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المقدمة



احلؿد هلل ،والصالة والسالم عذ رشول اهلل ،وعذ آله وصحبه ومن
وااله ،أما بعد:

ِ
ِ
الد ِ
ف َّ
ِ
قواعد اإلشالم،
وأرشخ
ين
إن (الوالء والزاء) ِم ْن أعظ ِم ُأ
صول ِّ
ِ
ِ
ِ
واحلب يف اهلل
وادعاداة يف اهلل
بادواالة يف اهلل
العبد إال
توحقد
وال يتح َّؼ ُق
ُ
ِّ
وال ُب ِ
ويـرص َ
بغض
وحيب
غض يف اهلل ،فقوايل
أهل اإلشالم ،ويعادي و ُي ُ
ُّ
ُ
وجياهد َ
ز ُأ مـفم.
ُ
أهل الرشك ويت َّ

ِ
َ
كتاب اهلل تعاىل ُح ْؽ ٌم فقه ِم َن
لقس يف
عؼقد ٌة راشخ ٌة
رشوخ اجلبالَ ،
وجوب ال َّت ِ
ِ
ِ
وحقد وحتري ِم
بعد
أبي ِم َن الوالء والزاءَ ،
أكثر وال َ
األد َّلة َ
تزخر بالوالء والزاء قوالً وعؿالًِ ،م ْن ُشـَّتِه
السر ُة
ِّ
ُ
ضده  ،وكذا ِّ
ُ
(رضوان اهلل عؾقفم).
(صؾوات اهلل وشالم ُه عؾقه) ،و ُشـ َِّة صحابتِه
ُ
ِ
ِ
ِ
ضواغقت ال َع ِ
والزاء بش َّتى
الوالء
حماربة
رصوا عذ
لؽ َّن
َ
رص َح ُ
ِ
ِ
ِ
وكافرهم)،
(مسؾؿفم
بي بـي البرش
فروجوا لؾ َّت
السؾؿي َ
الوشائلَّ ،
عايش ِّ
ِ
وابتدعوا الوضـق َة والؼومق َة ا َّلؾ َت ِ
تػرضان الوال َء وادح َّبة والـُّرص َة ِ
البن
ي
ِ
كان ِم ْن ِ
ِ
وإن َ
والؼومقة ْ
أكػر الؽافرين ،وأصاعوا احسا َم الؽ َّػ ِار
الوضن

( )1شبقل الـجاة والػؽاك من مواالة ادرتدِّ ين واألتراك ،حلؿد بن عتقق الـَّجدي.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﹺ
ﻋﻬﺪ ﹺ
أﻫﻞ ﹴ
ﺑﺤ ﱠﺠﺔ ﱠأﳖﻢ ﹸ
ﺑﺬرﻳﻌﺔ
اﳌﺮﺗﺪﻳ ﹶﻦ
وذ ﱠﻣ ﹴﺔ ،واﺣﱰا ﹶم
اﻷﺻﻠﻴﲔ
ﱢ
ﹶ
ﹶ
اﳌﺤﺎرﺑﲔ ﹸ

اﳌﻮﺣﺪﻳ ﹶﻦ وﻧﻜﱠﻠﻮا ﲠﻢ ﺣﺘﻰ
واﻟﺪﻳﻦ ...وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺑﺬوا
ﹸﺣ ﱢـﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪ
ﱢ
ﱢ
ﹴ
ﺑﲔ ﹴ
وأﺳﲑ وﴍﻳﺪ.
ﻗﺘﻴﻞ
ﹶﻏ ﹶﺪوا –وﻫﻢ ﰲ ﹸﺑﻠﺪاﳖﻢ -ﹶ
ﹺ
ﹺ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﲆ ﹺ
أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻨﺎ ،وﻧﺸﺄ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﺧﻠﻄﺖ
اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ ﻫﺬه
وﺳﻴﺎﺳ ﹸﺔ
ﹶ
أﺻﻞ دﻳﻨﻪ! و" ﹸ
ﹶ
اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺎﻋﺪ ﹸﺗﻪ
ﻳﻌﺮف
ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻺﺳﻼ ﹺم وﻻ
ﹶﻣ ﹾﻦ
ﹸ
أﺻﻞ ﱢ
ﹸ
ﹺ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ
ﺑﻌﺒﺎدة اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ،
اﻷﻣﺮ
أﻣﺮان :اﻷول:
ﹸ
ﹸ
ﹺ
اﻟﴩك ﰲ
اﻹﻧﺬار ﻋﻦ
وﺗﻜﻔﲑ ﹶﻣ ﹾﻦ ﺗﺮ ﹶﻛﻪ ،واﻟﺜﺎﲏ:
ذﻟﻚ ،واﳌﻮاﻻ ﹸة ﻓﻴﻪ،
ﹸ
ﹸ
ﹺ
ﹸ
وﺗﻜﻔﲑ ﹶﻣ ﹾﻦ ﻓﻌ ﹶﻠﻪ" .
ﻓﻴﻪ،
ة
واﳌﻌﺎدا
ذﻟﻚ،
ﰲ
واﻟﺘﻐﻠﻴﻆ
اﷲ،
ﻋﺒﺎدة
ﹸ
ﹸ
رﺳﺎﻟﺘﲔ ﻗﻴ ﹺ ﹺ
أﻫﻢ
ﻳﻀﻢ
ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ
اﻟﻜﺘﺎب
وﻫﺬا
ﹸ
اﳌﻔﻴﺪ ا ﱠﻟﺬي ﹶ
ﹺ ﱢ
ﹸ
ﻤﺘﲔ ﻣ ﹾﻦ ﱢ
ﱡ
ﹺ
ﻻﺋﻞ ﰲ ﺣـ ﹾﻜ ﹺﻢ ﻣ ﹺ
ﻮاﻻة ﹺ
ﹶر ﹺ
ﹸ
أﻫﻞ اﻹﺷـﺮاك(
اﻟﺪ
)
وﳘﺎ:
واﻟﱪاء،
اﻟﻮﻻء
ﺳﺎﺋﻞ
ﱠ
ﹸ
ﹸ
أوﺛﻖ ﹸﻋﺮ اﻹﻳﲈن( ،وﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
و) ﹸ
اﻟﻮﻫﺎب )رﲪﻬﻢ اﷲ( ،ﻓﻨﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﹾ
أن ﻳﻨﻔﻊ ﲠﲈ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﱠ

اﻟﺪﱠوﻟﮥ اﻹﺳﻼﻣﯿﱠﮥ

اﻟﻮﻫﺎب.
) (١اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺘﺤﺘﲈت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ ،ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﱠ

) (٢ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﱠ
اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻋﲇ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﻨﱠﺠﺪي اﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﱠ

اﻟﺮﻳﺎض ﰲ ﻫﻀﺒﺔ ﻧﺠﺪ ﰲ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ
 ١٢٠٠ﻫـ ﰲ ﺑﻠﺪة اﻟـﺪﱢ رﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ اﻵن ﺷﲈل ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﱢ
 ١٢٣٣ﻫـ )رﲪﻪ اﷲ وأﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﱠﺎﺗﻪ(.
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الدالئل في حكم مواالة أهل اإلشراك

ؿال افشقخ شؾقامن بن ظبد اهلل بن حمؿد بن ظبد افوهاب (رمحه اهلل):
محـ َك اهلل:-
اظ َؾم – َر ِ َ
َ
فؾؿؼـغ ادواؾؼ َة ظذ ديـفم :خوؾ ًا مـفم
أطفر
اإلكسان إذا
أن
َ
َ
ـاؾر مث ُؾفم ،وإن ـان يؽر ُه ديـَفم
ومدارا ًة هلم ومداهـة فدؾع رشهم :ؾنكه ٌ
ويب اإلشال َم وادسؾؿغ.
ويبغضفمُ ،
ُ
هذا إذا مل يؼع مـه إال ذفك :ؾؽقف إذا ـان ذم دار َمـَ َعة ،واشتدظى
هبم ،ودخل ذم ضاظتفم ،وأطفر ادواؾؼة ظذ ديـفم افباضل ،وأظاهنم ظؾقه
بافـرصة وادال ،وواالهم ،وؿطع ادواالة بقـه وبغ ادسؾؿغ ،وصار ِمن
جـود افؼك ِ
ِ
وأهؾفا ،بعدما ـان ِمن ُجـود اإلخالص وافتوحقد
وافؼباب
ُ
مسؾم أكه ـاؾرِ ،من أصد افـاس ظداوة هلل
وأهؾه!! ؾنن هذا ال َي ُشك
ٌ
ورشوفه (صذ اهلل ظؾقه وشؾم).
وال ُيستثـى ِمن ذفك إال افـ ُؿؽره :وهو افذي يستويل ظؾقه ادؼـون،
ؾقؼوفون فه :اـػر ،أو اؾعل ـذا :وإال ؾعؾـا بك وؿتؾـاك ،أو يلخذوكه
ؾقعذبوكه حتى يواؾؼفم :ؾقجوز فه ادواؾؼة بافؾسان ،مع ضؿلكقـة افؼؾب
باإليامن.

الدالئل في حكم مواالة أهل اإلشراك

بؿن
وؿد َ
أمجع افعؾام ُء ظذ أن َمن تؽؾم بافؽػر هازالً أكه يؽػر :ؾؽقف َ
افؽػر خوؾ ًا وضؿع ًا ذم افدكقا؟!
أطفر
َ
أذـر بعض األدفة ظذ ذفك ،بعون اهلل وتليقده:
وأكا ُ
افدفقل األول :ؿول اهلل تعاػَ { :و َفن َتر ََض َظـ َك اف َق ُفو ُد َوال
افـ َص َارى َحتى َتتبِ َع ِمؾ َت ُفم} [افبؼرة.]021 :
ؾلخز تعاػ أن افقفود وافـصارى وـذفك ادؼـون ،ال يرضون ظن
ويشفد أهنم ظذ حق.
افـبي (صذ اهلل ظؾقه وشؾم) حتى يتبع مؾ َتفم
َ
ثم ؿالُ { :ؿل إِن ُه َدى اهلل ُه َو اهل ُ َدى َو َف ِئ ِن ات َبع َت َأه َوا َء ُهم َبع َد اف ِذي
َجا َء َك ِم َن اف ِعؾ ِم َما َف َك ِم َن اهلل ِمن َو ِ ٍّيل َوال َك ِص ٍر} [افبؼرة ،]021 :وذم
غ} [افبؼرة.]054 :
اآلية األخرى{ :إِك َك إِذ ًا َدِ َن افظادِ َ

ؾنذا ـان افـبي (صذ اهلل ظؾقه وشؾم) فو يواؾؼـفم ظذ ديـفم طاهر ًا
 ِمن ؽر ظؼقدة افؼؾب ،فؽن خوؾ ًا ِمن رشهم ومداهـ ًة -ـان ِم َنافظادغ ،ؾؽقف بؿن أطفر فِعـباد افؼبور ِ
وهدى
حق
وافؼباب أهنم ظذ ٍّ
ً
ُ
َ
مستؼقم؟! ؾنهنم ال يرضون إال بذفك.
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افدفقل افثاين :ؿول اهلل تعاػَ { :وال َي َزا ُف َ
ون ُي َؼاتِ ُؾو َكؽُم َحتى َي ُردوـُم
َظن ِديـِؽُم إِ ِن اش َت َطا ُظوا َو َمن َير َت ِدد ِمـؽُم َظن ِديـِ ِه َؾ َق ُؿت َو ُه َو ـَاؾِ ٌر
ِ
ِ ِ
ِ
اب افـ ِار ُهم ؾِ َقفا
َؾ ُلو َفئ َك َحبِ َطت َأظ َام ُهلُم ِذم افدك َقا َواآلخ َرة َو ُأو َفئ َك َأص َح ُ
َخافِ ُد َ
ون} [افبؼرة.]027 :
ؾلخز تعاػ أن افؽػار ال يزافون يؼاتؾون ادسؾؿغ حتى يردوهم ظن
ديـفم إن اشتطاظوا ،ومل يرخص ذم مواؾؼتفم خوؾ ًا ظذ افــػس وادال
ِ
قدؾع رشهم أكه مرتد ،ؾنن
واحلرمة ،بل أخز ظؿن واؾؼفم بعد أن ؿاتؾوه ف َ
مات ظذ ردته بعد أن ؿاتؾه ادؼـون :ؾنكه ِمن أهل افـار اخلافدين ؾقفا،
َ
بؿن واؾؼفم ِمن ؽر ؿتال؟!
ؾؽقف َ
ظرؾت أن افذين يلتون
ظذر فه:
َ
ؾنذا ـان َمن واؾؼفم بعد أن ؿاتؾوه ال َ
ٍ
خوف وال ؿتال :أهنم أوػ بعدم
إفقفم و ُيسارظون ذم ادواؾؼة هلم ِمن ؽر
افعذر ،وأهنم ـػار مرتدون.
افدفقل افثافث :ؿوفه تبارك وتعاػ{ :ال يت ِ
خ ِذ ُادم ِمـ َ
ُون افؽَاؾِ ِري َن
َ
َأوفِقاء ِمن د ِ
غ َو َمن َيػ َعل َذفِ َك َؾ َؾق َس ِم َن اهلل ِذم ََش ٍء إِال َأن
ون ُادم ِمـِ َ
ُ
َ َ
َتت ُؼوا ِمـ ُفم ُت َؼا ًة} [آل ظؿران.]28 :
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ادممـغ ظن اختاذ افؽاؾري َن أوفقا َء وأصدؿا َء وأصحاب ًا
َؾـَـ َفى شبحاكه
َ

ِ
ز أن َمن ؾعل ذفك
من دون ادممـغ وإن ـاكوا خائػغ مـفم ،وأخ َ
(ؾؾقس من اهلل ذم َشء) ،أي :ال يؽون ِمن أوفقاء اهلل ادوظودي َن بافـجاة
ُ
َ
اإلكسان مؼفور ًا
يؽون
ذم اآلخرة( ،إال أن تتؼوا مـفم تؼاة) ،وهو أن
وافؼؾب مطؿئ ٌن
معفم ،ال يؼدر ظذ ظداوهتم ،ؾ ُقظفر هلم ادعارشة،
ُ
ِ
واكتظار زوال اداكع ،ؾنذا َ
رجع إػ افعداوة
زال
بافبغضاء وافعداوة
َ
وافبغضاء.
بؿن اختذهم أوفقا َء ِمن دون ادممـغ ِمن ؽر ظذر ،إال
ؾؽقف َ
اشتحباب احلقاة افدكقا ظذ اآلخرة ،واخلوف ِم َن ادؼـغ وظدم اخلوف
ِم َن اهلل؟! ؾام َ
جعل اهلل اخلوف مـفم ظذر ًا :بل ؿال تعاػ{ :إِك َام َذفِؽ ُُم
ان ُُيَو ُ ِ
وهم و َخا ُؾ ِ
افشق َط ُ
غ} [آل
ون إِن ـُـ ُتم ُمم ِمـِ َ
ف َأوف َقا َء ُه َؾال َختَا ُؾ ُ َ
ظؿران.]074 :
افدفقل افرابع :ؿوفه تعاػَ { :يا َأ َُّيا اف ِذي َن آ َمـُوا إِن ُتطِق ُعوا اف ِذي َن
َـ َػ ُروا َي ُردوـُم َظ َذ َأظ َؼابِؽُم َؾ َتـ َؼ ِؾ ُبوا َخ ِ ِ
اِسي َن} [آل ظؿران.]059 :
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ادممـغ إن أضاظوا افؽػار :ؾال بد أن يردوهم ظذ
ؾلخز تعاػ :أن
َ
أظؼاهبم ظن اإلشالم ،ؾنهنم ال يؼـعون مـفم بدون افؽػر ،وأخز أهنم إن
ؾعؾوا ذفك :صاروا ِم َن اخلاِسي َن ذم افدكقا واآلخرة ،ومل ُي َرخص ذم
مواؾؼتفم وضاظتفم خوؾ ًا مـفم.
وهذا هو افواؿع :ؾنهنم ال يؼتـعون من واؾؼفم إال بشفادة أهنم ظذ
حق ،وإطفار افعداوة وافبغضاء فؾؿسؾؿغ ،وؿطع افقد مـفم.
ثم ؿالَ { :ب ِل اهللُ َموالـُم َو ُه َو َخ ُر افـ ِ ِ
اِصي َن} [آل ظؿران،]041 :
ؾػي واليته وضاظته ُؽـــ َقـ ٌة وـػاي ٌة ظن ضاظة افؽػار.
ِ
افعباد افذين ظرؾوا افتوحقد وكشموا ؾقه وداكوا به
ؾقا حرس ًة ظذ
زماك ًا :ـقف خرجوا ظن والية رب افعادغ وخر افـاِصين ،إػ والية
ِ
ِ
وأهؾفا ورضوا هبا بدالً ظن والية َمن بقده مؾؽوت ـل َشء؟!
افؼباب
غ َب َدالً} [افؽفف.]41 :
{بِئ َس فِؾظادِ َ
ان اهلل َـؿن باء بِس َخ ٍ
افدفقل اخلامس :ؿوفه تعاػَ { :أ َؾ َؿ ِن ات َب َع ِرض َو َ
ط
َ َ َ َ
ِم َن اهلل َو َمل َوا ُه َج َفـ ُم َوبِئ َس َاد ِص ُر} [آل ظؿران.]062 :
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رضوان اهلل ،ومن اتبع ما ي ِ
َ
سخ ُطه،
ز تعاػ أكه ال يستوي َمن اتبع
ُ
َ
ؾلخ َ
ِ
رصها
افرمحن
ريب أن ظباد َة
َ
وملواه جفـم يوم افؼقامة ،وال َ
وحده و َك َ
َ
وـون اإلكسان ِمن أهؾفاِ :من رضوان اهلل ،وأن ظبادة افؼباب واألموات
ِ
َ ِ
رص
وكرصها
وافؽون من أهؾفا :ما ُيسخ ُط اهلل ،ؾال يستوي ظـد اهلل َمن َك ََ
َ
كرص افؼك ودظو َة
َ
توحقده ودظو َته باإلخالص وـان مع ادممـغ ،و َمن َ
األموات وـان مع ادؼـغ.
ؾنن ؿافواِ :خػـا! ؿقل هلم :ـذبتم ،وأيض ًا ؾام َ
اخلوف ُظذر ًا
جعل اهللُ
َ
ذم اتبا ِع ما ي ِ
واجتـاب ما ي ِ
رضقه.
سخ ُطه
ِ ُ
ُ
َ
يسـون احلق خوؾ ًا ِمن زوال دكقاهم ،وإال
وـثر ِمن أهل افباضل إكام
ٌ
ؾفم َي ِ
عرؾون احلق ويعتؼدوكه ،ومل يؽوكوا بذفك مسؾؿغ.
افدفقل افسادس :ؿوفه تعاػ{ :إِن اف ِذين َتوؾاهم افـؿ ِ
الئ َؽ ُة َطادِي
َ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
غ ِذم األَر ِ
ض َؿا ُفوا َأ َمل َتؽُن
قم ـُـ ُتم َؿا ُفوا ـُـا ُمس َتض َع ِػ َ
َأك ُػس ِفم َؿا ُفوا ؾ َ

َأر ُض اهلل و ِ
اش َع ًة َؾ ُت َف ِ
اج ُروا ؾِ َقفا َؾ ُلو َف ِئ َك َمل َو ُاهم َج َفـ ُم َو َشا َءت َم ِصرا}
َ
[افـساء.]97 :
أي :ذم أي ؾريق ــتم؟ أذم ؾريق ادسؾؿغ أم ذم ؾريق ادؼـغ؟
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َ
ؾاظتذروا ظن ـوهنم فقسوا ذم ؾريق ادسؾؿغ باالشتضعاف ،ؾؾم
تعذرهم ادالئؽة ،وؿافوا هلمَ { :ؿا ُفوا َأ َمل َتؽُن َأر ُض اهلل و ِ
اش َع ًة َؾ ُت َف ِ
اج ُروا
َ
ؾِ َقفا َؾ ُلو َف ِئ َك َمل َو ُاهم َج َفـ ُم َو َشا َءت َم ِصر ًا} [افـساء.]97 :
ظاؿل أن َ
ٌ
أهل افبؾدان افذين خرجوا ظن ادسؾؿغ،
وال َي ُشك
وصاروا مع ادؼـغ وذم ِ
أظظم من ترك اهلجر َة
:
ومجاظتفم
فم
ؾريؼ
ُ
َم َشح ًة بوضـه وأهؾه ومافه ،هذا مع أن اآلية كزفت ذم ُأكاس ِمن أهل مؽة،
خرج ادؼـون إػ بدر ،أـرهوهم
أشؾؿوا واح ُتبسوا ظن اهلجرة ،ؾؾام
َ
َ
ادسؾؿون يو َم َبدر ،ؾؾام
ظذ اخلروج معفم ،ؾخرجوا خائػغ ،ؾؼت َؾفم
ظؾؿوا ِ
بؼتؾفم تلشػوا وؿافوا :ؿتؾـا إخواكـا! ؾلكزل اهلل ؾقفم هذه اآلية.
ؾؽقف بلهل افبؾدان ،افذين ـاكوا ظذ اإلشالم ،ؾخؾعوا ِرب َؼـ َته ِمن
أظـاؿفم ،وأطفروا ألهل افؼك ادواؾؼ َة ظذ ديـفم ،ودخؾوا ذم ضاظتفم
وآووهم وكرصوهم ،وخذفوا أهل افتوحقد ،وابتغوا ؽر شبقؾفم
وصتؿفم وظق ُبفم واالشتفزا ُء هبم وتسػق ُه
وخطموهم ،وطفر ؾقفم شبفم
ُ
رأُّيم ذم ِ
ِ
ثباهتم ظذ افتوحقد وافصز ظؾقه وظذ اجلفاد ؾقه ،وظاوكوهم
ظذ أهل افتوحقد ضوظ ًا ال ـره ًا ،واختقار ًا ال اضطرار ًا؟! ؾفمالء أوػ
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بافؽػر وافـارِ ،م َن افذين ترـوا اهلجرة ُصح ًا بافوضن وخوؾ ًا ِم َن افؽػار
وخرجوا ذم جقشفم مؽرهغ خائػغ.
ؾنن ؿال ؿائل :هال ـان اإلـرا ُه ظذ اخلروج ظذر ًا فؾذين ُؿتؾوا يوم بدر؟
ُ
يؽون ظذر ًا ،ألهنم ذم أول األمر مل يؽوكوا معذورين ،إذ أؿاموا
ؿقل :ال
افسبب ذم ذفك ،حقث
مع افؽػار ،ؾال ُيعذرون بعد ذفك باإلـراه ،ألهنم
ُ
أؿاموا معفم وترـوا اهلجرة.
افدفقل افسابع :ؿوفه تعاػَ { :و َؿد َكز َل َظ َؾقؽُم ِذم اف ِؽ َت ِ
اب َأن إِ َذا
ش ِؿع ُتم آي ِ
ُوضوا ِذم
ات اهلل ُيؽ َػ ُر ِ َهبا َو ُيس َتف َز ُأ ِ َهبا َؾال َتؼ ُع ُدوا َم َع ُفم َحتى َُي ُ
َ
َ
ح ِد ٍ
يث َؽ ِر ِه إِكؽُم إِذ ًا ِمث ُؾ ُفم} [افـساء.]051 :
َ

