٍخربيهي بًعىدى
نىا بًالرّْجىاًؿ، كىًإمَّا أىٍف يىٍأميرىنىا بًأىٍمرًًه فػىنىٍمًضيى لىوي، فىشىجَّعى النَّاسى عىٍبدي اللَّوً  دَّ  ٍبني رىكىاحىةى فىًإمَّا أىٍف ٯتًي

: كىاللًَّو ًإفَّ الًَّذم تىٍكرى  : يىا قػىٍوـً ىيوفى لىلَّيًت خىرىٍجتيٍم تىٍطليبيوفى: الشَّهىادىةي، كىمىا نػيقىاًتلي النَّاسى فػىقىاؿى
ا الدّْيًن الًَّذم أىٍكرىمىنىا بًًو اللَّوي، فىاٍنطىًلقي  ثٍػرىةو، مىا نػيقىاتًليهيٍم ًإالَّ ًّٔىذى وا فىًإ٪تَّىا ًىيى بًعىدىدو كىالى قػيوَّةو كىالى كى

 فىره كىًإمَّا شىهىادىةه.ًإٍحدىل اٟتٍيٍسنػىيػىٍُتً ًإمَّا ظى 

،  فىمىضىى النَّاسي حىىتَّ ًإذىا كىانيوا بًتيخيوـً اٍلبػىٍلقىاًء، لىًقيىتػٍهيمي اٞتٍيميوعي بًقىٍريىةو يػيقىاؿي ٢تىىا: مىشىاًرؼي
، كىا٨ٍتىازى اٍلميٍسًلميوفى ًإذلى ميٍؤتىةى، فىاٍلتػىقىى النَّاسي ًعٍندىىىا، فػىتػىعىِّبَّ اٍلمي  نىا اٍلعىديكُّ ٍسًلميوفى، مثيَّ اقٍػتىتػىليوا فىدى

، كىخىرَّ صىرًيعن  ا، كىالرَّايىةي يف يىًد زىٍيًد ٍبًن حىارًثىةى، فػىلىٍم يػىزىٍؿ يػيقىاًتلي ًّٔىا حىىتَّ شىاطى يف رًمىاًح اٍلقىٍوـً
، اقٍػتىحىمى عىٍن فػىرىًسًو فػىعى  قىرىىىا، مثيَّ قىاتىلى حىىتَّ كىأىخىذىىىا جعفر، فػىقىاتىلى ًّٔىا حىىتَّ ًإذىا أىٍرىىقىوي اٍلًقتىاؿي

ًينيوي، فىأىخىذى الرَّايى  ـً ًعٍندى اٍلًقتىاًؿ، فػىقيًطعىٍت ٯتى ةى قيًتلى، فىكىافى جعفر أىكَّؿى مىٍن عىقىرى فػىرىسىوي يف اإٍلًٍسبلى
ثيو  ثه كىثىبلى فى سىنىةن، مثيَّ أىخىذىىىا عىٍبدي بًيىسىارًًه فػىقيًطعىٍت يىسىاريهي، فىاٍحتىضىنى الرَّايىةى، حىىتَّ قيًتلى كىلىوي ثىبلى

ـى ًّٔىا كىىيوى عىلىى فػىرىًسًو، فىجىعىلى يىٍستػىٍنزًؿي نػىٍفسىوي كىيػىتػىرىدَّدي بػىٍعضى التػَّرىدُّ  ًد، مثيَّ نػىزىؿى اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى كىتػىقىدَّ
، : شيدَّ ًّٔىا صيٍلبىكى ، فػىقىاؿى مو فىًإنَّكى قىٍد لىًقيتى يف أىيَّاًمكى ىىًذًه مىا  فىأىتىاهي اٍبني عىمٍّ لىوي بًعىرىؽو ًمٍن ٟتٍى

 : عى اٟتٍىٍطمىةى يًف نىاًحيىًة النَّاًس، فػىقىاؿى ، فىأىخىذىىىا ًمٍن يىًدًه، فىانٍػتػىهىسى ًمنػٍهىا نػىٍهسىةن، مثيَّ ٝتًى لىًقيتى
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يػٍفىوي، كىتػىقىدَّ  نٍػيىا، مثيَّ أىٍلقىاهي ًمٍن يىًدًه، مثيَّ أىخىذى سى ـى فػىقىاتىلى حىىتَّ قيًتلى، مثيَّ أىخىذى الرَّايىةى كىأىٍنتى يف الدُّ
: يىا مىٍعشىرى اٍلميٍسًلًمُتى اٍصطىًلحيوا عىلىى رىجيلو ًمٍنكيٍم،  ثابت بن أقـر أخو بٍت عجبلف، فػىقىاؿى

اًلًد ٍبًن اٍلوىلًيًد، فػىلىمَّ  ، فىاٍصطىلىحى النَّاسي عىلىى خى : مىا أىنىا بًفىاًعلو ، قىاؿى ا أىخىذى الرَّايىةى دىافىعى قىاليوا: أىٍنتى
 اٍلقىٍوـى كىحىاشى ًًٍّٔم، مثيَّ ا٨ٍتىازى بًاٍلميٍسًلًمُتى كىاٍنصىرىؼى بًالنَّاًس.

كىقىٍد ذىكىرى ابن سعد أىفَّ ا٢ٍتىزٯتىةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى، كىالًَّذم يف " صىًحيًح اٍلبيخىارًمّْ "، أىفَّ 
. ا٢ٍتىزٯتىةى كىانىٍت عىلىى  الرُّكـً

 كىالصًَّحيحي مىا ذىكىرىهي اٍبني ًإٍسحىاؽى أىفَّ كيلَّ ًفئىةو ا٨ٍتىازىٍت عىًن اأٍليٍخرىل.

 

 " : ، فىأىٍخبػىرى بًًو أىٍصحىابىوي كىقىاؿى لىقىٍد »كىأىٍطلىعى اللَّوي سيٍبحىانىوي عىلىى ذىًلكى رىسيولىوي ًمٍن يػىٍوًمًهٍم ذىًلكى
سىرًيًر عىٍبًد اللًَّو ٍبًن رىكىاحىةى  ًفيمىا يػىرىل النَّاًئمي عىلىى سيريرو ًمٍن ذىىىبو فػىرىأىٍيتي يًف  ريًفعيوا ًإرلىَّ يًف اٞتٍىنَّةً 

ا؟ " فىًقيلى رل: مىضىيىا، كىتػىرىدَّدى عبد ا بػىٍعضى « اٍزًكرىارنا عىٍن سىرًيًر صىاًحبػىٍيوً  : " عىمَّ ىىذى "، فػىقيٍلتي
 التػَّرىدًُّد مثيَّ مىضىى.

نىةى، عىًن ابن جدعاف، عىًن اٍبًن اٍلميسىيًَّب، قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو كىذىكىرى  عبد الرزاؽ عىًن اٍبًن عييػىيػٍ
« " : ،كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهيٍم عىلىى سىرًيرو ، ٍيمىةو ًمٍن ديرٍّ ميثّْلى رل جعفر، كزيد، كىاٍبني رىكىاحىةى، يف خى

: فػىرىأىٍيتي زيدا كىاٍبنى رىكىاحىةى يف أىٍعنىاقً  ًهمىا صيديكده، كىرىأىٍيتي جعفرا ميٍستىًقيمنا، لىٍيسى ًفيًو صيديكده، قىاؿى
ا ًبويجيوًىًهمىا، كىأىمَّ  ا فىسىأىٍلتي أىٍك ًقيلى رل: ًإنػَّهيمىا ًحُتى غىًشيػىهيمىا اٍلمىٍوتي أىٍعرىضىا، أىٍك كىأىنػَّهيمىا صىدَّ

 « ".جعفر فىًإنَّوي دلٍى يػىٍفعىلٍ 

ٍيًو جىنىاحىٍُتً يىًطَتي ًًّٔمىا يف اٞتٍىنًَّة حىٍيثي »يًف جعفر: "  ًو كىقىاؿى رىسيوؿي اللَّ  لىوي بًيىدى ًإفَّ اللَّوى أىٍبدى
 « ".شىاءى 
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ٍدنىا مىا بػىٍُتى صىٍدًر جعفر كىمىٍنًكبػىٍيًو كىمىا  : "كىجى ، أىنَّوي قىاؿى قىاؿى أبو عمر: كىريكّْينىا عىًن اٍبًن عيمىرى
 ًجرىاحىةن مىا بػىٍُتى ضىٍربىةو بًالسٍَّيًف كىطىٍعنىةو بًالرٍُّمًح ". أىقٍػبىلى ًمٍنوي، ًتٍسًعُتى 

يىةى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو »كىقىاؿى ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى:  ـى يػىٍعلىى ٍبني مينػٍ ًٓتىربىً أىٍىًل ميٍؤتىةى فػىقىاؿى لىوي  قىًد
: أىٍخربٍشل يىا رىسيوؿى اللًَّو، فىأىٍخبػىرىهي : "ًإٍف ًشٍئتى فىأىٍخربٍشل كىًإٍف ًشٍئتى أىٍخبػى رىسيوؿي اللًَّو  " قىاؿى ٍرتيكى

  ًديًثًهٍم حىٍرفنا ، مىا تػىرىٍكتى ًمٍن حى : كىالًَّذم بػىعىثىكى بًاٟتٍىقّْ بػىرىىيٍم كيلَّوي، كىكىصىفىهيٍم لىوي، فػىقىاؿى خى
، فػىقىاؿى رىسي  ا دلٍى تىٍذكيٍرهي، كىًإفَّ أىٍمرىىيٍم لىكىمىا ذىكىٍرتى : " ًإفَّ اللَّوى رىفىعى رلى اأٍلىٍرضى وؿي اللًَّو كىاًحدن

 «.حىىتَّ رىأىٍيتي ميٍعتػىرىكىهيمٍ 
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كىةي قاؿ ابن القيم رٛتو ا يف زاد ا١تعاد: "كى٫تيىا مىٍوًضعىاًف بػىٍُتى مىكَّةى كىالطَّاًئًف، فىسيمّْيىًت اٍلغىزٍ 
 .بًاٍسًم مىكىاهًنىا، كىتيسىمَّى غىٍزكىةى ىىوىازًفى، أًلىنػَّهيمي الًَّذينى أىتػىٍوا لًًقتىاًؿ رىسيوًؿ اللًَّو 

عىٍت ىىوىازًفي ًبرىسيوًؿ اللًَّو  : كىلىمَّا ٝتًى ، كىمىا فػىتىحى اللَّوي عىلىٍيًو ًمٍن مىكَّةى، ٚتىىعىهىا قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
صرم، كىاٍجتىمىعى ًإلىٍيًو مىعى ىىوىازًفى ثىًقيفه كيلُّهىا، كىاٍجتىمىعىٍت ًإلىٍيًو ميضىري كىجيشىمي  مالك بن عوؼ الن

فى ًإالَّ  ، كىىيٍم قىًليله، كىدلٍى يىٍشهىٍدىىا ًمٍن قػىٍيًس عىٍيبلى ؿو كيلُّهىا، كسعد بن بكر، كىنىاسه ًمٍن بىًٍت ًىبلى
ًء، كىدلٍى ٭تىٍضيٍرىىا ًمٍن ىىوىازًفى  ، كىالى   ىىؤيالى ، كىيًف جيشىمى دريد بن الصمة شىٍيخه كىًبَته،  كىٍعبه به ًكبلى

اًف ٢تىيٍم، كىيًف  لىٍيسى ًفيًو ًإالَّ رىأٍييوي كىميٍعرًفػىتيوي بًاٟتٍىٍرًب، كىكىافى شيجىاعنا ٣تيىرّْبنا، كىيف ثىًقيفو سىيّْدى
ًؼ قارب بن األسود، كىيًف بىًٍت مىاًلكو سبيع بن اٟتارث كىأىخيوهي أٛتر بن اٟتارث،  اأٍلىٍحبلى

سىاؽى  كىًٚتىاعي أىٍمًر النَّاًس ًإذلى مالك بن عوؼ النصرم، فػىلىمَّا أىٍٚتىعى السَّيػٍرى ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو 
، كىفً  يًهٍم دريد بن مىعى النَّاًس أىٍموىا٢تىيٍم كىًنسىاءىىيٍم كىأىبٍػنىاءىىيٍم، فػىلىمَّا نػىزىؿى بًأىٍكطىاسو اٍجتىمىعى إًلىٍيًو النَّاسي
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: نًٍعمى ٣تىىاؿي ا٠تٍىٍيًل الى حىٍزفه ًضٍرسه  . قىاؿى : بًأىمّْ كىادو أىنٍػتيٍم؟ قىاليوا: بًأىٍكطىاسو  الصمة، فػىلىمَّا نػىزىؿى قىاؿى
، مىا رل أىٍٝتىعي ريغىاءى اٍلبىًعًَت، كىنػيهىاؽى اٟتٍىًمًَت، كىبيكىاءى الصَّيبّْ، كىيػيعىارى الشَّ  اًء؟ قىاليوا: كىالى سىٍهله دىٍىسه

: أىٍينى مالك؟ ًقيلى ىىذىا  سىاؽى مالك بن عوؼ مىعى النَّاًس ًنسىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم كىأىبٍػنىاءىىيٍم. قىاؿى
ا يػىٍوـه كىاًئنه لىوي مىا  ، كىًإفَّ ىىذى مالك، كىديًعيى لىوي. قىاؿى يىا مالك ًإنَّكى قىٍد أىٍصبىٍحتى رىئًيسى قػىٍوًمكى

، مىا رل أىٍٝتىعي ريغىاءى اٍلبىًعًَت، كىنػيهىاؽى اٟتٍىًمًَت، كىبيكىاءى الصًَّغًَت، كىيػيعىارى الشَّاًء؟ ، بػىٍعدىهي ًمنى ا أٍلىيَّاـً
: أىرىٍدتي أىٍف أىٍجعىلى خىٍلفى   : كىدًلى؟ قىاؿى : سيٍقتي مىعى النَّاًس أىبٍػنىاءىىيٍم كىًنسىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم. قىاؿى قىاؿى

ًزـى شىٍيءه، ًإنػَّهىا كيلّْ رىجيلو أىىٍ  : رىاًعي ضىٍأفو كىاللًَّو، كىىىٍل يػىريدُّ اٍلمينػٍهى لىوي كىمىالىوي لًيػيقىاًتلى عىنػٍهيٍم. فػىقىاؿى
ٍيًفًو كىري٤تًًٍو، كىًإٍف كىانىٍت عىلىٍيكى فيًضٍحتى يف أىٍىًلكى  ًإٍف كىانىٍت لىكى دلٍى يػىنػٍفىٍعكى ًإالَّ رىجيله ًبسى

