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 المقدمة

 
احلؿد هلل، والصالة والسالم عذ رشول اهلل، وعذ آله وصحبه ومن 

 وااله، أما بعد:

يِن وأرشِخ قواعِد اإلشالم، الوالء والزاءإنَّ )ف ( ِمْن أعظِم ُأصوِل الدِّ

ُق توحقُد العبِد إال  بادواالِة يف اهلل وادعاداِة يف اهلل واحلبِّ يف اهلل وال يتحؼَّ

يف اهلل، فقوايل وحيبُّ ويـرُص أهَل اإلشالم، ويعادي وُيبغُض  والُبغضِ 

ُأ مـفم.  وجياهُد أهَل الرشك ويتزَّ

 نَ ٌم فقه مِ ؽْ ُح يف كتاِب اهلل تعاىل  عؼقدٌة راشخٌة رشوَخ اجلبال، لقَس 

 وحتريمِ  وحقدِ التَّ  وجوِب  بعدَ  ،الوالء والزاء نَ مِ  وال أبيَ  أكثرَ  ةِ األدلَّ 

رُة تزخُر ب ا، وكذهضدِّ  قوالً وعؿاًل، ِمْن ُشـَّتِه  الوالء والزاءالسِّ

 ُشـَِّة صحابتِه )رضواُن اهلل عؾقفم(.و)صؾواُت اهلل وشالمُه عؾقه(، 

 بشتَّى لؽنَّ ضواغقَت الَعرِص َحرُص 
ِ
 والزاء

ِ
وا عذ حماربِة الوالء

ؾؿي بَي بـي البرش )مسؾِؿفم وكافِرهم(، ال جوا لؾتَّعايِش السِّ وشائل، فروَّ

 تػرضاِن الوالَء وادحبَّة والـُّرصَة البِن يِ تَ ؾوابتدعوا الوضـقَة والؼومقَة الَّ 

اِر  الوضِن والؼومقةِ  وإْن كاَن ِمْن أكػِر الؽافرين، وأصاعوا احساَم الؽػَّ

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



  

 

 

 المقدمة

ة  جَّ ، واحرتامَ أهنَّ األصلينيَ املحاربنيَ بحُ ةٍ ينَ بذريعةِ  م أهلُ عهدٍ وذِمَّ املرتدِّ

دينَ و ين... وباملقابل نابذوا املوحِّ ية املعتقد والدِّ ـرِّ لوا هبمحُ حتى  نكَّ

دَ   بنيَ قتيلٍ وأسريٍ ورشيد. -لداهنموهم يف بُ –وا غَ

وسياسةُ الطواغيتِ هذه خلطتِ املفاهيمَ عىل أهلِ زماننا، ونشأ بيننا 

نْ   هوقاعدتُ  ينالدِّ  أصلُ "ينتسبُ لإلسالمِ وال يعرفُ أصلَ دينه! ومَ

 عىل والتحريضُ  له، رشيك ال وحده اهللا بعبادةِ  األمرُ  :األول: أمران

 يف الرشكِ  عن اإلنذارُ  :الثاين، وهتركَ  نْ مَ  وتكفريُ  فيه، واملواالةُ  ذلك،

 ."هفعلَ  نْ مَ  وتكفريُ  فيه، واملعاداةُ  ذلك، يف والتغليظُ  اهللا، عبادةِ 

نْ أهمِّ وهذا الكتابُ املفيدُ الَّذي بنيَ أيدينا يضمُّ رسالتنيِ قيِّمتنيِ مِ 

سائلِ الوالءِ والرباء، ومها: ( ) راكـاإلش أهلِ  واالةِ مُ  مِ كْ ـيف حُ  الئلُ الدَّ رَ

ر اإليامن أوثقُ (و )، وكلتامها للشيخ سليامن بن عبد اهللا بن عبد عُ

اب  ع هبام املسلمني.فنسأل اهللا تعاىل أنْ ينف م اهللا)،(رمحه الوهَّ

 

                                 
اب.حممد بن عبد يب عبد اهللا الواجبات املتحتامت املعرفة عىل كل مسلم ومسلمة، أل )١(  الوهَّ

مة سليامن بن عبد اهللا بن هو  )٢( املولود سنة  جديالنَّ التميمي عيل بن سليامن بن ابالوهَّ  عبد بن حممدالشيخ العالَّ

رعية يف بلدة هـ ١٢٠٠ ياضالتي  الـدِّ ، واملتوىف سنة نجد يف اجلزيرة العربية هضبةيف  تقع اآلن شامل غرب مدينة الرِّ

 .وأسكنه فسيح جنَّاته)(رمحه اهللا  هـ ١٢٣٣

الدَّولۀ اإلسالمیَّۀ
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 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

 :(اهلل رمحه) ابافوه   ظبد بن حمؿد بن اهلل ظبد بن شؾقامن افشقخ ؿال

 

 : -اهلل َك ـمِحَ رَ – م  ؾَ اظ  

 مـفم خوؾاً  :ديـفم ظذ ادواؾؼةَ  فؾؿؼـغَ  أطفرَ  إذا اإلكسانَ  أن  

 فمديـَ  يؽرهُ  ـان وإن   فم،مثؾُ  ـاؾرٌ  ؾنكه رشهم: فدؾع ومداهـة هلم ومداراةً 

 . وادسؾؿغ اإلشالمَ  ب  وُي  فم،ويبغُض 

 واشتدظى ة،عَ ـَ مَ  دار ذم ـان إذا ؾؽقف :ذفك إال مـه يؼع مل إذا هذا

 ظؾقه وأظاهنم افباضل، ديـفم ظذ ادواؾؼة وأطفر ،ضاظتفم ذم ودخل هبم،

 ن  مِ  وصار ادسؾؿغ، وبغ بقـه ادواالة وؿطع ،وواالهم وادال، رصةبافـ 

 وافتوحقد اإلخالص ـودُج  ن  مِ  ـان بعدما فا،وأهؾِ  بابوافؼِ  افؼك ـودُج 

 هلل ظداوة افـاس أصد   ن  مِ  ـاؾر، أكه مسؾمٌ  ك  ُش يَ  ال هذا ؾنن   !!وأهؾه

  . (موشؾ   ظؾقه اهلل صذ  ) ورشوفه

 ادؼـون، ظؾقه يستويل ذياف   وهو: ؽرهؿُ ـاف إال ذفك ن  مِ  ستثـىيُ  وال

 يلخذوكه أو ،وؿتؾـاك بك ؾعؾـا وإال   :ـذا اؾعل   أو ،اـػر  : فه ؾقؼوفون

 افؼؾب ضؿلكقـة مع بافؾسان، ادواؾؼة فه ؾقجوز :يواؾؼفم حتى ؾقعذبوكه

 .باإليامن



  

 

 

 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

 ن  بؿَ  ؾؽقف: يؽػر أكه هازالً  بافؽػر متؽؾ   ن  مَ  أن   ظذ افعؾامءُ  أمجعَ  وؿد

  ؟!افدكقا ذم وضؿعاً  خوؾاً  افؽػرَ  أطفر

 :وتليقده اهلل بعون ذفك، ظذ األدفة بعض أذـرُ  وأكا

 

َقُفوُد َوال }: تعاػ اهلل ؿول: األول افدفقل ََض َظـ َك اف  َوَفن  َتر 

َتُفم    [.021]افبؼرة:  {افـ َصاَرى َحت ى َتت بَِع ِمؾ 

 ظن يرضون ال ادؼـون، وـذفك وافـصارى افقفود أن   تعاػ ؾلخز

 .حق ظذ أهنم ويشفدَ  فممؾتَ  بعيت   حتى (موشؾ   ظؾقه اهلل صذ  ) بي  افـ  

ِذي  ُؿل  إِن  ُهَدى اهلل}: ؿال ثم َد اف  َواَءُهم  َبع  َت َأه  َبع  َُدى َوَفِئِن ات  ُهَو اهل 

ِم َما َفَك ِمَن  ِعؾ   وذم، [021]افبؼرة: { ِمن  َويِلٍّ َوال َكِصرٍ  اهللَجاَءَك ِمَن اف 

 .[054]افبؼرة:  {إِك َك إِذًا َدَِن افظ ادِِغَ }: األخرى اآلية

 طاهراً  ديـفم ظذ فمـيواؾؼ فو (موشؾ   ظؾقه اهلل صذ  ) بي  افـ   ـان ؾنذا

 نَ مِ  ـان -ومداهـةً  همرش   ن  مِ  خوؾاً  فؽن  ، افؼؾب ظؼقدة ؽر ن  مِ -

 وهدًى  حقٍّ  ظذ أهنم بابوافؼِ  افؼبور ادب  ـعُ فِ  أطفر ن  بؿَ  ؾؽقف افظادغ،

 .بذفك إال يرضون ال ؾنهنم! مستؼقم؟

 



  

 

 

 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

م  }: تعاػ اهلل ؿول: افثاين افدفقل ـُ و َوال َيَزاُفوَن ُيَؼاتُِؾوَكُؽم  َحت ى َيُرد 

َتِدد  ِمـ ُؽم  َظن  ِديـِِه َؾَقُؿت  َوُهَو  َتَطاُظوا َوَمن  َير  اؾٌِر َظن  ِديـُِؽم  إِِن اش  ـَ

ِخَرةِ  َقا َواآل  ك  اَمهُلُم  ذِم افد  َحاُب  َؾُلوَفِئَك َحبَِطت  َأظ  افـ اِر ُهم  ؾِقَفا َوُأوَفِئَك َأص 

 .[027]افبؼرة: { َخافُِدونَ 

 ظن وهميرد   حتى ادسؾؿغ يؼاتؾون يزافون ال ارافؽػ   أن   تعاػ ؾلخز

 وادال ػسـافـ   ظذ خوؾاً  مواؾؼتفم ذم صيرخ   ومل ،اشتطاظوا إن   ديـفم

 ؾنن   ،مرتد أكه همرش   قدؾعَ فِ  ؿاتؾوه أن   بعد واؾؼفم ن  ظؿ   أخز بل واحلرمة،

 ،ؾقفا اخلافدين افـار أهل ن  مِ  ؾنكه :ادؼـون ؿاتؾه أن   بعد ردته ظذ ماَت 

 ! ؿتال؟ ؽر ن  مِ  واؾؼفم ن  بؿَ  ؾؽقف

 يلتون نذياف   أن   ظرؾَت  :فه ظذرَ  ال ؿاتؾوه أن   بعد واؾؼفم ن  مَ  ـان ؾنذا

 بعدم أوػ أهنم :ؿتال وال خوٍف  ؽر ن  مِ  هلم ادواؾؼة ذم سارظونويُ  إفقفم

 .مرتدون ارـػ   وأهنم افعذر،

 

َؽاؾِِريَن }: وتعاػ تبارك ؿوفه: افثافث افدفقل ِمـُوَن اف  ال َيت ِخِذ اد ُم 

َعل  َذفَِك َؾَؾق َس ِمَن  ِمـَِغ َوَمن  َيػ  فَِقاَء ِمن  ُدوِن اد ُم   إاِل  َأن   اهللَأو 
ٍ
ء ذِم ََش 

 .[28آل ظؿران: ]{ َتت ُؼوا ِمـ ُفم  ُتَؼاةً 



  

 

 

 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

 وأصحاباً  وأصدؿاءَ  أوفقاءَ  افؽاؾرينَ  اختاذ ظن ادممـغَ  شبحاكه ىفَ ــَ ؾَ 

 ذفك ؾعل ن  مَ  أن   وأخزَ  مـفم، خائػغ ـاكوا وإن   ادممـغ دون ن  مِ 

 بافـجاة ادوظودينَ  اهلل أوفقاء ن  مِ  يؽون ال: أي ،(َشء ذم اهلل من ؾؾقس)

 مؼفوراً  اإلكسانُ  يؽونَ  أن   وهو ،(تؼاة مـفم تتؼوا أن   إال) ،اآلخرة ذم

 مطؿئنٌ  وافؼؾُب  ادعارشة، هلم ظفرؾقُ ، ظداوهتم ظذ يؼدر ال معفم،

 افعداوة إػ رجعَ  زاَل  ؾنذا ،اداكع زوال واكتظارِ  وافعداوة بافبغضاء

 . وافبغضاء

 إال ظذر، ؽر ن  مِ  ادممـغ دون ن  مِ  أوفقاءَ  اختذهم ن  بؿَ  ؾؽقف

 اخلوف وظدم ادؼـغ نَ مِ  واخلوف اآلخرة، ظذ افدكقا احلقاة اشتحباب

اَم َذفُِؽُم }: تعاػ ؿال بل ظذرًا: مـفم اخلوف اهلل جعَل  ؾام ؟!اهلل نَ مِ  إِك 

ِمـِغَ  ـ ُتم  ُمم  ـُ فَِقاَءُه َؾال خَتَاُؾوُهم  َوَخاُؾوِن إِن   ُف َأو  ق َطاُن ُُيَو  آل ]{ افش 

 .[074: ظؿران

 

ِذيَن }: تعاػ ؿوفه: افرابع افدفقل ِذيَن آَمـُوا إِن  ُتطِقُعوا اف  َا اف  َيا َأُّي 

َػُروا  ينَ ـَ َؼابُِؽم  َؾَتـ َؼِؾُبوا َخاِِسِ م  َظَذ َأظ  ـُ و  .[059: آل ظؿران]{ َيُرد 
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 ظذ وهميرد   أن   بد   ؾال :ارافؽػ   أضاظوا إن   ادممـغَ  أن  : تعاػ ؾلخز

 إن   أهنم وأخز ،افؽػر بدون مـفم يؼـعون ال ؾنهنم ،اإلشالم ظن أظؼاهبم

 ذم صخ  رَ يُ  ومل ،واآلخرة افدكقا ذم اخلاِسينَ  نَ مِ  صاروا :ذفك ؾعؾوا

 .مـفم خوؾاً  وضاظتفم مواؾؼتفم

 ظذ أهنم بشفادة إال واؾؼفم ن  م   يؼتـعون ال ؾنهنم افواؿع: هو وهذا

 .مـفم افقد وؿطع فؾؿسؾؿغ، وافبغضاء افعداوة وإطفار حق،

ينَ  هللُاَبِل }: ؿال ثم ُ افـ اِِصِ م  َوُهَو َخر  ـُ ال  ،[041: آل ظؿران]{ َمو 

 .ارافؽػ   ضاظة ظن وـػايةٌ  ةٌ ـقَ ــ  ـؽُ  وضاظته واليته ؾػي 

 به وداكوا ؾقه واموكش افتوحقد ظرؾوا نذياف   افعبادِ  ظذ حرسةً  ؾقا

 والية إػ ،اِصينافـ   وخر افعادغ رب   والية ظن خرجوا ـقف :زماكاً 

 ؟!َشء ـل   مؾؽوت بقده ن  مَ  والية ظن بدالً  هبا ورضوا فاوأهؾِ  بابافؼِ 

 .[41: افؽفف]{ بِئ َس فِؾظ ادَِِغ َبَدالً }

 