َؾ َذ َـ َر تعاػ أكه كزل ظذ ادممـغ ذم افؽتاب ،أهنم إذا شؿعوا آيات اهلل
ستفزأ هبا ،ؾال يؼعدوا معفم حتى ُيوضوا ذم حديث ؽره،
ُيؽ َػر هبا و ُي َ
ادستفزئغ هبا ذم حال ـػرهم
جؾس مع افؽاؾرين بآيات اهلل
وأن َمن
َ
َ
واشتفزائفم :ؾفو مثؾفم ،ومل يػرق بغ اخلائف وؽره إال ادؽره.
ٍ
بؿن ـان ذم شعة
وهذا َو ُهم ذم بؾد واحد ذم أول اإلشالم ،ؾؽقف َ
ادستفزئغ هبا إػ بالده،
اإلشالم وظزه وبالده ،ؾدظا افؽاؾرين بآيات اهلل
َ
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ـػرهم واشتفزا َءهم،
واختذهم أوفقا َء وأصحاب ًا ُ
وجؾساء ،وشؿع َ
وأؿرهم ،وضر َد أهل افتوحقد وأبعدهم؟!
افدفقل افثامن :ؿوفه تعاػ{ :يا َأُّيا اف ِذين آمـُوا ال َتت ِ
خ ُذوا اف َق ُفو َد
َ َ
َ َ
َوافـ َص َارى َأوفِ َقا َء َبع ُض ُفم َأوفِ َقا ُء َبع ٍ
هلل
ض َو َمن َي َت َوهلُم ِمـؽُم َؾنِك ُه ِمـ ُفم إِن ا َ
غ} [ادائدة.]40 :
ال َُّي ِدي اف َؼو َم افظادِ َ
َؾــَـ َفى شبحاكه ادممـغ ظن اختاذ افقفود وافـصارى أوفقاء ،وأخز أن
حؽم َمن توػ افؽػار ِم َن
َمن توالهم ِم َن ادممـغ ؾفو مـفم ،وهؽذا
ُ
ادجوس وظباد األوثان :ؾفو مـفم.
جمادل ذم أن ظباد َة ِ
ٌ
َ
افؼباب ودظا َء األموات مع اهلل فقس
جادل
ؾنن
بؼك ،وأن أه َؾفا فقسوا بؿؼـغَ :ب َ
وـػره.
ضح ِظـا ُده
أمره وات َ
ُ
ان ُ
ومل يػرق تعاػ بغ اخلائف وؽره ،بل أخز اهلل تعاػ أن افذين ذم
مرض يػعؾون ذفك خوؾ ًا ِم َن افدوائر :وهؽذا حال همالء
ؿؾوهبم ٌ
ادرتدين ،خاؾوا ِم َن افدوائرَ ،
ؾزال ما ذم ؿؾوهبم ِم َن اإليامن بوظد اهلل
افصادق بافـرص ألهل افتوحقد ،ؾبادروا وشارظوا إػ افؼك ،خوؾ ًا أن
سى اف ِذي َن ِذم ُؿ ُؾ ِ
وهبِم م َر ٌض ُي َس ِار ُظ َ
ون
تصقبفم دائرة ،ؿال اهلل تعاػَ { :ؾ َ َ
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ِ
ِ
ؾِ ِقفم َي ُؼو ُف َ
ت بِاف َػت ِح َأو َأم ٍر من
ون َكخ َشى َأن ُتصق َبـَا َدآئ َر ٌة َؾ َع َسى اهللُ َأن َيل ِ َ
ـد ِه َؾقصبِحوا َظ َذ ما َأِسوا ِذم َأك ُػ ِس ِفم َك ِ
ِظ ِ
غ} [ادائدة.]42 :
اد ِم َ
ُ ُ
َ َ
افدفقل افتاشع :ؿوفه تعاػَ { :ت َرى ـَثِر ًا ِمـ ُفم َي َت َوفو َن اف ِذي َن َـ َػ ُروا
َفبِئس ما َؿدمت َهلم َأك ُػسفم َأن ش ِ
خ َط اهللُ َظ َؾق ِفم َو ِذم اف َع َذ ِ
اب ُهم
ُ ُ
َ
َ
َ َ
ُ
َخافِ ُد َ
ون} [ادائدة.]81 :
ِ
ِ
واخلؾود ذم افـار
موجب ٌة فِ َس َخط اهلل
َؾ َذ َـ َر تعاػ أن مواال َة افؽػار
ُ
اإلكسان خائػ ًا ،إال افـ ُؿؽره بِ َؼضِه  :ؾؽقف إذا
بؿجردها وإن ـان
اجتؿع ذفك مع افؽػر افرصيح ،وهو :معاداة افتوحقد وأهؾه ،وادعاوكة
َ
ظذ زوال دظوة اهلل باإلخالص ،وظذ تثبقت دظوة ؽره؟!
افدفقل افعارش :ؿوفه تعاػَ { :و َفو ـَا ُكوا ُيم ِمـ َ
ُون بِاهلل َوافـبِي َو َما ُأك ِز َل
إِ َفق ِه ما اخت َُذوهم َأوفِقاء و َف ِؽن ـَثِر ًا ِمـفم َؾ ِ
اش ُؼ َ
ون} [ادائدة.]80 :
ُ
ُ
َ َ َ
َ

وادلمور ظاجز ًا ظن
ـق رشو ُضه ،وافتي مـفا :أن يؽون ؾاظ ُؾه ؿادر ًا ظذ إيؼاع ما ُّيدد به،
( )0يؼصد :إال اإلـراه افذي تتحؼ ُ
ُ
أوؿع به ذفك ،وأن يؽون ما هدده به ؾوري ًا ...،وؽرها من رشوط اإلـراه
امتـع
يغؾب ظذ طـه أكه إذا
افدؾع ،وأن
َ
َ
َ
ادبسوضة ذم ـتب أهل افعؾم.
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َؾ َذ َـ َر تعاػ أن مواالة افؽػار مـاؾقة فإليامن باهلل وافـبي وما ُأكزل إفقه،
ثم أخز أن شبب ذفك ـون ـثر مـفم ؾاشؼغ ،ومل يػرق بغ َمن خاف
افدائرة و َمن مل ُيف.

وهؽذا حال ـثر ِ
ـثر مـفم ؾاشؼون،
ردهتم،
ؿبل
ين
ادرتد
همالء
ن
م
ٌ
َؾ َجر ذفك إػ مواالة افؽػار وافردة ظن اإلشالم  ،كعوذ باهلل ِمن ذفك.
وح َ
ون إِ َػ
افدفقل احلادي ظؼ :ؿوفه تعاػَ { :وإِن افش َقاضِ َ
غ َف ُق ُ
ِ ِ ِ ِ
وهم إِكؽُم َُد ِ
ؼـ َ
ُون} [األكعام.]020 :
َأوف َقائ ِفم ف ُق َجاد ُفوـُم َوإِن َأ َضع ُت ُؿ ُ
َ
تلـؾون ما ؿتؾ ُتم ،وال تلـؾون
وهذه اآلية كزفت فـام ؿال ادؼـون" :
ما َ
ؿتل اهلل!" :ؾلكزل اهلل هذه اآلية .
افـؿقتة مؼـ ًاِ ،من ؽر َؾر ٍق بغ
أضاع
َ
ؾنذا ـان َمن َ
ادؼـغ ذم حتؾقل َ
بؿن أضاظفم ذم حتؾقل مواالهتم،
اخلائف وؽره ،إال ادؽره ،ؾؽقف َ
وافؽون معفم ،وكرصهم ،وافشفادة أهنم ظذ حق ،واشتحالل دماء

ِ
ؾفمالء باألصل َؾ َس َؼة ،و ُؾ ُ
سؼفم جرهم إػ
ذين ارتدوا من أهل كجد بؿواالهتم فؾجقوش افسـقة افغازية،
( )0يؼصد :اف َ
اشتؼبال ادرتدين من األتراك وموادظتفم ومعاوكتفم ـي يسؾؿوا من رشهمَ :ؾـ َؽ َػ ُـروا بذفك.
( )2جامع افبقان ذم تلويل افؼرآن ،ادعروف بـ(تػسر افطزي) ،أليب جعػر حمؿد بن جرير افطزي.
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ادسؾؿغ وأمواهلم ،واخلروج ظن مجاظة ادسؾؿغ إػ مجاظة ادؼـغ؟!
ؾفمالء أوػ بافؽػر وافؼك من واؾؼفم ظذ أن افـ َؿقتة حالل.
افدفقل افثاين ظؼ :ؿوفه تعاػَ { :وات ُل َظ َؾق ِفم َك َب َل اف ِذي آ َتقـَا ُه آ َياتِـَا
َان ِم َن اف َغ ِ
ان َؾؽ َ
َؾاك َس َؾ َخ ِمـ َفا َؾ َلت َب َع ُه افشق َط ُ
اوي َن} [األظراف.]074 :
ٍ
رجل ظاملٍ ظابد ،ذم زمان بـي إِسائقلُ ،يؼال فه:
وهذه اآلية كزفت ذم
االشم األظظم .
يعؾم
َ
(بِؾ َعام) وـان ُ
ؿال اب ُن أيب ضؾحة ظن ابن ظباس (ريض اهلل ظـه)" :فـام َ
كزل هبم
موشى (ظؾقه افسالم) -يعـي باجلبارين -أتوه بـو ظؿه وؿو ُمه ،ؾؼافوا :إن
موشى ٌ
رجل حديد  ،ومعه جـود ـثرة ،وإكه إن يظفر ظؾقـا ُُّيؾؽـا،
دظوت اهلل ،ذهبت دكقاي
ؾادع اهللَ أن َيرد موشى و َمن معه .ؿال :إين إن
ُ
ُ

َ
رشول اهلل (صذ
ذـر (اشم اهلل األظظم) ذم ظدد من األحاديث افصحقحة ،مـفا حديث أكس (ريض اهلل ظـه) أن
( )0ورد ُ
اهلل ظؾقه وشؾم) شؿع رج ً
ال يدظو بدظاء ،ؾؼال« :فؼد دظا اهلل تعاػ باشؿه افعظقم افذي إذا ُدظي به أجاب وإذا ُشئل
وؽره].
به أظطى» [رواه افسمذي
ُ
(ٌ " )2
حلـ ُرمات" [ادـفاج رشح صحقح مسؾم بن احلجاج ،أليب
رجل حديد :أي ؾقه ؿو ٌة وصالبة،
ُ
ويغضب الكتفاك ا ُ
زـريا يقى بن رشف افـووي]،
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وآخرت ،ؾؾم يزافوا به حتى دظا ظؾقفم ،ؾسؾخه اهلل ما ـان ظؾقه ،ؾذفك
َان ِم َن اف َغ ِ
ان َؾؽ َ
ؿوفه تعاػَ { :ؾاك َس َؾ َخ ِمـ َفا َؾ َلت َب َع ُه افشق َط ُ
اوي َن}" .
وؿال اب ُن زيد" :ـان هوا ُه مع افؼوم ،يعـي افذين حاربوا موشى
(ظؾقه افسالم) وؿومه" .
ـس ِؾخ ِمن آيات اهلل ،بعد أن أظطاه اهلل إياها،
أمر هذا افـ ُؿ َ
َؾ َذ َـ َر تعاػ َ
اكسؾخ مـفا ،أيَ :
َ
ترك افعؿل هبا ،وذـر ذم
وصار ِمن أهؾفا ،ثم
و َظـ َرؾفا
َ
اكسالخه مـفا ما معـاه :أكه مظاهرة ادؼـغ ومعاوكتفم برأيه ،وافدظاء
ظذ موشى (ظؾقه افسالم) و َمن معه أن يردهم اهلل ظن ؿومه ،خوؾ ًا ظذ
ؿومه وصػؼ ًة ظؾقفم ،مع ـوكه يعرف احلق ويؼطع به ويتؽؾم به ويشفد
به ،ويتعبد ،وفؽن صده ظن افعؿل به متابع ُة ؿومه وظشرته وهواه،
وإخال ُده إػ األرض :ؾؽان هذا اكسالخ ًا ِمن آيات اهلل.
وهذا هو افواؿع ِمن همالء ادرتدين ،وأظظم :ؾنن اهلل تعاػ أظطاهم
آياتِه افتي ؾقفا األمر بتوحقده ودظوته وحده ال رشيك فه ،وافـفي ظن
افؼك به ودظوة ؽره ،واألمر بؿواالة ادممـغ وحمبتفم وكرصهتم،
( )0تػسر افؼرآن افعظقم ،ادعروف بـ(تػسر ابن ـثر) ،أليب افػداء إشامظقل بن ظؿر بن ـثر افدمشؼي.
( )2تػسر افطزي.
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واالظتصام بحبل اهلل مجقع ًا ،وافؽون مع ادممـغ ،واألمر بؿعاداة
ادؼـغ وبغضفم وجفادهم وؾراؿفم ،واألمر هبدم األوثان ،وإزافة
ِ
افؼ َحاب وافؾواط وادـؽرات ،وظرؾوها وأؿروا هبا ،ثم اكسؾخوا ِمن ذفك
ـؾه ،ؾفم أوػ باالكسالخ ِمن آيات اهلل وافؽػر وافردة ِمن بؾعام ،أو ُهم
مث ُؾه.
افدفقل افثافث ظؼ :ؿوفه تعاػَ { :وال َتر َــُوا إِ َػ اف ِذي َن َط َؾ ُؿوا
ِ
ِ
ِ
ِ
رص َ
ون} [هود:
َؾ َت َؿسؽ ُُم افـ ُار َو َما َفؽُم من ُدون اهلل من َأوف َقا َء ُثم ال ُتـ َُ
.]001
َؾ َذ َـ َر تعاػ أن افر َ
موجب دِسقس
وافظادغ
ـون إػ اف َظ َؾؿة وافؽػار
َ
ٌ
ِ
بؿن اختذ
خاف مـفم
افـار ،ومل يػرق بغ َمن
َ
وؽره ،إال ادؽره :ؾؽقف َ
ـون إفقفم ِديـ ًا ورأي ًا حسـ ًا ،وأظاهنم بام َؿ ِدر ظؾقه ِمن ٍ
افر َ
مال ورأي،
َ
وأحب َ
زوال افتوحقد وأهؾه ،واشتقالء أهل افؼك ظؾقفم؟! ؾنن هذا ِمن
أظظم اف ُؽػر وافرـون.
افدفقل افرابع ظؼ :ؿوفه تعاػَ { :من َـ َػ َر بِاهلل ِمن َبع ِد إِ َيامكِ ِه إِال َمن
ُأـ ِر َه َو َؿؾ ُب ُه ُمط َؿ ِئن بِ ِ
ب
اإل َيام ِن َو َف ِؽن َمن ََ
رش َح بِافؽُػ ِر َصدر ًا َؾ َع َؾق ِفم َؽ َض ٌ
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ِ
ِ
ِ
احل َقا َة افدك َقا َظ َذ اآل ِخ َر ِة
م َن اهلل َو َهلُم َظ َذ ٌ
قم َذف َك بِ َلهنُ ُم اش َت َحبوا َ
اب َظظ ٌ
َو َأن اهللَ ال َُّي ِدي اف َؼو َم افؽَاؾِ ِري َن} [افـحل.]017-016 :
َؾ َح َؽ َم تعاػ ُحؽ ًام ال ُيبدل :أن َمن َر َج َع ظن ديـه إػ افؽػر ؾفو ـاؾر،
شواء ـان فه ظذر ،خوؾ ًا ظذ كػس أو مال أو أهل ،أم ال ،وشواء َـ َػ َر
بباضـه وطاهره ،أم بباضـه دون طاهره ،وشواء َـ َػ َر بػعافه أو مؼافه ،أو
بلحدمها دون اآلخر ،وشواء ـان ضامع ًا ذم دكقا يـاهلا ِم َن ادؼـغ أم ال،
ؾفو ـاؾر ظذ ـل حال ،إال افـ ُؿؽ َره ،وهو ذم فغتـا :ادغصوب.
ٌ
إكسان ظذ افؽػر ،أو ؿقل فه :اـػر وإال ؿتؾـاك ،أو رضبـاك،
ؾنذا ُأـره
جاز فه
أو أخذه ادؼـون ؾرضبوه ،ومل يؿؽـه افتخؾص إال بؿواؾؼتفمَ :
مواؾؼ ُتفم ذم افظاهر ،بؼط أن يؽون ؿؾ ُبه مطؿئـ ًا باإليامن ،أي ثابت ًا ظؾقه
ـاؾر وفو ـان مؽره ًا.
معتؼد ًا فه ،ؾلما إن واؾؼفم بؼؾبه ،ؾفو ٌ
وطاهر ـالم أمحد :أكه ذم افصورة األوػ ،ال يؽون مؽره ًا حتى يعذبه
ادؼـون ،ؾنكه فـام َ
دخل ظؾقه يقى بن معغ وهو مريض ،ؾسؾم ظؾقه
ؾؾم يرد ظؾقه افسالم ،ؾام َ
زال يعتذر ويؼول حديث ظامر ،وؿال اهلل{ :إِال
َمن ُأـ ِر َه َو َؿؾ ُب ُه ُمط َؿ ِئن بِ ِ
وجفه إػ اجلاكب اآلخر.
اإل َيام ِن}،
ؾؼؾب ُ
أمحد َ
َ
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ؾؼال يقى" :ال يؼبل ُظذر ًا".
ؾؾام خرج يقى ،ؿال أمحد" :يتج بحديث ظامر ،وحديث ظامر:
مررت هبم وهم يسبوكك ،ؾـفق ُتفم ؾرضبوين) ،وأكتم ؿقل فؽم :كريد أن
(
ُ
كرضبؽم".
حتت أديم افسامء أؾؼ َه ذم دين اهلل
ؾؼال يقى" :ؾام
رأيت واهلل َ
ُ
مـك" .
صدورهم بافؽػر ،وإن
ارحغ
ز تعاػ أن همالء ادرتدين افش
َ
َ
ثم أخ َ
ؽضب
ـاكوا يؼطعون ظذ احلق ويؼوفون :ما ؾعؾـا هذا إال خوؾ ًا :ؾعؾقفم
ٌ
ظذاب ظظقم.
ِم َن اهلل وهلم
ٌ
شبب هذا افؽػر وافعذاب فقس بسبب االظتؼاد
ز تعاػ أن
َ
ثم أخ َ
فؾؼك أو اجلفل بافتوحقد أو افبغض فؾدين أو حمبة افؽػر ،وإكام شب ُبه أن
( )0وردت هذه افؼصة ذم :ضبؼات احلـابؾة ،أليب احلسغ حمؿد بن أيب يعذ افبغدادي احلـبع.
أجاب ادلمون ذم ادظائه خؾق افؼرآن حتى يؾؼى اهلل،
ف بافعفد أن ال يؽؾ َم أحد ًا من
وؾقفا أن اإلمام أمحد ـان ؿد َح َؾ َ
َ
وبدظة (خؾق افؼرآن) من بدع ادعتزفة ،وافؼول بلن افؼرآن خمؾوق ُـػر ،ألن افؼرآن هو ـالم اهلل وصػة من صػاته ،وأكه
حؼقؼة ،وأوحاه إػ كبققه حمؿد (صذ اهلل ظؾقه وشؾم) ..واإلمام يقى بن معغ من امت ِ
ً
ُح َن ذم
مـز ٌل ،تؽؾم به اهللُ تعاػ
مطؿئن باإليامن} ،ؾؾم يعذره
ؾتـة خؾق افؼرآن ،ؾؼال بخؾق افؼرآن ُمؽره ًا متلوالً ؿو َفه تعاػ{ :إال من أـره وؿؾبه
ٌ

وهجره ،ألكه رأى أن اإلـراه افذي وؿع ظذ اإلمام ِ
ابن معغ مل يؽن إال جمرد هتديد دون تعذيب،
ابن حـبل،
اإلمام ُ
َ

يبقح مواؾؼة ادسؾم فؾؽػار ؾقام يط ؾبوكه مـه ،وؾقه مساس بديـه ،وهذا افػفم افصحقح فإلمام أمحد صفد فه
وذفك ال ُ
اإلمام يقى بافصواب [وـذفك اكظر :افبداية وافـفاية ،أليب افػداء إشامظقل بن ظؿر بن ـثر افدمشؼي].
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فه ذم ذفك حظـ ًا ِمن حظوظ افدكقا ،ؾآثره ظذ اآلخرة وظذ رَض رب
ِ
احل َقا َة افدك َقا َظ َذ اآل ِخ َر ِة َو َأن اهللَ ال
افعادغ ،ؾؼالَ { :ذف َك بِ َلهنُ ُم اش َت َحبوا َ
ُّي ِدي اف َؼوم افؽَاؾِ
ِ
ز أكه ال ُّيدُّيم ،مع ـوهنم
وأخ
تعاػ،
هم
ر
ؾؽػ
،
}
ن
ي
ر
َ
َ
َ
َ
َ
يعتذرون بؿحبة افدكقا.
ِ
ِ
اشتحباب افدكقا ظذ اآلخرة،
ألجل
ز تعاػ أن همالء ادرتدين
ثم أخ َ
ضبع اهلل ظذ ؿؾوهبم وشؿعفم وأبصارهم ،وأهنم افغاؾؾون.
هم افذين َ
ز خز ًا ممـ َد ًا حمؼ َؼ ًا أهنم ذم اآلخرة هم اخلاِسون.
ثم أخ َ
افدفقل اخلامس ظؼ :ؿوفه تعاػ ظن أهل افؽفف{ :إِهنُم إِن َيظ َف ُروا
قدوـُم ِذم ِمؾتِ ِفم َو َفن ُتػ ِؾ ُحوا إِذ ًا َأ َبد ًا} [افؽفف:
مجوـُم َأو ُي ِع ُ
َظ َؾقؽُم َير ُ ُ
.]21
َؾ َذ َـ َر تعاػ ظن أهل اف َؽفف أهنم ذـروا ظن ادؼـغ أهنم إن
ؿفروـم وؽؾبوـم ؾفم بغ أمرين :إما أن يرمجوـم ،أي :يؼتؾوـم رش
ؿتؾة برجم ،وإما أن يعقدوـم ذم مؾتفم وديـفم( ،وفن تػؾحوا إذ ًا أبدا)
أي :وإن واؾؼتؿوهم ظذ ديـفم بعد أن ؽؾبوـم وؿفروـم :ؾؾن تػؾحوا
إذ ًا أبدا.
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ؾفذا ُ
حال َمن واؾؼفم بعد أن ؽؾبوه ،ؾؽقف ب َؿن واؾؼفم وراشؾفم
ِمن بعقد ،وأجاهبم إػ ما ضؾبوا ِمن ؽر َؽ َؾبة وال إـراه ،ومع ذفك
يسبون أهنم مفتدون؟!
افدفقل افسادس ظؼ :ؿوفه تعاػَ { :و ِم َن افـ ِ
اس َمن َيع ُب ُد اهللَ َظ َذ
ف َؾنِن َأصابه َخر اضؿ َلن بِ ِه وإِن َأصابته ؾِتـَ ٌة اك َؼ َؾب َظ َذ وج ِف ِه َخ ِ
حر ٍ
رس
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
افدكقا واآل ِخر َة َذفِ
رس ُ
ُ
َ
غ} [احلج.]00 :
خ
ـ
اف
و
ه
ك
ان افـ ُؿبِ ُ
ُ
َ
َ َ
َ
َ