، مثيَّ قىاؿى  ؟ قىاليوا: دلٍى يىٍشهىٍدىىا أىحىده ًمنػٍهيٍم.كىمىاًلكى به  : مىا فػىعىلىٍت كىٍعبه كىًكبلى

، كىلىوىًدٍدتي  به ءو كىرًفٍػعىةو دلٍى تىًغٍب عىٍنوي كىٍعبه كىالى ًكبلى : غىابى اٟتٍىدُّ كىاٞتًٍدُّ، لىٍو كىافى يػىٍوـى عىبلى قىاؿى
، فى  به مىٍن شىًهدىىىا ًمٍنكيٍم؟ قىاليوا: عمرك بن عامر، كعوؼ أىنَّكيٍم فػىعىٍلتيٍم مىا فػىعىلىٍت كىٍعبه كىًكبلى

: ذىاًنكى اٞتٍىذىعىاًف ًمٍن عىاًمرو، الى يػىنػٍفىعىاًف كىالى يىضيرَّاًف. يىا مالك: ًإنَّكى دلٍى تىٍصنىٍع  بن عامر؟ قىاؿى
ًدًىٍم، كىعيٍليىا قػىٍوًمًهٍم،  ًإذلى ٨تييوًر ا٠تٍىٍيًل شىٍيئنا، اٍرفػىٍعهيمٍ  بًتػىٍقًدصًل اٍلبػىٍيضىًة بػىٍيضىًة ىىوىازًفى  ًإذلى ميتىمىنًَّع ًببلى

، ًإٍف كىانىٍت عىلىٍيكى أىٍلفىا قى ًبكى مىٍن كىرىاءىؾى ؾى مثيَّ اٍلقى الصُّبىاةى عىلىى ميتيوًف ا٠تٍىٍيًل، فىًإٍف كىانىٍت لىكى ٟتًى
: كىاللًَّو الى أىفٍػعى  . قىاؿى ، كىقىٍد أىٍحرىٍزتى أىٍىلىكى كىمىالىكى ، كىاللًَّو ذىًلكى ، كىكىربى عىٍقليكى لي، ًإنَّكى قىٍد كىربٍتى

ا السٍَّيًف حىىتَّ ٮتىٍريجى ًمٍن ظىٍهرًم، كىكىرًهى أىفٍ  ىتًَّكئىنَّ عىلىى ىىذى  لىتيًطيعينًٍَّت يىا مىٍعشىرى ىىوىازًفى، أىٍك ألى
، فػىقىاؿى دريد ا يػىٍوـه دلٍى أىٍشهىٍدهي كىدلىٍ يػىفيٍتًٍت.يىكيوفى لدريد ًفيهىا ذًٍكره كىرىٍأمه، فػىقىاليوا: أىطىٍعنىاؾى  : ىىذى

 يىا لىٍيتىًٍت ًفيهىا جىذىٍع ... أىخيبُّ ًفيهىا كىأىضىعٍ 

 أىقيودي كىٍطفىاءى الزَّمىٍع ... كىأىنػَّهىا شىاةه صىدىعٍ 

ا شىدَّةى رىجيلو كىاًحدو، مثيَّ قىاؿى مالك لًلنَّاًس: ًإذىا رىأىيٍػتيميوىيٍم فىاٍكًسريكا جيفيوفى سيييوًفكيٍم، مثيَّ شيدُّك 
ٍأنيكيٍم؟ قىاليوا: رىأى  : كىيٍػلىكيٍم مىا شى الًًو فىأىتػىٍوهي، كىقىٍد تػىفىرَّقىٍت أىٍكصىا٢تييٍم، قىاؿى يٍػنىا كىبػىعىثى عيييوننا ًمٍن رًجى
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، كىاللًَّو مىا ٘تىىاسىٍكنىا أىٍف أىصىابػىنىا مىا تػىرىل، فػىوىاللَّ  ًو مىا رىدَّهي ذىًلكى عىٍن رًجىاالن بًيضنا عىلىى خىٍيلو بػيٍلقو
 كىٍجًهًو أىٍف مىضىى عىلىى مىا ييرًيدي.

عى ًًٍّٔم نىيبُّ اللًَّو  بػىعىثى ًإلىٍيًهٍم عبد ا بن أِّب حدرد األسلمي، كىأىمىرىهي أىٍف يىٍدخيلى  كىلىمَّا ٝتًى
ًًىٍم، فىاٍنطىلىقى ابن أِّب حدرد فىدىخىلى يف النَّاًس، فػىييًقيمى ًفيًهٍم حىىتَّ يػىٍعلىمى ًعٍلمىهيٍم، مثيَّ يىٍأتًيى  وي ًٓتىربى

عى كىعىًلمى مىا قىٍد ٚتىىعيوا لىوي ًمٍن حىٍرًب رىسيوًؿ اللًَّو  عى ًمٍن مالك كىأىٍمًر ىىوىازًفى ًفيًهٍم حىىتَّ ٝتًى ، كىٝتًى
.فىأىٍخبػىرىهي ا٠تٍى  مىا ىيٍم عىلىٍيًو، مثيَّ أىقٍػبىلى حىىتَّ أىتىى رىسيوؿى اللًَّو   بػىرى

ذيًكرى لىوي أىفَّ ًعٍندى صىٍفوىافى ٍبًن أيمىيَّةى أىٍدرىاعنا »السَّيػٍرى ًإذلى ىىوىازًفى،  فػىلىمَّا أىٍٚتىعى رىسيوؿي اللًَّو 
حىكى  : )يىا أبا أمية أىًعٍرنىا ًسبلى ، فػىقىاؿى حنا، فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًو كىىيوى يػىٍومىًئذو ميٍشرًؾه ا نػىٍلقىى ًفيًو  كىًسبلى ىىذى

: " بىٍل عىارًيىةه مىٍضميونىةه حىىتَّ نػيؤىدّْيػىهىا ًإلىٍيكى عى  ا، فػىقىاؿى صفواف: أىغىٍصبنا يىا ٤تيىمَّدي؟ قىاؿى ديكَّنىا غىدن
ًح، فػىزىعىميوا أىفَّ رىسيوؿى اللَّ  ، فىأىٍعطىاهي ًمائىةى ًدرٍعو ٔتىا يىٍكًفيهىا ًمنى السّْبلى ا بىٍأسه : لىٍيسى ًّٔىذى ًو "، فػىقىاؿى

  لىوي أىٍف يىٍكًفيػىهيٍم ٛتىٍلىهىا، فػىفىعىلى سىأى. ) » 

ابًًو الًَّذينى  مثيَّ خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو  ؼو ًمٍن أىٍصحى مىعىوي أىٍلفىاًف ًمٍن أىٍىًل مىكَّةى، مىعى عىشىرىًة آالى
ٍعمىلى عتاب بن أسيد عىلىى خىرىجيوا مىعىوي، فػىفىتىحى اللَّوي ًًٍّٔم مىكَّةى، كىكىانيوا اثٍػٍتىٍ عىشىرى أىٍلفنا، كىاٍستػى 

 مىكَّةى أىًمَتنا، مثيَّ مىضىى ييرًيدي لًقىاءى ىىوىازًفى.

: فىحىدَّثىًٍت عىاًصمي ٍبني عيمىرى ٍبًن قػىتىادىةى، عىٍن عبد الرٛتن بن جابر، عىٍن أىبًيًو  قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
: لىمَّا اٍستػىٍقبػىٍلنىا كىادً  اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو، قىاؿى ٍرنىا يًف كىادو ًمٍن أىٍكًديىًة هًتىامىةى أىٍجوىؼى جى مى حينػىٍُتو، ا٨ٍتىدى

بػىقيونىا ًإذلى اٍلوىادً  : كىيف عىمىايىًة الصٍُّبًح، كىكىافى اٍلقىٍوـي سى ارنا. قىاؿى دى ، ًإ٪تَّىا نػىٍنحىًدري ًفيًو ا٨تًٍ م، حىطيوطو
كى٨تىٍني  -ًو قىٍد أىٍٚتىعيوا كىتػىهىيَّئيوا كىأىعىدُّكا، فػىوىاللًَّو مىا رىاعىنىا فىكىمىنيوا لىنىا يف ًشعىابًًو كىأىٍحنىائًًو كىمىضىايًقً 

نىا شىدَّةى رىجيلو كىاًحدو، كىاٍنشىمىرى النَّاسي رىاًجًعُتى، الى  -ميٍنحىطُّوفى  ، قىٍد شىدُّكا عىلىيػٍ تىاًئبي ًإالَّ اٍلكى
: )  ؿي اللًَّو يػىٍلًوم أىحىده ًمنػٍهيٍم عىلىى أىحىدو، كىا٨ٍتىازى رىسيو  ًإذلى أىٍينى أىيػُّهىا »ذىاتى اٍليىًمًُت، مثيَّ قىاؿى

؟ ىىليمَّ ًإرلىَّ، أىنىا رىسيوؿي اللًَّو، أىنىا ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللَّوً  نػىفىره ًمنى  كىبىًقيى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو « ( النَّاسي
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يمىٍن ثػىبىتى مىعىوي ًمنى اٍلميهىاًجرًينى أبو بكر كعمر، كىًمٍن أىٍىًل اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر كىأىٍىًل بػىٍيًتًو، كىفً 
 بػىٍيًتًو علي كالعباس، كىأىبيو سيٍفيىافى ٍبني اٟتٍىاًرًث كىابٍػنيوي، كىاٍلفىٍضلي ٍبني اٍلعىبَّاًس، كىرىبًيعىةي ٍبني اٟتٍىاًرًث،

 ذو.كىأيسىامىةي ٍبني زىٍيدو، كأٯتن ابن أـ أٯتن، كىقيًتلى يػىٍومىئً 

ـى  ، بًيىًدًه رىايىةه سىٍودىاءي يف رىٍأًس ريٍمحو طىوًيلو أىمىا : كىرىجيله ًمٍن ىىوىازًفى عىلىى ٚتىىلو لىوي أىٍٛتىرى قىاؿى
ٍلفىوي ًإذىا أىٍدرىؾى طىعىنى ًبري٤تًًٍو، كىًإذىا فىاتىوي النَّاسي رىفىعى ري٤ٍتىوي ًلمىٍن كىرىاءىهي فى  عيوهي، اتػَّبػى ىىوىازًفى، كىىىوىازًفي خى

نىا ىيوى كىذىًلكى  : فىأىتىى  فػىبػىيػٍ انًًو، قىاؿى ًإٍذ أىٍىوىل عىلىٍيًو عىًليُّ ٍبني أىِّب طىاًلبو كىرىجيله ًمنى اأٍلىٍنصىاًر ييرًيدى
ٍلًفًو، فىضىرىبى عيٍرقيوِّبًى اٞتٍىمىًل، فػىوىقىعى عىلىى عىجيزًًه، كىكىثىبى اأٍلىٍنصىارًمُّ عىلىى الرَّجيًل،  علي ًمٍن خى

: فػىوىاللَّ فى  . قىاؿى : فىاٍجتػىلىدى النَّاسي ًو ضىرىبىوي ضىٍربىةن أىطىنَّ قىدىمىوي بًًنٍصًف سىاًقًو، فىا٧ٍتىعىفى عىٍن رىٍحًلًو، قىاؿى
 .مىا رىجىعىٍت رىاًجعىةي النَّاًس ًمٍن ىىزٯتىًتًهٍم حىىتَّ كىجىديكا اأٍليسىارىل ًعٍندى رىسيوًؿ اللًَّو 

 : ًمٍن جيفىاًة أىٍىًل  كىلىمَّا انٍػهىزىـى اٍلميٍسًلميوفى كىرىأىل مىٍن كىافى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
 : الى مىكَّةى ا٢ٍتىزٯتىةى، تىكىلَّمى رًجىاؿه ًمنػٍهيٍم ٔتىا يًف أىنٍػفيًسًهٍم ًمنى الضٍَّغًن، فػىقىاؿى أىبيو سيٍفيىافى ٍبني حىٍربو

ـى لىمىعىوي يًف ًكنىانىًتًو، كىصىرىخى جبلة بن اٟتنبل تػىٍنتىًهي ىىزٯتىتػيهيٍم ديكفى ا كىقىاؿى ابن  -ٍلبىٍحًر، كىًإفَّ اأٍلىٍزالى
أىالى بىطىلى السٍّْحري اٍليػىٍوـى، فػىقىاؿى لىوي صفواف أىخيوهي أًليمًّْو كىكىافى بػىٍعدي ميٍشرًكنا:  -ىشاـ: صىوىابيوي كىلىدىةي 

، فػىوىاللَّ  ، أىحىبُّ ًإرلىَّ ًمٍن أىٍف يػىريبًٍَّت رىجيله ًمٍن اٍسكيٍت فىضَّ اللَّوي فىاؾى ىٍف يػىريبًٍَّت رىجيله ًمٍن قػيرىٍيشو ًو ألى
 ىىوىازًفى.