َواَن اهللَأؾَ }: تعاػ ؿوفه: اخلامس افدفقل َبَع ِرض  َؿن  َباَء بَِسَخٍط ـَ  َؿِن ات 

 .[062: آل ظؿران]{ َوَمل َواُه َجَفـ ُم َوبِئ َس اد َِصرُ  ِمَن اهلل
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، هطُ سخِ يُ  ما بعت  ا ن  مَ و اهلل، رضوانَ  بعات   ن  مَ  يستوي ال أكه تعاػ ؾلخزَ 

َ وكَ  هوحدَ  افرمحنِ  ظبادةَ  أن   ريَب  وال ،افؼقامة يوم جفـم وملواه  هارص 

 واألموات افؼباب ظبادة وأن   ،اهلل رضوان ن  مِ  :أهؾفا ن  مِ  اإلكسان وـونَ 

 رَصَ كَ  ن  مَ  اهلل ظـد يستوي ؾال، اهلل طُ سخِ يُ  ما :أهؾفا ن  مِ  وافؽونَ  هاوكرَص 

 ودظوةَ  افؼك كرَص  ن  مَ و ادممـغ، مع وـان باإلخالص هودظوتَ  هتوحقدَ 

 .ادؼـغ مع وـان األموات

 ُظذراً  اخلوَف  اهللُ جعَل  ؾام وأيضاً  ـذبتم،: هلم ؿقل! ِخػـا: ؿافوا ؾنن  

 .ُيرِضقه ما واجتـاِب  ُيسِخُطه ما باعِ ات   ذم

 وإال   دكقاهم، زوال ِمن   خوؾاً  احلق   يسـونَ  إكام افباضل أهل ِمن   وـثرٌ 

 .مسؾؿغ بذفك يؽوكوا ومل ويعتؼدوكه، احلق   ؾونعرِ ؾفم يَ 

 

اُهُم اف  }: تعاػ ؿوفه: افسادس افدفقل ِذيَن َتَوؾ  َؿالِئَؽُة َطادِِي ـإِن  اف 

ِض َؿاُفوا َأمَل  َتُؽن   َر  َعِػَغ ذِم األ  َتض  ـ ا ُمس  ـُ ـ ُتم  َؿاُفوا  ـُ ُػِسِفم  َؿاُفوا ؾِقَم  َأك 

ُض  { َواِشَعًة َؾُتَفاِجُروا ؾِقَفا َؾُلوَفِئَك َمل َواُهم  َجَفـ ُم َوَشاَءت  َمِصرا اهللَأر 

 .[97افـ ساء: ]

 ادؼـغ؟ ؾريق ذم أم ادسؾؿغ ؾريق أذم ؟ــتم ؾريق أي   ذم: أي
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 ؾؾم، باالشتضعاف ادسؾؿغ ؾريق ذم فقسوا ـوهنم ظن رواؾاظتذَ 

ُض }: هلم وؿافوا ادالئؽة، تعذرهم َواِشَعًة َؾُتَفاِجُروا  اهللَؿاُفوا َأمَل  َتُؽن  َأر 

 .[97افـ ساء: ]{ ؾِقَفا َؾُلوَفِئَك َمل َواُهم  َجَفـ ُم َوَشاَءت  َمِصراً 

 ادسؾؿغ، ظن خرجوا نذياف   افبؾدان أهَل  أن   ظاؿٌل  ك  ُش يَ  وال

 اهلجرةَ  ترك نم   أظظمُ  :ومجاظتفم فمؾريؼِ  وذم ادؼـغ مع وصاروا

 مؽة، أهل ن  مِ  كاسأُ  ذم كزفت   اآلية أن   مع هذا ،ومافه وأهؾه بوضـه ةً ح  َش مَ 

 أـرهوهم بدر، إػ ادؼـون خرَج  ؾؾام   اهلجرة، ظن بسواواحتُ  أشؾؿوا

 ؾؾام   ر،د  بَ  يومَ  ادسؾؿونَ  فمؾؼتؾَ  خائػغ، ؾخرجوا معفم، اخلروج ظذ

ػوا فمبؼتؾِ  ظؾؿوا  .اآلية هذه ؾقفم اهلل ؾلكزل !إخواكـا ـاؿتؾ  : وؿافوا تلش 

 ن  مِ  هتَ ـبؼَ رِ  ؾخؾعوا اإلشالم، ظذ ـاكوا نذياف   افبؾدان، بلهل ؾؽقف

 ضاظتفم ذم ودخؾوا ديـفم، ظذ ادواؾؼةَ  افؼك ألهل وأطفروا أظـاؿفم،

 شبقؾفم ؽر وابتغوا افتوحقد، أهل وخذفوا وكرصوهم، وآووهم

 وتسػقهُ  هبم واالشتفزاءُ  فموظقبُ  فموصتؿُ  فمشب   ؾقفم وطفر موهم،وخط  

 وظاوكوهم ؾقه، اجلفاد وظذ ظؾقه وافصز افتوحقد ظذ مثباهِت  ذم مرأُِّي 

 أوػ ؾفمالء! اضطرارًا؟ ال واختقاراً  ـرهًا، ال ضوظاً  افتوحقد أهل ظذ
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 ارافؽػ   نَ مِ  وخوؾاً بافوضن  اً ح  ُص  اهلجرة ترـوا نذياف   نَ مِ  وافـار، بافؽػر

 . خائػغ مؽرهغ جقشفم ذم وخرجوا

  بدر؟ يوم تؾواؿُ  فؾذين ظذراً  اخلروج ظذ اإلـراهُ  ـان هال   :ؿائل ؿال ؾنن

 أؿاموا إذ معذورين، يؽوكوا مل األمر أول ذم ألهنم ظذرًا، يؽونُ  ال :ؿقل

 حقث ذفك، ذم افسبُب  مألهن   اإلـراه،ب ذفك بعد عذرونيُ  ؾال ،ارافؽػ   مع

 .اهلجرة وترـوا معفم أؿاموا

 

َل  َوَؿد  }: تعاػ ؿوفه: افسابع افدفقل ِؽَتاِب  ذِم  َظَؾق ُؽم   َكز   إَِذا َأن   اف 

ُتم   َػرُ  اهلل آَياِت  َشِؿع  َزأُ  هِبَا ُيؽ  َتف  ا َوُيس  ُعُدوا َؾال هِبَ  ذِم  َُيُوُضوا َحت ى َمَعُفم   َتؼ 

هِ  َحِديٍث  ِ  .[051افـ ساء: ]{ ِمث ُؾُفم   إِذاً  إِك ُؽم   َؽر 

 اهلل آيات شؿعوا إذا أهنم افؽتاب، ذم ادممـغ ظذ لكز   أكه تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

 ؽره، حديث ذم ُيوضوا حتى معفم يؼعدوا ؾال هبا، أستفزَ ويُ  هبا رؽػَ يُ 

 ـػرهم حال ذم هبا ادستفزئغَ  اهلل بآيات افؽاؾرين مع جؾَس  ن  مَ  وأن  

  .ادؽره إال وؽره اخلائف بغ ق  يػر   ومل مثؾفم، ؾفو واشتفزائفم:

 شعة ذم ـان ن  بؿَ  ؾؽقف اإلشالم، أول ذم واحد بؾدٍ  ذم م  هُ وَ  وهذا

 بالده، إػ هبا ادستفزئغَ  اهلل بآيات افؽاؾرين ؾدظا وبالده، هوظز   اإلشالم



  

 

 

 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

 ،همواشتفزاءَ  همـػرَ  وشؿع ؾساء،وُج  وأصحاباً  أوفقاءَ  ذهمواخت  

 !وأبعدهم؟ افتوحقد أهل وضردَ  هم،وأؿر  

 

َا َيا}: تعاػ ؿوفه: افثامن افدفقل ِذينَ  َأُّي  َقُفودَ  َتت ِخُذوا ال آَمـُوا اف   اف 

فَِقاءَ  َوافـ َصاَرى ُضُفم   َأو  فَِقاءُ  َبع  ُم   َوَمن   َبع ضٍ  َأو  اهلَل  إِن   ِمـ ُفم   َؾنِك هُ  ِمـ ُؽم   َيَتَوهل 

مَ  َُّي ِدي ال َؼو   .[40ادائدة: ]{ افظ ادِِغَ  اف 

 أن   وأخز أوفقاء، وافـصارى افقفود اختاذ ظن ادممـغ شبحاكه ىفَ ــَ ـؾَ 

 نَ مِ  ارافؽػ   توػ   ن  مَ  حؽمُ  وهؽذا ،مـفم ؾفو ادممـغ نَ مِ  همتوال   ن  مَ 

  مـفم. ؾفو :األوثان ادوظب   ادجوس

 فقس اهلل مع األموات ودظاءَ  بابافؼِ  ظبادةَ  أن   ذم جمادٌل  جادَل  ؾنن  

 . هوـػرُ  هـادُ ظِ  ضَح وات   هأمرُ  انَ بَ  :بؿؼـغ فقسوا فاأهؾَ  وأن   بؼك،

 ذم نذياف   أن   تعاػ اهلل أخز بل وؽره، اخلائف بغ تعاػ قيػر   ومل

 همالء حال وهؽذا افدوائر: نَ مِ  خوؾاً  ذفك يػعؾون مرٌض  ؿؾوهبم

 اهلل بوظد اإليامن نَ مِ  ؿؾوهبم ذم ما ؾزاَل  افدوائر، نَ مِ  خاؾوا ين،ادرتد  

 أن   خوؾاً  افؼك، إػ وشارظوا ؾبادروا افتوحقد، ألهل بافـرص افصادق

ِذينَ  َؾَسَى}: تعاػ اهلل ؿال دائرة، تصقبفم َرٌض  ُؿُؾوهِبِم ذِم  اف   ُيَساِرُظونَ  م 
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َشى َيُؼوُفونَ  ؾِقِفم   َػت ِح  َيل ِتَ  َأن اهللُ َؾَعَسى َدآِئَرةٌ  ُتِصقَبـَا َأن َكخ  رٍ  َأو   بِاف  ن   َأم   م 

بُِحوا   ِظـِدهِ  وا   َما َظَذ  َؾُقص  ُػِسِفم   ذِم  َأَِس   .[42ادائدة: ]{ َكاِدِمغَ  َأك 

 

ثِراً  َتَرى}: تعاػ ؿوفه: افتاشع افدفقل نَ  ِمـ ُفم   ـَ و  ِذينَ  َيَتَوف  َػُروا اف   ـَ

َمت   َما َفبِئ َس  ُػُسُفم   هَلُم   َؿد  َعَذاِب  َوذِم  َظَؾق ِفم   اهللُ َشِخطَ  َأن   َأك   ُهم   اف 

 .[81ادائدة: ]{ َخافُِدونَ 

 افـار ذم واخلؾودِ  اهلل طخَ َس فِ  بةٌ موجِ  ارافؽػ   مواالةَ  أن   تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

دها  َؼ  بِ  ؽرهؿُ ـاف إال خائػًا، اإلكسانُ  ـان وإن   بؿجر 
 إذا ؾؽقف :هضِ

 وادعاوكة وأهؾه، افتوحقد معاداة :وهو افرصيح، افؽػر مع ذفك اجتؿعَ 

 !ؽره؟ دظوة تثبقت وظذ باإلخالص، اهلل دظوة زوال ظذ

 

اُكوا َوَفو  }: تعاػ ؿوفه: افعارش افدفقل ِمـُونَ  ـَ ِزَل  َوَما َوافـ بِي   بِاهلل ُيم   ُأك 

َُذوُهم   َما إَِفق هِ  فَِقاءَ  اخت  ثِراً  َوَفِؽن   َأو   .[80ادائدة: ]{ َؾاِشُؼونَ  ِمـ ُفم   ـَ

                                 
ـُق رشوُضه،  اف ذييؼصد: إال اإلـراه  (0)  ظن ظاجزاً  وادلمورُ  ،به دُّيد   ما إيؼاع ظذ ؿادراً  هؾاظؾُ  يؽون أن  وافتي مـفا: تتحؼ 

... وؽرها من رشوط اإلـراه ،ؾورياً  به دههد   ما يؽون أن  ، وذفك به أوؿعَ  امتـعَ  إذا أكه طـه ظذ يغؾَب  أن  ، وافدؾع

 ادبسوضة ذم ـتب أهل افعؾم.
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 إفقه، كزلأُ  وما بي  افـ  و باهلل فإليامن مـاؾقة ارافؽػ   مواالة أن   تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

 خاف ن  مَ  بغ قيػر   ومل ؾاشؼغ، مـفم ـثر ـون ذفك شبب أن   أخز ثم

  .ُيف مل ن  ومَ  افدائرة

 ؾاشؼون، مـفم ـثرٌ  ردهتم، ؿبل ينادرتد   همالء ن  مِ  ـثر حال وهؽذا

 .ذفك ن  مِ  باهلل كعوذ ،اإلشالم ظن ةد  افر  و ارافؽػ   مواالة إػ ذفك ر  جَ ؾَ 

 

َقاضِغَ  َوإِن  }: تعاػ ؿوفه: ظؼ احلادي افدفقل  إَِػ  َفُقوُحونَ  افش 

فَِقاِئِفم   م   َأو  ـُ ُتُؿوُهم   َوإِن   فُِقَجاِدُفو ونَ  إِك ُؽم   َأَضع  ـُ ِ  .[020األكعام: ]{ َدُؼ 

 تلـؾون وال م،ؿتؾتُ  ما تلـؾونَ ": ادؼـون ؿال ام  ـف كزفت   اآلية وهذه

 . اآلية هذه اهلل ؾلكزل :"!اهلل ؿتَل  ما

 بغ ٍق ر  ؾَ  ؽر ن  مِ  مؼـًا، افـَؿقتة حتؾقل ذم ادؼـغَ  أضاعَ  َمن   ـان ؾنذا

 مواالهتم، حتؾقل ذم أضاظفم ن  بؿَ  ؾؽقف ادؽره، إال وؽره، اخلائف

 دماء واشتحالل حق، ظذ أهنم وافشفادة وكرصهم، معفم، وافؽون

                                 
(0)  

ِ
وا من أهل كجد بؿواالهتم فؾجقوش افسـقة افغازية، ؾفمالء ذيَن ارتد  هم إػ باألصل يؼصد: اف  َؾَسَؼة، وُؾسُؼفم جر 