يعبد اهللَ ظذ حرف ،أي :ظذ َض َرف،
ز تعاػ أن ِم َن افـاس َمن ُ
ؾلخ َ
ِ
ِ
وكحو ذفك:
وش َع ٌة وأم ٌن وظاؾق ٌة
ُ
رص وظز وصح ٌة َ
ؾنن أصابه خر أيَ :ك ٌ
دين َح َسن ،ما رأيـا ؾقه إال خر ًا! وإن
اضؿلن به ،أيَ :ثـ َب َت وؿال :هذا ٌ
وؾؼر وكحو ذفك :اكؼؾب ظذ وجفه،
ومرض
خوف
أصابته ؾتـة ،أي:
ٌ
ٌ
ٌ
ورجع إػ أهل افؼك!
أي :ارتد ظن ديـه،
َ
ؾفذه اآلية مطابؼة حلال ادـؼؾبغ ظن ديـفم ذم هذه افػتـة  ،شوا ًء
بسواء :ؾنهنم ؿبل هذه افػتـة ،يعبدون اهلل ظذ حرف ،أي :ظذ ضرف،
فقسوا من يعبد اهلل ظذ يؼغ وثبات ،ؾؾام أصابتفم هذه افػتـة اكؼؾبوا ظن
( )0وهم مرتدو كَجد افذين ـشػت ُ
ؾتـة افغزو افسـي حؼقؼتَفم ،ـام شبق بقاكه.
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ديـفم ،وأطفروا ادواؾؼة فؾؿؼـغ ،وأظطوهم افطاظة ،وخرجوا ظن
مجاظة ادسؾؿغ إػ مجاظة ادؼـغ ،ؾفم معفم ذم اآلخرة ـام هم معفم
ذم افدكقاَ ،
ؾخ ِرسوا افدكقا واآلخرة ،ذفك هو اخلرسان ادبغ.
هذا مع أن ـثر ًا مـفم ذم ظاؾقة ،ما أتاهم ِمن ظدو ،وإكام شاء طـفم
ُ
افباضل وأه ُؾه ظذ احلق وأهؾه ،ؾلر َد ُاهم شو ُء
باهلل ،ؾظـوا أكه َي ِد ُيل
طـفم باهلل ،ـام ؿال تعاػَ { :و َذفِؽُم َطـؽ ُُم اف ِذي َطـَـ ُتم بِ َربؽُم َأر َداـُم
َؾ َلص َبح ُتم ِم َن اخلَ ِ ِ
اِسي َن} [ؾصؾت.]21 :
وأكت يا َمن َمن اهلل ظؾقه بافثبات ظذ اإلشالم ،اح َذر أن يدخل ذم
َ
ؿؾبك َش ٌء ِم َن افريب ،أو حتسغ همالء ادرتدين ،وأن مواؾؼتفم
فؾؿؼـغ وإطفار ضاظتفم رأي ًا حسـ ًا ،حذر ًا ظذ األكػس واألموال
األوفغ واآلخري َن
وادحارم :ؾنن هذه افشبفة ،هي افتي أوؿعت ـثر ًا ِم َن
َ
ذم افؼك باهلل ،ومل يعذرهم اهلل بذفك ،وإال ؾؽثر مـفم يعرؾون احلق
ويعتؼدوكه بؼؾوهبم ،وإكام يديـون هلل بافؼك ،فألظذار افثامكقة افتي ذـرها

( )0أ َد َال َي ِد ُيل إ َدا َفة :وهي اف َغ َؾ َب ُة وافـرصُ ،ي ُ
ُ
افغؾبة فـا ،ومـه حديث
ؼالُ :أ ِديل فـا ظذ َأظدائـاَ :أي ك ُِرصكا ظؾقفم وـاكت
ُدال ظؾقه و ُي ُ
َأيب ُشػقان ِهل َرؿ َل ذم وصف حافه مع افـبي (صذ اهلل ظؾقه وشؾم)" :ك ُ
دال ظؾقـا" َأي كَغؾِبه مرة و َيغؾبـا
ُأخرى [فسان افعرب].
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اهلل ذم ـتابه أو فبعضفا ،ؾؾم يعذر هبا أحد ًا وال ببعضفا ،ؾؼالُ { :ؿل إِن
ـ َ
اجؽُم َو َظ ِش َر ُتؽُم َو َأم َو ٌال
اؤـُم َو َأبـ ُ
َان آ َب ُ
َاؤـُم َوإِخ َوا ُكؽُم َو َأز َو ُ
اؿ َسؾ ُتؿوها و ِ َدمار ٌة َخت َشو َن ـَسادها ومس ِ
اـ ُن َتر َضو َهنَا َأ َحب إِ َفقؽُم ِم َن اهلل
َ ََ َ َ َ
َ ُ َ َ َ

ِِ
ِِ ِ ٍ
ت اهللُ بِ َلم ِر ِه َواهللُ ال َُّي ِدي اف َؼو َم
سب ُصوا َحتى َيل ِ َ
َو َر ُشوفه َوج َفاد ِذم َشبِقؾه َؾ َ َ
اف َػ ِ
غ} [افتوبة.]25 :
اش ِؼ َ
افدفقل افسابع ظؼ :ؿوفه تعاػ{ :إِن اف ِذي َن ار َتدوا َظ َذ َأد َب ِار ِهم ِمن
غ َهل ُ ُم اهل ُ َدى افشق َط ُ
ان َشو َل َهلُم َو َأم َذ َهلُم * َذفِ َك بِ َلهنُم َؿا ُفوا
َبع ِد َما َت َب َ
فِؾ ِذي َن ـ َِر ُهوا َما َكز َل اهللُ َشـ ُِطق ُعؽُم ِ
ض األَم ِر َواهللُ َيع َؾ ُم إِ
ِ
ِس َار ُهم *
ع
ب
ذم
َ
َ
ف إِ َذا َتوؾتفم َاد ِ
الئ َؽ ُة َي ِ
رض ُب َ
وه ُفم َو َأد َب َار ُهم * َذفِ َك بِ َلهنُم
َؾؽَق َ
ون ُو ُج َ
َ ُ ُ
ـ َِر ُهوا َما َأك َز َل اهللُ َؾ َلح َب َط َأظ َام َهلُم} [حمؿد.]28-24 :
َؾ َذ َـر تعاػ ظن ادرتدين ظذ أدبارهم ،أهنم ِمن ِ
بعد ما تبغ هلم اهلدى
َ

ارتدوا ظذ ظؾم ،ؾؾم يـػعفم ظؾؿفم باحلق مع افردة ،وؽرهم افشقطان
بتسويؾه وتزيغ ما ارتؽبوه ِم َن افردة.
وهؽذا ُ
ُ
افشقطان ؾلومهفم
حال همالء ادرتدين ذم هذه افػتـة ،ؽرهم
ظذر هلم ذم افردة ،وأهنم بؿعرؾة احلق وحمبته وافشفادة به ال
أن اخلوف ٌ
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ادؼـغ َمن يعرؾون احلق ويبوكه
يرضهم ما ؾعؾوه ،وكسوا أن ِم َن
َ
ويشفدون به ،وفؽن يسـون متابعته وافعؿل به حمب ًة فؾدكقا ،وخوؾ ًا ظذ
األكػس واألموال وادآـل وافرياشات.
ثم ؿال تعاػَ { :ذفِ َك بِ َلهنُم َؿا ُفوا فِؾ ِذي َن ـ َِر ُهوا َما َكز َل اهللُ َشـ ُِطق ُعؽُم
ِذم َبع ِ
ز تعاػ أن شبب ما جرى ظؾقفم ِم َن افردة،
ض األَم ِر} ،ؾلخ َ
وتسويل افشقطان واإلمالء هلم ،هو ُ
ؿوهلم فؾذين ـرهوا ما كزل اهلل:
(شـطقعؽم ذم بعض األمر).
افؽارهغ فِـام أكزل اهلل ضاظ َتفم ذم بعض
ادؼـغ
وظد
ؾنذا ـان َمن َ
َ
َ
بؿن واؾق ادؼـغ
األمر ـاؾر ًا ،وإن مل يػعل ما وظدهم به :ؾؽقف َ
افؽارهغ دا أكزل اهلل ِم َن األمر بعبادته وحده ال رشيك فه وترك ظبادة ما
شواه ِم َن األكداد وافطواؽقت واألموات ،وأطفر أهنم ظذ هدى ،وأن
أهل افتوحقد خمطئون ذم ؿتاهلم ،وأن افصواب ذم مسادتفم وافدخول ذم
ادؼـغ
ديـفم افباضل؟! ؾفمالء أوػ بافردة ِمن أوفئك افذين وظدوا
َ
بطاظتفم ذم بعض األمر.
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ز تعاػ ظن حاهلم افػظقع ظـد ادوت ،ثم ؿالَ { :ذفِ َك} أي:
ثم أخ َ
األمر افػظقع ظـد افوؾاةَ { ،ذفِ َك بِ َلهنُ ُم ات َب ُعوا َما َأش َخ َط اهللَ َوـ َِر ُهوا
ِرض َوا َك ُه َؾ َلح َب َط َأظ َام َهلُم}.
ادسؾم أن اتباع ادؼـغ ،وافدخول ذم مجؾتفم،
يسسيب
وال
ُ
ُ
وافشفادة أهنم ظذ حق ،ومعاوكتفم ظذ زوال افتوحقد وأهؾه ،وكرصة
ُ
يسخط اهلل وـراهة رضواكه ،وإن
افؼباب وافؼحاب وافؾواطِ :م ِن اتباع ما
ادظوا أن ذفك ألجل اخلوف :ؾنن اهلل ما َظ َذ َر َ
أهل افردة باخلوف ِم َن
ادؼـغ ،بل هنى ظن خوؾفم.
ؾلين هذا من يؼول :ما جرى مـا َشء ،وكحن ظذ ديــا؟!
افدفقل افثامن ظؼ :ؿوفه تعاػَ { :أ َمل َت َر إِ َػ اف ِذي َن َكا َؾ ُؼوا َي ُؼو ُف َ
ون
إلخ َو ِ ِ
ِِ
اهن ُم اف ِذي َن َـ َػ ُروا ِمن َأه ِل اف ِؽ َت ِ
اب َف ِئن ُأخ ِرج ُتم َفـَخ ُر َجن َم َعؽُم
ِ
وال ُكطِ ِ
هلل َيش َف ُد إِهنُم
رصكؽُم َوا ُ
ُ
َ
قع ؾقؽُم َأ َحد ًا َأ َبد ًا َوإِن ُؿوتؾ ُتم َفـَـ َُ
َفؽ ِ
َاذ ُب َ
ون} [احلؼ.]00 :
ز أهنم يؼوفون هلم
َؾ َع َؼ َد اهلل تعاػ األُخو َة بغ
َ
ادـاؾؼغ وافؽػار ،وأخ َ
ذم افرس( :فئن أخرجتم فـخرجن معؽم) أي :فئن ؽؾبؽم حمؿد (صذ اهلل
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ظؾقه وشؾم) وأخرجؽم ِمن بالدـم فـخرجن معؽم( ،وال كطقع ؾقؽم
أحد ًا أبد ًا) أي :ال كسؿع ِمن ٍ
أحد ؾقؽم ؿوالً وال كعطي ؾقؽم ضاظة،
(وإن ؿوتؾتم فــرصكؽم) أي :إن ؿاتؾؽم حمؿد (صذ اهلل ظؾقه وشؾم)
َ
فؽاذبون) ذم هذا افؼول.
فــرصكؽم وكؽون معؽم ،ثم صفد اهلل( :إهنم
ادؼـغ ذم افرس بافدخول معفم ،وكرصهم واخلروج
وظد
ؾنذا ـان ُ
َ
بؿن أطفر ذفك
معفم إن ُأج ُؾوا كػاؿ ًا وـػر ًا وإن ـان ـذب ًا :ؾؽقف َ
صادؿ ًا ،وؿدم ظؾقفم ودخل ذم ضاظتفم ودظا إفقفا وكرصهم واكؼاد هلم
وصار ِمن مجؾتفم ،وأظاهنم بادال وافرأي؟!
ادـاؾؼغ مل يػعؾوا ذفك إال خوؾ ًا ِم َن افدوائر ،ـام ؿال
هذا مع أن
َ
سى اف ِذي َن ِذم ُؿ ُؾ ِ
ون ؾِ ِقفم َي ُؼو ُف َ
وهبِم َم َر ٌض ُي َس ِار ُظ َ
ون َكخ َشى َأن
تعاػَ { :ؾ َ َ
ُت ِصق َبـَا َد ِائ َر ٌة} [ادائدة.]42 :
هؽذا ُ
حال ـثر ِمن همالء ادرتدي َن ذم هذه افػتـة ،ؾنن ُظذ َر ـثر
ذـره اهلل ظن افذين ذم ؿؾوهبم مرض ،ومل
مـفم هذا ،هو
افعذر افذي َ
ُ
ت بِاف َػت ِح َأو َأم ٍر ِمن ِظـ ِد ِه
يعذرهم اهلل به ،ؿال تعاػَ { :ؾ َع َسى اهللُ َأن َيل ِ َ
ول اف ِذين آمـُوا َأهم ِ
اد ِ
َؾقصبِحوا َظ َذ ما َأِسوا ِذم َأك ُػ ِس ِفم َك ِ
ُ
ُ
الء
ؼ
ي
و
*
غ
م
َ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
َ
َ َ
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اف ِذي َن َأؿ َس ُؿوا بِاهلل َجف َد َأي َام ِ ِهنم إِهنُم َد َعؽُم َحبِ َطت َأظ َام ُهلُم َؾ َلص َب ُحوا
َخ ِ ِ
اِسي َن} [ادائدة.]41-42 :

ف َيل ِت
ثم ؿال تعاػَ { :يا َأ َُّيا اف ِذي َن آ َمـُوا َمن َير َتد ِمـؽُم َظن ِديـِ ِه َؾ َسو َ
يبفم و ُ ِ
ِ
غ َأ ِظز ٍة َظ َذ افؽَاؾِ ِري َن} [ادائدة:
يبو َك ُه َأ ِذف ٍة َظ َذ افـ ُؿم ِمـِ َ
اهللُ بِ َؼو ٍم ُ ُ َ
.]45
ز تعاػ أكه ال بد ظـد وجود ادرتدي َن ِمن وجود ادحبغ
ؾلخ َ
ِ
وافغؾظة
ادجاهدين ،ووصػفم بافذفة وافتواضع فؾؿممـغ ،وافعزة
وافؼسوة ظذ افؽاؾرين ،بضد َمن ـان تواض ُعه وذفه وفقـُه ف ُعباد افؼباب
وأهل افؼحاب وافؾواط ،وظزته وؽؾظته ظذ أهل افتوحقد واإلخالص:
ال ظذ ـػر من واؾؼفمِ ،
ؾؽػى هبذا دفق ً
وإن ادظى أكه خائف ،ؾؼد ؿال
َ
ون َفوم َة ِ
الئ ٍم} [ادائدة :]45 :وهذا بضد َمن يسك
تعاػَ { :وال َُيَا ُؾ َ َ
افصدق واجلفاد خوؾ ًا ِم َن ادؼـغ.
ثم ؿال تعاػُُ { :ي ِ
ون ِذم َشبِ ِ
اه ُد َ
قل اهلل} [ادائدة ،]45 :أي :ذم
َ
توحقده ،صابرين ظذ ذفك ابتغاء وجه رهبم ،فتؽون ـؾؿة اهلل هي افعؾقا،
ون َفوم َة ِ
ٍ
بؿن ال َمفم وآذاهم ذم ديـفم،
بافون
ي
ال
:
أي
،
}
م
الئ
ُ
َ
{ َوال َُيَا ُؾ َ َ
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بل يؿضون ظذ ديـفم جماهدين ؾقه ،ؽر مؾتػتغ فِ َؾوم ٍ
أحد ِمن اخلؾق،
وال فسخطه وال فرضاه ،وإكام ِمهـ ُتفم وؽاية مطؾوهبم رَض شقدهم
ومعبودهم ،واهلرب ِمن شخطه :وهذا بخالف َمن ـاكت مهته وؽاية
مطؾوبه :رَض ظباد افؼباب ،وأهل افؼحاب وافؾواط ،ورجا َءهم،
واهلرب ما يسخطفم ،ؾنن هذا ؽاية افضالل واخلذالن.
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قم}
ثم ؿال تعاػَ { :ذف َك َؾض ُل اهلل ُيمتقه َمن َي َشا ُء َواهللُ َواش ٌع َظؾ ٌ
[ادائدة ،]45 :ؾلخز اهلل تعاػ :أن هذا اخلر افعظقم ،وافصػات احلؿقدة،
ألهل اإليامن افثابتغ ظذ ديـفم ظـد وؿوع افػتن ،فقس بحوهلم وال
بؼوهتم ،وإكام هو ُ
محتِ ِه
ؾضل اهلل يمتقه ِمن يشاء ،ـام ؿال تعاػَُ { :ي َتص بِ َر َ
َمن َي َشا ُء َواهللُ ُذو اف َػض ِل اف َعظِق ِم} [افبؼرة.]014 :
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ َ
ون
ثم ؿال تعاػ{ :إِك َام َوفقؽ ُُم اهللُ َو َر ُشو ُف ُه َوافذي َن آ َمـُوا افذي َن ُيؼ ُ
ون افزـَا َة َو ُهم َراـِ ُع َ
افصال َة َو ُيم ُت َ
ون} [ادائدة.]44 :

ز اهلل تعاػ خز ًا بؿعـى األمر ،بوالية اهلل ورشوفه وادممـغ ،وذم
ؾلخ َ
ضؿـه افـفي ظن مواالة أظداء اهلل ورشوفه وادممـغ ،وال ُيػى أي
احلزبغ أؿرب إػ اهلل ورشوفه وإؿام افصالة وإيتاء افزـاة :أ ُ
أهل األوثان
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وافؼباب وافؼحاب وافؾواط واخلؿور وادـؽرات ،أم ُ
أهل اإلخالص
وإؿام افصالة وإيتاء افزـاة؟!
واضع فؾوالية ذم ؽر حمؾفا ،مس َت ِ
ؾادتويل فضدهم ِ
بد ٌل بوالية اهلل
ٌ
ُ
وادممـغ ادؼقؿغ فؾصالة ادمتغ فؾزـاة والي َة ِ
أهل افؼك
ورشوفه
َ
واألوثان وافؼباب.
ثم أخز تعاػ :أن اف َغؾب َة حلزبه و َمن توالهم ،ؾؼالَ { :و َمن َي َت َول اهللَ
َو َر ُشو َف ُه َواف ِذي َن آ َمـُوا َؾنِن ِحز َب اهلل ُه ُم اف َغافِ ُب َ
ون} [ادائدة.]46 :
افدفقل افتاشع ظؼ :ؿوفه تعاػ{ :ال َ ِ
دم ُد َؿوم ًا ُيم ِمـ َ
ُون بِاهلل َواف َقو ِم

اآل ِخ ِر ُي َواد َ
ون َمن َحاد اهللَ َو َر ُشو َف ُه َو َفو ـَا ُكوا آ َبا َء ُهم َأو َأبـَا َء ُهم َأو
إِخ َو َاهنُم َأو َظ ِش َر َ ُهتم} [احلديد.]22 :
دمد َمن ـان يممن باهلل وافقوم اآلخر يواد َمن حاد
ؾلخز تعاػ أكك ال ُ
ٍ
مـاف فإليامن مضا ٍّد فه ،ال
اهلل ورشوفه ،وفو ـان أؿرب ؿريب ،وأن هذا
ُ
واإليامن إال ـام ُيتؿع اداء وافـار.
ُيتؿع هو
ُ
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وؿد ؿال تعاػ ذم موضع آخر{ :يا َأُّيا اف ِذين آمـُوا الَ َتت ِ
خ ُذوا آ َباءـُم
َ َ
َ َ
َوإِخ َوا َكؽُم َأوفِ َقاء َإ ِن اش َت َحبوا افؽُػ َر َظ َذ ِ
اإل َيام ِن َو َمن َي َت َوهلُم مـؽُم
َؾ ُلو َف ِـئ َك ُه ُم افظ ُ
ادِ َ
ون} [افتوبة.]21 :
ٍ
ِ
ِ
ُ
ألحد ذم ادواؾؼة ظذ
ظذر
افبقان
اآليتغ
هاتغ
ؾػي
ُ
افواضح أكه ال َ

افؽػر خوؾ ًا ظذ األموال واآلباء واألبـاء واإلخوان واألزواج وافعشائر
وكحو ذفك ما يعتذر به ـثر ِم َن افـاس.
إذا ـان مل يرخص ألحد ذم مواالهتم واختاذهم أوفقاء بلكػسفم خو ًؾا
بؿن اختذ افؽػار األباظد أوفقا َء وأصحاب ًا،
مـفم وإيثار ًا درضاهتم :ؾؽقف َ
وأطفر هلم ادواؾؼة ظذ ديـفم ،خوؾ ًا ظذ بعض هذه األمور وحمب ًة هلا؟!
و ِم َن افعجب اشتحساهنم فذفك ،واشتحالهلم فه ،ؾجؿعوا مع افردة
َ
اشتحالل احلرام.
افدفقل افعؼون :ؿوفه تعاػ{ :يا َأُّيا اف ِذين آمـُوا ال َتت ِ
خ ُذوا َظ ُدوي
َ َ
َ َ
ون إِ َفق ِفم بِ َ
َو َظ ُدوـُم َأوفِ َقا َء ُتؾ ُؼ َ
اد َود ِة} إػ ؿوفهَ { :و َمن َيػ َعؾ ُه ِمـؽُم َؾ َؼد
َضل َش َوا َء افسبِ ِ
َ
افرصاط ادستؼقم.
قل} [ادؿتحـة ،]0 :أي :أخطل
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ز تعاػ أن َمن توػ أظدا َء اهلل ،وإن ـاكوا أؿربا َء وأصدؿاء ،ؾؼد
ؾلخ َ
ضل شوا َء افسبقل ،أي :أخطل افرصاط ادستؼقم ،وخرج ظـه إػ افضالل:
ؾلين هذا من يدظي أكه ظذ افرصاط ادستؼقم ،مل ُيرج ظـه؟! ؾنن هذا
ٌ
واشتحالل دا حرم اهلل ِمن والية
تؽذيب هلل ،و َمن ـذ َب اهلل ؾفو ـاؾر،
ٌ
افؽػار ،و َمن اشتحل حمرم ًا ؾفو ـاؾر.
ذـر تعاػ صبف َة َمن اظتذر باألرحام واألوالد ،ؾؼالَ { :فن َتـ َػ َعؽُم
ثم َ
َأر َحا ُمؽُم َوال َأوال ُدـُم َيو َم اف ِؼ َقا َم ِة َيػ ِص ُل َبقـَؽُم َواهللُ بِ َام َتع َؿ ُؾ َ
ون َب ِص ٌر}
[ادؿتحـة ،]1 :ؾؾم ِ
يعذر اهلل تعاػ َمن اظتذر باألرحام واألوالد واخلوف
ز أهنا ال تـػع يوم افؼقامة وال تغـي ِمن
ظؾقفام ومشؼة مػارؿتفام ،بل أخ َ
ظذاب اهلل صقئ ًا ،ـام ؿال تعاػ ذم اآلية األخرىَ { :ؾنِ َذا ُك ِػ َخ ِذم افص ِ
ور َؾال