ـي اٍلفىٍتًح، دىخىلى رىسيوؿي اللًَّو  : لىمَّا كىافى عىا ٍيبىةى ٍبًن عيٍثمىافى اٟتٍىجىيبّْ، قىاؿى كىذىكىرى ابن سعد عىٍن شى
  ًأىس : َتي مىعى قػيرىٍيشو ًإذلى ىىوىازًفى ًْتينػىٍُتو، فػىعىسىى ًإًف اٍختػىلىطيوا أىٍف أيًصيبى ًمٍن مىكَّةى عىنػٍوىةن، قػيٍلتي

: لىٍو دلٍى يػىٍبقى مً  نى اٍلعىرىًب ٤تيىمَّدو ًغرَّةن فىأىثٍأىرى ًمٍنوي، فىأىكيوفى أىنىا الًَّذم قيٍمتي بًثىٍأًر قػيرىٍيشو كيلّْهىا، كىأىقيوؿي
ا لىمَّا خىرىٍجتي لىوي الى يػىٍزدىادي اأٍلىٍمري يًف كىاٍلعىجىًم أىحىده ًإالَّ اتػَّ  ا، كىكيٍنتي ميٍرًصدن ا، مىا تىًبٍعتيوي أىبىدن بىعى ٤تيىمَّدن

،  نػىٍفًسي ًإالَّ قػيوَّةن، فػىلىمَّا اٍختػىلىطى النَّاسي اقٍػتىحىمى رىسيوؿي اللًَّو  عىٍن بػىٍغلىًتًو فىأىٍصلىتى السٍَّيفى
نػىٍوتي أيرًيدي مىا أيرً  يدي ًمٍنوي، كىرىفػىٍعتي سىٍيًفي حىىتَّ ًكٍدتي أيٍشًعرىهي ًإيَّاهي، فػىريًفعى رل شيوىاظه ًمٍن نىارو  فىدى

ٍوفنا عىلىٍيًو، فىاٍلتػىفىتى ًإرلىَّ رىسيوؿي اللًَّو  اٍلبػىٍرًؽ كىادى ٯتىٍحىشيًٍت، فػىوىضىٍعتي يىدىمَّ عىلىى بىصىرًم خى ، كى
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: " اللَّهيمَّ أىًعٍذهي ًمنى يىا شيب اٍدفي ًمٍتّْ »فػىنىادىاشل: )  نػىٍوتي ًمٍنوي فىمىسىحى صىٍدرًم، مثيَّ قىاؿى " فىدى
: فػىوىاللًَّو ٢تىيوى كىافى سىاعىتىًئذو أىحىبَّ ًإرلىَّ ًمنٍ  ٝتىًٍعي كىبىصىرًم كىنػىٍفًسي، كىأىٍذىىبى اللَّوي  الشٍَّيطىاًف " قىاؿى

فػىتػىقىدٍَّمتي أىمىامىوي أىٍضًربي ًبسىٍيًفي، اللَّوي يػىٍعلىمي أىشلّْ « ( لٍ مىا كىافى يًف نػىٍفًسي، مثيَّ قىاؿى " اٍدفي فػىقىاتً 
ىٍكقػىٍعتي بًًو  أيًحبُّ أىٍف أىًقيىوي بًنػىٍفًسي كيلَّ شىٍيءو، كىلىٍو لىًقيتي تًٍلكى السَّاعىةى أىِّب لىٍو كىافى حىيِّا، ألى

، فىجىعىٍلتي أىٍلزىميوي ًفيمىٍن لىزًمىوي، حىىتَّ تػى  رىاجىعى اٍلميٍسًلميوفى، فىكىرُّكا كىرَّةى رىجيلو كىاًحدو، كىقػيرّْبىٍت السٍَّيفى
فىاٍستػىوىل عىلىيػٍهىا، كىخىرىجى يف أىثىرًًىٍم حىىتَّ تػىفىرَّقيوا يًف كيلّْ كىٍجوو، كىرىجىعى ًإذلى  بػىٍغلىةي رىسيوًؿ اللًَّو 

لى عىلىٍيًو أىحىده غىٍَتًم حيبِّا لًريٍؤيىًة كىٍجًهًو، كىسيريكرنا ميعىٍسكىرًًه فىدىخىلى ًخبىاءىهي، فىدىخىٍلتي عىلىٍيًو مىا دىخى 
 ( : يػٍره ٦تَّا أىرىٍدتى لًنػىٍفًسكى "، مثيَّ حىدَّثىًٍت ًبكيلّْ مىا »بًًو، فػىقىاؿى يىا شيب الًَّذم أىرىادى اللَّوي ًبكى خى

: فىًإشلّْ أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي، أىٍضمىٍرتي يًف نػىٍفًسي مىا دلٍى أىكيٍن أىذٍكيريهي أًلىحىدو قىطُّ، قىا ؿى فػىقيٍلتي
: اٍستػىٍغًفٍر رل. فػىقىاؿى " غىفىرى اللَّوي لىكى كىأىنَّكى رىسيوؿي اللًَّو   « ( .، مثيَّ قػيٍلتي

 

ًثًَت ٍبًن اٍلعىبَّاًس، عىٍن أىبًيًو الٍ  : كىحىدَّثىًٍت الزٍُّىرًمُّ، عىٍن كى عىبَّاًس ٍبًن عىٍبًد كىقىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
: ًإشلّْ لىمىعى رىسيوًؿ اللًَّو  ٍرتػيهىا ًّٔىا، كىكيٍنتي  اٍلميطًَّلًب، قىاؿى ًة بػىٍغلىًتًو اٍلبػىٍيضىاًء قىٍد شىجى آًخذه ًْتىكىمى

: رىسيوؿي اللًَّو  : ) يػىقيوؿي حىٍُتى رىأىل مىا رىأىل ًمنى النَّاسً  اٍمرىءنا جىًسيمنا، شىًديدى الصٍَّوًت، قىاؿى
: " يىا عباس اٍصريٍخ يىا » : فػىلىٍم أىرى النَّاسى يػىٍلويكفى عىلىى شىٍيءو، فػىقىاؿى ؟ " قىاؿى ًإذلى أىٍينى أىيػُّهىا النَّاسي

: فػىيىٍذىىبي « ( مىٍعشىرى اأٍلىٍنصىاًر، يىا مىٍعشىرى أىٍصحىاًب السَّميرىًة "، فىأىجىابيوا: لىبػٍَّيكى لىبػٍَّيكى  قىاؿى
يػٍفىوي الرَّجيلي لًييٍثًٍتى  ، فػىيىٍأخيذي ًدٍرعىوي فػىيػىٍقًذفػيهىا يف عينيًقًو، كىيىٍأخيذي سى  بىًعَتىهي، فىبلى يػىٍقًدري عىلىى ذىًلكى

، حىىتَّ يػىٍنتىًهيى ًإذلى رىسيوًؿ  ُـّ الصٍَّوتى اللًَّو كىقػىٍوسىوي كىتػيٍرسىوي، كىيػىٍقتىًحمي عىٍن بىًعَتًًه كىٮتيىلّْي سىًبيلىوي كىيػىؤي
 ًفىاقٍػتىتػىليوا، فىكىانىًت الدٍَّعوىةي أىكَّؿى مىا  ، حىىتَّ إ ، ذىا اٍجتىمىعى إًلىٍيًو ًمنػٍهيٍم ًمائىةه، اٍستػىٍقبػىليوا النَّاسى

كىانىٍت: يىا لىؤٍلىٍنصىاًر، مثيَّ خىلىصىٍت آًخرنا: يىا لىٍلخىٍزرىًج، كىكىانيوا صيبػيرنا ًعٍندى اٟتٍىٍرًب، فىأىٍشرىؼى رىسيوؿي 
: ) يف رىكى  اللًَّو  ، كىىيٍم ٬تىٍتىًلديكفى فػىقىاؿى يى اٍلوىًطيسي »ائًًبًو، فػىنىظىرى ًإذلى ٣تيٍتػىلىًد اٍلقىٍوـً « ( اٍْلفى ٛتًى

 كىزىادى غىيػٍريهي.
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 أىنىا النَّيبُّ الى كىًذبى ... أىنىا اٍبني عىٍبًد اٍلميطًَّلبً 

رىمىى ًّٔىا يف كيجيوًه اٍلكيفَّاًر، مثيَّ حىصىيىاتو فػى  مثيَّ أىخىذى رىسيوؿي اللًَّو »كىيف " صىًحيًح مسلم ": 
، كىأىٍمرىىيٍم  : )انٍػهىزىميوا كىرىبّْ ٤تيىمَّدو( فىمىا ىيوى ًإالَّ أىٍف رىمىاىيٍم، فىمىا زًٍلتي أىرىل حىدَّىيٍم كىًليبلن قىاؿى

ًمٍن تػيرىاًب اأٍلىٍرًض، مثيَّ اٍستػىٍقبىلى  ًإنَّوي نػىزىؿى عىًن اٍلبػىٍغلىًة، مثيَّ قػىبىضى قػىٍبضىةن »كىيف لىٍفظو لىوي:  « .ميٍدًبرنا
نػىٍيًو تػيرىابنا ى عىيػٍ : )شىاىىًت اٍلويجيوهي( ، فىمىا خىلىقى اللَّوي ًمنػٍهيٍم ًإٍنسىاننا ًإالَّ مىؤلى بًًتٍلكى  ًّٔىا كيجيوىىهيٍم، كىقىاؿى

 « .اٍلقىٍبضىًة، فػىوىلٍَّوا ميٍدًبرًينى 

: لىقىٍد رىأىٍيتي كىذىكىرى اٍبني ًإٍسحىاؽى عىٍن جيبػىٍَتً  ، قىاؿى قػىٍبلى ىىزٯتىًة اٍلقىٍوـً كىالنَّاسي  -ٍبًن ميٍطًعمو
،  -يػىٍقتىًتليوفى يػىٍوـى حينػىٍُتو  نػىنىا كىبػىٍُتى اٍلقىٍوـً ًمٍثلى اٍلًبجىاًد اأٍلىٍسوىًد، أىقٍػبىلى ًمنى السَّمىاًء حىىتَّ سىقىطى بػىيػٍ

، فػىلىٍم أىشيكَّ أىنػَّهىا فػىنىظىٍرتي فىًإذىا ٪تىٍله أىٍسوىدي مىٍبثيوثه قى  ى اٍلوىاًدمى، فػىلىٍم يىكيٍن ًإالَّ ىىزٯتىةى اٍلقىٍوـً ٍد مىؤلى
ًئكىةي.  اٍلمىبلى

، كىمىعىهيٍم مالك بن عوؼ، كىعىٍسكىرى  : كىلىمَّا انٍػهىزىـى اٍلميٍشرًكيوفى أىتػىويا الطَّاًئفى قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
، كىتػىوىجَّوى بػىعٍ  يف آثىاًر مىٍن تػىوىجَّوى ًقبىلى  ضيهيٍم ٨تىٍوى ٩تىٍلىةى، كىبػىعىثى رىسيوؿي اللًَّو بػىٍعضيهيٍم بًأىٍكطىاسو

، فػىريًميى ًبسىٍهمو  أىٍكطىاسو أبا عامر األشعرم، فىأىٍدرىؾى ًمنى النَّاًس بػىٍعضى مىًن انٍػهىزىـى فػىنىاكىشيوهي اٍلًقتىاؿى
مُّ، كىىيوى اٍبني أىًخيًو، فػىقىاتػىلىهيٍم فػىفىتىحى اللَّوي عىلىٍيًو فػىهىزىمىهيمي فػىقيًتلى، فىأىخىذى الرَّايىةى أىبيو ميوسىى اأٍلىٍشعىرً 

اللَّهيمَّ اٍغًفٍر لعبيد أِّب عامر كىأىٍىًلًو، : ) »اللَّوي، كىقػىتىلى قىاًتلى أِّب عامر، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
ٍلًقكى    ، كىاٍستػىٍغفىرى ألِّب موسى. « (كىاٍجعىٍلوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍوؽى كىًثَتو ًمٍن خى

، كىأىمىرى رىسيوؿي اللًَّو  بًالسَّيٍبً كىاٍلغىنىائًًم  كىمىضىى مالك بن عوؼ حىىتَّ ٖتىىصَّنى ًْتًٍصًن ثىًقيفو
، كى  ًؼ رىٍأسو ًبلي أىٍف ٕتيٍمىعى، فىجيًمعى ذىًلكى كيلُّوي، كىكىجَّهيوهي ًإذلى اٍٞتًًعرَّانىًة، كىكىافى السَّيٍبي ًستَّةى آالى اإٍلً
ًؼ أيكًقيَّةن ًفضَّةن، فى  اٍستىٍأسلى أىٍربػىعىةن كىًعٍشرًينى أىٍلفنا، كىاٍلغىنىمي أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىًعُتى أىٍلفى شىاةو، كىأىٍربػىعىةى آالى

لىةن.أىٍف يػىٍقدىميوا عىلىٍيًو ميٍسلً  ًًٍّٔم رىسيوؿي اللًَّو   ًمُتى ًبٍضعى عىٍشرىةى لىيػٍ
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: كىحىدَّثىًٍت عىاًصمي ٍبني عيمىرى ٍبًن قػىتىادىةى، عىٍن ٤تىٍميوًد ٍبًن لىًبيدو، عىٍن أىِّب سىًعيدو قىاؿى اٍبني ًإٍسحى  اؽى
 : ، كىيًف قػىبىاًئًل  لىمَّا أىٍعطىى رىسيوؿي اللًَّو »ا٠ٍتيٍدرًمّْ، قىاؿى مىا أىٍعطىى ًمٍن تًٍلكى اٍلعىطىايىا يف قػيرىٍيشو

ا اٟتٍىيُّ ًمنى اأٍلىٍنصىاًر يف أىنٍػفيًسًهٍم حىىتَّ  اٍلعىرىًب، كىدلٍى يىكيٍن يف اأٍلى  ٍنصىاًر ًمنػٍهىا شىٍيءه، كىجىدى ىىذى
ثػيرىٍت ًفيًهمي اٍلقىالىةي، حىىتَّ قىاؿى قىائًليهيٍم: لىًقيى كىاللًَّو رىسيوؿي اللًَّو  قػىٍومىوي، فىدىخىلى عىلىٍيًو سىٍعدي ٍبني  كى

: يىا رىسيوؿى اللَّ  ا اٟتٍىيَّ ًمنى اأٍلىٍنصىاًر قىٍد كىجىديكا عىلىٍيكى يف أىنٍػفيًسًهٍم ًلمىا عيبىادىةى، فػىقىاؿى ًو، ًإفَّ ىىذى
ا اٍلفىٍيًء الًَّذم ، كىأىٍعطىٍيتى عىطىايىا ًعظىامنا يف قػىبىاًئًل  صىنػىٍعتى يف ىىذى ، قىسىٍمتى يًف قػىٍوًمكى أىصىٍبتى

ا اٟتٍىيّْ ًمنى اأٍلى  : )فىأىٍينى أىٍنتى ًمٍن ذىًلكى يىا سعد اٍلعىرىًب، كىدلٍى يىكيٍن يًف ىىذى ٍنصىاًر ًمنػٍهىا شىٍيءه. قىاؿى
ًذًه اٟتٍىًظَتىًة؟ قىاؿى  : فىاٍٚتىٍع رل قػىٍومىكى يًف ىى : يىا رىسيوؿى اللًَّو مىا أىنىا ًإالَّ ًمٍن قػىٍوًمي. قىاؿى " قىاؿى