هم: َؾـَؽَػـُروا بذفك اشتؼبال ين من األتراك وموادظتفم ومعاوكتفم ـي يسؾؿوا من رش   .ادرتد 

 .افطزي جرير بن حمؿدطزي(، أليب جعػر ، ادعروف بـ)تػسر افافؼرآن تلويل ذم افبقان جامع (2)
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! ؟ادؼـغ مجاظة إػ ادسؾؿغ مجاظة ظن واخلروج وأمواهلم، ادسؾؿغ

 .حالل قتةؿَ ـاف أن   ظذ واؾؼفم ن  م   وافؼك بافؽػر أوػ ؾفمالء

 

ُل }: تعاػ ؿوفه: ظؼ افثاين افدفقل ِذي َكَبلَ  َظَؾق ِفم   َوات   آَياتِـَا آَتق ـَاهُ  اف 

َبَعهُ  ِمـ َفا َؾاك َسَؾَخ  ق َطانُ  َؾَلت  َغاِوينَ  ِمنَ  َؾَؽانَ  افش   .[074األظراف: ]{ اف 

: فه ؼاليُ  إِسائقل، بـي زمان ذم ظابد، ظاملٍ  رجلٍ  ذم كزفت   اآلية وهذه

  .األظظم االشمَ  يعؾمُ  وـان (امعَ ؾ  بِ )

 هبم كزَل  فـام  ": )ريض اهلل ظـه( ظباس ابن ظن ضؾحة أيب ابنُ  ؿال

 إن  : ؾؼافوا ه،وؿومُ  هظؿ   بـو أتوه -ارينباجلب   يعـي- (افسالم ظؾقه) موشى

 ؾؽـا،ُُّي  ظؾقـا يظفر إن   وإكه ـثرة، جـود ومعه ،يدحد رجٌل  موشى

 دكقاي ذهبت   اهلل، دظوُت  إن   إين: ؿال. معه ن  ومَ  موشى رد  يَ  أن   اهللَ ؾادعُ 

                                 
 صذ  ورد ذـُر )اشم اهلل األظظم( ذم ظدد من األحاديث افصحقحة، مـفا حديث أكس )ريض اهلل ظـه( أن  رشوَل اهلل ) (0)

 ئلُش  ذاإو جابأ به ظيدُ  ذاإ اف ذي افعظقم باشؿه تعاػ اهلل دظا فؼد»( شؿع رجاًل يدظو بدظاء، ؾؼال: وشؾ م ظؾقه اهلل

 وؽُره[. افسمذي رواه] «ظطىأ به

 يب، ألادـفاج رشح صحقح مسؾم بن احلجاج] "ماتُر ـالكتفاك احلُ  ويغضُب  ،وصالبة ؾقه ؿوةٌ  يأ :حديد رجٌل " (2)

 [، زـريا يقى بن رشف افـووي
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 ؾذفك ظؾقه، ـان ما اهلل ؾسؾخه ظؾقفم، دظا حتى به يزافوا ؾؾم ،وآخرت

َبَعهُ  ِمـ َفا َؾاك َسَؾَخ }: تعاػ ؿوفه ق َطانُ  َؾَلت  َغاِوينَ  ِمنَ  َؾَؽانَ  افش   ."{اف 

 موشى حاربوا ذيناف   يعـي افؼوم، مع هواهُ  ـان": زيد ابنُ  وؿال

 . "وؿومه )ظؾقه افسالم(

 إياها، اهلل أظطاه أن   بعد اهلل، آيات ن  مِ  خؾِ ـَس ؿُ ـاف هذا أمرَ  تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

 ذم وذـر هبا، افعؿل تركَ : أي مـفا، اكسؾَخ  ثم أهؾفا، ن  مِ  وصارَ  ؾفارَ ـوظَ 

 وافدظاء برأيه، ومعاوكتفم ادؼـغ مظاهرة أكه :معـاه ما مـفا اكسالخه

 ظذ خوؾاً  ؿومه، ظن اهلل هميرد   أن   معه ن  مَ و (افسالم ظؾقه) موشى ظذ

 ويشفد به ويتؽؾم به ويؼطع احلق يعرف ـوكه مع ظؾقفم، وصػؼةً  ؿومه

 وهواه، وظشرته ؿومه متابعةُ  به افعؿل ظن هصد   وفؽن   د،ويتعب   به،

 . اهلل آيات ن  مِ  اكسالخاً  هذا ؾؽان األرض: إػ هوإخالدُ 

 أظطاهم تعاػ اهلل ؾنن   وأظظم: ين،ادرتد   همالء ن  مِ  افواؿع هو وهذا

 ظن فيوافـ   فه، رشيك ال وحده ودظوته بتوحقده األمر ؾقفا افتي هآياتِ 

 وكرصهتم، وحمبتفم ادممـغ بؿواالة واألمر ؽره، ودظوة به افؼك

                                 
 .افدمشؼي ـثر بن ظؿر بن إشامظقل افػداء افعظقم، ادعروف بـ)تػسر ابن ـثر(، أليب افؼرآن تػسر (0)

 افطزي. تػسر (2)
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 بؿعاداة واألمر ادممـغ، مع وافؽون مجقعًا، اهلل بحبل واالظتصام

 وإزافة األوثان، هبدم واألمر وؾراؿفم، وجفادهم وبغضفم ادؼـغ

 ذفك ن  مِ  اكسؾخوا ثم هبا، واوأؿر   وظرؾوها وادـؽرات، واطوافؾ  اب حَ افؼِ 

ة وافؽػر اهلل آيات ن  مِ  باالكسالخ أوػ ؾفم ـؾه، د   م  هُ  أو بؾعام، ن  مِ  وافر 

 .همثؾُ 

 

ـُوا َوال}: تعاػ ؿوفه: ظؼ افثافث افدفقل ـَ ِذينَ  إَِػ  َتر   َطَؾُؿوا اف 

ُؽمُ  فَِقاءَ  ِمن   اهلل ُدونِ  ِمن   َفُؽم   َوَما افـ ارُ  َؾَتَؿس  ونَ  ال ُثم   َأو  هود: ]{ ُتـ رَصُ

001]. 

 سقسدِ  موجٌب  وافظادغَ  ارافؽػ  و ؿةؾَ افظَ  إػ ـونَ افر   أن   تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

 ذاخت   ن  بؿَ  ؾؽقف ادؽره: إال ه،وؽرِ  مـفم خاَف  ن  مَ  بغ قيػر   ومل افـار،

 ورأي، مالٍ  ن  مِ  ظؾقه رَ دِ ؿَ  بام وأظاهنم حسـًا، ورأياً  يـاً دِ  إفقفم ـونَ افر  

 ن  مِ  هذا ؾنن  ! ظؾقفم؟ افؼك أهل واشتقالء وأهؾه، افتوحقد زواَل  وأحب  

 .ـونوافر   ػرافؽُ  أظظم

 

َػرَ  َمن  }: تعاػ ؿوفه: ظؼ افرابع افدفقل دِ  ِمن   اهللبِ  ـَ  َمن   إاِل   إِياَمكِهِ  َبع 

ِرهَ  ـ  ُبهُ  ُأ ِ  ُمط َؿِئن   َوَؿؾ  َح  َمن   َوَفِؽن   ياَمنِ بِاإل  رِ  رَشَ ُؽػ  راً  بِاف   َؽَضٌب  َؾَعَؾق ِفم   َصد 
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ُمُ  َذفَِك  َظظِقمٌ  َظَذاٌب  َوهَلُم   اهلل ِمنَ  َتَحب وا بَِلهن  ََقاةَ  اش  َقا احل  ك  ِخَرةِ  َظَذ  افد   اآل 

مَ  َُّي ِدي ال اهللَ َوَأن   َؼو  َؽاؾِِرينَ  اف   .[017-016افـ حل: ]{ اف 

 ـاؾر، ؾفو افؽػر إػ ديـه ظن عَ َج رَ  ن  مَ  أن  : لبد  يُ  ال امً ؽ  ُح  تعاػ مَ ؽَ حَ ؾَ 

 رَ ػَ ـَ  وشواء ال، أم ،أهل أو مال أو كػس ظذ خوؾاً  ،ظذر فه ـان شواء

 أو مؼافه، أو بػعافه رَ ػَ ـَ  وشواء طاهره، دون بباضـه أم ،وطاهره بباضـه

 ال، أم ادؼـغ نَ مِ  يـاهلا دكقا ذم ضامعاً  ـان وشواء اآلخر، دون بلحدمها

 . ادغصوب: فغتـا ذم وهو ه،رَ ؽ  ؿُ ـاف إال حال، ـل ظذ ـاؾر ؾفو

 رضبـاك، أو ؿتؾـاك، وإال اـػر: فه ؿقل أو افؽػر، ظذ إكسانٌ  ـرهأُ  ؾنذا

 فه جازَ  :بؿواؾؼتفم إال صافتخؾ   يؿؽـه ومل ؾرضبوه، ادؼـون أخذه أو

 ظؾقه ثابتاً  أي باإليامن، مطؿئـاً  هؿؾبُ  يؽون أن   بؼط افظاهر، ذم فممواؾؼتُ 

 . مؽرهاً  ـان وفو ـاؾرٌ  ؾفو بؼؾبه، واؾؼفم إن   ؾلما فه، معتؼداً 

 بهيعذ   حتى مؽرهاً  يؽون ال األوػ، افصورة ذم أكه: أمحد ـالم وطاهر

 ظؾقه مؾسؾ   مريض، وهو معغ بن يقى ظؾقه دخَل  ام  ـف هؾنك   ادؼـون،

 إاِل  }: اهلل وؿال ظامر، حديث ويؼول يعتذر زاَل  ؾام افسالم، ظؾقه يرد   ؾؾم

ِرهَ  َمن   ـ  ُبهُ  ُأ ِ  ُمط َؿِئن   َوَؿؾ   .اآلخر اجلاكب إػ هوجفَ  أمحدُ  ؾؼؾَب  ،{ياَمنِ بِاإل 
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 . "ذراً ظُ  يؼبل ال": يقى ؾؼال

: ظامر وحديث ظامر، بحديث يتج": أمحد ؿال يقى، خرج ؾؾام  

 أن   كريد: فؽم ؿقل وأكتم ،(ؾرضبوين فمؾـفقتُ  وكك،يسب   وهم هبم مررُت )

 . "كرضبؽم

 اهلل دين ذم أؾؼهَ  افسامء أديم حتَت  واهلل رأيُت  امؾ": يقى ؾؼال

 ."مـك

 وإن   بافؽػر، همصدورَ  ارحغَ افش   ينادرتد   همالء أن   تعاػ أخزَ  ثم

 ؽضٌب  ؾعؾقفم :خوؾاً  إال هذا ؾعؾـا ما: ويؼوفون احلق ظذ يؼطعون ـاكوا

 .ظظقم ظذاٌب  وهلم اهلل نَ مِ 

 االظتؼاد بسبب فقس وافعذاب افؽػر هذا شبَب  أن   تعاػ أخزَ  ثم

 أن   هشببُ  وإكام افؽػر، حمبة أو ينفؾد   افبغض أو بافتوحقد اجلفل أو فؾؼك

                                 
 .احلسغ حمؿد بن أيب يعذ افبغدادي احلـبع احلـابؾة، أليبوردت  هذه افؼصة ذم: ضبؼات  (0)

ظائه خؾق افؼرآن أجاَب  نم   اً أحد مَ يؽؾ   ال أن   بافعفد َف ؾَ َح وؾقفا أن  اإلمام أمحد ـان ؿد  ، اهلل يؾؼى حتى ادلمون ذم اد 

 ، وأك هػر، ألن  افؼرآن هو ـالم اهلل وصػة من صػاتهـُ بلن  افؼرآن خمؾوق )خؾق افؼرآن( من بدع ادعتزفة، وافؼول بدظة و

ٌل  واإلمام يقى بن معغ م ن امُتِحَن ذم وأوحاه إػ كبققه حمؿد )صذ  اهلل ظؾقه وشؾ م(.. ، تؽؾ م به اهللُ تعاػ حؼقؼًة، مـز 

الً ؿوَفه تعاػ: ؾتـة خؾق افؼرآن ، ؾؾم يعذره {باإليامنإال من أـره وؿؾبه مطؿئٌن }، ؾؼال بخؾق افؼرآن ُمؽرهًا متلو 

وؿع ظذ اإلمام ابِن معغ مل يؽن إال جمرد هتديد دون تعذيب،  اف ذياإلمام ابُن حـبل، وهجَره، ألك ه رأى أن  اإلـراه 

ؾبوكه مـه، وؾقه مساس بديـه، وهذا افػفم افصحقح فإلمام أمحد صفد فه ار ؾقام يطمواؾؼة ادسؾم فؾؽػ   وذفك ال يبقُح 

 [.افدمشؼي ـثر بن ظؿر بن إشامظقل افػداء أليباإلمام يقى بافصواب ]وـذفك اكظر: افبداية وافـفاية، 
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 رب   رَض وظذ اآلخرة ظذ ؾآثره ،افدكقا حظوظ ن  مِ  اً ـحظ   ذفك ذم فه

ُمُ  َذفَِك }: ؾؼال ،افعادغ َتَحب وا بَِلهن  ََقاةَ  اش  َقا احل  ك  ِخَرةِ  َظَذ  افد   ال اهللَ َوَأن   اآل 

مَ  َُّي ِدي َؼو  َؽاؾِِرينَ  اف   ـوهنم مع ،ُّيدُّيم ال أكه وأخزَ  تعاػ، همرَ ؾؽػ   ،{اف 

 . افدكقا ةبؿحب   يعتذرون

 اآلخرة، ظذ افدكقا اشتحباِب  ألجلِ  ينادرتد   همالء أن   تعاػ أخزَ  ثم

 . افغاؾؾون وأهنم وأبصارهم، وشؿعفم ؿؾوهبم ظذ اهلل ضبعَ  نذياف   هم

ـ   خزاً  أخزَ  ثم  .اخلاِسون هم اآلخرة ذم أهنم اً ؼَ حمؼ   اً دَ مم

 

ُم  }: افؽفف أهل ظن تعاػ ؿوفه: ظؼ اخلامس افدفقل  َيظ َفُروا إِن   إهِن 

م   َظَؾق ُؽم   ـُ مُجُو م   َأو   َير  ـُ ِؾُحوا َوَفن   ِمؾ تِِفم   ذِم  ُيِعقُدو افؽفف: ]{ َأَبداً  إِذاً  ُتػ 

21]. 