اب َبقـ َُفم َيو َم ِئ ٍذ َوال َي َت َسا َء ُف َ
ون} [ادممـون.]001 :
َأك َس َ
افدفقل احلادي وافعؼونِ :من افسـ ِ
وؽره ظن
داود
أبو
رواه
ما
ة
َ
ُ
َش ُؿ َر َة بن ُجـ ُدب (ريض اهلل ظـه) ظن افـبي (صذ اهلل ظؾقه وشؾم) أكه
ؿالَ « :من َجا َم َع افـ ُؿ ِ
ؼ َك َو َش َؽ َن َم َع ُه َؾ ُف َو ِمثـ ُؾه».
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َ
جامع ادؼـغ،
ؾجعل (صذ اهلل ظؾقه وشؾم) ذم هذا احلديث َمن
َ
بؿن
أي:
َ
اجتؿع معفم وخاف َطفم وشؽ َن معفم ،ؾفو مث ُؾفم :ؾؽقف َ
أطفر هلم ادواؾؼة ظذ ديـفم ،وآواهم وأظاهنم؟!
ؾنن ؿافواِ :خػـا! ؿقل هلم :ـذبتم ،وأيض ًا ؾؾقس اخلوف بعذر ،ـام ؿال
ول آمـا بِاهلل َؾنِ َذا ُأ ِ
تعاػ{ :و ِ
وذ َي ِذم اهلل َج َع َل ؾِتـَ َة افـ ِ
ِ
ُ
ُ
اس
ؼ
ي
ن
م
اس
افـ
ن
م
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َـ َع َذ ِ
يرجع
يعذر اهلل تبارك وتعاػ َمن
اب اهلل} [افعـؽبوت ،]01 :ؾؾم
ُ
أذى وال خوف ،وإكام
بؿن مل يصبه ً
ظن ديـه ظـد األذى واخلوف ،ؾؽقف َ
جاء إػ افباضل ً
حمبة فه وخوؾ ًا ِم َن افدوائر؟!
واألدفة ظذ هذا ـثرة ،وذم هذا ـػاية فـ َؿن أراد اهلل هدايته ،وأما َمن
أرا َد اهللُ ؾتـ َته وضالف َته ،ؾؽام ؿال تعاػ{ :إِن اف ِذي َن َحؼت َظ َؾق ِفم ـ َِؾ َؿ ُت
ِ
ٍ
َرب َك ال ُيم ِمـ َ
قم}
ُون * َو َفو َجا َء ُهتم ـُل آ َية َحتى َي َر ُوا اف َع َذ َ
اب األَف َ
[يوكس.]97-96 :
ؾـسلل اهلل افؽريم ادـان أن ُيققـا مسؾؿغ ،وأن يتوؾاكا مسؾؿغ ،وأن
يؾحؼـا بافصاحلغ ،ؽر خزايا وال مػتوكغ ،برمحته وهو أرحم افرامحغ.
وصذ اهللُ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفه وصحبه وشؾم

***
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افشقخَشؾقامنَ:
َُ
لَ
وش ِئ َ َ
ُ
َ

ذـرَ
جلَ ،وجيي َُء َهلم َ ٌَ
ن َأو َباديةَ ،وهم َبـو َظمَ َ َفِـ ََر َُ
بؾد َمرتدَي َ
أهل َ ٍَ
ذمَ َِ
ؾنَ
ال َأو َ ََد َِ
ب َبافدَؾع َظـفمَ ،محق ًَة َدكقويةَ ،إما َبطرح َ ََكـ َؽ ٍَ
ظـد َإمراء َيتسبَ ُ َ
ادسؾؿغَظـفمََ.
ََ
شرَبؽفََ
كؼائصَادسؾؿغَ،أوَ َُي َُ
َِ
يصرَـػرًَاَ؟ََ
يؽونَهذاَموآ ََةَكػاقَ،أوَ َُ
َُ
هلَ
ح َْؽ َُؿه؟َ
أنَيتؾػَظَبتؽػرهمَوشبَفمَ:ماَ َُ
نَكػسهَ َْ
يؼدرَ َِم َْ
وإنَـانَماَ َُ
َْ
جيبَظؾقك؟َ
إكسانَ:ماَ ُ َ
ٍَ
نَ
ظرؾتَهذاَ َِم َْ
ََ
وـذفكَإذاَ
أ َْؾ َتِ َـَاَملجور ًاَ،وبغََفـاَوج ََهَافدفقلَظذَافـػاقَأوَافؽػر؟ََ
جزاكَاهللَخرًَاَ.
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ؾلجابَ(رمحهَاهلل)َ:
ََ
احلؿدَهللَربََافعادغََ.
َُ
أوثق َ َُظرى َاإليامنَ
ًٓ َ-أيدك َاهلل َتعاػ َبتوؾقؼهَ -أنَ َ َ َ
أن َتعؾم َأو َ
جيب َ َْ
َُ
ارَ
ادممـغ َظداو ََة َافؽػَ َِ
ََ
اؾسض َظذ َ
وافبغض َذم َاهللَ ،وأنَ َاهلل َ َ َ
ُ َ
احلبَ َذم َاهلل َ

عرؾون َبافـػاق َوٓ َيممـون َباهللَ
وج َػ َِ
وادـاؾؼغ َ َُ
ََ
اة َإظراب َافذين َ ُي َ
واإلؽالظَظؾقفمَبافؼولَ
َِ
وأمرَبجفادهمَ
ورشوفهَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)ََ َ،
غ َ َأ ْيـ َ ََام َ ُث ِؼ ُػوا َ ُأ ِخ ُذواَ
وافعؿلَ ،وتوظدهم َبافؾَعن َوافؼتل َبؼوفهَ {َ :م ْؾ ُعوكِ ََ
ادممـغ َوبقـفمَ،
ََ
ال} َ[إحزابَ ،]161َ :وؿط َِع َادوآة َبغ َ
َو ُؿت ُؾوا َ َت ْؼتِق ًَ
نَتوَٓهمَؾفوَمـفمََ.
زَأنََ َم َْ
وأخ ََ
رجل َحمبَ َة َاهللَ ،وهو َحيبَ َأظدا ََءه َافذين َطاهرواَ
وـقف َيدَظي َ ٌ َ
نَدونَاهلل؟!ََ
افشقطانَظذَرهبمَ،واّتَذوهَوفق ًَاَ َِم َْ
ََ
ـامَؿقلََ:
بَ
عاز ُ َ
ظـكَ ََف َِ
تزظمَأكـي...صدي َُؼكَ،إنََافودََ َ َ
حتبََظدوَيَثمََ َُ
ن َأصولَ
ظظقم َ َِم َْ
ٌَ
أصل َ
وافبغض َذم َاهلل َ ٌ َ
ُ َ
وباجلؿؾةَ :ؾاحلبَ َذم َاهلل َ
ق َ ُظ َرىَ
جيب َظذ َافعبد َمراظا َُتهَ :وهلذا َجاء َذم َاحلديثَ «َ :أ ْو َث ُ َ
افدَينَ ُ َ ،
ِ
اإل ْش َ
ذمَاهلل» ََ.
ضَ ِ َ
ذمَاهللَ َوا ْف ُب ْغ ُ َ
ال َِمَ:ا َْفـ ُحبََ ِ َ

قَظُ َرىَ ِ
ضَذمَاهللَظَ زََ َو َجلَ»َوأمحدَ
ادوآ َُةَذمَاهللَوادعادا َُةَذمَاهللَواحلبََذمَاهللَواف ُب ْغ ُ َ
اإل َِ
(َ)1رواهَافطزاينَبؾػظْ «َ:أو َث ُ َ
يامنَ َ
ٍ
أنَ ُ ِ
ظُرىَ ِ
مهاَبلفػاظَمتؼاربةَ.
َ،ورواهَؽر
ضَذمَاهلل»
حتبََذمَاهللَو ُت ْب ِغ َ َ
اإل ْشال َِمَ َْ
بؾػظ«َ:إنََ ْأو َث َ َ
قَ َ
ُ
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ن َذـره َذم َافؼرآنَ ،ؿال َاهلل َتعاػَ ٓ{َ :يت ِ
خ َِذَ
وـذفك َأ َْــ ََثـ ََر َاهللُ َ َِم َْ
َ
نَ
س َ ِم ََ
ك َ َؾ َؾ ْق َ َ
ل َ َذفِ َ َ
ن َ َي ْػ َع ْ َ
غ َ َو َم َْ
ون َا َْفـ ُؿ ْم ِمـِ ََ
ن َ ُد َِ
ن َ َأ ْوفِ َقا ََء َ ِم َْ
ُون َا ْفؽَاؾِ ِري َ
ا َْدـُ ْم ِمـ ََ
َش ٍَءَإََِٓ َأ َْنَ َتت ُؼواَ ِمـ ُْف َْمَ ُت َؼا ًَة}َ[آلَظؿرانََ.]28َ:
اهللَِ ِ َ
ذمَ َ ْ
صداؿةَ
ٍَ
فؼرابة َبقـفم َأو َ
ٍَ
نَ
أن َيوافوا َافؽاؾري َ
بعض َادػرسينَ ُ َ:نُوا َ َْ
ؿال َ ُ َ
قَهباَويتعارشََ.
نَإشبابَافتيَيتصا ََد ُ َ
ؿبلَاإلشالمَأوَؽرَذفكَ َِم َ
وؿوفه(َ :من َدون َادممـغ) َيعـيَ :أنَ َفؽم َذم َموآة َادممـغَ
مـدوح ًَة َظنَموآةَافؽاؾرينَ،ؾالَ َُتمثروهمَظؾقفمََ.
ن َيتولَ َاف َؽ َػ َر ََةَ
(ومن َيػعل َذفك َؾؾقس َمن َاهلل َذم ََشء) َأيَ :و َم َْ
نَ
مـسؾخ َ َِم َْ
ٌَ
اشم َافوٓيةَ ،يعـي َأكه َ
ن َوٓية َاهلل َذم ََشء َيؼع َظؾقه َ َُ
ؾؾقس َ َِم َْ
وٓية َاهلل َرأش ًَاَ ،وهذا َأمر َمعؼولَ :ؾننَ َموآة َافويل َوموآة َظدوَهَ
متـاؾقانََ.
أن َتتؼوا َمـفم َتؼاة)َ :رخَص َهلم َذم َموآهتم َإذا َخاؾواَ
وؿوفه(َ:إٓ َ َْ
ن َٓ َيستطقعونَ
حيسـوا َمعارشهتم َإٓ َبذفكَ ،وـاكوا َمعفم َمؼفوري َ
ومل َ ُ َ
وافؼؾبَ
َُ
دموز َادعارش َُة َطاهرًَا َ
ؾحقـئذ َ َُ
ٍَ
افعداوة َوافبغضاء َهلمَ ،
َِ
إطفار َ
ََ

ْدوحة َظن َافؽذب) َو َأرادَ َ :أنَ َذم َافتعريضَ
ًَ
ـؿـ
َِ
وحةَ:أي ََش َع ٌة َو ُؾ ْس َحةَ ،ـامَذمَؿولَافؼائل(َ:إنَ َذم َا َد
(َ َ)1مـْدُ َ
عاريض َ َف َ
افرجل َظن َآضطرار َإِػ َافؽذب َادحضَ[اكظرَ:فسانَافعربَٕ،يبَافػضلَحمؿد َبن َمؽرمَ
َُ
بافؽالم َما َيستغـي َبه َ
بنَمـظورَإؾريؼيَادكي]َ.
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نَ
مطؿئنَ َبافعداوة َوافبغضاءَ ،حتى َيزول َاداكعَ ،ـام َؿال َتعاػ{َ :إَِٓ َ َم َْ
ُأـ ِْر ََهَ َو َؿ ْؾ ُب َُهَ ُم ْط َؿ ِئنََبِ ِ
اإل َيام َِن}َ[افـحلَ. ]106َ:
ن َظباس"َ :فقس َافتؼقة َبافعؿلَ ،إكام َافتؼقة َبافؾسان" ،وؿالَ
ؿال َاب َُ
نَدونَ
ج ًَة َ َِم َْ
ارَويتخذوهمَ ََو َفَِْق ََ
أنَ َُيالضػواَافؽػَ ََ
ادممـغَ َْ
ََ
أيض ًَا"َ:نىَاهللَُ
ار َظؾقفم َطاهرينَ :ؾ َُقظفرون َهلم َافؾَطفَ
يؽون َافؽػَ َُ
ََ
أن َ
ادممـغَ ،إٓ َ َْ
وخيافػونم َذم َافدينَ ،وذفك َؿوفه(َ:إٓ َأن َتتؼوا َمـفم َتؼاة)" َذـره َابنَ
نَأيبَحاتم َ.
جريرَواب َُ

وؿال َتعاػ{َ:يا َ َأُّيا َافذين َآمـُوا َٓ َ َتت ِ
ُم} َ[آلَ
ن َ ُدوكِؽ َْ
خ ُذوا َبِ َطا َك ًَة َ ِم َْ
َ
َ َ

ظؿرانَ]118َ:أيةََ.
ؿالَافؼرضبي"َ:أيََٓدمعؾواَخاصتؽمَوبطاكتؽمَمـفم" ََ.
ُوآَ َ َتت ِ
وؿال َتعاػَ {َ:ياَ َأ َُّياَافذين َ َآ َمـ َ
خ ُذواَا ْف َق ُفو َد ََوافـ َص َارىَ َأ ْوفِ َقا َءَ
ض َومن َي َتوهلم َِمـْؽُم َ َؾنِكه ِ
بع ُضفم َ َأوفِ
ِ
ٍ
َ
َُّي ِديَا ْف َؼ ْو َمَ
ٓ
َ
هلل
َ
َا
ن
َإ
م
ْف
ـ
َم
ع
ب
َ
ء
ا
ق
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُْ
َ
َْ ُ ْ ْ ُ
َْ
(َ )1اكظرَ :افؽشَاف َظن َحؼائق َافتـزيل َوظقون َإؿاويل َذم َوجوه َافتلويلَ ،ادعروف َبـ(تػسر َافؽشافَ ،أو َتػسرَ
افزخمؼي)َٕ،يبَافؼاشمَحمؿودَبنَظؿرَافزَخمؼيَاخلوارزميَ.
ِ
ِ
قجة}َ
قج َُة َافرجلَ :بِطا َكتُه َو ُدخالؤه َوخاصتهَ،وذم َافتـزيل{َ :ومل َيتخذوا َمن َدون َاهلل َوٓ َرشوفه َوٓ َادممـغ َ َوف َ
(َ َ )2وف َ
َأيَ:وملَيتخذواَبقـفمَوبغَافؽاؾرينَ َد ِخق َؾ ََةَ َم َو ّدةَ[فسانَافعرب]َ.
(َ)3جامعَافبقانَذمَتلويلَافؼرآنَ،ادعروفَبـ(تػسرَافطزي)َٕ،يبَجعػرَحمؿدَبنَجريرَافطزيَ،وَتػسرَابنَأيبَحاتمَ،
ٕيبَحمؿدَظبدَافرمحنَبنَأيبَحاتمَافرازيَ.
(َ)4اجلامعَٕحؽامَافؼرآنََ،ادعروفَبـ(تػسرَافؼرضبي)َٕ،يبَظبدَاهللَصؿسَافدينَحمؿدَبنَأمحدَاخلزرجيَافؼرضبيَ.
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سىَافذين َ ِذم َ ُؿ ُؾ ِ ِ
ون َؾِ ِقف ْم َ َي ُؼو ُف َ
وهب ْم َ َم َر ٌض َ ُي َس ِار ُظ َ
ون َ َك ْخ َشىَ
غ َ* َ َؾ ََ
افظادِ َ
صقبـَاَد ِائر ٌة َ َؾعسىَاهللُ َ َأ ْن َي ْل ِِت َبِا ْف َػ ْت ِح َ َأو َ َأم ٍر َِمن ِ
ِ
َظـ ِْد ِه َ َؾ ُق ْصبِ ُحواَ َظ َذَ
ْ ْ ْ
َ َ
َأ ْن َ ُت َ َ َ َ َ َ
واَذم َ َأ ْك ُػ ِس ِفم َ َك ِ
َماَ َأ ََس ِ
غ َ* َ َو َي ُؼ ُ
ول َافذين َ َآ َمـُواَ َأ َه ُم َٓ َِء َافذين َ َأ ْؿ َس ُؿواَ
اد ِم َ
ْ
ِ
واَخ ِ ِ
َحبِ َط ْت َ َأ ْظ َام ُهل ُ ْم َ َؾ َل ْص َب ُح َ
اَسي َن َ* َ َياَ َأ َُّياَ
َبِاهللِ َ َج ْف َد َ َأ ْي َام ِن ْم َإِنُ ْم َ َد َعؽ ُْم َ
َحيبفم َو ُ ِ
ِ
حيبو َك ُهَ
افذين َ َآ َمـُواَ َم ْن َ َي ْر َتد َِمـْؽ ُْم َ َظ ْن َِديـِ ِه َ َؾ َس ْو َ
ف َ َي ْل ِِت َاهللُ َبِ َؼ ْو ٍم ُ ُ ْ َ
َأ ِذف ٍة َ َظ َذ َا ُْد ْم ِمـِ
غ َ َأ ِظز ٍة َ َظ َذ َا ْفؽَاؾِ ِرين َُجي ِ
ون َِذم ََشبِ ِ
قل َاهللِ َ َو َٓ ََخيَا ُؾ َ
اه ُد َ
ونَ
َ
َ
َ
ِ
اشع َ ِ
قم َ* َإِك َام ََوفِقؽ ُُمَ
َف ْو َم َة ََٓ ِئ ٍم َ َذفِ َك َ َؾ ْض ُل َاهللِ َ ُي ْمتِ ِقه َ َم ْن َ َي َشا ُء ََ
َواهللُ َ َو ٌ
َظؾ ٌ
ون َافص َال َة ََو ُي ْم ُت َ
َوافذين َ َآ َمـُوا َافذين َ ُي ِؼق ُؿ َ
ون َافزـَا َة ََو ُه ْمَ
اهللُ َ َو َر ُشو ُف ُه ََ
ر ِ
اـ ُع َ
َح ْز َب َاهللِ َ ُه ُمَ
َوافذين َ َآ َمـُوا َ َؾنِن َِ
ون َ* َ َو َم ْن َ َي َت َول َاهللَ َ َو َر ُشو َف ُه ََ
َ
ون}َ[ادائدةَ.]56-51َ:
ا ْف َغافِ ُب ََ
يؽون َُّيودي ًَا َأوَ
ََ
أن َ
أحدـم َ َْ
قتق َ َُ
ؿال َحذيػة َ(ريض َاهلل َظـه)َ "َ :فِ ِ َ
ككاكق ًَاَوهوََٓيشعر!َوتال(َ:ومنَيتوهلمَمـؽمَؾنكهَمـفم)" َ.
ذمَؿؾوهبمَمرضَيسارظونَؾقفم)َ،
وؿالَجماهدَذمَؿوفه(َ:ؾسىَافذينَ
ٌ
ؿال"َ :هم َادـاؾؼون َذم َمصاكعة َافقفودَ ،ومالحاهتم َواشسضاظفمَ
أوٓدهمَإياهم" ََ.