اءى آخىريكفى فػىرىدَّىيٍم، فػىلىمَّا اٍجتىمىعيوا أىتىى سعد، فىجىاءى رًجىاؿه ًمنى اٍلميهىاًجرًينى فػىتػىرىكىهيٍم فىدىخىليوا، كىجى 
ا اٟتٍىيُّ ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، فىأىتىاىيٍم رىسيوؿي اللًَّو  : قىًد اٍجتىمىعى لىكى ىىذى ، فىحىًمدى اللَّوى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو فػىقىاؿى

: " يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصىاًر، مىا  قىالىةه بػىلىغىٍتًٍت عىٍنكيٍم، كىًجدىةه كىجىٍد٘تييوىىا يًف ٔتىا ىيوى أىٍىليوي، مثيَّ قىاؿى
اءن فىأىلَّفى ال الن فػىهىدىاكيمي اللَّوي ِّب، كىعىالىةن فىأىٍغنىاكيمي اللَّوي ِّب، كىأىٍعدى لَّوي بػىٍُتى أىنٍػفيًسكيٍم، أىدلٍى آًتكيٍم ضيبلَّ

يبيوشل يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصىاًر؟ قىاليوا: قػيليوًبكيٍم؟ " قىاليوا: اللَّوي كىرىسيوليوي أىمىنُّ كىأىٍفضى  : " أىالى ٕتًي لي. مثيَّ قىاؿى
: " أىمىا كىاللًَّو لىٍو ًشٍئتيٍم لى  يبيكى يىا رىسيوؿى اللًَّو، لًلًَّو كىلًرىسيولًًو اٍلمىنُّ كىاٍلفىٍضلي. قىاؿى قيٍلتيٍم، ٔتىاذىا ٧تًي

قٍػتيٍم: أىتػىٍيتػىنىا ميكى  قٍػتيٍم كىلىصيدّْ ، كىعىاًئبلن فػىلىصىدى ا فىآكىيٍػنىاؾى ، كىطىرًيدن ، كى٥تىٍذيكالن فػىنىصىٍرنىاؾى قٍػنىاؾى ذَّبنا فىصىدَّ
نٍػيىا، تىأىلٍَّفتي ًّٔى  ، أىكىجىٍدَتيٍ عىلىيَّ يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصىاًر يف أىنٍػفيًسكيٍم يف ليعىاعىةو ًمنى الدُّ نىاؾى يػٍ ا قػىٍومنا فىآسى

ٍلتيكيٍم ًإذلى  ًمكيٍم، أىالى تػىٍرضىٍوفى يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصىاًر أىٍف يىٍذىىبى النَّاسي بًالشَّاًء  لًييٍسًلميوا، كىكىكى ًإٍسبلى
يػٍره كىاٍلبىًعًَت، كىتػىٍرًجعيوفى ًبرىسيوًؿ اللًَّو ًإذلى رًحىاًلكيٍم، فػىوىالًَّذم نػىٍفسي ٤تيىمَّدو بًيىًدًه لىمىا تػىنػٍقىًلبيوفى بى  ٍو خى

لىٍوالى ا٢تًٍٍجرىةي لىكيٍنتي اٍمرىءنا ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، كىلىٍو سىلىكى النَّاسي ًشٍعبنا كىكىاًدينا، ٦تَّا يػىنػٍقىًلبيوفى بًًو، كى 
كىسىلىكىًت اأٍلىٍنصىاري ًشٍعبنا كىكىاًدينا لىسىلىٍكتي ًشٍعبى اأٍلىٍنصىاًر كىكىاًديػىهىا، اأٍلىٍنصىاري ًشعىاره كىالنَّاسي 

، اللَّهيمَّ اٍرحىًم اأٍلىنٍ  : فػىبىكىى اٍلقىٍوـي حىىتَّ ًدثىاره ، كىأىبٍػنىاءى اأٍلىٍنصىاًر، كىأىبٍػنىاءى أىبٍػنىاًء اأٍلىٍنصىاًر " قىاؿى صىارى
 قىٍسمنا كىحىظِّا، مثيَّ اٍنصىرىؼى رىسيوؿي اللًَّو  أىٍخضىليوا ٟتًىاىيٍم، كىقىاليوا: رىًضينىا ًبرىسيوًؿ اللًَّو 

 « ( .كىتػىفىرَّقيوا
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الرَّضىاعىًة،  ًمنى  نت اٟتارث بن عبد العزل أيٍختي رىسيوًؿ اللًَّو كىقىًدمىًت الشيماء ب»
؟ قىالىٍت: عىضَّةه  مىةي ذىًلكى : كىمىا عىبلى فػىقىالىٍت: يىا رىسيوؿى اللًَّو! ًإشلّْ أيٍختيكى ًمنى الرَّضىاعىًة، قىاؿى

: فػىعىرىؼى رىسيو  . قىاؿى مىةى فػىبىسىطى ٢تىىا رًدىاءىهي،  ؿي اللًَّو عىضىٍضتىًنيهىا يًف ظىٍهرًم، كىأىنىا ميتػىوىرّْكىتيكى اٍلعىبلى
قىامىةى فىًعٍنًدم ٤تيىبَّبىةن ميكىرَّمىةن، كىًإٍف أىٍحبى  : )ًإٍف أىٍحبىٍبًت اإٍلً يػَّرىىىا، فػىقىاؿى ٍبًت أىٍف كىأىٍجلىسىهىا عىلىٍيًو، كىخى

، فػىزىعىمىٍت بػىنيو « ( كىتػىريدَّشل ًإذلى قػىٍوًمي، فػىفىعىلى أيمىتػّْعىًك فػىتػىٍرًجًعي ًإذلى قػىٍوًمًك "؟ قىالىٍت: بىٍل ٘تيىتػّْعيًٍت 
منا يػيقىاؿي لىوي مكحوؿ كىجىارًيىةن، فػىزىكَّجىٍت ًإٍحدىا٫تيىا ًمنى اٍْلخىًر، فػىلىٍم يػىزىٍؿ  سىٍعدو أىنَّوي أىٍعطىاىىا غيبلى

ثىةى أىٍعبيدو،  ا رىسيوؿي اللًَّو ًفيًهٍم ًمٍن نىٍسًلًهمىا بىًقيَّةه. كىقىاؿى أبو عمر: فىأىٍسلىمىٍت فىأىٍعطىاىى  ثىبلى
." : كالشيماء لىقىبه  كىجىارًيىةن، كىنػىعىمنا، كىشىاءن، كىٝتىَّاىىا حذافة. كىقىاؿى
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: كىكى  ، قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى انىٍت يًف قاؿ ابن القيم رٛتو ا: "كىكىانىٍت يف شىٍهًر رىجىبو سىنىةى ًتٍسعو
ـى يف ٙتىارًًىٍم  زىمىًن عيٍسرىةو  بُّوفى اٍلميقىا ًد، كىًحُتى طىابىًت الثّْمىاري كىالنَّاسي ٭تًي ًمنى النَّاًس كىًجٍدبو ًمنى اٍلًببلى

٢تًًٍم، كىيىٍكرىىيوفى شيخيوصىهيٍم عىلىى تًٍلكى اٟتٍىاًؿ، كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو  ٍزكىةو قػىلَّمىا ٮتىٍريجي يًف غى  كىًظبلى
قىاؿى رىسيوؿي ًإالَّ كىٌتَّ عىنػٍهىا كىكىرَّل بًغىٍَتًىىا، ًإالَّ مىا كىافى ًمٍن غىٍزكىًة تػىبيوؾى لًبػيٍعًد الشُّقًَّة كىًشدًَّة الزَّمىاًف فػى 

يىا جد ىىٍل لىكى : ) »-أىحىًد بىًٍت سىلىمىةى  -ذىاتى يػىٍوـو كىىيوى يف ًجهىازًًه للجد بن قيس  اللًَّو 
؟ فػىوىاللًَّو لىقىٍد عىرىؼى اٍلعى  : يىا رىسيوؿى اللًَّو أىكىتىٍأذىفي رل كىالى تػىٍفًتٍتّْ ًد بىًٍت اأٍلىٍصفىًر؟ فػىقىاؿى ـى يف ًجبلى ا

، كىًإشلّْ أىٍخشىى ًإٍف رىأىٍيتي ًنسىاءى بىًٍت اأٍلىٍصفى  بنا بًالنّْسىاًء ًمٍتّْ  ًر أىفٍ قػىٍوًمي أىنَّوي مىا ًمٍن رىجيلو بًأىشىدَّ عىجى
، فىًفيًو نػىزىلىًت اٍْليىةي }كىًمنػٍهيٍم مىٍن  الى أىٍصربى. فىأىٍعرىضى عىٍنوي رىسيوؿي اللًَّو  : قىٍد أىًذٍنتي لىكى كىقىاؿى
{ ]التوبة:   [ْٗ]التػٍَّوبىًة: [ « ْٗيػىقيوؿي اٍئذىٍف رل كىالى تػىٍفًتٍتّْ
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: الى  ، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي ًفيًهٍم: }كىقىاليوا الى كىقىاؿى قػىٍوـه ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو تػىٍنًفريكا يف اٟتٍىرّْ
{ ]التوبة:   [ُٖ[ اٍْليىةى ]التػٍَّوبىًة: ُٖتػىٍنًفريكا يًف اٟتٍىرّْ

جىدَّ يف سىفىرًًه كىأىمىرى النَّاسى بًاٞتًٍهىاًز، كىحىضَّ أىٍىلى اٍلًغٌتى عىلىى النػَّفىقىًة  مثيَّ ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو 
ًبيًل اللًَّو، فىحىمىلى رًجىاؿه ًمٍن أىٍىًل اٍلًغٌتى كىاٍحتىسىبيوا، كىأىنٍػفىقى عيٍثمىافي ٍبني عىفَّافى يًف  ًف يف سى  كىاٟتًٍٍمبلى

 ذىًلكى نػىفىقىةن عىًظيمىةن دلىٍ يػيٍنًفٍق أىحىده ًمثٍػلىهىا.

ًسهىا كىأىقٍػتىأًّىا كى  ًائىًة بىًعَتو بًأىٍحبلى ٙتى : كىانىٍت ثىبلى ننا.قػيٍلتي  عيدَّهًتىا، كىأىٍلفى ًدينىارو عىيػٍ

: )بػىلىغى رىسيوؿى اللًَّو  ، كىأىفَّ  كىذىكىرى ابن سعد قىاؿى أىفَّ الرُّكـى قىٍد ٚتىىعىٍت ٚتييوعنا كىًثَتىةن بًالشَّاـً
ـي، كىعىاًملىةي، كىغىسَّ  ا مه، كىجيذى افي، كىقىدَّميوا ىرقل قىٍد رىزىؽى أىٍصحىابىوي ًلسىنىةو، كىأىٍجلىبىٍت مىعىوي ٠تٍى
بػٍعىةه يىٍستىٍحًمليوفى رىسيوؿى اللًَّو  :  ميقىدّْمىاهًتًٍم ًإذلى اٍلبػىٍلقىاًء، كىجىاءى اٍلبىكَّاءيكفى كىىيٍم سى الى »فػىقىاؿى

ديكا مىا  ليكيٍم عىلىٍيًو، فػىتػىوىلٍَّوا كىأىٍعيػينػيهيٍم تىًفيضي ًمنى الدٍَّمًع حىزىننا أىٍف الى ٬تًى ، « يػيٍنًفقيوفى أىًجدي مىا أىٛتًٍ
كىىيٍم سادل بن عمَت، كعلبة بن زيد، كأبو ليلى ا١تازشل، كعمرك بن عنمة، كسلمة بن صخر، 
، كىمىٍعًقلي ٍبني يىسىارو، كىبػىٍعضي  هيٍم كىاٍلًعٍربىاضي ٍبني سىارًيىةى، كىيًف بػىٍعًض الرّْكىايىاًت: كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني ميغىفَّلو

: اٍلبىكَّاءيكفى بػىني  و ميقىرّْفو السَّبػٍعىةي، كىىيٍم ًمٍن ميزىيٍػنىةى(. كابن إسحاؽ: يػىعيدُّ ًفيًهٍم عمرك بن يػىقيوؿي
 اٟتماـ بن اٞتموح.

: كىاللًَّو  كىأىٍرسىلى أبا موسى أىٍصحىابيوي ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو ) » لًيىٍحًملىهيٍم، فػىوىافىاهي غىٍضبىافى فػىقىاؿى
ليكيٍم كىالى أىًجدي مىا أىٛتًٍ  : مىا أىنىا ٛتىىٍلتيكيٍم، الى أىٛتًٍ ليكيٍم عىلىٍيًو، مثيَّ أىتىاهي ًإًبله فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًهٍم مثيَّ قىاؿى

يػٍرنا ًمنػٍهىا ًإالَّ كىفٍَّرتي  ُتو فىأىرىل غىيػٍرىىىا خى  عىٍن كىلىًكنَّ اللَّوى ٛتىىلىكيٍم، كىًإشلّْ كىاللًَّو الى أىٍحًلفي عىلىى ٯتًى
ًيًٍت كىأىتػىٍيتي الَّ  يػٍره ٯتى  « (ًذم ىيوى خى
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: اللَّهيمَّ إًنَّكى قىٍد أىمىٍرتى ) » ـى علبة بن زيد فىصىلَّى ًمنى اللٍَّيًل كىبىكىى كىقىاؿى بًاٞتًٍهىاًد كىرىغٍَّبتى  كىقىا
، كىدلٍى ٕتىٍعىٍل يًف يىًد رىسيوًلكى مى  ا ٭تىًٍمليًٍت عىلىٍيًو، ًفيًو، مثيَّ دلٍى ٕتىٍعىٍل ًعٍنًدم مىا أىتػىقىوَّل بًًو مىعى رىسيوًلكى

، مثيَّ  كىًإشلّْ أىتىصىدَّؽي عىلىى كيلّْ ميٍسًلمو ًبكيلّْ مىٍظًلمىةو أىصىابىًٍت ًفيهىا ًمٍن مىاؿو أىٍك جىسىدو أىٍك ًعٍرضو
لىةى؟ فػىلىٍم يػىقيٍم ًإلىٍيًو أىٍصبىحى مىعى النَّاًس فػىقىاؿى النَّيبُّ  ًذًه اللَّيػٍ : أىٍينى : أىٍينى اٍلميتىصىدّْؽي ىى أىحىده، مثيَّ قىاؿى