 إن   أهنم ادؼـغ ظن ذـروا أهنم فف  افؽَ  أهل ظن تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

 رش   يؼتؾوـم: أي ،يرمجوـم أن   إما: أمرين بغ ؾفم وؽؾبوـم ؿفروـم

 )وفن تػؾحوا إذًا أبدا( وديـفم، مؾتفم ذم يعقدوـم أن   وإما برجم، ؿتؾة

 تػؾحوا ؾؾن :وؿفروـم ؽؾبوـم أن   بعد ديـفم ظذ واؾؼتؿوهم وإن  : أي

  أبدا. إذاً 
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 وراشؾفم واؾؼفم ن  ؿَ ب ؾؽقف ؽؾبوه، أن   بعد واؾؼفم ن  مَ  حاُل  ؾفذا

 ذفك ومع إـراه، وال بةؾَ ؽَ  ؽر ن  مِ  ضؾبوا ما إػ وأجاهبم بعقد، ن  مِ 

 !؟مفتدون أهنم يسبون

 

ُبدُ  َمن   افـ اسِ  َوِمنَ }: تعاػ ؿوفه: ظؼ افسادس افدفقل  َظَذ  اهللَ َيع 

ٍف  ٌ  َأَصاَبهُ  َؾنِن   َحر  َؼَؾَب  ؾِت ـَةٌ  َأَصاَبت هُ  َوإِن   بِهِ  اض َؿَلن   َخر  ِفهِ  َظَذ  اك   َخرِسَ  َوج 

َقا ك  ِخَرةَ  افد  انُ ـاف   ُهوَ  َذفَِك  َواآل  َ  .[00احلج: ]{ ُؿبِغُ ـاف   ُخرس 

 ف،رَ ضَ  ظذ: أي حرف، ظذ اهللَ يعبدُ  ن  مَ  افـاس نَ مِ  أن   تعاػ ؾلخزَ 

ٌ كَ : أي خر أصابه ؾنن    :ذفك وكحوُ  وظاؾقةٌ  نٌ وأم   ةٌ عَ وَش  ةٌ ح  وِص  ز  وظِ  رص 

 وإن   !خراً  إال ؾقه رأيـا ما ن،َس َح  دينٌ  هذا: وؿال َثـَبَت : أي به، اضؿلن  

 وجفه، ظذ اكؼؾب :ذفك وكحو وؾؼرٌ  ومرٌض  خوٌف : أي ؾتـة، أصابته

  !افؼك أهل إػ ورجعَ  ديـه، ظن ارتد  : أي

 شواءً  ،افػتـة هذه ذم ديـفم ظن ادـؼؾبغ حلال مطابؼة اآلية ؾفذه

 ضرف، ظذ: أي حرف، ظذ اهلل يعبدون افػتـة، هذه ؿبل ؾنهنم بسواء:

 ظن اكؼؾبوا افػتـة هذه أصابتفم ؾؾام   وثبات، يؼغ ظذ اهلل يعبد ن  م   فقسوا

                                 
ذين ـشػت  ؾتـُة افغزو افسـي حؼقؼَتفم، ـام شبق بقاكه (0) د اف  و َكج   .وهم مرتد 
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 ظن وخرجوا افطاظة، وأظطوهم فؾؿؼـغ، ادواؾؼة وأطفروا ديـفم،

 معفم هم ـام اآلخرة ذم معفم ؾفم ادؼـغ، مجاظة إػ ادسؾؿغ مجاظة

  واآلخرة، ذفك هو اخلرسان ادبغ. اؾَخرِسوا افدكق افدكقا، ذم

 طـفم شاء وإكام ظدو، ن  مِ  أتاهم ما ظاؾقة، ذم مـفم ـثراً  أن   مع هذا

 شوءُ  ماهُ دَ ؾلر   وأهؾه، احلق   ظذ هوأهؾُ  افباضُل  َيِديُل  أكه ؾظـوا باهلل،

ِذي َطـ ُؽمُ  َوَذفُِؽم  } :تعاػ ؿال ـام باهلل، فمطـ   م   بَِرب ُؽم   َطـَـ ُتم   اف  ـُ َدا  َأر 

ُتم   َبح  ينَ  ِمنَ  َؾَلص  َاِِسِ  .[21ؾصؾت: ]{ اخل 

 ذم يدخل أن   ر  ذَ اح   اإلشالم، ظذ بافثبات ظؾقه اهلل ن  مَ  ن  مَ  يا وأكَت 

 مواؾؼتفم وأن   ،ينادرتد   همالء حتسغ أو يب،افر   نَ مِ  َشءٌ  ؿؾبك

 واألموال األكػس ظذ حذراً  حسـًا، رأياً  ضاظتفم وإطفار فؾؿؼـغ

 واآلخرينَ  األوفغَ  نَ مِ  ـثراً  أوؿعت   افتي هي افشبفة، هذه ؾنن  : وادحارم

 احلق   يعرؾون مـفم ؾؽثر وإال   بذفك، اهلل يعذرهم ومل باهلل، افؼك ذم

 ذـرها افتي افثامكقة فألظذار ،بافؼك هلل يديـون اموإك   بؼؾوهبم، ويعتؼدوكه

                                 
كا َأي َأظدائـا: ظذ فـا ُأِديل ُيؼاُل: ،وافـ رص   افَغَؾَبةُ وهي يُل إَداَفة: أَداَل َيدِ  (0)  حديث فـا، ومـه افغؾبةُ  وـاكت ظؾقفم ُكرِص 

قان َأيب َل ذم وصف حافه مع افـ بي  )صذ  اهلل ظؾقه وشؾ م(: ُشػ  ؾِبه َأي "ظؾقـا وُيداُل  ظؾقه ُكداُل " هِلَرؿ   وَيغؾبـا مرة َكغ 

 .]فسان افعرب[ ُأخرى



  

 

 

 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

 إِن   ُؿل  }: ؾؼال ببعضفا، وال أحداً  هبا يعذر ؾؾم ،فبعضفا أو ـتابه ذم اهلل

انَ  م   ـَ ـُ م   آَباُؤ ـُ ـَاُؤ َواُكُؽم   َوَأب  َواُجُؽم   َوإِخ  َواٌل  َوَظِشَرُتُؽم   َوَأز   َوَأم 

ُتُؿوَها ؾ  َسَ اَرةٌ  اؿ  نَ  َودِمَ َساَدَها خَت َشو  ـِنُ  ـَ هَنَا َوَمَسا َضو   اهلل ِمنَ  إَِفق ُؽم   َأَحب   َتر 

ب ُصوا َشبِقِؾهِ  ذِم  َوِجَفادٍ  َوَرُشوفِهِ  ِرهِ  اهللُ َيل ِتَ  َحت ى َؾَسَ مَ  َُّي ِدي ال اهللُوَ  بَِلم  َؼو   اف 

َػاِشِؼغَ   .[25افتوبة: ]{ اف 

 

ِذينَ  إِن  }: تعاػ ؿوفه: ظؼ افسابع افدفقل وا اف  َتد  َباِرِهم   َظَذ  ار   ِمن   َأد 

دِ  َ  َما َبع  َُدى هَلُمُ  َتَبغ  ق َطانُ  اهل  َل  افش  َذ  هَلُم   َشو  ُم   َذفَِك  * هَلُم   َوَأم   َؿاُفوا بَِلهن 

ِرُهوا فِؾ ِذينَ  َل  َما ـَ رِ  َبع ضِ  ذِم  َشـُِطقُعُؽم   اهللُ َكز  َم  َؾمُ  اهللُوَ  األ  اَرُهم   َيع  َ *  إِِس 

ت ُفمُ  إَِذا َؾَؽق َف  ُبونَ  اد َالِئَؽةُ  َتَوؾ  ِ َباَرُهم   ُوُجوَهُفم   َيرض  ُم   َذفَِك *  َوَأد   بَِلهن 

ِرُهوا َزَل  َما ـَ َبطَ  اهللُ َأك  اَمهَلُم   َؾَلح   .[28-24حمؿد: ]{ َأظ 

 اهلدى هلم تبغ   ما بعدِ  ن  مِ  أهنم أدبارهم، ظذ ينادرتد   ظن تعاػ رَ ـَ ذَ ؾَ 

 افشقطان هموؽر   ة،د  افر   مع باحلق ظؾؿفم يـػعفم ؾؾم ظؾم، ظذ واارتد  

 . ةد  افر   نَ مِ  ارتؽبوه ما وتزيغ بتسويؾه

 ؾلومهفم افشقطانُ  همؽر   افػتـة، هذه ذم ينادرتد   همالء حاُل  وهؽذا

 ال به وافشفادة وحمبته احلق بؿعرؾة وأهنم ،ةد  افر   ذم هلم ظذرٌ  اخلوف أن  
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 ويبوكه احلق يعرؾون ن  مَ  ادؼـغَ  نَ مِ  أن   وكسوا ؾعؾوه، ما يرضهم

 ظذ وخوؾاً  فؾدكقا، حمبةً  به وافعؿل متابعته يسـون وفؽن به، ويشفدون

 . وافرياشات وادآـل واألموال األكػس

ُم   َذفَِك }: تعاػ ؿال ثم ِرُهوا فِؾ ِذينَ  َؿاُفوا بَِلهن  َل  َما ـَ  َشـُِطقُعُؽم   اهللُ َكز 

رِ  َبع ضِ  ذِم  َم   ،ةد  افر   نَ مِ  ظؾقفم جرى ما شبب أن   تعاػ ؾلخزَ  ،{األ 

: اهلل لكز   ما ـرهوا ذينفؾ   مؿوهلُ  هو هلم، واإلمالء افشقطان وتسويل

  (.األمر بعض ذم شـطقعؽم)

 بعض ذم فمضاظتَ  اهلل أكزل امـفِ  افؽارهغَ  ادؼـغَ  وظدَ  ن  مَ  ـان ؾنذا

 ادؼـغ واؾق ن  بؿَ  ؾؽقف :به وظدهم ما يػعل مل وإن   ـاؾرًا، األمر

 ما ظبادة وترك فه رشيك ال وحده بعبادته األمر نَ مِ  اهلل أكزل دا افؽارهغ

 وأن   هدى، ظذ أهنم وأطفر واألموات، وافطواؽقت األكداد نَ مِ  شواه

 ذم وافدخول مسادتفم ذم افصواب وأن   ؿتاهلم، ذم خمطئون افتوحقد أهل

 ادؼـغَ  وظدوا ذيناف   أوفئك ن  مِ  ةد  افر  ب أوػ ؾفمالء! افباضل؟ ديـفم

 . األمر بعض ذم بطاظتفم
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: أي {َذفَِك }: ؿال ثم ادوت، ظـد افػظقع حاهلم ظن تعاػ أخزَ  ثم

ُمُ  َذفَِك } افوؾاة، ظـد افػظقع األمر َبُعوا بَِلهن  َخطَ  َما ات  ِرُهوا اهللَ َأش  ـَ  َو

َواَكهُ  َبطَ  ِرض  اَمهَلُم   َؾَلح   . {َأظ 

 مجؾتفم، ذم وافدخول ادؼـغ، باعات   أن   ادسؾمُ  يسسيُب  وال

 وكرصة وأهؾه، افتوحقد زوال ظذ ومعاوكتفم حق، ظذ أهنم وافشفادة

 وإن   رضواكه، وـراهة اهلل يسخطُ  ما باعات   نِ مِ  :وافؾواط وافؼحاب افؼباب

 نَ مِ  باخلوف ةد  افر   أهَل  رَ ذَ ظَ  ما اهلل ؾنن   اخلوف: ألجل ذفك أن   ظوااد  

 . خوؾفم ظن هنى بل ادؼـغ،

 !ديــا؟ ظذ وكحن ،َشء مـا جرى ما: يؼول ن  م   هذا ؾلين

 

ِذينَ  إَِػ  َترَ  َأمَل  }: تعاػ ؿوفه: ظؼ افثامن افدفقل  َيُؼوُفونَ  َكاَؾُؼوا اف 

َواهِنِمُ  خ  ِذينَ  إِلِ َػُروا اف  لِ  ِمن   ـَ ِؽَتاِب  َأه  ُتم   َفِئن   اف  ِرج  ُرَجن   ُأخ   َمَعُؽم   َفـَخ 

ُتم   َوإِن   َأَبداً  َأَحداً  ؾِقُؽم   ُكطِقعُ  َوال ك ُؽم   ُؿوتِؾ  َفدُ  اهللُوَ  َفـَـ رُصَ ُم   َيش   إهِن 

 .[00احلؼ: ]{ َفَؽاِذُبونَ 

 هلم يؼوفون أهنم وأخزَ  ،ارافؽػ  و ادـاؾؼغَ  بغ ةَ خو  األُ  تعاػ اهلل دَ ؼَ عَ ؾَ 

 اهلل صذ  ) حمؿد ؽؾبؽم فئن: أي معؽم( فـخرجن أخرجتم فئن): افرس   ذم
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)وال كطقع ؾقؽم فـخرجن  معؽم،  بالدـم ن  مِ  وأخرجؽم (موشؾ   ظؾقه

 ضاظة، ؾقؽم يكعط وال ؿوالً  ؾقؽم أحدٍ  ن  مِ  كسؿع ال: أي أحدًا أبدًا(

 (موشؾ   ظؾقه اهلل صذ  ) حمؿد ؿاتؾؽم إن  : أي (ؿوتؾتم فــرصكؽم وإن  )

 . افؼول هذا ذم (فؽاذبونَ  إهنم): اهلل صفد ثم ،معؽم وكؽون فــرصكؽم

 واخلروج وكرصهم معفم، بافدخول افرس   ذم ادؼـغَ  وظدُ  ـان ؾنذا

 ذفك أطفر ن  بؿَ  ؾؽقف :ـذباً  ـان وإن   وـػراً  كػاؿاً  واؾُ ج  أُ  إن   معفم

 هلم واكؼاد وكرصهم إفقفا ودظا ضاظتفم ذم ودخل ظؾقفم وؿدم صادؿًا،

 ! وافرأي؟ بادال وأظاهنم مجؾتفم، ن  مِ  وصار

 ؿال ـام افدوائر، نَ مِ  خوؾاً  إال ذفك يػعؾوا مل ادـاؾؼغَ  أن   مع هذا

ِذينَ  َؾَسَى}: تعاػ َشى َيُؼوُفونَ  ؾِقِفم   ُيَساِرُظونَ  َمَرٌض  ُؿُؾوهِبِم   ذِم  اف   َأن   َكخ 

 .[42ادائدة: ]{ َداِئَرةٌ  ُتِصقَبـَا

 ـثر رَ ذ  ظُ  ؾنن   افػتـة، هذه ذم ينَ ادرتد   همالء ن  مِ  ـثر حاُل  هؽذا

 ومل مرض، ؿؾوهبم ذم نذياف   ظن اهلل هذـرَ  ذياف   افعذرُ  هو ،هذا مـفم

َػت ِح  َيل ِتَ  َأن   اهللُ َؾَعَسى}: تعاػ ؿال به، اهلل يعذرهم رٍ  َأو   بِاف   ِظـ ِدهِ  ِمن   َأم 

بُِحوا وا َما َظَذ  َؾُقص  ُػِسِفم   ذِم  َأَِس  ِذينَ  َوَيُؼوُل  * َكاِدِمغَ  َأك    آَمـُوا اف 
ِ
 َأَهُمالء
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ِذينَ  َسُؿوا اف  دَ  اهللبِ  َأؿ  اَمهِنِم   َجف  ُم   َأي  اَمهُلُم   َحبَِطت   َدََعُؽم   إهِن  َبُحوا َأظ   َؾَلص 

ينَ   .[41-42ادائدة: ]{ َخاِِسِ

َا َيا}: تعاػ ؿال ثم ِذينَ  َأُّي  َتد   َمن   آَمـُوا اف  َف  ِديـِهِ  َظن   ِمـ ُؽم   َير   َيل ِت  َؾَسو 

مٍ  اهللُ ب ُفم   بَِؼو 
ب وَكهُ  ُيِ

ةٍ  َوُيِ ِمـِغَ ـاف   َظَذ  َأِذف  ةٍ  ُؿم  َؽاؾِِرينَ  َظَذ  َأِظز  ادائدة: ]{ اف 

45]. 