(َ)1تػسرَافدرَادـثورَ،جلاللَافدينَافسقوضيَ.
(َ)2ادصدرَافسابقَكػسهَ.
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أهلَ
وؿال َظع َ(ريض َاهلل َظـه) َذم َؿوفه(َ:أذفةَظذَادممـغ)َ ،ؿالَ ُ "َ:
نَ
أهل َ َِؽؾظة َظذ َ َم َْ
َِرؿَة َظذ َأهل َديـفم"(َ ،أظزةَظذَافؽاؾرين)َ ،ؿالَ ُ "َ:
نَافسؾفََ.
خافػفمَذمَديـفم" َ،وـذاَ ُكؼلَمعـاهَظنَؽرَواحدَ َِم َ
وؿال َتعاػ{َ:ياَ َأُّياَافذينَآمـُوآََ َتت ِ
ُمَ ُه ُزوًَاَ
خ ُذواَافذينَاّت َُذواَ ِديـَؽ َْ
َ
َ َ
ارَ َأ ْوفِ َقا ََء}َ[ادائدةََ.]57َ:
ُمَ َوا ْفؽُػ ََ
نَ َؿ ْب ِؾؽ َْ
ابَ ِم َْ
نَافذينَ ُأو ُتواَا ْف ِؽ َت َ َ
َو َف ِعب ًَاَ ِم َ
تَ
س َ َما َ َؿد َم ْ َ
وؿال َتعاػَ {َ:ت َرى َـَثِرًَا َ ِمـ ُْف َْم َ َي َت َوف ْو ََن َافذين َ َـ َػ ُروا َ َفبِ ْئ َ َ
َهل َم َ َأ ْك ُػسف َم َ َأ َْن َش ِ
ون} َ[ادائدةَ:
اب َ ُه َْم َ َخافِ ُد ََ
ذم َا ْف َع َذ ِ َ
ط َاهللُ َ َظ َؾ ْق ِف َْم َ َو ِ َ
خ ََ
َ
ُ ُ ْ
ُْ
َ،]80وأيةَبعدهاَ.
وؿال َتعاػ{َ :يا َ َأُّيا َافـبِيَ َج ِ
ظ َ َظ َؾ ْق ِف َْمَ
غ َ َوا ْؽ ُؾ َْ
ار َ َوا َْفـ ُؿـَاؾِ ِؼ ََ
اه َِد َا ْفؽُػ ََ
َ
َ َ
ر}َ[افتوبةََ.]73َ:
سَا َْد ِص َُ
َو َم ْل َو ُاه َْمَ َج َفـ َُمَ َوبِ ْئ َ َ

أمرَاهللَُتعاػَبجفادَافؽػَارَوادـاؾؼغَمعَدظواهمَاإلشالمَ،وأمرَ
ؾؼدَ ََ
الََ.
ًَٓوؾع ًَ
باإلؽالظَظؾقفمَؿو َ
ن َظباس َ(ريض َاهلل َظـفام) َذم َأية(َ :جاهد َافؽػَار)َ:
وؿال َاب َُ
بَ
ذه ِ َ
"بافسقف"َ ،و(ادـاؾؼغ)"َ :بافؾسان"َ ،و(اؽؾظ َظؾقفم) َؿالََ "َ :أ َِ
ؾقَظـفم" َ.
افرَ َ َ

(َ)1تػسرَافطزيَ.
(َ)2تػسرَافدرَادـثورَ.
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ن َمسعود َ(ريض َاهلل َظـه)(َ:جاهدَافؽػَارَوادـاؾؼغ)َ ،ؿالَ:
وؿال َاب َُ
بوجهَ
ؾنن َمل َيستطع َؾبؼؾبهَ ،و َْف ََق َْؾ َؼه َ ٍَ
ؾنن َمل َيستطع َؾبؾساكهَْ َ ،
"بقدهَْ َ ،
ن َأيب َحاتمَ،
ن َافغقظ َواف َُبغضَ ،ذـر َُه َاب َُ
س َمتغرَ َ َِم َ
ظابِ ٍَ
َُم َْؽ َػ َِفر"َ ،أيَ َ :
وجاءَمعـاهَذمَحديثَمرؾوعَرواهَافبقفؼيَذمَافشَعبَ.
وؿالَتعاػِ َ َٓ{َ:
نَ َحادََ
ونَ َم َْ
ُون َ َبِاهللَِ َوا ْف َق ْو َِمَ ْأ ِخ َِر َ ُي َواد ََ
دم َُدَ َؿ ْوم ًَاَ ُي ْم ِمـ ََ

اهللََ َو َر ُشو َف َُهَ َو َف َْوَـَا ُكواَآ َبا َء ُه َْمَ َأ َْوَ َأ ْبـَا َء ُه َْم}َ[ادجادفةََ.]22َ:

ن َهذاَصل َُكهَ،وفوَـاكتَمودَ َُتهَوحمب َُتهَ
اإليامنَظؿَ َْ
ََ
ََؾ َـَ َػىَشبحاكهَوتعاػَ
الَظنَؽرهمَ.
ومـاصح َُتهَٕبقهَوأخقهَوابـهَوكحوهمَ،ؾض ًَ
ار} َ[هودَ:
ُم َافـ َُ
ػ َافذين َ َط َؾ ُؿوا َ َؾ َت َؿسؽ َُ
وؿال َتعاػَ {َ :وٓ َ َت ْر َــُوا َإِ َ َ
ن َظباسَ {َ:وٓ َ َت ْر َــُوا} َؿالَ ٓ"َ:متقؾوا"َ،وؿال َظؽرمةَ:
َ،]113ؿال َاب َُ
ص ََط َـِ َُعوهم" َ ،ومعـى َتصطـعوهم َأيَ:
أن َ ُتطقعوهم َأو َتودوهم َأو َ ََت ْ َ
" َْ
اقَواف َُػجَارََ.
توفَوهمَإظاملَ،ـؿنَيويلََاف َُػسَ َ َ
ٓق َهلم َ ََدواة َ ،أو َ ََب ََرى َهلم َؿؾ ًامَ ،أو َكاوهلمَ
نَ ََ
وؿال َافثوريَ :وم َْ

َِؿرضاش ًَاَ:دخلَذمَهذا َ.

(َ)1افدرَادـثورَ.

ِ
ؾقؼفاَ َفق َؼ ًةَ:أص َؾ َ ِ
زَافس ُ
وض ُعَ
َبَبهَ،وافد
(َ َ َ)2
واةَ:هيَافـؿ ْح َزةَافتيَ ُي َ
ائلَافذيَ ُيؽت ُ
ْ َ
ٓقَافدوا ََةَ َي ُ ْ
َ
حَمدَ ا َدهاَ،واددا ُدَ:هوَا ْفـح ْ ُ
ؾقفاَاحلزَ[ادعجمَافوشقطَ،دجؿوظةَباحثغَ،وتاجَافعروس]َ.
(َ)3افورعَٕ،يبَظبدَاهللَأمحدَبنَحمؿدَبنَحـبلَافشقباينَ.
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ل َفالكحطاط َذم َهواهمَ،
متـاو ٌ َ
في َ َِ
افـ َُ
بعض َادػرسين َذم َأية"َ:و َ
ؿال َ ُ َ
وآكؼطاع َإفقفمَ ،ومصاحبتفمَ ،وجمافستفمَ ،وزيارهتمَ ،ومداهـتفمَ،
وافرَضا َبلظامهلمَ ،وافتشبَه َهبمَ ،وافتَزيَي َبزُّيَمَ ،ومدَ َافعغ َإػ َزهرهتمَ،
تعظقم َهلمَ ،وتلمَل َؿوفه(َ:وَٓترــوا)َ ،ؾنن َافرَـون َهوَ
ٌَ
وذـرهم َبام َؾقه َ
ادقلَافقسر" َ.

ِ
وؿال َتعاػَ {َ:ياَ َأ َُّياَافذين َ َآ َمـ َ
يَو َظ ُدوـ ُْم َ َأ ْوفِ َقا َءَ
ُوآَ َ َتتخ ُذواَ َظ ُدو َ
ِ
ِ
ون َافر ُش َ
َاحلق َُخي ِْر ُج َ
ُت ْؾ ُؼ َ
ولَ
ون َإِ َف ْق ِف ْم َبِا َْد َودة ََو َؿ ْد َ َـ َػ ُروا َبِ َام َ
َجا َءـ ُْم َم َن ْ َ
ِ
َخر ْج ُتم ِ
َج َفا ًدا َِذم ََشبِ ِقع ََوا ْبتِ َغا َءَ
َوإِياـ ُْم َ َأ ْن َ ُت ْممـُوا ََبِاهللِ َ َربؽ ُْم َإِ ْن َ ُــْ ُت ْم َ َ ْ
َم ْر َض ِاِتَ ُت ِرس َ
ونَإِ َف ْق ِف ْمَبِا َْد َود ِة ََو َأ َكاَ َأ ْظ َؾ ُمَبِ َامَ َأ ْخ َػ ْق ُت ْم ََو َماَ َأ ْظ َؾـْ ُت ْم ََو َم ْنَ َي ْػ َع ْؾ ُهَ
قل}َ[ادؿتحـةَ.]1َ:
َضل ََش َوا َءَافسبِ َِ
ِمـْؽ ُْمَ َؾ َؼ ْد َ
ـتبَ
ص َْد ََر َهذه َافسورة َكزل َذم َحاضب َبن َأيب َبؾتعةَ ،فـامَ َ َ َ
وصحَ َأنَ َ َ َ
خيزهمَبؿسرَرشولَاهللَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َإفقفم َ.
ادؼـغَ ُ َ
ََ
إػَ
وجاءَذمَتػسرَؿوفهَتعاػِ َ َٓ{َ:
ُونَبِاهللَ َوا ْف َق ْو َِمَ ْأ ِخ َِر}َ
دم َُدَ َؿ ْوم ًَاَ ُي ْم ِمـ ََ
تل َأباه َيوم َبدرَ،
[ادؿتحـةَ ،]22َ:أنا َكزفت َذم َأيب َظبقدة َبن َاجلراحَ ،دا َ ََؿ َ َ
ـامَرواهَافطزاينَوابنَأيبَحاتمَواحلاـمَوؽرهمَ.

(َ)1تػسرَافؽشافَ.
(َ)2ـامَذمَصحقحيَافبخاريَومسؾمَ.

أوثق عُرى اإليمان

افـبيَ َ(صذ َاهللَ
حا ََؾة َشبَ َ َ
ثت َأنَ َأبا َ َُؿ ََ
حدَ ُ َ
وظن َابن َجريج َؿالَُ "َ :
ؾذـرَذفكَفؾـبيََ(صذَاهللَ
طَمـفاََ َ،
ش َؼ ََ
صؽَ ًَةَ َ َ
ؾصؽَهَأبوَبؽرَ َ َ
ظؾقهَوشؾم)َ َ َ
أؾعؾت َيا َأبا َبؽر؟ َؾؼالَ:واهلل َفو َـان َافسقفَُ َؿريب ًَاَ
ََ
ظؾقهَوشؾم) َؾؼالَ:
نَادـذرََ.
ؾـزفتَٓ(َ:دمدَؿوم ًا)َأية" َ،رواهَاب َُ
َْ
مـيَفرضب َُتهَ،
وهذاَ-واهللَُأظؾمَ-ذمَأولَاإلشالمَ،ؾننََأباَؿحاؾةَأشؾمَظامَافػتحَ،
افـبيَ َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َبعد َاإلشالمَ ،وأبو َبؽرَ
ؾؾم َيؽن َفقسبَ َ َ
افـبيََ
بعد َاإلشالم َذم َ َُظ َْؿ ََر ٍَة َمع َ َ
يعد َإفقفا َإٓ َ ََ
ن َمؽة َومل َ َْ
خرج َمفاجرًَا َ َِم َْ
ََ
(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َ.
وأبغض َذمَ
َ َ
ن َأحبَ َذم َاهللَ ،
ن َظباس َ(ريض َاهلل َظـفام)َ "َ :م َْ
وؿال َاب َُ
ََ
اهللَ ،وظادى َذم َاهللَ ،وواػ َذم َاهللَ ،ؾنكام َ َُتـال َوٓي َُة َاهلل َبذفك"َ ،رواه َابنَ
أيبَصقبةَ،وابنَأيبَحاتمَ.
رشولَاهللَ
َُ
ؿالَ
وؽرهَظنَابنَمسعودَؿالَ َ َ:
وذمَحديثَرواهَأبوَ َُك َع َْقمَ َُ
ل َ َفِػالنَ
أن َ َُؿ ْ َ
ن َإكبقاء َ َْ
(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم)"َ :أوحى َاهللُ َإػ َكبيَ َ َِم َ
ؾت َراح َة َكػسكَ ،وأما َاكؼطا َُظك َإيلََ
زهدك َذم َافدكقا َؾتعجَ َ َ
افعابدَ :أمَا َ َُ

َ:ظثامنَبنَظامرَافتقؿيَافؼرَشَ،أشؾم َظامَافػتحَوتوذمَذمَخالؾةَظؿرَ(ريضَاهللَ
يقَ،واشؿ ُه
(َ )1هوَوافدُ َأيبَبؽرَافصد
َ
ُ
ظـفم)َ[اإلصابةَذمَمتققزَافصحابةَٕ،يبَافػضلَأمحدَبنَظعَبنَحجرَافعسؼالين]َ.
(َ)2افدرَادـثورَ،وـذفكَأشبابَافـزولَٕ،يبَاحلسنَظعَبنَأمحدَافـقسابوريَافواحديَ.
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ظؿؾت َؾقام َيل َظؾقك؟ َؿالَ:يا َربَ ،وما َفك َظعَ؟ َؿالَ:
ََ
زت َبهَ ،ؾام َ
ؾتعزَ َ َ
ظاديتَيلَظدوًَا" َ.
ََ
وافقتَيلَوفق ًاَ،أوَ
ََ
هلَ

ُنَ
ض َإَِٓ َ َت ْػ َع ُؾو َُه َ َتؽ َْ
وؿال َتعاػََ {َ :وافذين َ َـ َػ ُروا َ َب ْع ُض ُف َْم َ َأ ْوفِ َقا َُء َ َب ْع ٍَ
ر}َ[إكػالَ.]73َ:
ضَ َو َؾ َسا ٌَدَـَبِ ٌَ
ذمَ ْإَ ْر َِ
ؾِ ْتـَ ٌَةَ ِ َ
زَ
وأخ َ َ
نَوٓيةَافؽاؾرينَ ْ َ،
َ ََؾ َع َؼ ََدَتعاػَادوآ ََةَبغَادممـغَ،و ََؿ ََط َع ََفمَ َِم َْ
ن َافػتـةَ
إن َمل َيػعؾوا َذفك َوؿع َ َِم َ
بعضفم َأوفقاء َبعضَ ،وأنمَ َْ
أنَ َافؽػَار َ ُ َ
وافػسادَافؽبرََش ٌَءَظظقم!َوـذفكَيؼعََ.
نَأوَ َُيؼا َُمَ َظ ََؾ َُمَاجلفادَو َظ ََؾ َُمَإمرَبادعروفَوافـفيَظنَ
ؾفلَ ََي َُتمََافدَي َُ
ادـؽرَ:إَٓباحلبَذمَاهللَوافبغضَذمَاهللَ،وادعاداةَذمَاهللَوادوآةَذمَاهلل؟!َ
ن َؽر َظداوة َوَٓ
وفو َـان َافـاس َمتػؼغ َظذ َضريؼة َواحدةَ ،وحمبة َ َِم َْ
ؾرقَبغَاحلقَوافباضلَ،وَٓبغَادممـغَوافؽػَارَ،وَٓبغَ
بغضاءَ:ملَيؽنَ ٌ َ
أوفقاءَافرمحنَوأوفقاءَافشقطانََ.
وأياتَذمَهذاَـثرةَ،وأماَإحاديثََ:
ق َ ُظ َرى َ ِ
اإل ْش َ
ذم َاهللَ
احلبَ َ ِ َ
ؾروى َأمحد َظن َافزاء َبن َظازبَ «َ:أ ْو َث ُ َ
ال َِمُ ْ َ:
ذمَاهلل»ََ.
ضَ ِ َ
َوا ْف ُب ْغ ُ َ

(َ)1حؾقةَإوفقاءَٕ،يبَكُعقمَأمحدَبنَظبدَاهللَإصبفاينَ.
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عل َفؾػاجـر َظـدي َ ََي ََدًَا َوٓ َ َكِعؿ ًَةَ
حديث َمرؾوع«َ:افؾَفـمَ َٓ َدمـ ْ َ
ٍَ
وذم َ
وجدت َؾقام َ َُأوحي َإيلَِ َ َ ٓ{َ :
ُون َبِاهللَ
دم َُد َ َؿ ْوم ًَا َ ُي ْم ِمـ ََ
َُ
ََؾ ََقودَ َُه َؿؾبيَ :ؾنين َ
وؽرهََ.
نَ َم َْر ََد ََو َْيهَ َُ
نَ َحادََاهللََ َو َر ُشو َف َُه}»َرواهَاب َُ
ونَ َم َْ
َوا ْف َق ْو َِمَ ْأ ِخ َِرَ ُي َواد ََ
ذم َاهلل»َ
ضَ ِ َ
ذم َاهلل َ َوا ْف ُب ْغ ُ َ
احلبَ َ ِ َ
وظن َأيب َذرَ َمرؾوظ ًَا«َ :أ ُ َ
ؾضل َإظاملُ ْ َ:
ًََٓ.
رواهَأبوَداودَ،ورواهَأمحدَمطوَ َ
أحب»ََ.
نَ َ َ
وذمَافصحقحغَظنَابنَمسعودَمرؾوظ ًَا«َ:ادر َُءَ َم َْعَ َم َْ
ض َعا َمكَ
لَ ََ
ممـ ًاَ،وَٓ ََيل َُـ ْ َ
بَإَٓ َُم َِ
صاح ْ َ
وظنَابنَمسعودَمرؾوظ ًَاَُ َٓ«َ:ت َِ
نَحبانَذمَصحقحهََ.
إَٓ ََت َِؼي»َرواهَاب َُ
ؼ َمعفم» َرواهَ
ح ِ ََ
ل َؿوم ًَا َإٓ َ َُ
جٌَ
حيبَ َ ََر َُ
وظن َظع َمرؾوظ ًَاَِ ُ َ ٓ«َ :
نَادـذرََ.
بنشـادَجقدَ،ؿافهَاب َُ
ٍَ
افطزاينَ
بنشـاد َجقد َأيض ًاَ ،وظـفا َأيض ًاَ
ٍَ
أمحد َمعـاه َظن َظائشة َ
وؿد َروى َ َُ

ذم َافؾ ْق َؾ َِة َافظ ْؾ َامءَ،
ذ َافص َػا َ ِ َ
قب َافذرَ َ َظ َ َ
ن َ َدبِ ِ َ
ك َ َأ ْخ َػى َ ِم َْ
افؼ َُ
مرؾوظ ًَاْ «َ :
ذ َ ََش ٍَء َ ِ
و َأد َكا َه َ َأ َْن َ ُ ِ
َ
لَ
ن َاف َع ْد ِلَ َ ،و َه َِ
َش ٍَء َ ِم َ
ض َ َظ َ َ
جل ْو َِر َ َأ َْو َ ُت ْب ِغ َ َ
ا
َ
َ
ن
م
َ
ظ
َ
ب
َ
حت
ذ َ َْ
َ
َ ْ ُ
َ
ْ
لَإِ َْنَ ُــْ ُت َمَ ُ ِ
ونَ
حتب ََ
اػُ {َ:ؿ ْ َ
الَاهللَ َت َع َ َ
ذمَاهللَ َ:ؿ َ َ
ضَ َ َ
ذمَاهللَ َوا ْف ُب ْغ ُ َ
حلبََ ِ َ
افدي َُ
ْ
نَإََٓا ُ
احلاـمَوؿالَ:صحقحَاإلشـادَ.
َُ
ُمَاهلل}َأية»َرواهَ
حيبِ ْبؽ َُ
اهللَ َؾاتبِ ُع ِ َ
وينَ ُ ْ

واحدهتاَ َذرةَ[فسانَافعرب]َ.
َُ
محرَافصغرَ،
لَإَ َُ
(َ)1افذرَ:هوَافـ ْؿ ُ َ
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افـبيَ َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َذم َهذا َاحلديث َاحلبَ َظذَ
ؾؼد َجعل َ َ
نَ
وإن َؿلََِ َ -م َ
ن َافعدل ََْ -
َشء َ َِم َ
وافبغض َظذ َ ٍَ
َ َ
وإن َؿلََ -
جلور ََْ -
ن َا ََ
َشء َ َِم َ
ٍَ
نَافؽػَارَوادـاؾؼغَ.
نَموادَةَأظداءَاهللَ َِم َ
ح ََذ َْرَأصدََاحلذرَ َِم َْ
افؼكَ،ؾ َْؾ َُق َْ
ك َ َشقدًَا َ َؾ َؼ َْدَ
إن َ َي ُ َ
ق َ َشق ٌَد ََ َ ،ؾنك َُه َ َْ
وظن َ َُبريدة َمرؾوظ ًَاَ َ ٓ«َ:تؼوفوا َفِ ْؾ ُؿـَاؾِ ِ َ
بنشـاد َصحقحَ،
ٍَ
سائي َ
وافـ َ َ
ُم َظزَ َوجل»َ ،رواه َأبو َداود َ َ
أش َخ َْطـ ُت َْم َ َربؽ َْ
ْ
بَ
ؾؼد َأ ْؽ َض َ َ
قَ :يا َ َشق ِديَْ َ ،
ـاؾِـ ِ َ
ل َفِ ْؾ ُؿ َ
ؿال َافر ُج ُ َ
ورواه َاحلاـم َوفػظه«َ:إذا َ َ َ
َربهَظزََوجل»َوؿالَ:صحقحَاإلشـاد.

لَ
ـؿ َث َِ
ذَ َؽ ْ َِ
غَ َؿ ْو َم َُهَ َظ َ َ
لَاف َِذيَ ُي ِع َُ
وظنَابنَمسعودَمرؾوظ ًَاَ «َ:م َث ُ َ
احلقََ َ
رَ ْ َ
نَحبانَ.
رَ َتردىَذمَبِ ْئ ٍرَ َ،ؾ ُف ََوَ َيـ ِْز َُعَ ِمـ َْفاَبِ َذ َكبِه»َورواهَأبوَداودَواب َُ
َب ِع ٍَ
وهؾك َـافبعرَ
ََ
ؿال َادـذري"َ:ومعـى َاحلديثَ:أكه َؿدَوؿع َذم َاإلثم َ
بذ ََك َبِهَؾالَيؼدرَظذَاخلالص" ََ.
يـزعَ ََ
ؾصارَ َُ
إذاَتردَىَذمَبئرََ َ،
وإحاديثَذمَذفكَـثرةَ.

(َ)1افسؽقبَوافسهقبَمنَاحلديثَافؼيفَٕ،يبَحمؿدَظبدَافعظقمَبنَظبدَافؼويَادـذريَ.
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ؾصلَ
ذمَذـرَأثارَظنَافسؾفَ
وهيَـثرةَ،ؾـذـرَمـفاَبعضفاََ:

ؿال َاهلل َتعاػ{َ:يا َ َأُّيا َافذين َآمـُوا َٓ َ َتت ِ
ُم} َإػَ
ن َ ُدوكِؽ َْ
خ ُذوا َبِ َطا َك ًَة َ ِم َْ
َ
َ َ
ور} َ[آلَظؿرانَ ]119-118َ:وأيةَ
ات َافص ُد َِ
قم َبِ َذ ِ َ
ؿوفه{َ:إِنَ َاهللَ َ َظ ِؾ ٌَ
بعدهاََ.

ادسؾؿغَ
ََ
نَ
رجال َ َِم َ
ن َظباس َ(ريضَاهللَظـفام) َذم َأية"َ :ـانَ ٌ َ
ؿال َاب َُ
واحلؾف َذمَ
اجلوار َ َِ
ن َ َِ
ن َافقفودَ َ ،فِـ َ َام َـان َبقـفم َ َِم َ
ًٓ َ َِم َ
يواصؾون َرجا َ
ََ
اجلاهؾقةَ ،ؾلكزل َاهلل َؾقفم َيـفاهم َظن َمباضـتفم َخلوف َافػتـة َظؾقفمَ {َ:ياَ
َأُّيا َافذين َآمـُوا َٓ َ َتت ِ
ًٓ}" رواهَ
ُم َ َخ َبا َ
ُم َٓ َ َي ْل ُفو َكؽ َْ
ن َ ُدوكِؽ َْ
خ ُذوا َبِ َطا َك ًَة َ ِم َْ
َ
َ
ابنَجريرَوابنَأيبَحاتمََ.
وظـه َأيض ًَاَ ٓ(َ :تتخذوا َبطاكة َمن َدوكؽم)َ ،ؿال"َ :هم َادـاؾؼون"َ،
رواهَابنَأيبَحاتمََ.