ـى ًإلىٍيًو فىأىٍخبػىرىهي، فػىقىاؿى النَّيًبُّ  : أىٍبًشٍر، فػىوىالًَّذم نػىٍفسي ٤تيىمَّدو بًيىًدًه لىقىٍد  اٍلميتىصىدّْؽي فػىٍليػىقيٍم؟ فػىقىا
اًة اٍلميتػىقىبػَّلىةً   « (كيًتبىٍت يًف الزَّكى

فى ٢تىيٍم فػىلىٍم يػىٍعًذٍرىيٍم، قىاؿى ابن سعد: كىىيمي اثٍػنىاًف كىٙتىىانيوفى كىجىاءى اٍلميعىذّْريكفى ًمنى اأٍلىٍعرىاًب لًيػيٍؤذى 
، كىكىافى عبد ا بن أِّب ابن سلوؿ قىٍد عىٍسكىرى عىلىى ثىًنيًَّة اٍلوىدىاًع يًف حيلىفىائًًو ًمنى اٍليػىهيوًد  رىجيبلن

: لىٍيسى عىٍسكىريهي بًأىقىلّْ ا عىلىى  ٍلعىٍسكىرىٍيًن، كىاٍستىٍخلىفى رىسيوؿي اللًَّو كىاٍلمينىاًفًقُتى، فىكىافى يػيقىاؿي
 اٍلمىًدينىًة ٤تيىمَّدى ٍبنى مىٍسلىمىةى اأٍلىٍنصىارًمَّ، كىقىاؿى ابن ىشاـ: سباع بن عرفظة، كىاأٍلىكَّؿي أىثٍػبىتي 

نػىفىره ًمنى  ٗتىىلَّفى عبد ا بن أِّب كىمىٍن كىافى مىعىوي، كىٗتىىلَّفى  فػىلىمَّا سىارى رىسيوؿي اللًَّو 
، كىبلؿ بن أمية، كمرارة بن  ، ًمنػٍهيٍم كىٍعبي ٍبني مىاًلكو اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن غىٍَتً شىكٍّ كىالى اٍرتًيىابو

ًقىوي أبو خيثمة كأبو ذر.  الربيع، كأبو خيثمة السا١تي، كأبو ذر، مثيَّ ٟتى

ًثُتى أىٍلفنا ًمنى النَّاسً  كىشىًهدىىىا رىسيوؿي اللًَّو  ـى ًّٔىا يف ثىبلى ، كىأىقىا ًؼ فػىرىسو ، كىا٠تٍىٍيلي عىشىرىةي آالى
. ةى، كىرقل يػىٍومىًئذو ًْتًٍم ى لىةن يػىٍقصيري الصَّبلى  ًعٍشرًينى لىيػٍ

: كىلىمَّا أىرىادى رىسيوؿي اللًَّو  ا٠ٍتيريكجى خىلَّفى عىًليَّ ٍبنى أىِّب طىاًلبو عىلىى أىٍىًلًو،  قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
حىوي مثيَّ  اٍلمينىاًفقيوفى كىقىاليوا: مىا خىلَّفىوي ًإالَّ اٍسًتثٍػقىاالن كىٗتىىفُّفنا ًمٍنوي، فىأىخىذى علي  فىأىٍرجىفى بًوً  ًسبلى

: يىا نىيبَّ اللًَّو زىعىمى اٍلمينىاًفقيوفى أىنَّكى ًإ٪تَّىا  خىرىجى حىىتَّ أىتىى رىسيوؿى اللًَّو  كىىيوى نىازًؿه بًاٞتٍيٍرًؼ، فػىقىاؿى
لٍَّفتيكى ًلمىا تػىرىٍكتي كىرىاًئي،  تىًٍت أًلىنَّكى اٍستىثٍػقىٍلتىًٍت خىلَّفٍ  بيوا، كىلىًكٍتّْ خى : كىذى ، فػىقىاؿى كىٗتىىفٍَّفتى ًمٍتّْ

، أىفىبلى تػىٍرضىى أىٍف تىكيوفى ًمٍتّْ ٔتىٍنزًلىًة ىىاريكفى ًمٍن ميوسىى ًإالَّ أى  نَّوي فىاٍرًجٍع فىاٍخليٍفًٍت يف أىٍىًلي كىأىٍىًلكى
  نىيًبَّ بػىٍعًدم، فػىرىجىعى عىًليّّ ًإذلى اٍلمىًدينىةً الى 
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، فػىوىجىدى  ًإفَّ أبا خيثمة رىجىعى بػىٍعدى أىٍف سىارى رىسيوؿي اللًَّو »)مثيَّ  أىيَّامنا ًإذلى أىٍىًلًو يف يػىٍوـو حىارٍّ
اًئًطًو قىٍد رىشٍَّت كيلُّ كىاحً  دىةو ًمنػٍهيمىا عىرًيشىهىا، كىبػىرَّدىٍت لىوي مىاءن، اٍمرىأىتػىٍُتً لىوي يًف عىرًيشىٍُتً ٢تىيمىا يف حى

ـى عىلىى بىاًب اٍلعىرًيًش فػىنىظىرى ًإذلى اٍمرىأىتػىٍيًو كىمىا صىنػىعىتىا لى  وي كىىىيَّأىٍت لىوي ًفيًو طىعىامنا، فػىلىمَّا دىخىلى قىا
: رىسيوؿي اللًَّو  ًظلٍّ بىارًدو كىطىعىاـو ميهىيَّأو كىاٍمرىأىةو  يف الضّْحّْ كىالرّْيًح كىاٟتٍىرّْ كأبو خيثمة يًف  فػىقىاؿى

ةو ًمٍنكيمىا حىىتَّ  : كىاللًَّو الى أىٍدخيلي عىرًيشى كىاًحدى ا بًالنَّصىًف، مثيَّ قىاؿى حىٍسنىاءى يًف مىالًًو ميًقيمه، مىا ىىذى
ـى نىاضً أىٟتٍىقى ًبرىسيوًؿ اللًَّو  يّْئىا رل زىادنا، فػىفىعىلىتىا، مثيَّ قىدَّ حىوي فىاٍرٖتىىلىوي، مثيَّ خىرىجى يف طىلىًب ، فػىهى
، كىقىٍد كىافى أىٍدرىؾى أبا خيثمة عمَت بن كىب  رىسيوًؿ اللًَّو  حىىتَّ أىٍدرىكىوي ًحُتى نػىزىؿى تػىبيوؾى

ثمة فػىتػىرىافػىقىا، حىىتَّ ًإذىا دىنػىٍوا ًمٍن تػىبيوؾى قىاؿى أبو خي اٞتمحي يف الطَّرًيًق يىٍطليبي رىسيوؿى اللًَّو 
، فػىفىعىلى لعمَت بن كىب: ًإفَّ رل ذىنٍػبنا فىبلى عىلىٍيكى أىٍف تػىتىخىلَّفى عىٍتّْ حىىتَّ آيتى رىسيوؿى اللًَّو 

ا رىاًكبه عىلىى الطَّرًيًق ميٍقًبله،  حىىتَّ ًإذىا دىنىا ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو  : ىىذى كىىيوى نىازًؿه بًتىبيوؾى قىاؿى النَّاسي
: كيٍن أبا خيثمة، قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو ىيوى كىاللًَّو أبو خيثمة، فػىلىمَّا أىنىاخى اللًَّو فػىقىاؿى رىسيوؿي 

: أىٍكذلى لىكى يىا أبا خيثمة، فىأىٍخبػىرى ، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اللًَّو أىقٍػبىلى فىسىلَّمى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
بػىرىهي، فػىقىاؿى لىوي رى  رىسيوؿى اللًَّو  يػٍرنا، كىدىعىا لىوي ًٓتىٍَتو  سيوؿي اللًَّو خى  .« (خى

: الى تىٍشرىبيوا ًمٍن مىاًئهىا شىٍيئنا،  كىافى رىسيوؿي اللًَّو »)كىقىٍد   ًحُتى مىرَّ بًاٟتًٍٍجًر ًبًديىاًر ٙتىيودى قىاؿى
ٍنتيميوهي فىاعٍ  ًة، كىمىا كىافى ًمٍن عىًجُتو عىجى ٍيئنا، كىالى تػىتػىوىضَّئيوا ًمٍنوي لًلصَّبلى ًبلى، كىالى تىٍأكيليوا ًمٍنوي شى ًلفيوهي اإٍلً

 كىالى ٮتىٍريجىنَّ أىحىده ًمٍنكيٍم ًإالَّ كىمىعىوي صىاًحبه لىوي، فػىفىعىلى النَّاسي ًإالَّ أىفَّ رىجيلىٍُتً ًمٍن بىًٍت سىاًعدىةى 
ًتًو، كىخىرىجى اٍْلخىري يًف طىلىًب بىًعَتًًه، فىأى  ًتًو فىًإنَّوي خيًنقى عىلىى خىرىجى أىحىدي٫تيىا ٟتًىاجى مَّا الًَّذم خىرىجى ٟتًىاجى

، فىأيخٍ  ٍتوي ًّتىبػىلىٍي طىيّْئو لىٍتوي الرّْيحي حىىتَّ طىرىحى ًبًو، كىأىمَّا الًَّذم خىرىجى يف طىلىًب بىًعَتًًه فىاٍحتىمى رًبي مىٍذىى
: أىدلٍي أىنٍػهىكيٍم أىٍف الى ٮتىٍريجى  ًبذىًلكى رىسيوؿي اللًَّو  أىحىده ًمٍنكيٍم ًإالَّ كىمىعىوي صىاًحبيوي؟ مثيَّ دىعىا  فػىقىاؿى

ٍتوي طىيّْئه لًرىسيوًؿ اللًَّو  ، كىأىمَّا اٍْلخىري فىأىٍىدى ًبًو فىشيًفيى ًدينىةى  لًلًَّذم خيًنقى عىلىى مىٍذىى ـى اٍلمى « ًحُتى قىًد
) 

: كىالًَّذم يًف " صىًحيًح مسلم " ًمٍن حىًديًث أِّب ٛتيد: اٍنطىلى  ، فػىقىاؿى قػيٍلتي ٍقنىا حىىتَّ قىًدٍمنىا تػىبيوؾى
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لىةى رًيحه شىًديدىةه فىبلى يػىقيٍم ًمٍنكيٍم أىحىده، فىمىٍن كىافى لىوي : ) »رىسيوؿي اللًَّو  سىتػىهيبُّ عىلىٍيكيمي اللَّيػٍ
لىٍتوي الرّْيحي حى  ـى رىجيله فىحىمى  « (ىتَّ أىٍلقىٍتوي ًّتىبػىلىٍي طىيّْئو بىًعَته فػىٍليىشيدَّ ًعقىالىوي، فػىهىبٍَّت رًيحه شىًديدىةه، فػىقىا

: لىمَّا مىرَّ رىسيوؿي اللًَّو  بًاٟتًٍٍجًر سىجَّى ثػىٍوبىوي  قىاؿى ابن ىشاـ: بػىلىغىًٍت عىًن الزٍُّىرًمّْ أىنَّوي قىاؿى
 ( : نٍػفيسىهيٍم ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم الى تىٍدخيليوا بػيييوتى الًَّذينى ظىلىميوا أى »عىلىى كىٍجًهًو كىاٍستىحىثَّ رىاًحلىتىوي مثيَّ قىاؿى
ٍوفنا أىٍف ييًصيبىكيٍم مىا أىصىابػىهيمٍ   « (بىاكيوفى خى

ًديًث اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  : يف " الصًَّحيحىٍُتً " ًمٍن حى : )  قػيٍلتي الى تىٍدخيليوا »قىاؿى
ًء اٍلقىٍوـً اٍلميعىذًَّبُتى ًإالَّ أىٍف تىكيونيوا بىا  بىاًكُتى فىبلى تىٍدخيليوا عىلىٍيًهٍم،  ًكُتى، فىًإٍف دلٍى تىكيونيواعىلىى ىىؤيالى

 « ( .الى ييًصيبيكيٍم ًمٍثلي مىا أىصىابػىهيمٍ 

 « ( .أىمىرىىيٍم بًًإٍلقىاًء اٍلعىًجًُت كىطىٍرًحوً »كىيف " صىًحيًح اٍلبيخىارًمّْ ": أىنَّوي ) 

ًبلى اٍلعىًجُتى كىأىٍف يػيهىرًيقيوا اٍلمىاءى، أىنَّوي أىمىرىىيٍم أىٍف »كىيف " صىًحيًح مسلم ": )  يػىٍعًلفيوا اإٍلً
 « ( .كىيىٍستػىقيوا ًمنى اٍلًبٍئًر الَّيًت كىانىٍت تىرًديىىا النَّاقىةي 

 كىقىٍد رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ أىٍيضنا، كىقىٍد حىًفظى رىاًكيًو مىا دلٍى ٭تىٍفىٍظوي مىٍن رىكىل الطَّرٍحى 
ـى تىٍدخيليوفى عىلىى »نىادىل ًفيًهمي: )  كىذىكىرى البيهقي أىنَّوي  : عىبلى ةي جىاًمعىةه، فػىلىمَّا اٍجتىمىعيوا قىاؿى الصَّبلى

: أىالى  : نػىٍعجىبي ًمنػٍهيٍم يىا رىسيوؿى اللًَّو، فػىقىاؿى قػىٍوـو غىًضبى اللَّوي عىلىٍيًهٍم؟ " فػىنىادىاهي رىجيله فػىقىاؿى
لىكيٍم كىمىا ىيوى كىاًئنه أينػىبّْئيكيٍم ٔتىا ىيوى أىٍعجىبي ًمٍن ذىلً  ؟! رىجيله ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم يػينىبّْئيكيٍم ٔتىا كىافى قػىبػٍ كى

ٍيئنا، كىسىيىٍأيت اللَّوي بً  اًبكيٍم شى قىٍوـو الى بػىٍعدىكيمي، اٍستىًقيميوا كىسىدّْديكا، فىًإفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ الى يػىٍعبىأي بًعىذى
 « (ٍيئنايىٍدفػىعيوفى عىٍن أىنٍػفيًسًهٍم شى 
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: كىأىٍصبىحى النَّاسي كىالى مىاءى مىعىهيٍم، فىشىكىٍوا ذىًلكى ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو  ، فىدىعىا قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى
تػىهيٍم فىأىٍرسىلى اللَّوي سيٍبحىانىوي سىحىابىةن فىأىٍمطىرىٍت حىىتَّ اٍرتػىوىل النَّاسي كىاٍحتىمىلي  رىسيوؿي اللًَّو  وا حىاجى
سىارى حىىتَّ ًإذىا كىافى بًبػىٍعًض الطَّرًيًق ضىلٍَّت نىاقػىتيوي، فػىقىاؿى زيد بن  مثيَّ ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ًمنى اٍلمىاءً 
رًم أىٍينى : أىلىٍيسى يػىٍزعيمي أىنَّوي نىيبّّ كىٮتيٍربيكيٍم عىٍن خىربىً السَّمىاًء كىىيوى الى يىدٍ -كىكىافى مينىاًفقنا  -اللصيت 