 ادحبغ وجود ن  مِ  ينَ ادرتد   وجود ظـد بد   ال أكه تعاػ ؾلخزَ 

 ؾظةوافغِ  ةوافعز   فؾؿممـغ، وافتواضع ةف  بافذ   ووصػفم ،ادجاهدين

 افؼباب ادب  فعُ  هوفقـُ  هوذف   هتواضعُ  ـان ن  مَ  بضد   افؽاؾرين، ظذ وافؼسوة

 واإلخالص: افتوحقد أهل ظذ وؽؾظته وظزته وافؾواط، افؼحاب وأهل

 ؿال ؾؼد خائف، أكه ادظى وإنِ  واؾؼفم، ن  مَ  ـػر ظذ دفقالً  هبذا ؾؽػى

َمةَ  َُيَاُؾونَ  َوال}: تعاػ  يسك ن  مَ  بضد   وهذا :[45ادائدة: ] {الِئمٍ  َفو 

 . ادؼـغ نَ مِ  خوؾاً  واجلفاد افصدق

 ذم: أي، [45ادائدة: ] {اهلل َشبِقلِ  ذِم  ُُيَاِهُدونَ }: تعاػ ؿال ثم

 افعؾقا، هي اهلل ـؾؿة فتؽون رهبم، وجه ابتغاء ذفك ظذ صابرين توحقده،

َمةَ  َُيَاُؾونَ  َوال}  ديـفم، ذم وآذاهم فمالمَ  ن  بؿَ  بافونيُ  ال: أي، {الِئمٍ  َفو 



  

 

 

 اإلشراك أهل مواالة حكم في الدالئل

 اخلؾق، ن  مِ  أحدٍ  ومؾَ فِ  مؾتػتغ ؽر ؾقه، جماهدين ديـفم ظذ يؿضون بل

 شقدهم رَض مطؾوهبم وؽاية فمتُ ـمِه   وإكام فرضاه، وال فسخطه وال

 وؽاية مهته ـاكت ن  مَ  بخالف وهذا شخطه: ن  مِ  واهلرب ومعبودهم،

 ،همورجاءَ  وافؾواط، افؼحاب وأهل افؼباب، ادظب   رَض: مطؾوبه

 . واخلذالن افضالل ؽاية هذا ؾنن   يسخطفم، ما واهلرَب 

ُل  َذفَِك }: تعاػ ؿال ثم تِقهِ  اهلل َؾض   {َظِؾقمٌ  َواِشعٌ  اهللُوَ  َيَشاءُ  َمن   ُيم 

 احلؿقدة، وافصػات افعظقم، اخلر هذا أن  : تعاػ اهلل ؾلخز ،[45ادائدة: ]

 وال بحوهلم فقس افػتن، وؿوع ظـد ديـفم ظذ افثابتغ اإليامن ألهل

َتِهِ  َُي َتص  }: تعاػ ؿال ـام يشاء، ن  مِ  يمتقه اهلل ؾضُل  هو وإكام بؼوهتم،  بَِرمح 

لِ  ُذو اهللُوَ  َيَشاءُ  َمن   َػض  َعظِقمِ  اف   .[014افبؼرة: ]{ اف 

اَم }: تعاػ ؿال ثم ِذينَ  َوَرُشوُفهُ  اهللُ َوفِق ُؽمُ  إِك  ِذينَ  آَمـُوا َواف   ُيِؼقُؿونَ  اف 

الةَ  ُتونَ  افص  اةَ  َوُيم  ـَ  .[44ادائدة: ]{ َراـُِعونَ  َوُهم   افز 

 وذم وادممـغ، ورشوفه اهلل بوالية األمر، بؿعـى خزاً  تعاػ اهلل ؾلخزَ 

 أي   ُيػى وال وادممـغ، ورشوفه اهلل أظداء مواالة ظن افـفي ضؿـه

 األوثان أهُل أ :افزـاة وإيتاء افصالة وإؿام ورشوفه اهلل إػ أؿرب احلزبغ
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 اإلخالص أهُل  أم وادـؽرات، واخلؿور وافؾواط وافؼحاب وافؼباب

  !افزـاة؟ وإيتاء افصالة وإؿام

 اهلل بوالية ٌل بدِ ستَ مُ  حمؾفا، ؽر ذم فؾوالية عٌ واِض  همفضد   ؾادتويل

 افؼك أهلِ  واليةَ فؾزـاة  ادمتغ فؾصالة ادؼقؿغ وادممـغَ  ورشوفه

 . وافؼباب واألوثان

 اهللَ َيَتَول   َوَمن  }: ؾؼال هم،توال   ن  ومَ  حلزبه ؾبةَ افغَ  أن  : تعاػ أخز ثم

ِذينَ  َوَرُشوَفهُ  َب  َؾنِن   آَمـُوا َواف  َغافُِبونَ  ُهمُ  اهلل ِحز   .[46ادائدة: ]{ اف 

 

ماً  دَمِدُ  ال}: تعاػ ؿوفه: ظؼ افتاشع افدفقل ِمـُونَ  َؿو  مِ  اهللبِ  ُيم  َقو   َواف 

ِخرِ  اُكوا َوَفو   َوَرُشوَفهُ  اهللَ َحاد   َمن   ُيَواد ونَ  اآل  ـَاَءُهم   َأو   آَباَءُهم   ـَ  َأو   َأب 

َواهَنُم    .[22احلديد: ]{ َظِشَرهَتُم   َأو   إِخ 

 حاد   ن  مَ  يواد   اآلخر وافقوم باهلل يممن ـان ن  مَ  دمدُ  ال أكك تعاػ ؾلخز

 ال فه، مضادٍّ  فإليامن مـاٍف  هذا وأن   ؿريب، أؿرب ـان وفو ورشوفه، اهلل

  .وافـار اداء ُيتؿع ـام إال واإليامنُ  هو ُيتؿعُ 
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َا َيا}: آخر موضع ذم تعاػ ؿال وؿد ِذينَ  َأُّي  م   َتت ِخُذوا   الَ  آَمـُوا   اف  ـُ  آَباء

َواَكُؽم   فَِقاء َوإِخ  َتَحب وا   َإنِ  َأو  َر  اش  ُؽػ  ُم َوَمن اإِلياَمنِ  َظَذ  اف  ـُؽم   َيَتَوهل   م 

َفـِئَك   .[21افتوبة: ]{ افظ ادُِونَ  ُهمُ  َؾُلو 

 ظذ ادواؾؼة ذم ألحدٍ  ظذرَ  ال أكه افواضُح  افبقانُ  اآليتغِ  هاتغِ  ؾػي

 وافعشائر واألزواج واإلخوان واألبـاء واآلباء األموال ظذ خوؾاً  افؽػر

 . افـاس نَ مِ  ـثر به يعتذر ما ذفك وكحو

 خوًؾابلكػسفم  أوفقاء واختاذهم مواالهتم ذم ألحد صيرخ   مل ـان إذا

 وأصحابًا، أوفقاءَ  األباظد ارافؽػ   ذاخت   ن  بؿَ  ؾؽقف :درضاهتم وإيثاراً  مـفم

 ! هلا؟ وحمبةً  األمور هذه بعض ظذ خوؾاً  ديـفم، ظذ ادواؾؼة هلم وأطفر

 ةد  افر   مع ؾجؿعوا فه، واشتحالهلم فذفك، اشتحساهنم افعجب نَ مِ و

 .احلرام اشتحالَل 

 

َا َيا}: تعاػ ؿوفه: افعؼون افدفقل ِذينَ  َأُّي  ي َتت ِخُذوا ال آَمـُوا اف   َظُدو 

م   ـُ فَِقاءَ  َوَظُدو  ُؼونَ  َأو  ةِ  إَِفق ِفم   ُتؾ  َعؾ هُ  َوَمن  }: ؿوفه إػ {بِاد ََود   َؾَؼد   ِمـ ُؽم   َيػ 

بِقلِ  َشَواءَ  َضل     .ادستؼقم افرصاطَ  أخطل: أي، [0ادؿتحـة: ]{ افس 
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 ؾؼد وأصدؿاء، أؿرباءَ  ـاكوا وإن   اهلل، أظداءَ  توػ   ن  مَ  أن   تعاػ ؾلخزَ 

 افضالل: إػ ظـه وخرج ادستؼقم، افرصاط أخطل: أي افسبقل، شواءَ  ضل  

 هذا ؾنن   ؟!ظـه ُيرج مل ادستؼقم، افرصاط ظذ أكه ظييد   نم   هذا ؾلين

 والية ن  مِ  اهلل محر   دا واشتحالٌل  ـاؾر، ؾفو اهلل َب ـذ   ن  ومَ  هلل، تؽذيٌب 

 .ـاؾر ؾفو حمرماً  اشتحل   ن  مَ و ،ارافؽػ  

 َتـ َػَعُؽم   َفن  }: ؾؼال واألوالد، باألرحام اظتذر ن  مَ  صبفةَ  تعاػ ذـرَ  ثم

َحاُمُؽم   م   َوال َأر  ـُ الُد مَ  َأو  ِؼَقاَمةِ  َيو  ِصُل  اف  َؿُؾونَ  باَِم  اهللُوَ  َبق ـَُؽم   َيػ  { َبِصرٌ  َتع 

 واخلوف واألوالد باألرحام اظتذر ن  مَ  تعاػ اهلل يعذرِ  ؾؾم ،[1ادؿتحـة: ]

 ن  مِ  تغـي وال افؼقامة يوم تـػع ال أهنا أخزَ  بل مػارؿتفام، ومشؼة ظؾقفام

ورِ  ذِم  ُكِػَخ  َؾنَِذا}: األخرى اآلية ذم تعاػ ؿال ـام صقئًا، اهلل ظذاب  َؾال افص 

َمِئذٍ  َبق ـَُفم   َأك َساَب   .[001ادممـون: ]{ َيَتَساَءُفونَ  َوال َيو 

 

 ظن وؽُره داود أبو رواه ما ةِ ـ  افس   نَ مِ : وافعؼون احلادي افدفقل

 أكه (موشؾ   ظؾقه اهلل صذ  ) بي  افـ   ظن (ظـه اهلل ريض) بدُ ـ  ُج  بن ةَ رَ ؿُ َش 

َك ـَمن  َجاَمَع اف  »: ؿال ِ   .«ُؾهـَوَشَؽَن َمَعُه َؾُفَو ِمث  ُؿؼ 
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 ادؼـغ، جامعَ  ن  مَ  احلديث هذا ذم (موشؾ   ظؾقه اهلل صذ  ) ؾجعَل 

 ن  بؿَ  ؾؽقف فم:مثؾُ  ؾفو معفم، وشؽنَ  فموخافطَ  معفم اجتؿعَ : أي

  ؟!وأظاهنم وآواهم ديـفم، ظذ ادواؾؼة هلم أطفر

 ؿال ـام ،بعذر اخلوف ؾؾقس وأيضاً  ،ـذبتم: هلم ؿقل !ػـاِخ : ؿافوا ؾنن  

 افـ اسِ  ؾِت ـَةَ  َجَعَل  اهلل ذِم  ُأوِذَي  َؾنَِذا اهللبِ  آَمـ ا َيُؼوُل  َمن   افـ اسِ  َوِمنَ }: تعاػ

َعَذاِب   يرجعُ  ن  مَ  وتعاػ تبارك اهلل يعذرِ  ؾؾم، [01افعـؽبوت: ]{ اهلل ـَ

 وإكام خوف، وال أذًى  هيصب   مل ن  بؿَ  ؾؽقف واخلوف، األذى ظـد ديـه ظن

  ؟!افدوائر نَ مِ  وخوؾاً  فه حمبةً  افباضل إػ جاء

 ن  مَ  وأما، هدايته اهلل أراد ن  ؿَ ـف ـػاية هذا وذم ،ةـثر هذا ظذ واألدفة

ِذينَ  إِن  }: تعاػ ؿال ؾؽام ه،وضالفتَ  هؾتـتَ  اهللُ أرادَ  ت   اف  ِؾَؿُت  َظَؾق ِفم   َحؼ   ـَ

ِمـُونَ  ال َرب َك  ُم   َوَفو   * ُيم  ل   َجاَءهت  َعَذاَب  َيَرُوا َحت ى آَيةٍ  ـُ َفِقمَ  اف  { األ 

 .[97-96يوكس: ]

 وأن   مسؾؿغ، يتوؾاكا وأن   مسؾؿغ، ققـاُي  أن   ادـان افؽريم اهلل ؾـسلل

 .افرامحغ أرحم وهو برمحته مػتوكغ، وال خزايا ؽر بافصاحلغ، يؾحؼـا

 وظذ آفه وصحبه وشؾم دحمؿ  كبق ـا  ظذ اهللُ وصذ  

* * * 





„_∑ˇ^=Òàƒ=“nË`
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َ:شؾقامنَافشقُخََوُشِئَلَ
َ

ََظمَ َبـوَوهمَبادية،َأوَينََمرتدَ َبؾدٍََأهلَِذمَ
َذـٌرََهلمَءَُوجييَ،لُجَرََـفِ

َؾنَِدَََأوَالٍَؽََـكَََبطرحَإماَدكقوية،َمحقةًََ،ظـفمَؾعبافدَ َُبَيتسبَ َإمراءَظـد