نَ
وظن َظؿر َبن َاخلطاب َ(ريض َاهلل َظـه) َأكه َؿقل َفهَ:إنَ َهـا َؽالم ًَا َ َِم َْ
نَ
اّتذتَإذًَاَ َبِطاكةَ َِم َْ
َُ
أهلَاحلرةَ،حاؾظ ًَاَـاتب ًاَ،ؾؾوَاّتذتهَـاتب ًاَ،ؿال"َ:ؿدَ
دونَادممـغ"َ،رواهَابنَأيبَصقبةََ.
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وظن َافربقعَ ٓ(َ :تتخذوا َبطاكة َمن َدوكؽم)َ ،ؿالَ ٓ"َ :تستدخؾواَ
ادـاؾؼغَتتوفَونمَدونَادممـغ" َ.
وذمَتػسرَافؼرضبيَذمَافؽالمَظذَهذهَأيةَ:

ن َافؽػَارَ
أن َيتخذوا َ َِم َ
ادممـغ َهبذه َأية َ َْ
ََ
نى َاهلل َشبحاكه َوتعاػ َ
وافقفود َوأهل َإهواء َ َدخال َء َ َوو ِ
ٓئج َ ،يػاوضونم َذم َأراءَ،
َ َ َ
ُ
أمورهمََ.
سـِدونَإفقفمَ ََ
و َُي َ
ن َـان َظذ َخالف َديـك َومذهبكَ َٓ :يـبغي َأنَ
ويؼال(َ :ـلَ َ َم َْ

اد َُكه) َ.
ّت َِ
ُ ََ

ؿالَافؼائلَصعرًَاَ:

بادؼارنَيؼتدي
َِ
ؿرينَ
نَؿريـهََ...ؾؽلََ ٍَ
لَظ َْ
وش ْ َ
تسللَ َ َ
ظنَادرءََٓ ْ َ

وذم َشـن َأيب َداودَ :ظن َأيب َهريرة َظن َرشول َاهلل َ(صذ َاهلل َظؾقهَ
ل »َ .
نَ ُخيَافِ ْ َ
ُمَ ِم َْ
ينَ َخ ِؾ ِقؾ ِهَ َ،ؾ ْؾ َقـْ ُظ َْرَ َأ َح ُدـ َْ
ذَ ِد َِ
وشؾم)َؿال«َ:ا َْفـ َؿ ْر َُءَ َظ َ َ
وي َظن َابن َمسعود َ(ريض َاهلل َظـه) َأكه َؿال"َ :اظتزوا َافـاسَ
ور ََ
َُ
بلخ ََدانم" ََ.
َْ
(َ)1تػسرَافطزيَ.

ٓئجَ:مجع ََوف ِ ْق َجةَ[تاجَافعروس]َ،وؿدَشبقَبقانَمعـىَافوفقجةَ.
افو
ُ
(َ َ)2
افصديق َوافصاحبَ،واجلؿع َ َأ ْخدانَ ،وذم َافتـزيل{َ :وٓ َمت ِ
(َ )3ا ْف ِ
دان} َيعـي َ َأصدؿاءَ،ويؼالَ :خا َد َنَ
ذات َ َأ ْخ ٍَ
خ َِ
َُ
ـخدْ نَ :
ُ
ُخي ِ
َادنَخمادكةَ[فسانَافعرب]َ.
(َ)4اإلباكةَافؽزىَٕ،يبَظبدَاهللَظبقدَاهللَبنَبطةَافعؽزيَ.
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افـفيَظنَادواصؾةَ،ؿالَٓ(َ:
ثمَبغََاهللَتعاػَادعـىَافذيَٕجؾهَوردَ َُ
يلفوكؽمَخبآً)َ،يعـيَ:ؾسادًَاَ،يعـيََٓ:يسـونَؾسادـمَ.
ؿال َ–افؼرضبيَ:-وؿد َمرَ َأبو َموشى َإصعري َظذ َظؿر َ(ريض َاهللَ
ابَ ،ؾدؾعه َإػ َظؿر َؾلظجبهَ ،ؾؼال َٕيب َموشىَ:أين َـات َُبكَ
حسَ ٍ َ
ظـفام) َ َبِ ََ
يؼرأ َهذا َافؽتاب َظذ َافـاس؟ َؾؼالَ :إكه َٓ َيدخل َادسجدَ ،ؾؼالَ َ :فِـ ََمَ
أج َـُبَهو؟َؿالَ:إكهَككاينَ،ؿالَ:ؾاكتفرهَ،وؿالُ ََٓ:ت َْد ِ َنمَوؿدَأؿصاهمَ
َُ
أهانمَاهللَ،وَٓ ََتل َم َـْ َُفمَوؿدَخوَنمَاهللَ.
اهللَ،وَٓ َُتؽر َْم َُفمَوؿدَ َ َ
سَ
جا ََف َ َ
ن َ ََ
ومن َـتاب َاإلمام َحمؿد َبن َوضاحَ ،ؿالَ:جاء َذم َإثرَ "َ:م َْ
بدظةَؾؼدَمشىَذمَ ََه َْدمَاإلشالم"ََ.
صاحبَ ٍَ
ََ
تشفد َظؾقفم َ-أيَ :ظذ َأهلَ
وؿال َإوزاظي"َ :ـاكت َأشال َُؾؽم َ َُ
افـاسَبدظ ََتفم"َ.
ؿؾوهبمَ،وحيذَرونَ َ َ
افبدعَ-أفسـ َُتفمَ،وتشؿئزََمـفمَ ُ َ
ضَؿؾ ََبك"َ.
ؿر ُ َ
صاحبَبدظةَ،ؾنكهَ َُي َِ
ََ
دمافسَ
وؿالَاحلسنَ ْ َٓ"َ:
أنَ
أهلَافبدعَ،وَٓتؽؾؿوهمَ،ؾنينَأخافَ َْ
وؿالَإبراهقمَٓ"َ:دمافسواَ َ َ
نَوضاحَ.
ترتدََؿؾو َُبؽم"َ،وروىَهذهَأثارَاب َُ
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ؿال َصقخ َاإلشالم َحمؿد َبنَظبد َافوهَاب َ(رمحه َاهلل)َ:واظؾم َ-رمحكَ
ذمَضالفة َ ُ
َّٓترجَ
ٍَ
اهللَ-أنَ َـال َم َافسؾف َذمَمعاداة َأهل َافبدع َوافضالفةَ :
ظنَادؾة َ.اكتفىَـالمهَ.
وتشديدهم َذم َمعاداة َأهل َافضالٓتَ،
َُ
ؾنذا َـان َهذا َـالم َافسؾفَ ،
ػاةَ
وج َِ
طـك َبؿجافسة َافؽػَار َوادـاؾؼغ َ َُ
ون َُقفم َظن َجمافستفمَ ،ؾام َ َ
عي َذم َمصاحلفمَ ،وافذبََ
إظراب َافذين َٓ َيممـون َباهلل َورشوفهَ ،وافسَ ِ َ
نَُّيتمَ
وحتسغَحاهلمَ،معَـونمَبغَاثـتغَ:إماَـاؾرَأوَمـاؾقَ،و َم َْ
َِ
ظـفمَ،
بؿعرؾةَاإلشالمَمـفمَؿؾقلََ.
حيشـ َُر َيوم َافؼقامـةَ،
ن َرؤوشـفم َوأصحـاهبمَ ،وهو َمعفم َ ُ َ
ؾفذا َ َِم َْ
اج ُف َْم} َ[افصاؾاتَ، ]22َ :
ؼوا َافذين َ َط َؾ ُؿوا َ َو َأ ْز ََو ََ
ؿـال َتعاػْ {َ :
اح ُ ُ
ت} َ[افتؽويرَ ، ]7َ :وؿد َتؼدَمَ
وس َ ُزو َج ْ َ
افــ ُػ ُ َ
وؿال َتعاػَ {َ :وإِ َذا َ َ
ؼَ َم َع َُفم»ََ.
ح ِ ََ
لَ ََؿو َم ًَاَإَٓ َُ
جٌَ
حيبََ ََر َُ
احلديثَِ ُ َٓ«َ:
(َ)1مػقدَادستػقدَذمَـػرَتاركَافتوحقدَٕ،يبَظبدَاهللَحمؿدَبنَظبدَافوهَابَافتؿقؿيَافـجديَ.
اج ُف َْم َ}َ :ؿال َافـعامن َبن َبشرَ :يعـي َبلزواجفمَ:
ؼوا َاف ِذ ََ
ين َ َط َؾ ُؿوا َ َو َأزْ َو َ
َابن َـثر َذم َتػسر َؿوفه َتعاػْ {َ :
(َ )2ؿال ُ
اح ُ ُ
ابن َظباس َوشعقدَبن َجبر ِ
َوظ ِ
ؽْرمة َوجماهد َوافسدي َوأبو َصافح َوأبو َافعافقة َوزيدَ
"أصباهفم َوأمثاهلم"َ ،وـذا َؿال َ َُ
ُ َْ
صاحبَافرباَمعَأصحاب َافرباَ ،وصاحبَافزكاَمعَ
َُ
بنَأشؾمَوؽرهمَ.وظنَافـعامن َؿالَ:شؿعتَظؿرَيؼول"َ:جييء َ
أصحابَافزكاَ،وصاحبَاخلؿرَمعَأصحابَاخلؿر"َ.
ينَ
ؼوا َاف ِذ ََ
ْع َـلَ َ ٍَ
ت} َأيَ َ:مج َُ
وس َزُ و َج ْ َ
ؿالَابن َـثرَذمَتػسرَؿوفه َتعاػَ {َ :وإِ َذا َافـ ُػ ُ َ
(َ )3
صؽل َإػ َكظرهَ ،ـؼوفهْ {َ:
ُ
اح ُ ُ
ابَ
اجا َ َثال َث ًَة َ َؾ َل ْص َح ُ َ
اج ُف َْم َ}َ.ؿال َ َُ
ابن َأيب َحاتمَذمَتػسرهَ:وذفك َبلنَ َاهلل َظزَ َوجلَ َيؼولَ {َ:و ُــْت َُْم َ َأزْ َو ً
َط َؾ ُؿوا َ َو َأزْ َو َ
ون}َ[افـواؿعـةَ،]10-َ7َ:ؿالَ=َ:
ونَافسابِ ُؼ ََ
ابَا َْد ْش َل َم َِةَ َوافسابِ ُؼ ََ
ابَا َْد ْش َل َم َِةَ َماَ َأ ْص َح ُ َ
ابَا َْد ْق َؿـ ََِةَ َو َأ ْص َح ُ َ
ا َْد ْق َؿـ ََِةَ َماَ َأ ْص َح ُ َ
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ؾصلَ
ذمَافتـبقهَظذَحاصلَماَتؼدَمَ
نَ
زَأنََ َم َْ
ؿدَنىَاهللَُشبحاكه َظنَموآةَافؽػَارَ،وصدَ ََدَذمَذفكَ،وأخ ََ
افـبيَ َ(صذ َاهللَظؾقهَ
إحاديث َظن َ َ
َُ
جاءت َ
َِ
توَٓهم َؾفو َمـفمَ ،وـذفك َ
ن َأحبَ َؿوم ًَا َ ُحؼَ
ز َافـبيَ َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َأنَ َ َم َْ
وشؾم)َ ،وأخ ََ
معفمََ.

نَ
أمور َ َم َْ
افؽتاب َوافسَ َـة َوأثار َظن َافسؾف َ ٌَ
َِ
نَ
و ُيػفم َمَا َذ َـركا َ َِم َ
سقس َافـارَ ،كعو َُذ َباهللَ
دخل َذم َتؾك َأياتَ ،وتعرَض َفؾوظقد َ َبِ ََؿ ِ َ
ؾع ََؾفا َ َ َ
نَموجباتَؽضبهَوأفقمَظؼابهَ.
َِم َْ
أحدهاَ:افتويلََافعامَ.
َُ
افثاينَ:ادودَ َُةَوادحبَ َُةَاخلاصةَ.

َنَ
تَ َت ْرـ َُ
َاكَ َف َؼ َْدَ ِـ ْد َ َ
ـونَافؼؾقلَ،ؿالَتعاػَ {َ:و َف ْوَٓ َأ َْنَ َثب ْتـ ََ
افثافثَ:افرَ َُ
ال َإِذًَا َ ََٕ َذ ْؿـ ََ ِ
ت َ ُثمَ َٓ َ َ ِ
دم َُدَ
اة َ َو ِض ْعفََ َا َْفـ َؿ َام ِ َ
احل َق َِ
إِ َف ْق ِف َْم َ َص ْقئ ًَا َ َؿ ِؾق ًَ
َاك َض ْعفََ َ ْ َ

ت}ُ "َ:يؼرنَبغَافرجلَافصافحَمعَافرجلَافصافحَ،ويؼرنَ
وسَزُ و َج ْ َ
=َهمَافرضباءَ.وظنَظُ َؿرَأكهَؿالَذمَ {َ:وإِ َذاَافـ ُػ ُ َ
بغ َافرجل َافسوء َمع َافرجل َافسوء َذم َافـارَ ،ؾذفك َتزويج َإكػس"َ،وذم َرواية َظـه َأكه َؿال َفؾـاس"َ:ما َتؼوفون َذمَ
ت}؟" َؾسؽتواَ ،ؿال"َ:وفؽن َهو َافرجل َ ُيزوج َكظره َمن َأهل َاجلـةَ ،وافرجلَ
وس َزُ و َج ْ َ
تػسر َهذه َأيةَ {َ:وإِ َذا َافـ ُػ ُ َ
اج ُف َْمَ}"َ.
ؼواَاف ِذ ََ
ينَ َط َؾ ُؿواَ َو َأزْ َو َ
يزوجَكظرهَمنَأهلَافـارَ،ثمَؿرأْ َ{َ:
اح ُ ُ
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ٕرشفَ
َِ
ك َ َظ َؾ ْقـَا َ َك ِصرًَا} َ[اإلَساءَ ،]75-47َ:ؾنذا َـان َهذا َاخلطاب َ
َف َ َ
خمؾوقَ(صؾواتَاهللَوشالمهَظؾقه)َ:ؾؽقفَبغره؟!َ
ٍَ

نَ
افرابعَ :مـداهــ َُتفم َومـدارا َُتـفمَ ،ؿال َاهلل َتعاػَ {َ :ودوا َ َف َْو َ ُت ْد ِه َُ
ُون}َ[افؼؾمَ.]9َ:
َؾ ُق ْد ِهـ ََ
شرونَ ،ـام َؿال َتعاػَ {َ :وَٓ
اخلامسَ :ضاظ َُتفم َؾقام َيؼوفون َوؾقام َ َُي ِ َ
َان َ َأ ْم ُر َُه َ ُؾ ُرض ًَا} َ[افؽففَ:
ن َ ِذـ ِْر َكا َ َوات َب ََع َ َه َوا َُه َ َوـ ََ
ن َ َأ ْؽ َػ ْؾـَا َ َؿ ْؾ َب َُه َ َظ َْ
ُتطِ َْع َ َم َْ
غ}َ[افؼؾمَ.]10َ:
فَ َم ِف ٍَ
َ،]28وؿالَتعاػَ {َ:وَٓ ُتطِ َْعَـُلََ َحال ٍ َ
افسادسَ:تؼري َُبفمَذمَاجلؾوسَ،وافدخولَظذَأمراءَاإلشالمَ.
مشاورهتمَذمَإمورَ.
َُ
افسابعَ:
أمر َـانَ ،إمارة َأوَ
أي َ ٍَ
ن َ َُأمور َادسؾؿغَّ َ ،
أمر َ َِم َْ
اشتعامهلم َذم َ ٍَ
َُ
افثامنَ :
ظامفةَأوَـتابةَأوَؽرَذفكَ.
نَدونَادممـغَ.
افتاشعَ:اّتَا َُذهمَ َبِطاك ًَةَ َِم َْ
وافدخولَظؾقفمَ.
َُ
ومزاورهتمَ
َُ
افعارشَ:جمافس َُتفمَ
اص َُةَهلمَوافطَالؿةَ.
احلاديَظؼَ:افبشََ َ َ
افثاينَظؼَ:اإلـرا َُمَافعامَ.
اشتئامنمَوؿدَخوَنمَاهللَ.
َُ
افثافثَظؼَ:
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ي َافؼؾمَ
ز َِ
بقء َؿؾقلَ َ ،ـ َ َْ
افرابع َظؼَ :معاوك َُتفم َذم َأمورهم َوفو َ ٍَ
طؾؿفمَ.
وتؼريبَافدَواةَ َفِقؽتبواَ ََ
َِ
اخلامسَظؼَ:مـاصح َُتفمَ.
باعَأهوائفمَ.
افسادسَظؼَ:اتَ َُ
ومعارشهتمَ.
َُ
افسابعَظؼَ:مصاحب َُتفمَ
افثامنَظؼَ:افرَضا َُءَبلظامهلمَ،وافتشبَ َُهَهبمَوافتزيَيَبزُّيَمَ.
وحؽامءَ ،ـامَ
شادات َ َُ
ٍَ
تعظقم َهلمَ ،ـتسؿقتفم َ
ٌَ
ـر َما َؾقه َ
افتاشع َظؼَِ َ:ذ َُ
َُيؼال َفؾطواؽقتَ :افسقَد َؾالنَ ،أو َ َُيؼال َدن َيدَظي َظؾم َافطبَ :احلؽقمَ،
وكحوَذفكَ.
افعؼونَ:افسَؽـىَمعفمَذمَديارهمَ،ـامَؿالَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َ:
َجا َم َعَا َْفـ ُؿ ْ ِ
ؼ َكَ َو َش َؽ َنَ َم َع ُهَ َؾ ُف َو َِم َْثـ ُؾه»ََ.
« َم ْن َ
َ

أن َيػع ََؾفا َمع َأؿربائه َمـفمَ
بغ َ َْ
ؾرق َذم َهذه َإمور َ ََ
إذا َتبغَ َهذاَ :ؾال َ َ َ
ب َبافدَؾع َظـفمَ
وحقـئذ َؾافذي َيتسبَ ُ َ
ٍَ
أو َمع َؽرهمَ ،ـام َذم َآية َادجادفةَ ،
ادسؾؿغَ
ََ
شر َبؽفَ َ
كؼائص َادسؾؿغَ ،أو َ َُي َُ
َِ
دؾن َ
كؽال َأو َ َِ
محق ًَةَ :إما َبطرح َ ٍَ
ن َادرتدَين َوادـاؾؼغَ
ادحبغ َفؾؽػارَِ َ ،م َ
ََ
ادوافغ َ
ََ
ن َأظظ َِم َ
ظـفمَِ َ :م َْ
نَ
افغؾ ََظ َُة َظؾقفم َأصدَ َ َِم َ
أن َتؽون َ َِ
وؽرهمَ ،خصوص ًَا َادرتدَينَ ،يـبغي َ َْ
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هللَ َظذ َبصرةَ ،وظادى َرشوفه َ(صذ َاهللَ
افؽاؾر َإصعَٕ ،نَ َهذا َظادى َا َ
ظؾقهَوشؾم)َبعدماَظرفَََاحلقَ،ثمَأكؽرهَوظاداهَ،وافعقاذَباهللَ.
ارَ
يعغَافؽػَ ََ
نَ َُ
بؿ َْ
أظانَطاد ًَاَؾؼدَصار َـهَذمَطؾؿهَ:ؾؽقفَ ََ
نَ ََ
ـانَ َم َْ
ؾنذاَ ََ
وادـاؾؼغَظذَـػرهمَوكػاؿفم؟!ََ
ََ
طؾم َظـد َحاـم َرشيؽ ًَاَ
ن َأظان َطاد ًَا َمسؾ ًَام َذم َخصومة َ َُ
وإذا َـان َ َم َْ
يعغَافؽػَارَويذبََظـفمَظـدَإمراء؟!ََ
نَ َُ
فؾظاملَ:ؾؽقفَب ََؿ َْ
أموال َافـاسَ ،إذا َبذفوا َفألمرَ
يلخذون َ َ َ
ََ
امقَة َافذين َ
ح ََر َِ
وإذا َـان َافـ ََ
رس َإػ َافؽػَارَ
ن َ َُي ِ َ
طـك َب ََؿ َْ
رئقسفمَ :ؾام َ َ
ظـفم َ ََؾفو َ ُ َ
أن َيؽفَ َ َْ
ًٓ َظذ َ َْ
ما َ
ويعؾؿفم َأكه َحيبفمَ ،فقواصؾوه َويؽرموه؟! َـام َكصَ َظذ َذفكَ
َُ
بادود َِة َ
وؽرهَ.
نَتقؿقةَ(ؿدَسَاهللَروحه)َ َُ
صقخَاإلشالمَاب َُ
َُ
إن َـان َظن َمسؾ ٍَم َمظؾومَ ،ؾافشػاظ َُة َؾقهَ
افـؽالَْ َ ،
ضرح َ َ
وفؽنَ َ َ َ
وإن َـان َظن َمرتدَ َؾال َ َف َع ًَاَ
سنَْ َ ،
ح ََ
ي َذم َإشؼاضه َبافرأي َوكحوه َ ََ
وافسَ َْع َُ
َفِعثرتهَوَٓـرامة ََ.
ن َأيب َحاتمَ
ويؽػي َذم َذفك َما َرواه َأمحد َوافسمذي َوحسَـهَ ،واب َُ
ـان َيو َُم َ ََب َْدرَ
وافطزاين َواحلاـم َوصحَحهَ ،ظن َابن َمسعود َؿالَ :فـامَ َ ََ
(َ َ)1ف َع ًاَ:ـؾؿةَ ُيدظَ ىَهباَفؾعاثرَ،ؾنِذاَ ُدظيَفؾعاثرَ َبلنَيـفضَؿقلَ َ:ف َع ًَاَفكَ،وإذاَأرادواَافدظاءَظؾقهَؿافواَ ََٓ:ف َع ًَاَفػالنَ َ،أيَ
َٓ َأؿامهَاهللَ،ؿالَإخطلَ:ؾالَهدىَاهللَؿقساَمنَضالفتفا...وَٓفع ًَاَفبـيَذـوانَإذَظثرواَ[إمثالَٕ،يبَظبقدَافؼاشمَ
بنَشالمَ،وفسانَافعرب]َ.
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رشولَاهللَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َ:
َُ
جي ََءَبإَسىَ،وؾقفمَافعباسَ،ؾؼالَ
َِ
رشول َاهللَ
ََ
تلمرون َذم َهمٓء َإَسى؟» َؾؼال َأبو َبؽر"َ :ؿو َُمك َيا َ
ََ
«ما َ
يتوب َظؾقفم"َ ،وذم َحديث َأكس َظن َأمحدَ:
وأه َُؾكَ ،ؾاشتب َْؼفم َفعلَ َاهللَ َ ُ َ
افػداء"َ ،وذم َحديث َابن َمسعودَ:
بل َمـفم َ َِ
تعػو َظـفمَ ،و ََتـ َؼ َ َ
أن َ ََ
"كرى َ َْ
ؾارضبَ
َْ
وؿاتؾوكََ َ ،ؿدَمفمَ
ََ
وأخرجوكَ
ََ
بوكَ
رشولَاهللَ،ـذَ ََ
ََ
ؾؼالَظؿر"َ:ياَ
افـبيَ َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َومل َ ََي َُردَ َظؾقفم َصقئ ًَاَ،
ؾدخل َ َ
ََ
أظـا ََؿفم"َ ،
لَ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم) َوؿال«َ:يا َأبا َبؽرَ َ:مـ ََثـ َُؾك َ َم ََث ُ َ
َُ
ؾخرج َ
ََ
كَ
اين َ َؾنِك َ َ
ن َ َظ َص ِ َ
ن َ َتبِ َعـِي َ َؾنِك َُه َ ِمـي َ َو َم َْ
إبراهقم َ(ظؾقه َافسالم) َؿالَ {َ :ؾ َؿ َْ
ََ
قم} َ[إبراهقمَ ،]36َ :و َمـ ََثـ َُؾك َيا َظؿر َ َـ ََؿ ََثل َكوحٍَ َ(ظؾقهَ
ور َ َر ِح ٌَ
َؽ ُػ ٌَ
ن َ َديارًَا} َ[كوحَ:
ن َا ْفؽَاؾِ ِري َ
ض َ ِم َ
ذ َ ْإَ ْر َِ
افسالم) َؿالَ {َ :ربَ َٓ َ َت َذ َْر َ َظ َ َ
ب َ َُظ َـُـق»;َ
رض ِ َ
بػداء َأو َ َ ْ َ
أحد َمـفم َإٓ َ ٍَ
َ ،]26أكتم َ َظا ََفة َ :ؾال َيـػؾتنَ َ ٌَ
ُون َ َف َه َ َأَسى َحتى َي ْث ِ
َان َفِ
ِ
َ
َ
ْ
ض} َ
إ ْر َِ
ذم َ ْ َ
نَِ َ
خَ
َ
ؽ
ي
َ
َ
ن
أ
َ
ي
َ
َب
ـ
ؾلكزل َاهللَ {َ :ما َـ ََ
ََ
َ ُ
ُ
َ
َْ
[إكػالَ،]67َ:أيتغَ،خمتكًَاَ.