كىًإشلّْ كىاللًَّو الى أىٍعلىمي ًإالَّ مىا  -كىذىكىرى مىقىالىتىوي -ًإفَّ رىجيبلن يػىقيوؿي : ) »نىاقػىتيوي؟! فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
ا، كىقىٍد حىبى  ا كىكىذى تػٍهىا شىجىرىةه عىلَّمىًٍت اللَّوي، كىقىٍد دىلًٍَّت اللَّوي عىلىيػٍهىا، كىًىيى يًف اٍلوىاًدم يف ًشٍعًب كىذى سى

 « (ًبزًمىاًمهىا، فىاٍنطىًلقيوا حىىتَّ تىٍأتيوشل ًّٔىا، فىذىىىبيوا فىأىتػىٍوهي ًّٔىا

) ٍرأىًة بًعىشىرىًة أىٍكسيقو ًديقىةى اٍلمى  كىيف طىرًيًقًو تًٍلكى )خىرىصى حى
: ) ، فىجىعىلى يػىتىخىلَّفي عىٍنوي الرَّجيلي فػىيػىقيوليوفى مثيَّ مىضىى رىسيوؿي اللًَّو  فه، فػىيػىقيوؿي : ٗتىىلَّفى فيبلى

يػيٍلًحقيوي اللَّوي ًبكيٍم، كىًإٍف يىكي غىيػٍرى ذىًلكى فػىقىٍد أىرىاحىكيمي اللَّوي ًمٍنوي » يػٍره فىسى  « (دىعيوهي فىًإٍف يىكي ًفيًو خى

ـى عىلىى أِّب ذر بىًعَتيهي، فػىلىمَّا أىٍبطىأى عىلىٍيًو أىخىذى مىتىاعىوي عىلىى ظىٍهرًهً  ، مثيَّ خىرىجى يػىٍتبىعي أىثػىرى رىسيوًؿ كىتػىلىوَّ
: يىا  مىاًشينا، كىنػىزىؿى رىسيوؿي اللًَّو  اللًَّو  يف بػىٍعًض مىنىازًلًًو، فػىنىظىرى نىاًظره ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى فػىقىاؿى

ا الرَّجيلى ٯتىًٍشي عىلىى الطَّرًيًق كىٍحدىهي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللَّوً  كيٍن أبا ذر، : ) » رىسيوؿى اللًَّو، ًإفَّ ىىذى
: رىًحمى اللَّوي أبا فػىلىمَّا تىأىمَّلىوي اٍلقىٍوـي قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو كىاللًَّو ىيوى أبو ذر، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

 « (ذر، ٯتىًٍشي كىٍحدىهي كىٯتىيوتي كىٍحدىهي كىيػيبػٍعىثي كىٍحدىهي 

: فىحىدَّثىًٍت بريدة ب ، عىٍن  ن سفياف األسلمي، عىٍن ٤تيىمًَّد ٍبًن كىٍعبو قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى اٍلقيرىًظيّْ
ًة كىأىصىابىوي ًّٔىا قىدىريهي، دلٍى يىكيٍن مىعى  : لىمَّا نػىفىى عثماف أبا ذر ًإذلى الرٍّْبذى وي عىٍبًد اللًَّو ٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى

ميوي، فىأىٍكصىا٫تيىا: أىٍف غىسّْ  شل كىكىفّْنىاشل، مثيَّ ضىعىاشل عىلىى قىارًعىًة الطَّرًيًق، فىأىكَّؿي أىحىده ًإالَّ اٍمرىأىتيوي كىغيبلى بلى
ا أبو ذر صىاًحبي رىسيوًؿ اللًَّو  فىأىًعينيونىا عىلىى دىٍفًنًو، فػىلىمَّا مىاتى  رىٍكبو ٯتىيرُّ ًبكيٍم فػىقيوليوا: ىىذى

كىأىقٍػبىلى عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو يف رىٍىطو مىعىوي ًمٍن  فػىعىبلى ذىًلكى بًًو، مثيَّ كىضىعىاهي عىلىى قىارًعىًة الطَّرًيًق،
ًبلي تىطىؤيىىا ـى أىٍىًل اٍلًعرىاًؽ عيمَّارنا، فػىلىٍم يػىريٍعهيٍم ًإالَّ بًاٍٞتًنىازىًة عىلىى ظىٍهًر الطَّرًيًق قىٍد كىادىًت اإٍلً ، كىقىا

: ىىذىا أبو ذر صىاًحبي رىسي  ـي فػىقىاؿى : فىاٍستػىهىلَّ  وًؿ اللًَّو ًإلىٍيًهمي اٍلغيبلى فىأىًعينيونىا عىلىى دىٍفًنًو، قىاؿى
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: صىدىؽى رىسيوؿي اللًَّو  ٘تىًٍشي كىٍحدىؾى كى٘تىيوتي كىٍحدىؾى كىتػيبػٍعىثي ) » عبد ا يػىٍبًكي كىيػىقيوؿي
، مثيَّ نػىزىؿى ىيوى كىأىٍصحىابيوي فػىوىارىٍكهي  ثػىهيٍم عىٍبدي اللَّ « ( كىٍحدىؾى ًديثىوي كىمىا قىاؿى لىوي ، مثيَّ حىدَّ ًو ٍبني مىٍسعيودو حى

. رىسيوؿي اللًَّو   يف مىًسَتًًه ًإذلى تػىبيوؾى

، فػىقىٍد ذىكىرى أىبيو حىاَتًً ٍبني ًحبَّاًف يف " صىًحيًحًو " كىغىيػٍريهي يًف  ًذًه اٍلًقصًَّة نىظىره : كىيًف ىى قػيٍلتي
ٍبًن اأٍلىٍشًتىً، عىٍن أىبًيًو )عىٍن أـ ذر قىالىٍت: لىمَّا حىضىرىٍت أبا ًقصًَّة كىفىاتًًو، عىٍن ٣تاىد، عىٍن إًبٍػرىاًىيمى 

ةو ًمنى اأٍلىٍرًض،  : مىا رلى الى أىٍبًكي كىأىٍنتى ٘تىيوتي بًفىبلى : مىا يػيٍبًكيًك؟ فػىقيٍلتي ذر اٍلوىفىاةي بىكىٍيتي فػىقىاؿى
اًف رل يف  : أىٍبًشرًم كىالى تػىٍبًكي، فىًإشلّْ  كىلىٍيسى ًعٍنًدم ثػىٍوبه يىسىعيكى كىفىننا، كىالى يىدى ، قىاؿى تػىٍغًييًبكى

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو » ةو ًمنى اأٍلىٍرًض، يىٍشهىديهي  ٝتًى يػىقيوؿي لًنػىفىرو أىنىا ًفيًهٍم: لىيىميوتىنَّ رىجيله ًمٍنكيٍم بًفىبلى
الَّ كىقىٍد مىاتى يًف قػىٍريىةو كىٚتىىاعىةو، فىأىنىا ، كىلىٍيسى أىحىده ًمٍن أيكلىًئكى النػَّفىًر إً « ًعصىابىةه ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى 

: أىسلَّ كىقىٍد ذىىىبى اٟتٍىاجُّ  ، فػىقيٍلتي ذىًلكى الرَّجيلي، فػىوىاللًَّو مىا كىذىٍبتي كىالى كيذٍّْبتي فىأىٍبًصرًم الطَّرًيقى
، فػىقىاؿى اٍذىىيًب فػىتىبىصَّرًم، قىالىٍت: فىكيٍنتي أيٍسنً  ًثيًب أىتػىبىصَّري مثيَّ أىٍرًجعي كىتػىقىطَّعىًت الطُّريؽي دي ًإذلى اٍلكى

نىا أىنىا كىىيوى كىذىًلكى ًإٍذ أىنىا ًبرًجىاؿو عىلىى رًحىا٢تًًٍم كىأىنػَّهيمي الرَّخىمي ٗتىيبُّ ًًٍّٔم رى  كىاًحليهيٍم، فىأيمىرّْضيوي، فػىبػىيػٍ
: اٍمريؤه قىالىٍت: فىأىشىٍرتي ًإلىٍيًهٍم فىأىٍسرىعيوا ًإرلىَّ حىىتَّ كىقػىفيوا عى  لىيَّ فػىقىاليوا: يىا أىمىةى اللًَّو مىا لىًك؟ قػيٍلتي

: أبو ذر، قىاليوا: صىاًحبي رىسيوًؿ اللًَّو  ؟ قػيٍلتي ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى ٯتىيوتي تيكىفّْنيونىوي، قىاليوا: كىمىٍن ىيوى
 ٍٍكهي بًآبىائًًهٍم كىأيمَّهىاهًتًم : نػىعىٍم، فػىفىدى ًو حىىتَّ دىخىليوا عىلىٍيًو، فػىقىاؿى ٢تىيٍم: أىٍبًشريكا، كىأىٍسرىعيوا إًلىيٍ  ؟ قػيٍلتي
ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو »فىًإشلّْ  ةو ًمنى اأٍلىٍرًض  ٝتًى يػىقيوؿي لًنػىفىرو أىنىا ًفيًهٍم: لىيىميوتىنَّ رىجيله ًمٍنكيٍم بًفىبلى

رىجيله ًإالَّ كىقىٍد ىىلىكى يًف ٚتىىاعىةو، كىاللًَّو  ، كىلىٍيسى ًمٍن أيكلىًئكى النػَّفىرً « يىٍشهىديهي ًعصىابىةه ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى 
، ًإنَّوي لىٍو كىافى ًعٍنًدم ثػىٍوبه يىسىعيًٍت كىفىننا رل أىٍك اًلٍمرىأىيت دلٍى أيكىفٍَّن ًإالَّ  يًف  مىا كىذىٍبتي كىالى كيذٍّْبتي

ا ثػىٍوبو ىيوى رل أىٍك ٢تىىا، فىًإشلّْ أىٍنشيديكيمي اللَّوى أىٍف الى ييكى  فّْنىًٍت رىجيله ًمٍنكيٍم كىافى أىًمَتنا أىٍك عىرًيفنا أىٍك بىرًيدن
، ًإالَّ فػىىتن ًمنى اأٍلىٍنصىارً   أىٍك نىًقيبنا، كىلىٍيسى ًمٍن أيكلىًئكى النػَّفىًر أىحىده ًإالَّ كىقىٍد قىارىؼى بػىٍعضى مىا قىاؿى

ا، كىيًف  : أىنىا يىا عىمُّ أيكىفّْنيكى يف رًدىاًئي ىىذى : أىٍنتى قىاؿى ثػىٍوبػىٍُتً ًمٍن عىٍيبىيًت ًمٍن غىٍزًؿ أيمّْي، قىاؿى
، فىكىفَّنىوي اأٍلىٍنصىارًمُّ، كىقىاميوا عىلىٍيًو كىدىفػىنيوهي يف نػىفىرو كيلُّهيٍم ٯتىىافه(  فىكىفٍّْتّْ



 
 

595 

، كىقىٍد كىافى رىٍىطه ًمنى اٍلمينىاًفًقُتى، ًمنػٍهيٍم كديعة بن  ٍعنىا ًإذلى ًقصًَّة تػىبيوؾى ثابت أىخيو بىًٍت رىجى
، كىًمنػٍهيٍم رىجيله ًمٍن أىٍشجىعى حىًليفه لًبىًٍت سىلىمىةى يػيقىاؿي لىوي: ٥تشي بن ٛتَت، قىاؿى  عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو
؟! كىاللًَّو لىكىأىنَّا  دى بىًٍت اأٍلىٍصفىًر كىًقتىاًؿ اٍلعىرىًب بػىٍعًضًهٍم لًبػىٍعضو : أىٖتىٍسىبيوفى ًجبلى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو

ا ميقىرًَّنُتى يف اٍٟتًبىاًؿ ًبكي  فػىقىاؿى ٥تشي بن ٛتَت: كىاللًَّو  -ًإٍرجىافنا كىتػىٍرًىيبنا لًٍلميٍؤًمًنُتى  -ٍم غىدن
ٍلدىةو، كىإًنَّا نػىنػٍفىًلتي أىٍف يػىٍنزًؿى ًفينىا قػيٍرآفه   لىوىًدٍدتي أىشلّْ أيقىاضىى عىلىى أىٍف ييٍضرىبى كيلّّ ًمنَّا ًمائىةى جى

ًذًه، ًلمىقىالىًتكيمٍ   ىى

أىٍدرًًؾ اٍلقىٍوـى فىًإنػَّهيٍم قىًد اٍحتػىرىقيوا فىسىٍلهيٍم عىمَّا قىاليوا، »لًعىمَّاًر ٍبًن يىاًسرو: )  كىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
، فىأىتػىٍوا رى  ا، فىاٍنطىلىقى ًإلىٍيًهٍم عمار فػىقىاؿى ٢تىيٍم ذىًلكى ا كىكىذى سيوؿى اللًَّو فىًإٍف أىٍنكىريكا فػىقيٍل: بىٍل قػيٍلتيٍم كىذى

  فىأىنٍػزىؿى اللَّوي ًفيًهٍم }كىلىًئٍن ، يػىٍعتىًذريكفى ًإلىٍيًو، فػىقىاؿى كديعة بن ثابت: كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي
{ ]التوبة:  [ فػىقىاؿى ٥تشي بن ٛتَت: ٓٔ[ ]التػٍَّوبىًة: ٓٔسىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي

لًَّو، قػىعىدى ِّبى اٝتًٍي كىاٍسمي أىِّب، فىكىافى الًَّذم عيًفيى عىٍنوي يف ىىًذًه اٍْليىًة، كىتىسىمَّى عبد يىا رىسيوؿى ال
ا الى يػيٍعلىمي ٔتىكىانًًو، فػىقيًتلى يػىٍوـى اٍليىمىامىةً   .« (ثػىره فػىلىٍم ييوجىٍد لىوي أى  الرٛتن، كىسىأىؿى اللَّوى أىٍف يػيٍقتىلى شىًهيدن