ََشرَُيََُأوَادسؾؿغ،َكؼائصَِ ََ.ظـفمَادسؾؿغَََبؽف 

ََ؟َـػراًََيصرََُأوَكػاق،َموآةَََهذاَيؽونََُهل

َه؟ؿَُؽَُْحََماَ:فموشبَ َبتؽػرهمَظيتؾػَ َأنََْكػسهَنَْمََِيؼدرََُماَـانَوإنَْ

َظؾقك؟َجيُبََماَ:إكسانٍََنَْمََِهذاَظرؾَتََإذاَوـذفك

ََملجورًا،َاـََتَِأؾَْ ََافؽػر؟َأوَافـػاقَظذَافدفقلَوجهَََفـاَوبغ 

َ.خراًََاهللَجزاك

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ(:اهللَرمحه)َؾلجاَبَ

ََهللَاحلؿدَُ َ.َافعادغَرب 

َاإليامنَرىظََُأوثَقََأنَ َ-بتوؾقؼهَتعاػَاهللَأي دك-َأوًََٓتعؾمَأنََْجيُبَ

َ َارَِافؽػَ َظداوةَََادممـغَََظذَاؾسَضََاهللَوأنَ َاهلل،َذمَوافبغُضََاهللَذمَاحلب 

َباهللَيممـونَوَٓبافـػاقَُيعَرؾونَاف ذينَإظرابَاةَِػََوُجََوادـاؾؼغََ

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َورشوفه َبافؼولَظؾقفمَواإلؽالظََِبجفادهمَوأمرَََ،)صذ 

دهمَوافعؿل، َبؼوفهَوافؼتلَعنبافؾَ َوتوظ  َُأِخُذواَُثِؼُػواََأْيـاََمَََمْؾُعوكِغََ}:

ََ{َتْؼتِقالًَََوُؿت ُؾوا َوبقـفم،َادممـغَََبغَادوآةَوؿطعََِ،[161]إحزاب:

ََنَْمَََأنَ َوأخزََ  ٓ َ.َمـفمَؾفوَهمتو

ََوهوَاهلل،َةََحمبَ َرجٌلََظييدَ َوـقف َطاهرواَاف ذينَهأظداءَََحيب 

ََرهبم،َظذَافشقطانََ َ!َاهلل؟َدونَنَْمََِوفقاًََذوهواّت 

َ:َؿقلَـام

َ َُبَعازَِفَََظـَكََافودَ َإنَ َ،كصديؼَُ...أكـيَتزظمََُثمَ َيظدوَ َحتب 

ََ:وباجلؿؾة َأصولَنَْمََِظظقمٌََأصٌلََاهللَذمَوافبغُضََاهللَذمَؾاحلب 

َاحلديثَذمَجاءَوهلذاَه:مراظاتََُافعبدَظذَجيُبََين،افدَ  َُظَرىََأْوَثُقَ»:

َـافَْ:َاإِلْشاَلمَِ ََ.«اهللَذِمَََواْفُبْغُضََاهللَذِمََُحب 

                                 
ََاهللَذمَوادعاداةََُاهللَذمَادَوآةََُاإِليامنََُِظَرىَأْوَثُقَ»رواهَافطزاينَبؾػظ:ََ(1) َََظز ََاهللَذمَوافُبْغُضََاهللَذمَواحلب  وأمحدََ«َوَجل 

ََأنََْاإِلْشالمََُِظَرىَأْوَثَقََإنَ »بؾػظ:َ ب 
َ.،َورواهَؽُرمهاَبلفػاٍظَمتؼاربة«اهللَذمَوُتْبِغَضََاهللَذمَحُتِ



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

ـََْوـذفك َتعاػَاهللَؿالَافؼرآن،َذمَذـرهَنَْمََِاهللَُرََـثََـأ ََيت ِخذََِٓ}:

َِمنََََؾَؾْقَسَََذفَِكَََيْػَعْلَََوَمنََُْؿْمِمـِغََـافََُْدونََِِمنَََْأْوفَِقاءَََاْفَؽاؾِِرينَََْمِمـُونََـُادَْ

ََذِمََاهللِ
ٍ
ء ََََشْ  ٓ َ.َ[28]آلَظؿران:ََ{ُتَؼاةًََِمـُْفمَََْتت ُؼواََأنََْإِ

َصداؿةٍََأوَبقـفمَفؼرابةٍََافؽاؾرينَََيوافواَأنََْاوُنَُ:َادػرسينَبعُضََؿال

ََ.ويتعارشَهباَُقَيتصادَََافتيَإشبابَنََمََِذفكَؽرَأوَاإلشالمَؿبل

َ)وؿوفه َادممـغَدونَمن: َادممـغَموآةَذمَفؽمَأنَ َ:يعـي(

ََ.ظؾقفمَمثروهمتََُؾالَافؽاؾرين،َموآةَظنَمـدوحةًَ

ََشءَذمَاهللَمنَؾؾقسَذفكَيػعلَومن) ََنَْمََوَ:أي( َافَؽَػَرةَََيتول 

َنَْمََِمـسؾٌخََأكهَيعـيَ،افوٓيةَاشمََُظؾقهَيؼعََشءَذمَاهللَوٓيةَنَْمََِؾؾقس

َرأشاًََاهللَوٓية َهظدوَ َوموآةَافويلَموآةَؾننَ َ:معؼولَأمرَوهذا،

َ.َمتـاؾقان

ََ:(تؼاةَمـفمَتتؼواَأنََْإٓ:َ)وؿوفه َخاؾواَإذاَموآهتمَذمَهلمَصرخ 

َيستطقعونََٓمؼفورينَََمعفمَوـاكواَبذفك،َإَٓمعارشهتمَسـواحُيََومل

َوافؼؾُبََطاهراًََادعارشةََُدموزََُؾحقـئذٍََهلم،َوافبغضاءَافعداوةََِإطفارََ

                                 
َ)إنَ 1) َـامَذمَؿولَافؼائل: َوُؾْسَحة، َأيََشَعٌة ََمـُْدوَحة: َوَأراد:َظنََفـَؿـْدوحةًََاَدعاريضََِذمَ( افتعريضََذمََأنَ َافؽذب(

َمؽرمَبنَادحضَ]اكظر:َفسانَافعرب،َٕيبَافػضلَحمؿدَافؽذبَإِػَآضطرارَظنَافرجُلََبهَيستغـيَماَبافؽالم

َ.ادكي[َإؾريؼيَمـظورَبن
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ََمنََْإِٓ َ}َ:تعاػَؿالَـامَ،اداكعَيزولَحتىَوافبغضاء،َبافعداوةَمطؿئنَ 

ِرهََ ـْ َ.[106]افـ حل:ََ{بِاإِلياَمنََُِمْطَؿِئنَ ََوَؿْؾُبهََُُأ

َظباسَابنََُؿال َوؿال ،"بافؾسانَافتؼقةَإكامَبافعؿل،َافتؼقةَفقس":

َدونَنَْمََِةًَجََقَْفَِوَََويتخذوهمَارََافؽػَ َالضػوايََُأنََْادممـغَََاهللَُنى":َأيضاًَ

َطفافؾَ َهلمَظفرونؾقََُطاهرين:َظؾقفمَارَُافؽػَ َيؽونَََأنََْإَٓادممـغ،

َ)ؿوفهَوذفكَافدين،َذمَوخيافػونم َابنَذـرهَ"(تؼاةَمـفمَتتؼواَأنَإٓ:

َ.حاتمَأيبَوابنََُجرير

َتعاػَوؿال َاََيا}: ]آلََ{ُدوكُِؽمََِْمنََْبَِطاَكةًَََتت ِخُذوآََآَمـُواَاف ذينََأُّي 

َ.َأيةَ[118ظؿران:َ

ََ."مـفمَوبطاكتؽمَخاصتؽمَدمعؾوآََأي":َافؼرضبيَؿال

َ}:َتعاػَوؿال َا ََأُّي  ََوافـ َصاَرىََأْوفَِقاَءََاف ذينَيا َاْفَقُفوَد ََتت ِخُذوا َٓ َ َآَمـُوا

َ َِمـُْؽْم ُْم ََيَتَوهل  ََبْعٍضََوَمْن ََأْوفَِقاُء َاهللََبْعُضُفْم َإِن  َِمـُْفْم ُه ََُّيِْديَاْفَؼْوَمَََؾنِك  َٓ

                                 
(1)ََ َاكظر: َتػسرَافتلويلَوجوهَذمَإؿاويلَوظقونَافتـزيلَحؼائقَظنَافافؽش  َأو اف، َافؽش  َبـ)تػسر َادعروف ،

َ.اخلوارزميَخمؼيافز ََظؿرَبنَحمؿودَافؼاشمَافزخمؼي(،َٕيب

جل:ََوفِقَجةََُ(2) َ{َوفِقَجةَادممـغَوَٓرشوفهَوَٓاهللَدونَمنَيتخذواَومل}َ:افتـزيلَوذم،َوخاصتهَوُدخالؤهَبِطاَكُتهَافر 

َ.]فسانَافعرب[َمَوّدةَََدِخقَؾةَََافؽاؾرينَوبغَبقـفمَيتخذواَوملَ:َأي

،َحاتمَأيبَابنَتػسرَافطزي،َوَجريرَبنَحمؿد،َادعروفَبـ)تػسرَافطزي(،َٕيبَجعػرَافؼرآنَتلويلَذمَافبقانَجامعَ(3)

َ.افرازيَحاتمَأيبَبنَافرمحنَظبدَحمؿدَٕيب

َ.افؼرضبيَاخلزرجيَأمحدَبنَحمؿدَافدينَصؿسَاهللَظبدَ،َادعروفَبـ)تػسرَافؼرضبي(،َٕيبَافؼرآنَٕحؽامَاجلامعَ(4)
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َ ىََ*افظ ادَِِغ ََكْخَشىََاف ذينَؾَسَ ََيُؼوُفوَن َؾِقِفْم ََمَرٌضَُيَساِرُظوَن ذِمَُؿُؾوهِبِْم

ََؾَعَسىَاهللَُأْنَُتِصَ ََداِئَرٌة ََؾُقْصبُِحواََظَذََقَبـَا َِمْنَِظـِْدِه ََأْمٍر َبِاْفَػْتِحََأْو َأْنََيْلِِتَ

ََكاِدِمَغَ َذِمََأْكُػِسِفْم وا ََاف ذينَوَيُؼوُلََ*َماََأََس 
ِ
ء َٓ ََأَهُم َأْؿَسُؿواََاف ذينََآَمـُوا

يَنََاهللِبَِ ََدََعُؽْمََحبَِطْتََأْظاَمهُلُْمََؾَلْصَبُحواََخاَِسِ ُْم َاََ*َجْفَدََأْياَمِنِْمَإِن  َياََأُّي 

ََؾَسْوَفََيْلِِتََاف ذين َِديـِِه ََظْن َِمـُْؽْم ََيْرَتد  ََمْن ب وَكُهََاهللَُآَمـُوا
ََوحُيِ ب ُفْم

َحُيِ بَِؼْوٍم

َ ٍة ََأِذف  ََشبِقِل َذِم َجُيَاِهُدوَن َاْفَؽاؾِِريَن ََظَذ ٍة ََأِظز  َاْدُْمِمـَِغ َخَيَاُؾوَنََاهللَِظَذ َٓ َو

َ ََؾْضُل ََذفَِك ِئٍم َٓ َ َوَََاهللَِفْوَمَة ََيَشاُء ََمْن ََاهللُُيْمتِقِه ََظِؾقٌم ََوفِق ُؽُمََ*َواِشٌع اَم إِك 

َوَََاهللُ ََاف ذينَوَرُشوُفُه ََوُهْمَُيِؼقَاف ذينَآَمـُوا اَة ـَ َافز  ََوُيْمُتوَن اَلَة َافص  ُؿوَن

َ ـُِعوَن ََ*َرا ََيَتَول  َوَََاهللََوَمْن َحََِاف ذينَوَرُشوَفُه ََؾنِن  ََآَمـُوا ُهُمََاهللِْزَب

َ.[56-51]ادائدة:ََ{اْفَغافُِبونََ

َ(ظـهَاهللَريض)َحذيػةَؿال َأوَُّيودياًََيؽونَََأنََْـمأحدََُقتِقَفَِ":

َ."(مـفمَؾنكهَمـؽمَيتوهلمَومن:َ)وتالَ!يشعرََٓوهوَككاكقاًَ

َذمَؿؾوهبمَمرٌضَيسارظونَؾقفم(،َاف ذين)ؾسىَ:َؿوفهَذمَجماهدَوؿال

َؿال َواشسضاظفمَومالحاهتمَافقفود،َمصاكعةَذمَادـاؾؼونَهم":

َ.َ"إياهمَأوٓدهم

                                 
قوضيَ(1) رَادـثور،َجلاللَافدينَافس  َ.تػسرَافد 

َ.كػسهافسابقَادصدرََ(2)
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َأهُلَ":َؿالَ،)أذفةَظذَادممـغ(:َؿوفهَذمَ(ظـهَاهللَريض)َظعَوؿال

َؿالَ)أظزةَظذَافؽاؾرين(،َ،"ديـفمَأهلَظذَةؿَ رَِ َنَْمَََظذَؾظةؽََِأهُلَ":

َ.َافسؾفَنََمََِواحدَؽرَظنَمعـاهـذاَُكؼلَوَ،"ديـفمَذمَخافػفم

َاََيا}:َتعاػَوؿال َُذواَاف ذينََتت ِخُذوآََآَمـُواَاف ذينََأُّي  َُهُزواًََِديـَُؽمََْاّت 

ارََََؿْبِؾُؽمََِْمنََْاْفِؽَتاَبََُأوُتواَاف ذينَِمنََََوَفِعباًَ ََ.[57]ادائدة:ََ{َأْوفَِقاءََََواْفُؽػ 

َتعاػَوؿال ثِراًَََتَرى}: ْونَََِمـُْفمََْـَ َػُرواَاف ذينََيَتَوف  َمْتَََماََفبِْئَسََـَ ََؿد 

]ادائدة:ََ{َخافُِدونَََُهمََْاْفَعَذاِبَََوذِمَََظَؾْقِفمََْاهللََُشِخطََََأنَََْأْكُػُسُفمََْهَلُمَْ

َ.بعدهاَوأيةَ،[80

َتعاػَوؿال َاََيا}: َََأُّي  ارََََجاِهدََِافـ بِي  ََظَؾْقِفمَََْواْؽُؾظََُْؿـَاؾِِؼغََـَوافََْاْفُؽػ 