َ
ظـكَافػؼرَ،ومـهَ
لزالَ َ َ
ووجدكَؾؼرًَاَؾ َ َ
الَ َؾ َل ْؽـى}َ،أيَ:
دكَظائِ ًَ
اؾتؼرَ،ومـهَؿوفهَتعاػَ {َ:و َو َج ََ
الَوظَ ْق َؾ ًَةََ َ:
عقلَظَ ْق ًَ
ظالَ َي ُ َ
(َ َ َ)1
افـاس»َ،و ً
ظافةَ:أيَؾؼراءَ[تاجَافعروس]َومـاشبةَ
سـَفمَظا َف ًَةَ َي َتؽَػػونَ َ َ
تكَ َأ ْؽـِقا َءَ ٌَ
أنَتَدَ ََعَ َو َر َث َ َ
احلديثَْ «َ:
خرَمنَأنَت ُ
ؿول َافـبي َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َفؾصحابة َ(أكتم َظافة-أكتم َؾؼراء) َهي َأنم َـاكوا َبلمسَ َاحلاجة َفؾامل َافذيَ
نَؾداءَإَسىَ،واهللَأظؾمَ.
شقحصؾونَظؾقهَ َِم َْ
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ق} َ[إكػالَ:
ن َاهلل َ َش َب َ َ
اب َ ِم َ
ؾلكزل َاهللَ {َ:ف ْوٓ َـِ َت ٌ َ
وذم َحديث َأكسَ َ َ:
رشولَاهللَ(صذَاهللَ
َُ
ؾؾؼيَ
ظؿرَظـدَأيبَ َُكعقمََ َ:
َ]68أيةَ،وذمَحديثَابنَ ََ
رش»َ ،وذم َرواية َظـهَ
خالؾك َ َ َ
أن َ َُيصقبـا َذم َ ِ َ
ظؿر َؾؼال«َ:ـا ََد َ َْ
ظؾقهَوشؾم) َ ََ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)َ:
َُ
ؾؼال َ
ظـد َابن َادـذر َوابن َمردويهَ َ َ -ظذاب َماَ
ٌَ
كزل َ
ظذاب َظظقمَ ،وفو َ َ َ
ٌَ
إن َـا ََد َ ََفقؿسَـا َذم َخالف َابن َاخلطاب َ
« َْ
أؾؾتَإَٓظؿر»َ.
ََ
اجتفد َؾقهَ
ََ
رأي َافصَدَيق َ(ريض َاهلل َظـه)َ ،افذي َ
ـان َهذا َذم َ ِ َ
ؾنذا َ ََ
يػعل َذفك َمعَ
نَ ُ َ
طـك َب ََؿ َْ
ح َهلل َورشوفه َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)َ :ؾام َ َ
ص ََ
و ََك َ َ
يؼصدَوج ََهَاهللَبذفكَ،بلََٓيؼصدَ
َُ
ينَوَٓ
ؿريبهَمحق ًَةَدكقويةََٓ،فغرضَ َِد ٍَ
إَٓافدكقا؟!ََ
َ

ؾافـبيََ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َملَيذمََأباَبؽرَظذَافتشبقهَ،بلَ
ؾننَؿقلَ َ:
َْ
صبَ ََف َُه َبنبراهقم َوظقسى َومقؽائقل َ(ظؾقفم َافسالم) َوصبَه َظؿر َبجزيلَ
وكوحَوموشىَ(ظؾقفمَافسالم)؟ََ
ؿقلَ :ادرا َُد َافتشبقهَذم َادواؾؼة َذم َأهل َافؾَغ َوافرَمحةَ َٓ ،ذم َخصوصَ
ََ
هذهَادسلفةَ،ؾننََافصوابَؾقفاَمعَظؿرَؿطع ًَاَبؽتابَاهللَ،ومعَذفكَتوظَدَ
رأي َفؾصدَيقَ
ـتاب َاهلل َأكه َ ٌَ
نَ ِ َ
شبق َ َِم َْ
اهلل َذم َأخذ َافػداء َبافعذابَ ،فوٓ َما َ َ َ
ن َيـصح َهلمَ ،ويرؾق َهبمَ ،ويرىَ
اجتفد َؾقهَ :ؾؽقف َب ََؿ َْ
ََ
(ريض َاهلل َظـه) َ
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ن َؽر َمسوَغ َرشظيَ،
افؽفَ َظن َافؼتالَ ،و َُيشر َبنشؼاط َافـؽال َظـفم َ َِم َْ
بلَدجردَادحبةَافدكقوية؟!َ
ؾنن َـان َمرا َُده َبذفك َتلفق َػفمَ
ادسؾؿغ َظـفمَْ َ ،
ََ
شر َبؽفَ َ
ن َ َُي َُ
وأما َ َم َْ
ظذ َافدخول َذم َاإلشالمَ ،أو َدخؾوا َؾقهَ ،أو َواظدوه َبافدخول َؾقه َظنَ
وإن َـانَ
الَ ،وكحوه; َجيوز َذفكَْ َ ،
ؿريبَ ،وـاكت َادصؾحة َذم َترـفم َؿؾق ًَ
ادسؾؿون َهلم َبقءَ َٓ ،بؼتال َوٓ َكؽال َوإؽالظَ
ََ
أن َٓ َيتعرَض َ
ادراد َبه َ َْ
موآهتم َمع َ َُب َْعدَ
َُ
حصؾت َف َُه َ
َْ
ن َأظظم َأظوانمَ ،وؿد َ
وكحو َذفكَ :ؾفو َ َِم َْ
افدَيارَوتباظدَإؿطارَ،ـامَؿقلَ:
أبعدتَ َمر َماك َ
ََ
بافعراقَفؼدَ
َِ
نَ
ش ََؾ ٍَمَ ...م َْ
أصابَورامقهَ َبِذيَ َ َ
ََ
فمَ
ش ٌَ
ََ

إن َـاكوا َمرتدَينَ :ؾفذا َظـدَ
ادسؾؿغ َهلم َ َْ
ََ
كؼائص َ
َِ
شر َبسك َ
ن َ َُي َُ
وأما َ َم َْ

جيبَظذَادرتدَضامنَماَأتؾػهَفؾؿسؾؿغَذمَحالَ
خمطئَآثمَٕ،كهَ ُ َ
افػؼفاءَ ٌَ
نَتؽرَرتَمـهَافرَدَةَمرار ًاَ،ؾنكهََٓيؼصدَبذفكَذمَهذاَ
افرَدَةَ،خصوص ًَاَ َم َْ
ن َأظظم َادعاوكة َظذَ
افزمان َإٓ َاإلؽارة َوافـفب َٓ َؽرَ ،ؾسك َذفك َفه َ َِم َْ
صار َهذا َأمرًَا َشائغ ًَا َظـد َبعض َافـاسَ،
اإلثم َوافعدوانَ :وهلذا َفـامَ َ ََ
ن َـلََ ََوجهَ،وفو َـانَ
أبواب َافرَدَةَ ،وأتوها َ َُم َْف َطِعغ َ َِم َْ
َُ
فؾبِ َْد ََوا َِن َ
اكػتحت َ َ
َْ

َفبعدَادساؾةَ،و(ذوَش ََؾ ََم)َمـطؼةَباحلجازَذمَاجلزيرةَافعربقةَ.
ََ
رضب
(َ َ)1م َث ٌلَ ُي
ُ
(َ)2ا ْفـبِدْ َوانَ:همَافبدوَ.
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ض َْر َُد َذفكَ
جيب َ ََ
هذا َمصؾحة َذم َبعض َإوؿات َرآها َبعض َإمراءَ ،ؾال َ ُ َ
ؾاظؾمَذفكَ.
َْ
أحدَذمَـلََزمان َ،
فؽلََ ٍَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
افؽالمَ:إِذاَتتا َبعَ،وا ُدط ِردَ
بعضهَبعض ًاَ،واض َر ََدَ
(َ)1افطر ُدَهـاَبؿعـىَ:افتـتابعَوآشتؿرارَ،ؾؼو ُفكَ:اض َر ََدَافق ُءَ:أيَتَبِ ََ
ـعَ ُ
ُ
َشحب َذفكَاحلؽمَ
َافشقخََٓ:جيب
هو َادتتابع َ[فسانَافعرب]َ،وظبارةَ(َٓجيبَضردَذفكَفؽلَأحد)َؿصدَ َمـفا
ُ
ُ
افسابقَفؽلََحافةَذمَـلَزمانَبنضالقَ.
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ؾصلَ
يؽونَـػر ًا؟َ
َُ
يؽونَهذاَموآةَكػاق؟َأمَ
َُ
وأماَؿولَافسائلَ:هلَ
إنَـاكتَادوآ َُةَمعَ َُمسا َــتفمَذمَديارهمَ،واخلروجَمعفمَ
ؾاجلوابَْ َ:
ؽم َظذ َصاحبفا َبافؽػرَ ،ـام َؿال َتعاػَ:
حي َُ
ذم َؿتاهلمَ ،وكحو َذفكَ :ؾنكه َ ُ َ
لَ
ُم َ َؾنِك َُه َ ِمـ ُْف َْم} َ[ادائدةَ ،]51َ :وؿال َتعاػَ {َ :و َؿ َْد َ َكز َ َ
ن َ َي َت َوهل ُ َْم َ ِمـْؽ َْ
{ َو َم َْ

ات َاهللِ َ ُي ْؽ َػ َُر َ ِ َهبا َ َو ُي ْس َت ْف َز َُأ َ ِ َهبا َ َؾالَ
اب َ َأ َْن َإِ َذا َ َش ِؿ ْع ُت َْم َآ َي ِ َ
ذم َا ْف ِؽ َت ِ َ
ُم َ ِ َ
َظ َؾ ْقؽ َْ
ُم َإِذًَا َ ِم ْث ُؾ ُف َْم} َ[افـساءَ:
يث َ َؽ ْ ِر َِه َإِكؽ َْ
ذم َ َح ِد ٍ َ
ُوضوا َ ِ َ
َت ْؼ ُع ُدوا َ َم َع ُف َْم َ َحتى َ َخي ُ
َجا َم َع َا َْفـ ُؿ ْ ِ
َنَ
َ،]140وؿال َ َ
ؼ َك َ َو َشؽ َ
افـبيَ َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)َ «َ:م ْن َ
غ َ َأ ْط ُف َِرَ
ن َـُلَ َ ُم ْس ِؾ ٍَم َ ُم ِؼق ٍَم َ َب ْ ََ
َم َع ُه َ َؾ ُف َو َِم َْثـ ُؾه»َ ،وؿال«َ :إِينَ َ َب ِري ٌَء َ ِم َْ
ا ُْد ْ ِ
غ»َ،روامهاَأبوَداودَ.
ؼ ِـ ََ

وإن َـاكت َادوآة َهلم َوهوَذم َديار َاإلشالم َإذا َ ََؿ َِدموا َظؾقفمَ ،وكحوَ
َْ

ضَفؾوظقدََ.
آثمَمتعرَ ٌ َ
ظاصَ ٌَ
ٍَ
ذفكَ:ؾفذاَ

جر َ
باهل َ َْ
ن َافتعزير َ َ
جيب َظؾقه َ َِم َ
موآهتم َٕجل َدكقاهمَ ُ َ :
َُ
وإن َـاكت َ
َْ

جرَأمثا ََفه ََ.
وإدبَوكحوهَماَ ََيـ َْز َُ
دار َافؼاشم َبافدمامَ،
( َ )1من َافرضوري َافتـبقه َظذ َوجود َضبعة َورؿقة َمن َـتاب َأوثق َظرى َاإليامن َضبعتفا َوكؼهتا َ َُ
وافطبعةَمتداوفةَذمَمواؿعَاإلكسكقتَمصوَرةَبصقغةَ(َ،)pdfوؿدَوردَؾقفاَخطلَؾاحشَ،ؾػيَافصػحةَ(َ)49مـفاَجاءَ
ََ
ن َافتعزير َباهل َ ْجر َوإدب َوكحوه َما َ َيـزْ ُجر َأمثا َفه"َ،وحاصاَ
جيب َظؾقه َ ِم ََ
موآهتم َٕجل َديـفمَ ُ َ :
وإن َـاكت َ
ماَكصهَْ "َ :
ُ
ْ
ـسب َإفقهَمثلَهذاَافؽالمَ :وهوَافذيَ ُؿ َتل َصفقد ًا َ–ـامَكحسبهَ -من َأجلَ
شؾقلَافتوحقدَاخلافصَ
افشقخَشؾقامنَأن َ ُي َ
وٓئهَفؾؿوحدينَومعاداتهَفؾؿرتدينَ.
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ح ؼَ
ن َأحبَ َؿوم ًَا َ َُ
وإن َـاكت َادوآة َٕجل َديـفمَ :ؾفو َمث َُؾفمَ ،و َم َْ
َْ
معفمَ.

إَٓبِ ََدا ٍعَ
ن َهذا َ َ
قتػؽر َافسائل َذم َؿوفهَ:محق ًَة َدكقويةَ ،هلَ َُيؿؽ َُ
ن َ َفِ َِ
وفؽ َْ
َشءَ
انَأؿرََ ٍَ
ضفمَذمَاهللَويعادُّيمََ َ:ف َؽ ََ
بغ ُ َ
نَادحبةَذمَؿؾبهَ،وإََٓؾؾوَـانَ َُي َِ
َِم َ
نَافؼقمَ:
نَـامَؿالَاب َُ
سخ َُطفمَ،وفؽ َْ
قـهَماَ َُي َِ
َفِ َع َِ
إمؽانَ
َِ
ذاكَذمَ
حبَـ ًَاَفهَ،ماَ ََ
احلبقبَوتدَظيَُ ...
َِ
أحتبََأظدا ََءَ
َ

ظ َبتؽػرهمَ
أن َيتؾػَ ََ
كػسه َ َْ
ن َ َِ
يؼدر َ َِم َْ
ـان َما َ َُ
ؾنن َ ََ
وأما َؿول َافسائلَْ َ :
وشبَفمَ،ماَحؽؿه؟َ
ال َبهَ،
يؽون َصاـَـ ًَا َذم َ َُـػرهم َأو َجاه ًَ
ََ
أن َ
ن َ َْ
ؾاجلوابَ َٓ:خيؾو َذفك َظ َْ
ن َٓ َ ََيـ َْؼ َِد َُر َظذ َمواجفتفمَ
وأصباهفمَ ،وفؽ َْ
َُ
أو َ َُيؼرَ َبلنَم َ َـ َػ ََر ٌَة َ َُه َْم َ
ؽرهمَـاؾرََٓ،أؿولَإنمَـػارََ.
أؿولَُ َ:
وتؽػرهمَ،أوَيؼولَ ُ َ:
نَ
ـت َفه َإدفَة َ َِم َْ
ال َبؽػرهمَ :بقَ َ َ
ؾنن َـان َصاـَـ ًَا َذم َـػرهم َأو َجاه ًَ
َْ
ؾننَصكََبعدَ
ـتابَاهللَوشـةَرشوفهَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َظذَـػرهمَْ َ،
ػر َافؽاؾرَ
ن َصكَ َذم َ َُـ َِ
ـاؾر َبنمجاع َافعؾامء َظذ(َ :أنَ َ َم َْ
ذفك َأو َتردَ ََدَ :ؾنكه َ ٌَ
ؾفوَـاؾر)َ.
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يؼد َُر َظذ َمواجفتفم َبتؽػرهمَ ،ؾفوَ
ـان َ َُي َِؼرَ َبؽػرهمَ ،وٓ َ َِ
وإن َ ََ
َْ
ُون} َ[افؼؾمَ:
ن َ َؾ ُق ْد ِهـ ََ
ن َهلمَ ،ويدخل َذم َؿوفه َتعاػَ {َ:ودوا َ َف َْو َ ُت ْد ِه َُ
مداه ٌَ
َِ
نَأهلَافذكوبََ.
َ،]9وفهَحؽمَأمثافهَ َِم َْ
ح َْؽ ٌَمَ
ؽرهم َـػارَ ،وٓ َأؿول َهم َـػارَ :ؾفذا َ َُ
أؿولَُ َ :
ـان َيؼولَ ُ َ:
وإن َ ََ
َْ
ؾنن َمل َيؽوكوا َـػارًَاَ
مـه َبنشالمفمَ ،إذ َٓ َواشطة َبغ َافؽػر َواإلشالمَْ َ ،
مسؾؿغَ
ََ
ػرَإشالم ًَاَأوَشؿَىَافؽػَارَ
شؿَىَاف َُؽ ََ
نَ َ َ
وحقـئذَ ََؾ ََؿ َْ
ٍَ
ؾفمَمسؾؿون;َ
ؾفوَـاؾرَ،ؾقؽونَهذاَـاؾرًَاَ.
َ

جيبَظؾقك؟َ
إكسانَماذاَ ُ َ
ٍَ
نَ
ظرؾتَهذاَ َِم َْ
ََ
وأماَؿوفهَ:إذاَ
أن َتـصحهَ ،وتدظوه َإػ َاهلل َشبحاكه َوتعاػَ،
جيب َظؾقك َ َْ
ؾاجلوابَ ُ َ :
وظاكدَؾؾهَ
ََ
وإن َأصََ
تابَؾفذا َهوَادطؾوبَْ َ،
ؾننَ َ َ
ؿبقحَماَارتؽبهَْ َ:
و َُت َعرَ ََؾهَ َ َ
ؾعاصَآثمَ،
ٍَ
وإنَـانَمعصق ًَةَأوَإث ًَامَ
ـانَ َُـػرًَاَؾؽاؾرَْ َ،
إنَ ََ
حؽمَماَارتؽ ََب َُهَْ َ:
َُ
وهجره َوإبعا َُده َحتى َيتوبَ ،وؿد َهجر َافـبيََ
َُ
اإلكؽار َظؾقه َوتلدي َُبهَ ،
َُ
جيب َ
َُ
ؽزوة َواحدةَ ،ونى َظن َـالمفمَ
ٍَ
ظن َ
ن َّتؾَف َ َْ
(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم) َ َم َْ
نَيوايلَافؽػَارَو َُيظفرَهلمَادودة؟!َ
وافسالمَظؾقفمَ:ؾؽقفَب ََؿ َْ
َ

ض َبؼوفهَ
ار ٌ َ
وأثار َ َُم َع ََ
َِ
وإحاديث َ
َِ
أيات َ
َِ
نَ
ؾنن َؿقلَ :ما َذـر َُتم َ َِم َ
َْ
نَ
ُم َ ِم َْ
ين َ َو ََمل َْ ُخي ِْر ُجوـ َْ
ذم َافد َِ
ُم َ ِ َ
ن َافذين َ ََمل َْ ُي َؼاتِ ُؾوـ َْ
ُم َاهللُ َ َظ َِ
ٓ َ َيـ َْفاـ َُ
تعاػَ َ {َ:
ُمَ َأ َْنَ َتزوه َمَو ُت ْؼ ِس ُطواَإِ َفق ِف َمَإِنََاهللََ ُ ِ
ُمَاهللَُ
غَ*َإِك َ َامَ َيـ َْفاـ َُ
حيبََا ُْد ْؼ ِسطِ ََ
ِد َي ِارـ َْ
َ ُ ْ َ
ْ ْ
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ذَ
اه ُروا َ َظ َ َ
ن َ ِد َي ِارـ َْ
ُم َ ِم َْ
ين َ َو َأ ْخ َر ُجوـ َْ
ذم َافد َِ
ُم َ ِ َ
ن َافذين َ َؿا َت ُؾوـ َْ
َظ َِ
ُم َ َو َط َ
إِ ْخر ِ
ك َ ُه َُم َافظ ُ
ون} َ[ادؿتحـة-8َ:
ادِ ََ
ن َ َي َت َوهل ُ َْم َ َؾ ُلو َف ِئ َ َ
ُم َ َأ َْن َ َت َوف ْو ُه َْم َ َو َم َْ
اجؽ َْ
َ
َ.]9

بلس َبهَ ،إذا َمل َيؽن َمعَ
ار َٓ َ َ َ
ض َع َػ َِة َافؽػَ َِ
أيات َظذ َأنَ َ َبِرَ َ َ َ
َُ
تَ
ؾدفَ ِ َ

وٓيتفمَ،بلَظداوهتمََ.
خشَُمَ ،وؿالَ
بن َافدَ ْ َ
وـذفك َافصحابةَ ،افذين َتؽؾَؿوا َذم َمافك َ َِ
ٓ َ َت َرا َُهَ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)َ «َ:أ َ َ
َُ
بعضفم"َ:إكه َمـاؾق"َ ،ؾؼال َ
َُ
وفؽـا َكرى َكصقحتهَ
ك َ َو ْج ََه َاهلل» َؿافواَ:بذ َ َ
يد َبِ َذفِ َ َ
ٓ َإِ َف ََه َإَِٓ َاهلل َ ُي ِر َُ
ال َ َ َ
َؿ َْد َ َؿ َ َ
ٓ َإِ َف ََه َإَِٓ َاهللُ َ َي ْب َت ِغيَ
ال َ َ َ
ن َ َؿ َ َ
ار َ َم َْ
ذ َافـ َِ
فؾؿـاؾؼغ َؾؼالَ «َ:ؾنِنَ َاهللَ َ َؿ َْد َ َحر َم َ َظ َ َ
كَ َو ْج ََهَاهلل»َأوَـامَؿالَ،ؾفوَذمَافبخاريَومعـاهَذمَمسؾمََ.
بِ َذفِ َ َ
ن َافصحابةَ ،هلم َآبا َُء َمـاؾؼونَ ،ـعبد َاهلل َبن َظبد َاهللَ
كاس َ َِم َ
وـذفك َ َُأ ٌ َ
وشة َذمَ
وإطفار َاف َع َُب َ َ
َُ
وافغضب َظؾقفم َ
َُ
ظداوهتم َ
َُ
بن َ َُأيبَ ،ومل َ َُيـؼل َظـفم َ
وجوهفمَوكحوَذفكََ.
ؾاجلوابَ :أما َؿوفه َتعاػَ ٓ(َ :يـفاـم َاهلل َظن َافذين َمل َيؼاتؾوـم َذمَ
نَ
نَملَيؼاتؾفمَ َِم َ
ادممـغَظنَ َبِرََ َم َْ
ََ
افدين)َأيةَؾننََمعـاهاَ:أنََاهللََٓيـفىَ
ـافـساء َوافصبقان) َذم َأمر َافدكقاَ ،ـنظطائفم َإذاَ
افضعػاء َوادساـغ َ( َ
شلفوكَوكحوَذفكَ.