نػىزىؿى تػىبيوؾى يًف زىمىافو قىلَّ مىاؤيىىا ًفيًو،  ائذ يف " مىغىازًيًو " أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو كىذىكىرى ابن ع
نػيهىا  فىاٍغتػىرىؼى رىسيوؿي اللًَّو  غىٍرفىةن بًيىًدًه ًمٍن مىاءو فىمىٍضمىضى ًّٔىا فىاهي مثيَّ بىصىقىوي ًفيهىا، فػىفىارىٍت عىيػٍ

ىٍت، فىًهيى كىذىًلكى   حىىتَّ السَّاعىةً  حىىتَّ اٍمتىؤلى
: يف " صىًحيًح مسلم " أىنَّوي قىاؿى قػىٍبلى كيصيولًًو ًإلىيػٍهىا: )  ا ًإٍف شىاءى اللَّوي »قػيٍلتي ًإنَّكيٍم سىتىٍأتيوفى غىدن

، فىمىٍن جىاءىىىا فىبلى ٯتىىسَّنَّ مً  ، كىًإنَّكيٍم لىٍن تىٍأتيوىىا حىىتَّ ييٍضًحيى النػَّهىاري ٍن مىاًئهىا تػىعىاذلى عىٍُتى تػىبيوؾى
ًف، كىاٍلعىٍُتي ًمٍثلى الشّْرىاًؾ تىًبضُّ ًبشىٍيءو مً  نىاىىا كىقىٍد سىبىقى ًإلىيػٍهىا رىجيبلى : فىًجئػٍ ٍيئنا حىىتَّ آيتى، قىاؿى ٍن شى

: نػىعىٍم، فىسىبػَّهيمىا النَّيبُّ مىاءو، فىسىأى٢تىيمىا رىسيوؿي اللًَّو  ٍيئنا؟ قىاالى   : ىىٍل مىًسٍستيمىا ًمٍن مىاًئهىا شى
، مثيَّ غىرىفيوا ًمنى اٍلعىٍُتً قىًليبلن قىًليبلن حىىتَّ اٍجتىمىعى يف شىٍيءو،  كىقىاؿى ٢تىيمىا مىا شىاءى اللَّوي أىٍف يػىقيوؿى

ٍيًو مثيَّ أىعىادىهي ًفيهىا، فىجىرىًت اٍلعىٍُتي ٔتىاءو مينػٍهىًمرو حىىتَّ اسٍ  كىغىسىلى رىسيوؿي اللًَّو  تػىقىى ًفيًو كىٍجهىوي كىيىدى
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، مثيَّ قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  يىاةه أىٍف تػىرىل مىا ىىاىينىا قىٍد النَّاسي : ييوًشكي يىا معاذ ًإٍف طىالىٍت ًبكى حى
 « (.ميًلئى ًجنىاننا

 
 

 

 

 

 

 

 فصل في اْعِتَذاُر اْلُمَخلَِّفينَ 

أى بًاٍلمىٍسًجًد، فىصىلَّى  كىلىمَّا دىخىلى رىسيوؿي اللًَّو »  ًدينىةى بىدى ًفيًو رىٍكعىتػىٍُتً، مثيَّ جىلىسى لًلنَّاًس، اٍلمى
، فػىقى  ًبلى ًمنػٍهيٍم فىجىاءىهي اٍلميخىلَّفيوفى، فىطىًفقيوا يػىٍعتىًذريكفى إًلىٍيًو كى٭تىًٍلفيوفى لىوي، كىكىانيوا ًبٍضعىةن كىٙتىىاًنُتى رىجيبلن

نًيىتػىهيٍم، كىبىايػىعىهيٍم كىاٍستػىٍغفىرى ٢تىيٍم، كى  رىسيوؿي اللًَّو  كىكىلى سىرىائًرىىيٍم ًإذلى اللًَّو كىجىاءىهي كىٍعبي ٍبني عىبلى
: فىًجٍئتي أىٍمًشي حىىتَّ  ، قىاؿى ، فػىلىمَّا سىلَّمى عىلىٍيًو تػىبىسَّمى تػىبىسُّمى اٍلميٍغضىًب، مثيَّ قىاؿى لىوي: تػىعىاؿى  مىاًلكو

، أىدلٍى تىكيٍن قىدً  ٍيًو، فػىقىاؿى رل: مىا خىلَّفىكى : بػىلىى، ًإشلّْ كىاللًَّو  جىلىٍستي بػىٍُتى يىدى ؟ " فػىقيٍلتي ابٍػتػىٍعتى ظىٍهرىؾى
ًطًو ًبعيٍذرو، كىلىقىٍد أيٍعًطيتي جىدى  نٍػيىا لىرىأىٍيتي أىٍف أىٍخريجى ًمٍن سىخى ، لىٍو جىلىٍستي ًعٍندى غىٍَتًؾى ًمٍن أىٍىًل الدُّ الن

ثٍػتيكى اٍليػىٍوـى حىًدي ثى كىًذبو تػىٍرضىى ًبًو عىلىيَّ لىييوًشكىنَّ اللَّوي أىٍف كىلىًكٍتّْ كىاللًَّو لىقىٍد عىًلٍمتي ًإٍف حىدَّ
، كى  ىٍرجيو ًفيًو عىٍفوى اللًَّو عىٍتّْ دي عىلىيَّ ًفيًو ًإشلّْ ألى ثٍػتيكى حىًديثى ًصٍدؽو ٕتًى ، كىلىًئٍن حىدَّ اللًَّو ييٍسًخطىكى عىلىيَّ

، فػىقىاؿى رىسيوؿي مىا كىافى رل ًمٍن عيٍذرو، كىاللًَّو مىا كيٍنتي قىطُّ أىقٍػوىل كىالى   أىٍيسىرى ًمٍتّْ ًحُتى ٗتىىلٍَّفتي عىٍنكى



 
 

597 

، كىثىارى رًجىاؿه ًمٍن بىًٍت سىلىمىةى اللًَّو  . فػىقيٍمتي ، فػىقيٍم حىىتَّ يػىٍقًضيى اللَّوي ًفيكى ا فػىقىٍد صىدىؽى : أىمَّا ىىذى
ا، كىلىقىٍد عىجىٍزتى أىالَّ فىاتػَّبػىعيوشل يػيؤىنػّْبيوشل، فػىقىاليوا رل: كىاللًَّو مىا عىًلٍمنىاؾى كي  ٍنتى أىٍذنػىٍبتى ذىنٍػبنا قػىٍبلى ىىذى

ٔتىا اٍعتىذىرى إًلىٍيًو اٍلميخىلَّفيوفى، فػىقىٍد كىافى كىاًفيىكى ذىنٍػبىكى اٍسًتٍغفىاري  تىكيوفى اٍعتىذىٍرتى ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو 
: فػىوىاللًَّو مىا زىاليوا يػيؤىنػّْ  رىسيوًؿ اللًَّو  ، قىاؿى بيوشل حىىتَّ أىرىٍدتي أىٍف أىٍرًجعى فىأيكىذّْبى نػىٍفًسي، مثيَّ قػيٍلتي لىكى

، فىًقيلى ٢تىيمىا ًمٍثلى مىا ًقيلى  ًف، قىاالى ًمٍثلى مىا قػيٍلتى ا مىًعي أىحىده؟ قىاليوا: نػىعىٍم رىجيبلى  ٢تىيٍم: ىىٍل لىًقيى ىىذى
: مىٍن ٫تيىا؟ قىاليوا: مرارة بن الربيع العامر  ، فػىقيٍلتي م كىبلؿ بن أمية الواقفي، فىذىكىريكا رل رىجيلىٍُتً لىكى

ا بىٍدرنا ًفيًهمىا أيٍسوىةه، فىمىضىٍيتي ًحُتى ذىكىريك٫تيىا رل كىنػىهىى رىسيوؿي اللًَّو  اٍلميٍسًلًمُتى  صىاٟتًىٍُتً شىًهدى
ًمنىا   عىٍن كىبلى

ثىةي ػ ًمٍن بػىٍُتً مىٍن ٗتىىلَّفى عىٍنوي، فىاٍجتػى  ، أىيػُّهىا الثَّبلى نىبػىنىا النَّاسي كىتػىغىيػَّريكا لىنىا، حىىتَّ تػىنىكَّرىٍت رلى اأٍلىٍرضي
ا يف بػي  انىا كىقػىعىدى ، فػىلىًبثٍػنىا عىلىى ذىًلكى ٜتىًٍسُتى لىيػٍلىةن، فىأىمَّا صىاًحبىامى فىاٍستىكى ييوهًتًمىا فىمىا ًىيى بًالَّيًت أىٍعًرؼي

ةى مىعى اٍلميٍسًلًمُتى، يػىٍبًكيىاًف، كىأىمَّا أىنىا فىكيٍنتي أىشىبَّ ا ٍلقىٍوـً كىأىٍجلىدىىيٍم، فىكيٍنتي أىٍخريجي فىأىٍشهىدي الصَّبلى
فىأيسىلّْمي عىلىٍيًو كىىيوى يف ٣تىًٍلًسًو بػىٍعدى  كىأىطيوؼي يف اأٍلىٍسوىاًؽ، كىالى ييكىلّْميًٍت أىحىده، كىآيت رىسيوؿى اللًَّو 

ًة فىأىقيوؿي يف نػىٍفًسي: ىىٍل حى  ؟ مثيَّ أيصىلّْي قىرًيبنا ًمٍنوي فىأيسىارًقيوي الصَّبلى ـً عىلىيَّ أىـٍ الى رَّؾى شىفىتػىٍيًو ًبرىدّْ السَّبلى
، حىىتَّ ًإذىا طىاؿى  يت أىقٍػبىلى ًإرلىَّ، كىًإذىا اٍلتػىفىتُّ ٨تىٍوىهي أىٍعرىضى عىٍتّْ ، فىًإذىا أىقٍػبػىٍلتي عىلىى صىبلى  عىلىيَّ النَّظىرى

ارى حىاًئًط أِّب قتادة، كىىيوى اٍبني عىمّْي، ذىًلكى ًمٍن جىٍفوىًة  اٍلميٍسًلًمُتى مىشىٍيتي حىىتَّ تىسىوٍَّرتي ًجدى
: يىا أبا قتادة، أىٍنشيدي  ـى، فػىقيٍلتي ؾى بًاللًَّو كىأىحىبُّ النَّاًس ًإرلىَّ، فىسىلٍَّمتي عىلىٍيًو، فػىوىاللًَّو مىا رىدَّ عىلىيَّ السَّبلى

، فػىعيٍدتي فػىنىاشىٍدتيوي،  لَّوى كىرىسيولىوي ىىٍل تػىٍعلىميًٍت أيًحبُّ ال ، فػىعيٍدتي فػىنىاشىٍدتيوي فىسىكىتى فىسىكىتى
نىا أىنىا أىٍمشً  ارى فػىبػىيػٍ نىامى، كىتػىوىلٍَّيتي حىىتَّ تىسىوٍَّرتي اٞتًٍدى : اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، فػىفىاضىٍت عىيػٍ ي فػىقىاؿى

ًدينىًة، ًإذىا نػىبىًطيّّ ًمنٍ  : مىٍن يىديؿُّ  ًبسيوًؽ اٍلمى ًدينىًة يػىقيوؿي ـى بًالطَّعىاـً يىًبيعيوي بًاٍلمى أىنٍػبىاًط الشَّاـً ٦تٍَّن قىًد
، فىطىًفقى النَّاسي ييًشَتيكفى لىوي، حىىتَّ ًإذىا جىاءىشل دىفىعى ًإرلىَّ ًكتىابنا ًمٍن مىًلًك  عىلىى كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو
 غىسَّافى، فىًإذىا ًفيوً 

اًر ىىوىافو كىالى مىٍضيػىعىةو، فىاٟتٍىٍق بًنىا أىمَّا بػىٍعدي: فى  ، كىدلٍى ٬تىٍعىٍلكى اللَّوي ًبدى ًإنَّوي بػىلىغىًٍت أىفَّ صىاًحبىكى قىٍد جىفىاؾى
ٍرتػيهىا، حىىتَّ  ًء، فػىتػىيىمٍَّمتي ًّٔىا التػَّنُّورى فىسىجى ا أىٍيضنا ًمنى اٍلبىبلى ، فػىقيٍلتي لىمَّا قػىرىأٍتػيهىا: كىىىذى ا  ًإذى نػيوىاًسكى
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لىةن ًمنى ا٠تٍىٍمًسُتى ًإذىا رىسيوؿي رىسيوًؿ اللًَّو  : ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  مىضىٍت أىٍربػىعيوفى لىيػٍ  يىٍأتًيًٍت فػىقىاؿى
، كىلىًكًن اٍعتىز٢ًٍتىا كىالى تػىٍقرىبٍػهى  : الى : أيطىلّْقيهىا أىـٍ مىاذىا؟ قىاؿى ، فػىقيٍلتي ٍرسىلى ا، كىأى يىٍأميريؾى أىٍف تػىٍعتىزًؿى اٍمرىأىتىكى

، فػىقيٍلتي اًلٍمرىأىيت: اٟتٍىًقي بًأىٍىًلًك فىكيوشل ًعٍندىىيٍم حىىتَّ يػىٍقًضيى اللَّوي يف ىى  ذىا ًإذلى صىاًحيبىَّ ًمٍثلى ذىًلكى
اأٍلىٍمًر، فىجىاءىًت اٍمرىأىةي ىبلؿ بن أمية فػىقىالىٍت: يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإفَّ ىبلؿ بن أمية شىٍيخه ضىائًعه لىٍيسى 

، كىلىًكٍن الى يػىٍقرىبيًك، قىالىٍت: ًإنَّوي كىاللًَّو مىا ًبًو حىرىكىةه إً  لىوي  : الى ـه، فػىهىٍل تىٍكرىهي أىٍف أىٍخديمىوي؟ قىاؿى اًد ذلى خى
 شىٍيءو، كىاللًَّو مىا زىاؿى يػىٍبًكي ميٍنذي كىافى ًمٍن أىٍمرًًه مىا كىافى ًإذلى يػىٍوًمًو ىىذىا، قىاؿى كعب: فػىقىاؿى رل بػىٍعضي 