َ.َ[73]افتوبة:ََ{اْدَِصرَََُوبِْئَسَََجَفـ مَََُوَمْلَواُهمَْ

َوأمرَاإلشالم،َدظواهمَمعَوادـاؾؼغَارافؽػَ َبجفادَتعاػَاهللَُأمرَََؾؼد

َ.َوؾعالًََؿوًََٓظؾقفمَباإلؽالظ

َأيةَذمَ(ظـفامَاهللَريض)َظباسَابنََُوؿال َافؽػَ : :َار()جاهد

َو)ادـاؾؼغ(َ،"بافسقف" َظؾقفم(َ،"بافؾسان": َؿالَو)اؽؾظ َِبَذهَِأََ":

َ."ظـفمَؾَقَافرَ 

                                 
َ.تػسرَافطزيَ(1)

رَادـثورَ(2) َ.تػسرَافد 
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َ(ظـهَاهللَريض)َمسعودَابنََُوؿال :َؿالَ،ارَوادـاؾؼغ()جاهدَافؽػَ :

َبوجهٍََهؼََؾَْقََوفََْ،ؾبؼؾبهَيستطعَملَؾننََْؾبؾساكه،َيستطعَملَؾننََْبقده،"

َأيَ،"رفَِػََؽَْمَُ ََسٍَظابَِ: َحاتم،َأيبَابنََُذـرهََُغض،وافبََُافغقظَنََمََِمتغر 

ََذمَافبقفؼيَرواهَمرؾوعَحديثَذمَمعـاهَوجاء َ.عبافش 

ِخرَََِواْفَقْومََِاهللِبََُِيْمِمـُونََََؿْوماًََدَمِدََُٓ}:َتعاػَوؿال ْٔ ََحادَ ََمنََُْيَواد ونَََا

اُكواََوَفوَََْوَرُشوَفهََُاهللَ ََ.[22]ادجادفة:ََ{َأْبـَاَءُهمَََْأوََْآَباَءُهمََْـَ

َهوحمبتََُهتَُمودَ َـاكتَوفوَه،صلكََُهذاَنَْظؿَ َاإليامنَََوتعاػَشبحاكهَىػََـََؾََ

َ.ؽرهمَظنَؾضالًََوكحوهم،َوابـهَوأخقهَٕبقهَهومـاصحتَُ

َتعاػَوؿال ـُواََوٓ}: ـَ ُؽمَََُطَؾُؿواَاف ذينَإَِػَََتْر ]هود:ََ{افـ ارَََُؾَتَؿس 

ـُواََوٓ}:َظباسَابنََُؿال،َ[113 ـَ َؿالَ{َتْر َ"متقؾوآَ": :َظؽرمةَوؿال،

:َأيَتصطـعوهمَومعـىَ،"وهمعَُـَِطََْصَتَََأوَتود وهمَأوَُتطقعوهمَأنَْ"

ََـؿنَإظامل،َوهمتوفَ  َافػََُيويل  َ.َارجَ وافػََُاَقَس 

َافثوريَوؿال َكاوهلمَأوَؿؾاًم،َهلمَىرََبَََأوَ،واةدَََهلمََٓقََومنَْ:

َ.هذاَذمَدخلَ:رضاشاًَؿَِ

                                 
رَادـثورَ(1) َ.افد 

واةََََٓقََ(2) واة:َهيَافـَؿْحَزةََِمَداَدها،َأْصَؾَحَََفْقَؼًة:ََيؾقُؼفاَافد  ائُلَاف ذيَُيؽَتُبَبه،َوافد  َافس  افتيَُيوَضُعَوادداُد:َهوَاْفـِحْزُ

َ.ادعجمَافوشقط،َدجؿوظةَباحثغ،َوتاجَافعروس[]ؾقفاَاحلزَ

َ.افورع،َٕيبَظبدَاهللَأمحدَبنَحمؿدَبنَحـبلَافشقباينَ(3)



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

َهواهم،َذمَفالكحطاطٌَلَمتـاوََِفُيَافـ َو":َأيةَذمَادػرسينَبعُضََؿال

َومداهـتفم،َوزيارهتم،َوجمافستفم،َومصاحبتفم،َإفقفم،َوآكؼطاع

ََيزيَ وافتَ َهبم،َهوافتشبَ َبلظامهلم،َضاوافرَ  َزهرهتم،َإػَافعغَومدَ َم،بزُّي 

ََ)وَٓترــوا(،:َؿوفهَلوتلمَ َهلم،َتعظقمٌََؾقهَبامَموذـره َهوَـونافرَ ؾنن 

َ."افقسرَادقل

َتعاػَوؿال :{َ َا ََأُّي  ََأْوفَِقاَءََاف ذينَيا ْم ـُ يََوَظُدو  ََظُدو  ََتت ِخُذوا َٓ َ َآَمـُوا

ُشوَلَ َافر  َخُيِْرُجوَن َاحْلَق  َِمَن ْم ـُ ََجاَء َباَِم َػُروا ـَ َ ََوَؿْد ِة َبِاْدََود  َإَِفْقِفْم ُتْؾُؼوَن

َبَِ َُتْمِمـُوا ََأْن ْم ـُ ا ََواْبتَِغاَءََاهللَِوإِي  ََشبِقِع َذِم َِجَفاًدا ََخَرْجُتْم ـُْتْم ـُ َ َإِْن ُؽْم َرب 

ِةََوَأَكاََأْظَؾُمَباَِمََأْخَػْقُتْمََوَماََأْظَؾـُْتْمََوَمْنََيْػَعْؾُهَ وَنَإَِفْقِفْمَبِاْدََود  َمْرَضاِِتَُترِس 

بِقلَِ ََشَواَءَافس  َ.[1]ادؿتحـة:ََ{ِمـُْؽْمََؾَؼْدََضل 

َ َـفَبؾتعة،َأيبَبنَحاضبَذمَكزلَافسورةَهذهَرََدََْصََنَ أَوصح  َـتَبََام 

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشولَبؿسرَزهمخُيََادؼـغَََإػ َ.إفقفمَ)صذ 

ِخرَََِواْفَقْومََِبِاهللَُيْمِمـُونََََؿْوماًََدَمِدََُٓ}:َتعاػَؿوفهَتػسرَذمَوجاء ْٔ َ{ا

َبدر،َيومَأباهَتَلَؿَََداَاجلراح،َبنَظبقدةَأيبَذمَكزفتَأناَ،[22]ادؿتحـة:َ

َ.وؽرهمَواحلاـمَحاتمَأيبَوابنَافطزاينَرواهَـام

                                 
افَ(1) َ.تػسرَافؽش 

َ.ـامَذمَصحقحيَافبخاريَومسؾمَ(2)



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

ََةاؾََحََؿََُأباَأنَ َثُتَدَ ُحَ"َ:ؿالَجريجَابنَوظن َافـ ََشب  َاهللََبي  )صذ 

َفؾـ َذفكَؾذـرَََمـفا،َطََؼَََشََةًَؽَ َصََبؽرَأبوَهؽَ ؾَصََظؾقهَوشؾ م( َاهللََبي  )صذ 

َؾؼالَوشؾ م(ظؾقهَ َؾؼالَبؽر؟َأباَياَأؾعؾَتَ: َؿريباًََافسقُفََـانَفوَواهلل:

ََ.ادـذرَابنََُرواهَ،")َٓدمدَؿومًا(َأية:َؾـزفْتََه،فرضبتََُمـي

َافػتح،َظامَأشؾمَؿحاؾةَأباَؾننَ َاإلشالم،َأولَذمَ-أظؾمَواهللُ-َوهذا

ََيؽنَؾؾم َافـ ََفقسب  َوشؾ م(َبي  َظؾقه َاهلل َبؽرَوأبوَاإلشالم،َبعدَ)صذ 

َافـ ََمعَةٍَرََؿَْظََُذمَاإلشالمَبعدَََإَٓإفقفاَيعدََْوملَمؽةَنَْمََِمفاجراًََخرَجَ َبي 

َاهللَظؾقهَوشؾ م( َ.)صذ 

َ(ظـفامَاهللَريضظباسَ)َابنََُوؿاَلَ ََنَْمََ": َذمَوأبغَضََاهلل،َذمَأحب 

َابنَرواهَ،"بذفكَاهللَوٓيةََُـالتََُؾنكامَاهلل،َذمَوواػَاهلل،َذمَوظادىَاهلل،

َ.حاتمَأيبَوابنَصقبة،َأيب

َاهللَرشوُلََؿاَلَ:َؿالَمسعودَابنَظنَهوؽرََُمقَْعََكََُأبوَرواهَحديثَوذم

َوشؾ م( َظؾقه َاهلل َ)صذ  َػالنفََِْلَؿََُأنََْإكبقاءَنََمََِكبي ََإػَاهللَُأوحى":

َافعابد َإيلَ َكاكؼطاظََُوأماَكػسك،َراحةَََؾَتَؾتعجَ َافدكقاَذمَكزهدََُاأمَ :

                                 
يق،َواشُؿُه:َظثامنَبنَظامرَافتقؿيَافؼرَش،َأشؾَمَظامَافػتحَوتوذمَذمَخالؾةَظؿرَ)رَ(1) د  يضَاهللَهوَوافُدَأيبَبؽرَافص 

َ.افعسؼالين[َحجرَبنَظعَبنَأمحد]اإلصابةَذمَمتققزَافصحابة،َٕيبَافػضلََ(مظـف

رَادـثور،َوـذفكََ(2) َ.افـقسابوريَافواحديَأمحدَبنَظعَاحلسنَ،َٕيبافـزولَأشبابافد 



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

:َؿالَ؟ظعَ َفكَوماَرب،َيا:َؿالَ؟ظؾقكَيلَؾقامَظؿؾَتََؾامَبه،َزَتَؾتعزَ 

َ."ظدواًََيلَظاديَتََأوَوفقًا،َيلَوافقَتََهل

َتعاػَوؿال َػُرواَاف ذينوََ}: َََبْعضٍَََأْوفَِقاءَََُبْعُضُفمََْـَ  ٓ ََتُؽنَََْتْػَعُؾوهََُإِ

َْرضََِذِمََؾِْتـَةٌَ ْٕ بِرٌَََوَؾَسادٌََا َ.[73]إكػال:ََ{ـَ

ََزََوأْخََافؽاؾرين،َوٓيةَنَْمََِمفََعََطََوؿَََادممـغ،َبغَادوآةَََتعاػَدََؼََعََؾَََ

مَوَبعض،َأوفقاءَفمبعُضََارافؽػَ َأنَ  َافػتـةَنََمََِوؿعَذفكَيػعؾواَملَإنَْأن 

ََ.يؼعَوـذفكَ!ظظقمََشءٌََافؽبرَوافػساد

َظنَوافـفيَبادعروفَإمرَمَُؾََظََوَاجلفادَمَُؾََظَََؼامَُيََُأوَينَُافدَ َمَ تَُيَََؾفل

َ!اهلل؟َذمَوادوآةَاهللَذمَوادعاداةَاهلل،َذمَوافبغضَاهللَذمَباحلبَإَٓ:ادـؽر

َوَٓظداوةَؽرَنَْمََِوحمبةَواحدة،َضريؼةَظذَمتػؼغَافـاسَـانَوفو

َبغَوَٓار،وافؽػَ َادممـغَبغَوَٓوافباضل،َاحلقَبغَؾرٌقََيؽنَملَ:بغضاء

ََ.افشقطانَوأوفقاءَافرمحنَأوفقاء

ََ:إحاديثَوأما،َـثرةَهذاَذمَوأيات

َ:َاإِلْشاَلمََُِظَرىََأْوَثُقَ»:َظازبَبنَافزاءَظنَأمحدَؾروى َاهللَذِمََاحْلُب 

ََ.«اهللَذِمَََواْفُبْغُضَ

                                 
َ.إصبفاينَاهللَظبدَبنَأمحد،َٕيبَُكعقمَحؾقةَإوفقاءَ(1)



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

َمرؾوعَحديٍثََوذم َعؿةًَكََِوَٓاًَدََيَََظـديَرـفؾػاجَعْلَـدمََٓمَ ـفافؾَ »:

َإيلَ َوحيأََُؾقامَوجدُتََؾنينَؿؾبي:َهَُودَ قََؾََ َبِاهللَُيْمِمـُونََََؿْوماًََدَمِدََُٓ}:

ِخرَََِواْفَقْومَِ ْٔ َ.َهوؽرََُهيَْوََدََرَْمَََابنََُرواهَ«{َوَرُشوَفهََُاهللَََحادَ ََمنََُْيَواد ونَََا

َ:َإظاملَؾضُلَأ»َ:مرؾوظاًََذرَ َأيبَوظن َ«اهللَذِمَََواْفُبْغُضََاهللَذِمََاحْلُب 

َ.ًََٓمطوَ َأمحدَورواهَداود،َأبوَرواه

ََ.«بأَحََنَْمَََعَْمَََادرءَُ»:َمرؾوظاًََمسعودَابنَظنَافصحقحغَوذم

ـَُيَََوَٓـًا،ممَِمََُإَْٓبَصاحَِتََُٓ»:َمرؾوظاًََمسعودَابنَوظن َكامََعََضَََْلَل

َ.َصحقحهَذمَحبانَابنََُرواهَ«يؼَِتَََإٓ

َمرؾوظاًََظعَوظن َحُيََِٓ»: َُحََإَٓؿوماًٌََلَُجَرَََب  َرواهَ«معفمَِؼَ

ََ.ادـذرَابنََُؿافهَجقد،َبنشـادٍََافطزاين

أيضًاََظـفاوَأيضًا،َجقدَبنشـادٍََظائشةَظنَمعـاهَأمحدََُروىَوؿد

َمرؾوظاًَ كَُ»: ْ َػاََظَذََافذرَ ََدبِقِبََِمنَََْأْخَػىَافؼ  ْقَؾةََِذِمََافص  َافظ ْؾاَمء،َافؾ 

َََأنَََْوَأْدَكاهَُ ب 
َََظَذََحُتِ

ٍ
ء َََظَذََُتْبِغَضَََأوََْاجلَْورََِِمنَََََشْ

ٍ
ء ََوَهلََِافَعْدِل،َِمنَََََشْ

ينَُ ََإٓ ََافد  ـُْتمََْإِنََُْؿْلَ}:ََتَعاَػََاهللََؿاَلََاهلل:َذَمَََواْفُبْغُضََاهللَذِمََاحُلب  ب ونَََـُ
َحُتِ

بُِعويِنََاهلل بِْبُؽمَََُؾات  َ.اإلشـادَصحقح:َوؿالَاحلاـمََُرواهَ«أيةَ{اهللَحُيْ