أوثق عُرى اإليمان

صَاهللَُتعاػَذمَذفكَ،بلَ
موآهتمَوحمب َُتفمَوإـرا َُمفمَ:ؾؾمَ َُيرخَ َِ
َُ
وأماَ
أهل َ َِذمَةَ ،حتىَ
ن َافقفود َوافـصارى َوفو َـاكوا َ َ َ
صدَد َذم َموآة َافؽػَار َ َِم َ
افـبيَ َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم) َظن َ ََبداءهتم َبافسالم َوافتوشعة َهلم َذمَ
نى َ َ
ِ
ذمَ
وه َْم َ ِ َ
افطريقَ ،وؿالَ َ ٓ«َ:ت ْب ََدؤوا َا ْف َق ُفو ََد َ َوافـ َص َارى َبِافسالمَ َ ،وإِ َذا َ َفؼق ُت ُؿ ُ
حالَافـ َُؿعاهدََ.
إػَ َأ ْض َق ِؼه» َ،وهؽذاَ ُ َ
وه َْمَ َ َ
َض ِر ٍ َ
يقَ َؾ ْ
اض َطر ُ
نَذفك؟!ََ
ؾلماَافؽاؾرَاحلريبَ،وادرتدَ،ؾلينَافرخصةَذمََشءَ َِم َْ
نَـثرَ.
وكحوهمَاب َُ
َِ
ساءَ
افـ َِ
وؿدَ ََكصََظذَأنََهذهَأيةَذمَ َ
ن َادػرسينَ :هذه َأيض ًَا َرمح ٌَة َمـه َهلم َ–أي َفؾؿممـغَ-
ؽره َ َِم َ
وؿال َ َُ
ن َمل َجياهرَ
صؾة َ َم َْ
ص َهلم َذم َ ِ َ
وجدَهم َذم َافعداوةَ ،حقث َرخَ َ َ
َفِتشََدَ َِدهم َ َِ
نَديارهمََ.
بؼتالَادسؾؿغَوإخراجفمَ َِم َْ
رشول َاهلل َ(صذ َاهلل َظؾقهَ
ََ
خزاظةَ ،وـاكوا َصاحلوا َ
وؿقلَ :أرا ََد َهبم َ ُ َ
أنََٓيؼاتؾوهَوَٓ َُيعقـواَظؾقهََ.
وشؾم)َظذَ َْ
وظنَجماهدَ:همَافذينَآمـواَبؿؽةَوملَُّياجرواََ.
افـساءَوافصبقانََ.
وؿقلَ:همَ َ

(َ)1رواهَافبخاريَومسؾمَ.
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خـ َْتفاَآي َُةَافؼـتالَ.اكتفـى َ،يعــيَؿـوفهَ {َ:ؾا َْؿـ ُت ُؾواَ
س ََ
وظـنَ ََؿـتادةََ َ:ك َ َ
ا َْفـ ُؿ ْ ِ
وه َْم}َ[افتوبةََ.]5َ:
غَ َح ْق ُ َ
ؼ ِـ ََ
ثَ َو َج ْد َُتـ ُؿ ُ
وهذه َأية َ-ظذ َما َترىَ -ؿقلَ:إنا َمـسوخة َـام َؿال َؿتادةَ ،وؿقلَ:
ن َأشؾم َومل َُّياجرَ:
افـساء َوافصبقان َخاصةَ ،وؿقلَ :هي َذم َ َم َْ
إنا َذم َ َ
نَمتاعَافدكقاََ.
ؾقجوزَ َبِرَهمَبنظطائفمَ َِم َْ
َُ
ؾلين َذم َأية َما َيدلَ َظذ َجواز َموآة َافؽػَار َوادرتدَين َوحمبتفمَ
وافؼقامَمعفمَذمَـلَوجه؟!َ
ََ

واجلواب َظن َحديث َمافك َبن َافد ْخشَُمَ :أنَ َمافك َبن َافد ْخشَُم َمَنَ
ص َِف ََد َبدر ًاَ ،وؿد َجاء َذم َافصحقح َأنَ َاهلل َتعاػ َؿال َٕهل َبدر«َ:ا ْظ َؿ ُؾوا َ َماَ
ََ
تَ َفؽُم» َ.
تمَ َؾ َؼ َْدَ َؽ َػ ْر ُ َ
ِص ْئ َْ
ن َؿصة َحاضب َبن َأيب َبؾتعةَ ،فـامَ َـتب َإػ َادؼـغَ
وفقس َبلظظم َ َِم َْ
نَحاضبَ.
جسََ َِم َْ
خيزهمَبؿسرَرشولَاهللَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َ،ؾفذاَ ََ
َُ
وؿد َتـازع َافعؾامء َذم َؿتل َاجلاشوس َادسؾمَ ،ومل َيؽن َذفك َدفقال َظذَ
جوازَمؽاتبةَادؼـغَبلَسارَادسؾؿغََ.

(َ)1تػسرَافؽشافَ.
(َ)2رواهَافبخاريَومسؾمَ.
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أمرَ
ـاؾؼغ َوكصقح ََتفم َ ٌَ
ََ
ـذفك َحديث َمافك َٓ َيدل َظذ َأنَ َجمافس َة َاد
ذكب َ َُـػَر َبشفوده َبدر ًاَ :ـام َ َُـػَرَ
ن َ َُيؼال َ-واهلل َأظؾم(َ :-هذا َ ٌ َ
جائزَ ،فؽ َْ
ذكبَحاضبَبذفك)ََ.
َُ
َ

واجلواب َظن َأمر َظبد َاهلل َبن َظبد َاهلل َبن َ َُأيبَ :أنَ َظبد َاهلل َبن َظبد َاهللَ
فه َإيام َافبقضَ ،وافعداوة َافظاهرة َٕبقه َظبد َاهلل َبن َ َُأيبَ ،ما َٓ َخيػى َظذَ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)َ
ََ
ن َأهل َافعؾمَ ،حتى َأكه َاشتلذن َ
أحد َ َِم َْ
ٍَ
أحدَ
رشولَاهللَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َ:ؾؽقفَحيتجََ ٌَ
َُ
يلذنَفهَ
ذمَؿتؾهَ،ؾؾمَ َْ
دفقلَؾقهَفؼوفه؟!َبلَهوَظذَكؼقضَمؼصودهَأوػَ،واهللَأظؾمََ.
بامََٓ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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خامتةَ
ذمَؾضلَاحلبََذمَاهللَتعاػَ
غ}َ
ض َ َظ ُدوَ َإَِٓ َا َْفـ ُؿت ِؼ ََ
ؿال َاهلل َتعاػْ {َ :إَ ِخال َُء َ َي ْو َم ِئ ٍَذ َ َب ْع ُض ُف َْم َفِ َب ْع ٍَ
ولَ َياَ َف ْق َتـِيَ
ذَ َي َد ْي َِهَ َي ُؼ ُ َ
امل َُ َظ َ َ
[افزخرفَ،]67َ:وؿالَتعاػَ {َ:و َي ْو َمَ َي َعضََافظ َِ
قال َ* َيا َوي ََؾـ َتى َ َفق َتـِي َ ََمل َ َأ ِ
ت َم ََع َافرش ِ
ول َ َشبِ
ً
قال َ* َ َف َؼ َْدَ
ّت َْذ َ ُؾ َال ًكا َ َخ ِؾ ً َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
اّت َْذ ُ َ َ
ْ
ان َفِ ْ ِ
وٓ}َ
ان َ َخ ُذ ً َ
ْل ْك َس َِ
َان َافش ْق َط َُ
ين َ َوـ ََ
ن َافذـ َِْر َ َب ْع ََد َإِ َْذ َ َجا َء ِ َ
َأ َضؾـِي َ َظ َِ
صلنَـلََحمبَ ٍَةَذمَافدكقاَظذَؽرَضاظةَاهللََ.
[افػرؿانَ،]28-27َ:ؾفذاَ َُ
افـبيَ َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َؿالَ:
وظن َأكس َ(ريض َاهلل َظـه) َظن َ َ
قه َ َو َج ََد َ َح َال َو ََة َ ْ ِ
َان َاهللُ َ َو َر ُشو ُف َُه َ َأ َحبَ َإِ َف ْق َِهَ
ن َـ ََ
اإل َيامنَ َ :م َْ
ن َـُنَ َؾِ َِ
ث َ َم َْ
« َث َال ٌ َ
َٓ ُ ِ
ِ ِ
ذم َا ْف ُؽ ْػ َِرَ
ن َ َيؽ َْر َُه َ َأ َْن َ َي ُعو ََد َ ِ َ
حيب َُه َإَِٓ َهللَ َ ،و َم َْ
ن َ َأ َحبَ َ َظ ْبدًَا َ َ َ
امهاَ َ ،و َم َْ
ما َش َو ُ َ
ذمَافـار»َرواهَافبخاريَومسؾمَ.
َب ْع ََدَإِ َْذَ َأ ْك َؼ َذ َُهَاهللَُ َِم َـْ َُهَـ َ ََامَ َيؽ َْر َُهَ َأ َْنَ ُي ْؾ َؼىَ ِ َ
افـبيَ َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم)َ:
وظن َأيب َهريرة َ(ريض َاهلل َظـه) َظن َ َ
يؼول َيو َم َ ِ
ون َبِ َج ِ
ذمَ
اليل؟ َاف َق ْو َم َ ُأطِؾ ُف َْم َ ِ َ
ن َا ُد َت َحاب ََ
افؼ َقا َم َِةَ:أ ْي َ
«إنَ َاهلل َ َت َع َ َ
اػ َ ُ َ َ ْ
طِعََ َي ْو َمََٓطِلََإَٓطِعَ»َرواهَمسؾمَ.
ار َ َأ َخ ًَاَ
ال َ َز ََ
افـبيَ َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)«َ:أنَ َ َر ُج ًَ
وظن َأيب َهريرة َظن َ َ
قهَ
ذ َ َم ْد َر َجتِ َِه َ َم َؾؽ ًاَ َ ،ؾ ََؾـامَ َأ َتى َ َظ َؾ َِ
اػ َ َظ َ َ
َف َُه َذم َ َؿر َية َ ُأ ْخ َرىَ َ ،ؾ ْلر َص ََد َاهلل َ َت َع َ َ
ريد َأخ ًَا َيل َذم َ ِ
نَ
قه َ ِم َْ
ك َ َظ َؾ َِ
ل َ َف َ َ
الَ َ:ه ْ َ
هذ َِه َاف َؼر َي َِةَ َ ،ؿ َ َ
الُ َ:أ َُ
ن َ ُتريد؟ َ َؿ َ َ
الَ:أ ْي َ
َؿ َ َ

أوثق عُرى اإليمان

ولَ
الَ:ؾنينَ َ َر ُش ُ َ
أح َب ْب ُت َُه َذم َاهلل َ َت َع َاػَ َ ،ؿ َ َ
الَ َ ،َٓ:ؽ ْ ََ
كِ ْع َؿ ٍَة َ َت ُربَـ َفا َ َظ َؾ ِقه؟ َ َؿ َ َ
ر َأينَ َ ْ
أح َب ْب َت َُهَؾِقه»َرواهَمسؾمَ.
كَ َبلنََاهللَ َؿ َْدَ َأ َحب َ َ
اهللَإ َف ْق َ َ
كَـ َ ََامَ ْ
جةَ:افطريقَ،و َت ُر َهباَ:أيَتؼو َُمَهباَوتسعىَذمَصالحفاََ.
افـ ََؿ َْد ََر ََ
رشول َاهلل َ(صذَ
ََ
شؿعت َ
َُ
وظن َمعاذ َبن َجبل َ(ريض َاهلل َظـه) َؿالَ:
حابَغ َذمَ،
حم َـبتي َفِ ْؾ ُؿ َت ََ
ت َ ََ
اػَ َ :و َج َب ْ َ
ال َاهلل َ َت َع َ َ
اهلل َظؾقه َوشؾم) َيؼولَ «َ :ؿ َ َ
ن َذمَ ،وافـؿ ََتـب ِ
ذم» َرواه َمافكَ
غ َِ َ
اذفِ ََ
سغ َذمَ َ ،وافـ ُؿ ََتـ َز ِاو ِري َ
َوافـ ُؿ َت َجافِ ََ
َ ُ َ

بنشـادَصحقحَ.
ٍَ

رشول َاهلل َ(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َيؼولَ:
ََ
شؿعت َ
َُ
وظـه َأيض ًَا َؿالَ :
ور َ َي ْغبِ ُط ُف َُمَ
ن َ ُك ٍَ
َيل َ َهل ُ َْم َ َمـَابِ َُر َ ِم َْ
ذم َ َجال ِ َ
ون َ ِ َ
ال َاهللُ َ َظزَ َ َو َجلََ :ا َْفـ ُؿ َت َحاب ََ
« َؿ َ َ
نَصحقحََ.
س ٌَ
ح ََ
ونَ َوافش َف َدا َُء»َرواهَافسمذيَوؿالََ َ:
افـبِق ََ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَ
َُ
ؿال َ
وظن َأيب َهريرة َ(ريض َاهلل َظـه) َؿالَ َ َ:
َظب ِ
ِ ِ
اد َاهلل َ ِظ َبادًَا َ َف ْق ُسوا َبِ َل ْكبِ َقا َءَ َ،ي ْغبِ ُط ُف َْم َ ْإَ ْكبِ َقا َُء َ َوافش َف َدا ُءَ،
وشؾم)«َ:إنَ َم ْن َ
ر َ َأ ْر َحا ٍَمَ
ن َ َؽ ْ َِ
ُور َاهللِ َ ،م َْ
الُ َ:ه َْمَ َؿ ْو ٌَم َ َ َحتابوا َبِـ َِ
حبَ َُفم؟ َ َؿ َ َ
ن َ َُه َْمََ َ ،ف َعؾَ َـَا َ َُك َِ
قلَ َ:م َْ
َِؿ َ َ
اسَ
ونَإِ َذاَ َخافَََافـ ُ َ
ََٓ َخيَا ُؾ ََ
نَ ُكورَ َ،
ذَ َمـَابِ ََرَ ِم َْ
وه ُف َْمَ ُكورَ َ،ظ َ َ
َو َ
ََٓ َأ ْك َسابُ َ،و ُج ُ
ون َإِ َذا َ َح ِز ََن َافـاسُ َ ،ثمَ َ َؿ َر ََأ{َ:أٓ َإِنَ َ َأ ْوفِ َقا ََء َاهللِ َٓ َ َخ ْوفٌَ َ َظ َؾ ْق ِف َْمَ
حي َز ُك ََ
َو َ
َٓ َ َ ْ
حبَانَذمَصحقحهَوهذاَفػظهََ.
نَ َِ
سائيَ،واب َُ
افـ َ َ
ون}»َرواهَ َ
حي َز ُك ََ
َوَٓ ُه َْمَ َ ْ
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رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَ
َُ
ؿال َ
وظن َأيب َ َُأمامة َ(ريض َاهلل َظـه) َؿالَ َ َ:
ن َ َُك َْورََ َ ،و ََي َْغشََىَ
افؼ ََقا َم َِة َظذ َ َم َـَ َابِ ََر َ َِم َْ
س َُف َْم َ ََي َْو َم َ َِ
جي َِؾ ُ َ
وشؾم)«َ :إنَ َهلل َ ِظ َبادًَا َ ُ َْ
بنشـادَ
ٍَ
ال َِئق» َرواه َافطزاين َ
خلَ َ َ
اب َا َ
س َِ
ح ََ
ن َ َِ
افـورَ ،حتى َ ََي َْػ َُر َغ َ َِم َْ
وجوه َُف َُم َ َ
ََ
جقدََ.

اجلـ َِةَ َف ُع ُؿدًَاَ
افـبيََ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َؿال«َ:إِنََ ِ َ
وظـهَأيض ًَاَ،ظنَ َ
ذمَ ْ َ
اب َ ُم َػت َح ٌَةُ َ ،ت ِِض َُء َـ َ ََام َ ُي ِِض َُءَ
ن َ َز َب ْر َج ٍَدَ َ ،هلَا َ َأ ْب َو ٌ َ
وتَ َ ،ظ َؾ ْق َفا َ ُؽ َرفٌَ َ ِم َْ
ن َ َيا ُؿ ٍ َ
ِم َْ
ذمَ
ونَ ِ َ
ال«َ:ا َْفـ ُؿ َت َحاب ََ
نَ َي ْس ُؽـ َُفا؟َ َؿ َ َ
ولَاهللَ َ،م َْ
َبَافدري»ُ َ،ؿ ْؾـَاَ َ:ياَ َر ُش ُ َ
ا ْفؽ َْوـ ُ َ
ذم َاهلل َ َظزَ َ َو َجلََ َ ،وا َْفـ ُؿ َت َ
ذم َاهلل َ َظزََ
ون َ ِ َ
ال ُؿ ََ
ون َ ِ َ
اهلل َ َظزَ َ َو َجلََ َ ،وا َْفـ ُؿ َت َجافِ ُس ََ
َو َجلَ»َرواهَاف َبـزارَ.
رشول َاهلل َ(صذَ َاهلل َظؾقه َوشؾَم)َ
ََ
وظن َأيب َ َُأمامة َ(ريض َاهلل َظـه) َأنَ َ
ؽؿلَ
ض َهللَ َ ،وأ َْظ َطى َهللَ َ ،و َم َـَ ََع َهللَ َ :ؾ َؼ َِد َاش ََتـ َ َ
أحبَ َهللَ َ ،وأ َْب َغ َ َ
ن َ ََ
ؿالَ «َ :م َْ
اإليامن»َرواهَأبوَداودََ.
ََ
رجل َإػ َرشول َاهللَ
وظن َابن َمسعود َ(ريض َاهلل َظـه) َؿالَ :جا ََء َ ٌ َ
رجل َأحبََ
رشول َاهللَ ،ـقف َترى َذم َ ٍَ
ََ
(صذ َاهلل َظؾقه َوشؾم) َؾؼالَ :يا َ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَوشؾم)«َ:ادر ُء َ َم ْعَ
َُ
ؿوم ًَا َومل َيؾحق َهبم؟ َؾؼال َ
َأحب»َرواهَافبخاريَومسؾمََ.
َم ْن َ
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غَ
ج ََؾ ْ َِ
ن َ ََر َُ
وظن َأيب َافدَرداء َ(ريض َاهلل َظـه) َيرؾ َُعه َؿال«َ :ما َ َِم َْ
حبَ ًَاَ
أحبَفام َإػ َاهلل َتعاػ َأصدَمها َ َُ
ـان َ ََ
قب َإٓ َ ََ
فر َاف َغ ِ َ
حابَا َذم َاهلل َتعاػ َ َبِ ََظ َِ
ََتـ ََ
بنشـادَجقدََ.
ٍَ
فصاحبه»َرواهَافطزاينَ
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَظؾقهَ
َُ
ؿال َ
وظن َأيب َهريرة َ(ريض َاهلل َظـه)َؿالَ َ َ:
اإلما َم َا ْفع ِ
ِ
ذم َطِؾ َِه َيو َم َ َ ِ
ادلَ،
وشؾم)َ «َ :ش ْب َع ٌَة َ ُيظِؾ ُف َُم َاهللُ َ ِ َ
َٓ َطلَ َإَِٓ َطؾ َُهَ ُ َ ِ َ :
َْ
ذمَ ِظباد ِ
ذمَا ْفـؿس ِ
ِ
ْ
ٌ
َ
َنَ َ َحتاباَ
اجدَ َ،و َر ُجال َِ
َ
َ
َ
ق
ؾ
ع
م
َ
َ
ه
ب
ؾ
ؿ
َ
َ
ل
ج
ر
و
َ
ه،
ب
ر
َ
َ
ة
ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُ
َ
َو َصابََ َك َش ََلَ ِ َ َ َ َ
اج َت َؿ َعاَ َظ َؾ ْق َِهَ َو َت َػر َؿاَ َظ َؾ ْقهَ»...احلديثَ،رواهَافبخاريَومسؾمََ.
َِ
ذمَاهللْ َ،
رشول َاهلل َ(صذ َاهللَ
ََ
شلل َ
وظن َمعاذ َبن َأكس َ(ريض َاهلل َظـه) َأكه َ َ َ
أؾضل َاإليامن؟ َؿالَ «َ :أ َْن َ ُ ِ
لَ
ض َهلل َ َو ُت ْع ِؿ َ َ
حتبَ َهلل َ َو ُت ْب ِغ َ َ
َِ
ظؾقه َوشؾم) َظن َ
رشولَاهلل؟َؿال«َ:و َأ َْنَ ُ ِ
اسَ َماَ
حتبََفِؾـ َِ
ََ
ذمَ ِذـ َِْرَاهلل»َ،ؿالَ:وماذاَياَ
كَ ِ َ
فِ َسا َك َ َ
َ
ُِ
ك»َرواهَأمحدََ.
كَ َو ََتـؽ َْر ََهَ َهل ُ َْمَ َماَ َتؽ َْر َُهَفِـَ ْػ ِس َ َ
حتبََفِـَ ْػ ِس َ َ
َ

اصح َ َفِـػسه َهذه َإحاديث َافصحقحةَ ،ادتواردة َظذَ
ل َافـ ُ َ
ؾؾقتلمَ َِ
وافبغضَ
ُ َ
وترة َواحدةَ ،ذم َخصوص َهذه َادسلفة َافتي َهي(َ:احلبَ َذم َاهلل َ
ٍَ
يعتؼدَأكهَ
الَظنَـوكهَ َُ
الَصاحل ًَاَ،ؾض ًَ
افـاسَظؿ ًَ
أـثرَ َ
ذمَاهلل)َ،افذيََٓ ََي َُعدَهَ َُ

(َ)1يعـيَإػَافـبيَ(صذَاهللَظؾقهَوشؾم)َ.
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ن َؾرائضَ
يعتؼد َأكه َ َِم َْ
ال َظن َـوكه َ َُ
ن َأؾضل َإظامل َافصاحلةَ ،ؾض ًَ
َِم َْ
إظقانَ،ؾاهللَُادستعانََ.
وصذََاهللَظذَحمؿَدَوآفهَوصحبهَوشؾمَتسؾقامَ
َ

*َ*َ*َ
َ

اكتفىَـال َُمَافشقخَشؾقامنَ(رمحهَاهلل)
َ
َ