يف اٍمرىأىًتكى كىمىا أىًذفى اًلٍمرىأىًة ىبلؿ بن أمية أىٍف ٗتىٍديمىوي،  أىٍىًلي: لىًو اٍستىٍأذىٍنتى رىسيوؿى اللًَّو 
: كىاللًَّو الى أىٍستىٍأًذفي ًفيهىا رىسيوؿى اللًَّو  ًإذىا اٍستىٍأذىنٍػتيوي  ، كىمىا ييٍدرًيًٍت مىا يػىقيوؿي رىسيوؿي اللًَّو فػىقيٍلتي

ا لىةن ًمٍن ًحًُت نػىهىى  ًفيهى ، كىلىًبٍثتي بػىٍعدى ذىًلكى عىٍشرى لىيىاؿو حىىتَّ كىميلىٍت لىنىا ٜتىٍسيوفى لىيػٍ كىأىنىا رىجيله شىابّّ
لىةن عىلىى سىٍطًح بػىٍيتو ًمٍن  رىسيوؿي اللًَّو  ةى اٍلفىٍجًر صيٍبحى ٜتىًٍسُتى لىيػٍ ًمنىا، فػىلىمَّا صىلٍَّيتي صىبلى عىٍن كىبلى
نىا أىنىا جىاًلسه عىلىى اٟتٍىاًؿ الَّيًت ذىكىرى اللَّوي تػىعىاذلى ػ قىٍد ضىاقىٍت عىلىيَّ نػىٍفًسي كىضىاقىٍت عىلىيَّ  بػيييوتًنىا، بػىيػٍ

ٍعتي صىٍوتى صىارًخو أىٍكّفى عىلىى جىبىلو سىٍلعو بًأىٍعلىى صىٍوتًًو: يىا كىٍعبي ٍبنى مىاًلكو  اأٍلىٍرضي ٔتىا رىحيبىٍت ػ ٝتًى
ا، فػىعىرىٍفتي أىٍف قىٍد جىاءى فػىرىجه ًمنى اللًَّو، كىآذىفى رىسيوؿي اللًَّو أىٍبًشٍر، فىخى  نىا  رىٍرتي سىاًجدن بًتػىٍوبىًة اللًَّو عىلىيػٍ

، فىذىىىبى النَّاسي يػيبىشّْريكنػىنىا، كىذىىىبى ًقبىلى صىاًحيبىَّ ميبىشّْريكفى، كىرىكىضى ًإرلىَّ رىجيله  ًحُتى صىلَّى اٍلفىٍجرى
عىى سىاعو ًمٍن أىٍسلىمى فىأىٍكّفى عىلىى ًذٍركىًة اٞتٍىبىًل ػ كىكىافى الصٍَّوتي أىٍسرىعى ًمنى اٍلفىرىًس ػ فػىلىمَّا فػىرىسنا، كىسى 

ٍعتي صىٍوتىوي يػيبىشّْريشل نػىزىٍعتي لىوي ثػىٍوِّب فىكىسىٍوتيوي ًإيَّا٫تيىا بًبيٍشرىاهي، كىاللًَّو مىا أىمٍ  ًلكي جىاءىشل الًَّذم ٝتًى
فػىتػىلىقَّاشل النَّاسي فػىٍوجنا فػىٍوجنا  ا، كىاٍستػىعىٍرتي ثػىٍوبػىٍُتً فػىلىًبٍستػيهيمىا، فىاٍنطىلىٍقتي ًإذلى رىسيوًؿ اللًَّو غىيػٍرى٫تيى 

، قىاؿى كعب: حىىتَّ دىخىٍلتي اٍلمىٍسًجدى، فىًإذىا : لًيػىٍهًنكى تػىٍوبىةي اللًَّو عىلىٍيكى نّْئيوشل بًالتػٍَّوبىًة يػىقيوليوفى  يػيهى
، حىىتَّ  اللًَّو رىسيوؿي  ـى ًإرلىَّ طىٍلحىةي ٍبني عيبػىٍيًد اللًَّو يػيهىٍرًكؿي ، فػىقىا ٍولىوي النَّاسي جىاًلسه يف اٍلمىٍسًجًد حى

ـى ًإرلىَّ رىجيله ًمنى اٍلميهىاًجرًينى غىيػٍريهي، كىلىٍستي أىٍنسىاىىا لطلحة، فػىلىمَّ  ا صىافىحىًٍت كىىىنَّأىشل، كىاللًَّو مىا قىا
قىاؿى ػ كىىيوى يػىبػٍريؽي كىٍجهيوي ًمنى السُّريكًر ػ: )أىٍبًشٍر ًٓتىٍَتً يػىٍوـو مىرَّ عىلىٍيكى  عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو سىلٍَّمتي 

، بىٍل مً  : " الى : أىًمٍن ًعٍندىؾى يىا رىسيوؿى اللًَّو أىـٍ ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو؟ قىاؿى : قػيٍلتي ، قىاؿى ٍن ميٍنذي كىلىدىٍتكى أيمُّكى
أىنَّوي ًقٍطعىةي قىمىرو، كىكينَّا نػىٍعًرؼي ذىًلكى  ًو( ، كىكىافى رىسيوؿي اللًَّو ًعٍنًد اللَّ  ًإذىا سيرَّ اٍستػىنىارى كىٍجهيوي حىىتَّ كى

قى  : يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإفَّ ًمٍن تػىٍوبىيًت أىٍف أى٩ٍتىًلعى ًمٍن مىارل صىدى ٍيًو قػيٍلتي  ةن ًإذلى ًمٍنوي، فػىلىمَّا جىلىٍستي بػىٍُتى يىدى
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: فىًإشلّْ أيٍمًسكي سىٍهًميى  ، قػيٍلتي يػٍره لىكى : أىٍمًسٍك عىلىٍيكى بػىٍعضى مىاًلكى فػىهيوى خى اللًَّو كىًإذلى رىسيولًًو، فػىقىاؿى
: يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ًإ٪تَّىا ٧تىَّاشل بًالصٍّْدًؽ، كىًإفَّ ًمٍن تػىٍوبىيًت أىالَّ  ، فػىقيٍلتي دّْثى ًإالَّ أيحى  الًَّذم ًٓتىٍيبػىرى

هي اللَّوي يف ًصٍدًؽ اٟتٍىًديًث ميٍنذي ذىكى  ا ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى أىٍببلى ، فػىوىاللًَّو مىا أىٍعلىمي أىحىدن ٍرتي ًصٍدقنا مىا بىًقيتي
شل، كىاللًَّو مىا تػىعىمٍَّدتي بػىٍعدى ذىًلكى ًإذلى يػىوٍ  ذىًلكى ًلرىسيوًؿ اللًَّو  ا مىا أىٍببلى ا  ًإذلى يػىٍوًمي ىىذى ًمي ىىذى

 ، ىٍرجيوي أىٍف ٭تىٍفىظىًٍتى اللَّوي ًفيمىا بىًقيتي ًذبنا، كىًإشلّْ ألى  كى

: فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاذلى عىلىى رىسيولًًو: }لىقىٍد تىابى اللَّوي عىلىى النَّيبّْ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر{ ]التوبة
هىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى{ ]التوبة: [ ًإذلى قػىٍولًًو }يىاأىيػُّ ُُٕ[ ]التػٍَّوبىًة: ُُٕ
ـً أىٍعظىمى يف ُُٗ[ ]التػٍَّوبىًة: ُُٗ [ ، فػىوىاللًَّو مىا أىنٍػعىمى اللَّوي عىلىيَّ نًٍعمىةن قىطُّ بػىٍعدى أىٍف ىىدىاشل ًلئٍلًٍسبلى

بٍػتيوي فىأىٍىًلكى كىمىا ىىلىكى الًَّذينى كىذىبيوا، فىًإفَّ اللَّوى ، أىٍف الى نػىٍفًسي ًمٍن ًصٍدًقي رىسيوؿى اللًَّو   أىكيوفى كىذى
: }سىيىٍحًلفيوفى بًاللًَّو لىكيٍم ًإذىا انػٍ  بيوا ًحُتى أىنٍػزىؿى اٍلوىٍحيى شىرَّ مىا قىاؿى أًلىحىدو، قىاؿى قىلىٍبتيٍم قىاؿى لًلًَّذينى كىذى

 .[ٔٗ]التػٍَّوبىًة: [ ًإذلى قػىٍولًًو: }فىًإفَّ اللَّوى الى يػىٍرضىى عىًن اٍلقىٍوـً اٍلفىاًسًقُتى{ ٓٗ]التػٍَّوبىًة: إًلىٍيًهٍم{ 

ثىةي عىٍن أىٍمًر أيكلىًئكى الًَّذينى قىًبلى ًمنػٍهيٍم رىسيوؿي اللًَّو  ًحُتى  قىاؿى كعب: كىكىافى ٗتىىلُّفينىا أىيػُّهىا الثَّبلى
عىهيٍم كىاٍستػىٍغفىرى ٢تىيٍم كىأىٍرجىأى أىٍمرىنىا حىىتَّ قىضىى اللَّوي ًفيًو، فىًبذىًلكى قىاؿى اللَّوي: }كىعىلىى حىلىفيوا لىوي فػىبىايػى 

ثىًة الًَّذينى خيلّْفيوا{  ىيوى  [ كىلىٍيسى الًَّذم ذىكىرى اللَّوي ٦تَّا خىلَّفىنىا عىًن اٍلغىٍزًك، كىًإ٪تَّىاُُٖ]التػٍَّوبىًة: الثَّبلى
 «.ٗتىًٍليفيوي ًإيَّانىا كىًإٍرجىاؤيهي أىٍمرىنىا عىمٍَّن حىلىفى لىوي كىاٍعتىذىرى إًلىٍيًو فػىقىًبلى ًمٍنوي 

ثػىنىا عبد ا بن صاحل، حىدَّثىًٍت معاكية بن صاحل، عىٍن  كىقىاؿى عيٍثمىافي ٍبني سىًعيدو الدَّارًًميُّ: حىدَّ
بلن صىاٟتًنا  قػىٍولًًو: }كىآخىريكفى اٍعتػىرىفيوا ًبذينيؤًًٍّم خىلىطيوا عىمى علي بن أِّب طلحة، عىًن اٍبًن عىبَّاسو يف 

: كىانيوا عىشىرىةى رىٍىطو ٗتىىلَّفيوا عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو َُِ]التػٍَّوبىًة:  كىآخىرى سىيّْئنا{ ،  [ قىاؿى يف غىٍزكىًة تػىبيوؾى
بػٍعىةه ًمنػٍهيٍم أىنٍػفيسىهيٍم ًبسىوىارًم اٍلمىٍسًجًد، كىكىافى ٯتىيرُّ النَّيبُّ أىٍكثى  فػىلىمَّا حىضىرى رىسيوؿي اللًَّو  ًإذىا  قى سى

ًء اٍلميوثًقيوفى أىنٍػفيسىهيٍم بًالسَّوىارًم؟ قىاليوا:  : مىٍن ىىؤيالى ا رىجىعى يف اٍلمىٍسًجًد عىلىٍيًهٍم، فػىلىمَّا رىآىيٍم قىاؿى ىىذى
 لَّفيوا عىٍنكى يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىٍكثػىقيوا أىنٍػفيسىهيٍم حىىتَّ ييٍطًلقىهيمي النَّيبُّ أبو لبابة كىأىٍصحىابه لىوي، ٗتىى 

: كىأىنىا أيٍقًسمي بًاللًَّو الى أيٍطًلقيهيٍم كىالى أىٍعًذريىيٍم حىىتَّ يىكيوفى اللَّوي ىيوى الًَّذم ييطٍ  ًلقيهيٍم، كىيػىٍعًذرىىيٍم، قىاؿى
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وا عىًن اٍلغىٍزًك مىعى اٍلميٍسًلًمُتى، فػىلىمَّا بػىلىغىهيٍم ذىًلكى قىاليوا: كى٨تىٍني الى نيٍطًلقي أىنٍػفيسىنىا رىًغبيوا عىٍتّْ كىٗتىىلَّفي 
وا عىمىبلن حىىتَّ يىكيوفى اللَّوي ىيوى الًَّذم ييٍطًلقينىا، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ }كىآخىريكفى اٍعتػىرىفيوا ًبذينيؤًًٍّم خىلىطي 

[ كىعىسىى ًمنى اللًَّو كىاًجبه }ًإنَّوي َُِآخىرى سىيّْئنا عىسىى اللَّوي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم{ ]التوبة: صىاٟتًنا كى 
فىأىٍطلىقىهيٍم كىعىذىرىىيٍم،  [ فػىلىمَّا نػىزىلىٍت أىٍرسىلى إًلىٍيًهمي النَّيبُّ ّٕىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي{ ]البقرة: 

: مىا أيًمٍرتي فىجىاءيكا بًأىٍموىا٢تًًٍم فػى  ًذًه أىٍموىالينىا فػىتىصىدٍَّؽ ًّٔىا عىنَّا كىاٍستػىٍغًفٍر لىنىا، قىاؿى قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو ىى
يًهٍم ًّٔىا كىصىلّْ عىلى  قىةن تيطىهّْريىيٍم كىتػيزىكّْ ٍيًهٍم{ أىٍف آخيذى أىٍموىالىكيٍم، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي }خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى

 [،ٍَُّوبىًة:]التػَّ 

تىكى سىكىنه ٢تىيٍم{ ]التوبة:  : اٍستػىٍغًفٍر ٢تىيٍم }ًإفَّ صىبلى قىةى َُّيػىقيوؿي [ فىأىخىذى ًمنػٍهيمي الصَّدى
ثىةي نػىفىرو دلٍى ييوثًقيوا أىنٍػفيسىهيٍم بًالسَّوىارًم، فىأيٍرًجئيوا الى يىٍدريكفى أىيػيعىذَّ  بيوفى أىـٍ كىاٍستػىٍغفىرى ٢تىيٍم، كىكىافى ثىبلى

: }لىقىٍد تىابى اللَّوي عىلىى النَّيبّْ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر{ ]التو يػي  بة: تىابي عىلىٍيًهٍم، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاذلى
ثىًة الًَّذينى خيلّْفيوا{ ]التوبة: ُُٕ [ ًإذلى قػىٍولًًو: }ًإفَّ اللَّوى ىيوى ُُٖ[ ًإذلى قػىٍولًًو: }كىعىلىى الثَّبلى
 [ تىابػىعىوي عىًطيَّةي ٍبني سىٍعدو".ُُٖلرًَّحيمي{ ]التوبة: التػَّوَّابي ا

 

 ...الباقي.

 صلى ا عليو كسلمكفاتو 
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