                                 
ر:َهوَ(1) ةَاواحدهُتََافصغر،َإمَحرََُافـ ْؿُلََافذ  َ]فسانَافعرب[.ََذر 



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

َافـ ََجعلَؾؼد َوشؾ م(َبي  َاهللَظؾقه ََاحلديثَهذاَذمَ)صذ  َظذَاحلب 

َ
ٍ
ََوإنَْ-َوراجلَََنََمَََِشء ََظذَوافبغَضََ-ؿل 

ٍ
ََوإنَْ-َافعدلَنََمَََِشء َنََمََِ-ؿل 

َ.وادـاؾؼغَارافؽػَ َنََمََِاهللَأظداءَةموادَ َنَْمََِاحلذرَأصدَ َرَْذََحَْقَُؾؾََْ،افؼك

ََؾَؼدَََْشق داًَََيُكََإنَََْؾنك هََُ،ََشق دٌََفِْؾُؿـَاؾِِقََواَتؼوفَٓ»:َمرؾوظاًََريدةبََُوظن

َصحقح،َبنشـادٍََائيَسَوافـ ََداودَأبوَرواهَ،«وجلَظزَ ََرب ُؽمََُْتمَْـأْشَخطَْ

ُجُلََؿاَلََإذا»:َوفػظهَاحلاـمَورواه َأْؽَضَبََؾؼدََْ،َشق ِديَياَ:ِقَـفِْؾُؿـاؾََِافر 

 .اإلشـادَصحقح:َوؿالَ«وجلََرب هَظزَ 

ذَََِمَثُلَ»:َمرؾوظاًََمسعودَابنَوظن َََؽْرَََِظَذَََؿْوَمهََُُيِعغََُياف  َـَؿَثلََِاحْلَق 

َ.حبانَوابنََُداودَأبوَرواهوَ«بَِذَكبِهَِمـَْفاََيـِْزعَََُؾُفوََذمَبِْئٍر،ََتَرد ىََبِعرٍَ

َافبعرـَوهؾَكََاإلثمَذمَوؿعؿدََأكه:َاحلديثَومعـى":َادـذريَؿال

َ.َ"اخلالصَظذَيؼدرَؾالَهبَِكََبذَََيـزعََُؾصارَََبئر،َذمَىتردَ َإذا

َ.ـثرةَذفكَذمَوإحاديث

                                 
َ.ادـذريَافؼويَظبدَبنَافعظقمَافؼيف،َٕيبَحمؿدَظبدَاحلديثَمنَوافسهقبَافسؽقبَ(1)



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

َؾصل

َافسؾفَظنَأثارَذـرَذم

َ:َبعضفاَمـفاَؾـذـرَـثرة،َوهي

َاََيا}:َتعاػَاهللَؿال َإػَ{ُدوكُِؽمََِْمنََْبَِطاَكةًَََتت ِخُذوآََآَمـُواَاف ذينََأُّي 

َؿوفه ُدورََِبَِذاِتَََظِؾقمٌََاهللََإِنَ }: ََ{افص  َوأيةَ[119-118]آلَظؿران:

َ.َبعدها

َادسؾؿغَََنََمََِرجاٌلَـانَ"َ:أيةَذمَ)ريضَاهللَظـفام(َظباسَابنََُؿال

َذمَؾفواحلََِواراجلََِنََمََِبقـفمَـانَاَمَـفََِافقفود،َنََمََِرجآًََيواصؾونََ

ََيا}:َظؾقفمَافػتـةَخلوفَـتفماضبمَظنَيـفاهمَؾقفمَاهللَؾلكزلَاجلاهؾقة،

َا رواهَ" {َخَبآًَََيْلُفوَكُؽمَََُْٓدوكُِؽمََِْمنََْبَِطاَكةًَََتت ِخُذوآََآَمـُواَاف ذينََأُّي 

ََ.ابنَجريرَوابنَأيبَحاتم

َأيضاًَ َدوكؽم(َ:وظـه َمن َبطاكة َتتخذوا ٓ(َ ،َ َادـاؾؼون"ؿال: ،َ"هم

َرواهَابنَأيبَحاتم.َ

َنَْمََِؽالماًََهـاَإنَ :َفهَؿقلَأكهَ(ظـهَاهللَريض)َاخلطابَبنَظؿرَوظن

َنَْمََِطاكةبََِإذاًََاّتذُتََؿد":َؿالَـاتبًا،َاّتذتهَؾؾوَـاتبًا،َحاؾظاًََاحلرة،َأهل

َ.َصقبةَأيبَابنَرواهَ،"ادممـغَدون
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َدوكؽم(َ:افربقعَوظن َمن َبطاكة َتتخذوا ٓ(َ َؿال، َتستدخؾوآَ":

َ."ادممـغَدونَونمتتوفَ َادـاؾؼغ

 :َأيةَهذهَظذَافؽالمَذمَافؼرضبيَتػسرَوذم

َوتعاػَاهللَنى َارػَ افؽَنََمََِيتخذواَأنََْأيةَهبذهَادممـغَََشبحاكه

َأراء،َذمَيػاوضونمَ،َوِٓئجوَََخالءََدََُإهواءَوأهلَوافقفود

ََ.همأمورَََإفقفمَدونسـَِويَُ

َويؼال :(َ َأنَيـبغيََٓ:ومذهبكَديـكَخالفَظذَـانَنَْمَََـل 

َ.(هكَُادَُِّتََ

َ:صعراًََافؼائلَؿال

َ..َ.َؿريـهَظنََْْلَوَشََتسلْلَََٓادرءَظن  يؼتديَبادؼارنََِؿرينٍََؾؽل 

َداودَأيبَشـنَوذم َظؾقهََاهللَرشولَظنَهريرةَأيبَظن: َاهلل )صذ 

مَََْؾْؾَقـُْظرَََْخِؾقِؾِه،َِدينَََِظَذَََؿْرءَُـافَْ»:َؿالَوشؾ م( ـُ َ.«خُيَافِْلََِمنَََْأَحُد

َؿالَأكهَ(ظـهَاهللَريض)َمسعودَابنَظنَوَيَورَُ َافـاسَاظتزوا":

ََ."انمدََبلْخَ

                                 
َ.تػسرَافطزيَ(1)

َ.افَوٓئج:َمجُعََوفِْقَجةَ]تاجَافعروس[،َوؿدَشبقَبقانَمعـىَافوفقجةَ(2)

خاَدَنَََأصدؿاء،َويؼال:َيعـيَ{َأْخدانٍََُمت ِخذاِتََوٓ}َافتـزيل:َوذمَ،َأْخدانَوافصاحب،َواجلؿعَافصديُقََاْفـِخْدن:َ(3)

َ.]فسانَافعرب[َخُيَاِدنَخمادكة

َافعؽزي.َبطةَبنَاهللَظبقدَاهللَظبدَاإلباكةَافؽزى،َٕيبَ(4)
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ََثم )َٓ:َؿالَادواصؾة،َظنَافـفُيََوردَٕجؾهَاف ذيَادعـىاهللَتعاػََبغ 

َ.ؾسادـمَيسـونَٓ:َيعـيَ،ؾساداًَ:َيعـييلفوكؽمَخبآً(،َ

َاهللَريض)َظؿرَظذَإصعريَموشىَأبوَمرَ َوؿد:َ-افؼرضبي–َؿال

َحََبََِام(ظـف َكـاتبََُأين:َموشىَٕيبَؾؼالَؾلظجبه،َظؿرَإػَؾدؾعهَ،اٍبَس 

َؾؼالَافـاس؟َظذَافؽتابَهذاَيؼرأ َؾؼالَ،ادسجدَيدخلََٓإكه: َمََـفَِ:

َأؿصاهمَوؿدَمِنَُتدََْٓ:َوؿالَؾاكتفره،:َؿالَ،ككاينَإكه:َؿالَهو؟َبـَُأُجَ

َ.اهللَنمخوَ َوؿدَمفَُـَْلمََتَََٓوَاهلل،َمأهاَنََوؿدَمفَُؽرمَْتََُوَٓاهلل،

ََسَافَََجََنَْمََ":َإثرَذمَجاء:َؿالَوضاح،َبنَحمؿدَاإلمامَـتابَومن

ََ."اإلشالمَمدَْهَََذمَمشىَؾؼدَبدظةٍََصاحَبَ

َإوزاظيَوؿال َأي-َظؾقفمَتشفدََُؽمأشالؾََُـاكت": َأهلَظذ:

َ."فمبدظتَََافـاَسََرونوحيذَ َم،ؿؾوهُبََمـفمَوتشؿئزَ َفم،أفسـتََُ-افبدع

َ."كؿؾبَََُضَؿرَِيََُؾنكهَبدظة،َصاحَبََدمافْسََٓ":َاحلسنَوؿال

َأنََْأخافَؾنينَتؽؾؿوهم،َوَٓافبدع،َأهَلََدمافسوآَ"َ:إبراهقمَوؿال

َ.وضاحَابنََُأثارَهذهَوروىَ،"ؽمؿؾوبََُترتدَ 
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َرمحك-َاظؾمو:َ(اهللَرمحه)َابافوهَ َظبدَبنَحمؿدَاإلشالمَصقخَؿال

َُّٓترجََذمَضالفةٍََ:وافضالفةَافبدعَأهلَمعاداةَذمَافسؾفَـالمَََأنَ َ-اهلل

َـالمه.َاكتفىَ.ظنَادؾ ة

َافضالٓت،َأهلَمعاداةَذمَهموتشديدََُافسؾف،َـالمَهذاَـانَؾنذا

َػاةَِوُجََوادـاؾؼغَارافؽػَ َبؿجافسةَكطـ ََؾامَجمافستفم،َظنَفمونقَُ

ََورشوفه،َباهللَيممـونََٓاف ذينَإظراب ََمصاحلفم،َذمَعِيَوافس  َوافذب 

َُّيتمَنَْمََوَمـاؾق،َأوَـاؾرَإماَ:اثـتغَبغَـونمَمعَ،حاهلمَوحتسغََِظـفم،

ََؿؾقل.َمـفمَاإلشالمَبؿعرؾة

َة،ـافؼقامَيومَرَُـشحُيََمعفمَوهوَاهبم،ـوأصحَفمـرؤوشَنَْمََِؾفذا

َتعاػَالـؿ وا}: ََ{ُفمَْاَجََوَأْزوََََطَؾُؿواَاف ذينَاْحُؼُ َ،[22]افصاؾات:

َتعاػَوؿال َجْتََُػوُسَـافـ َََوإَِذا}: ََ{ُزو  َمتؼدَ َوؿدَ،[7]افتؽوير:

َحُيََِٓ»َ:احلديث َُحََإَٓاًَومََؿٌَََلَُجَرَََب  ََ.«مفَُعََمَََِؼَ

                                 
َ.افـجديَافتؿقؿيَابافوهَ َظبدَبنَحمؿدمػقدَادستػقدَذمَـػرَتاركَافتوحقد،َٕيبَظبدَاهللََ(1)

َـثرَذمََ(2) َتعاػَؿوفهتػسرَؿالَابُن وا}: ِذينَََاْحُؼُ َبلزواجفم:َيعـيَبشر:َبنَافـعامنَؿالَ:{ََوَأْزَواَجُفمَََْطَؾُؿواَاف 

يَوجماهدَُجَبْرَوِظْؽِرمةَوشعقدَبنَظباسَابنََُؿالَوـذاَ،"وأمثاهلمَأصباهفم" د  َوزيدَافعافقةَوأبوَصافحَوأبوَوافس 

َمعَوصاحبَافزكاَافربا،َأصحابَمعَافرباَصاحُبََجييء"َيؼول:َظؿرَشؿعت:َؿالَافـعامنَوظن.َوؽرهمَأشؾمَبن

َ."اخلؿرَأصحابَمعَوصاحبَاخلؿرَافزكا،َأصحاب

َجْتََافـ ُػوُسَََوإَِذا}َ:تعاػَؿوفهتػسرَؿالَابُنَـثرَذمََ(3) ََمَجْعَُ:َأيَ{ُزو  وا}:َـؼوفهَكظره،َإػَصؽلٍََـل  ِذينَََاْحُؼُ َاف 

ََظزَ َاهللَبلنَ َوذفك:َحاتمَذمَتػسرهَأيبَابنََُ.َؿال{ََوَأْزَواَجُفمَََْطَؾُؿوا ـُْتمَْ}:َيؼولَوجل  ـُ ََؾَلْصَحاُبَََثالَثةًَََأْزَواًجاََو

ابُِؼونَََاْدَْشَلَمةَََِأْصَحاُبَََماَاْدَْشَلَمةَََِوَأْصَحاُبََاْدَْقَؿـَةَََِأْصَحاُبَََماَاْدَْقَؿـَةَِ ابُِؼونََََوافس  =َ:َؿالَ،[10-7َ:َةـواؿعـاف]َ{افس 
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َصلؾ

َمتؼدَ َماَحاصلَظذَافتـبقهَذم

َنَْمَََأنَ َوأخزَََذفك،َذمَدََوصدَ َار،افؽػَ َموآةَظنَشبحاكهَاهللَُنىَؿد

َ  ٓ َافـ ََظنَإحاديُثََجاءِتََوـذفكَمـفم،َؾفوَهمتو َاهللَظؾقهََبي  )صذ 

َافـ َوأخزَََ،وشؾ م( َوشؾ م(َبي  َظؾقه َاهلل ََنَْمَََأنَ َ)صذ  َُحؼَؿوماًََأحب 

ََ.معفم

ـَََام ََوُيػفم ََافؽتاِبََنََمََِركاذ ََمنََْأمورٌََافسؾفَظنَوأثارَةـ َوافس 

َباهللَكعوذََُافـار،َقسِسَؿََبََِفؾوظقدَضوتعر ََأيات،َتؾكَذمَدخَلََفاؾعؾََ

َ.ظؼابهَوأفقمَؽضبهَموجباتَنَْمَِ

َ:َهاأحدَُ َ.افعامَافتويل 

َ.اخلاصةَةَُوادحبَ َةَُادودَ :َافثاين

نََُـِْدَتَََفَؼدَََْثب ْتـَاكََََأنَََْوَفْوٓ}:َتعاػَؿالَافؼؾقل،َـونَُافرَ :َافثافث ـَ ََتْر

ََذْؿـَاكَََإِذاًَََؿِؾقالًَََصْقئاًََإَِفْقِفمَْ َدَمِدَََُُٓثمَ ََؿاَمِتَـافَََْوِضْعَفََاحْلََقاةََِِضْعَفَََٕ

                                                                                                   
باء.َوظنَُظَؿرَهم=َ َجْتََافـ ُػوُسَََوإَِذا}:َأكهَؿالَذمَافرض  َويؼرنَافصافح،َافرجلَمعَافصافحَافرجلَبغَُيؼرن":َ{ُزو 

َذمَتؼوفونَما":َفؾـاسَؿالَأكهَظـهَروايةَ،َوذم"إكػسَتزويجَؾذفكَافـار،َذمَافسوءَافرجلَمعَافسوءَافرجلَبغ

َجْتََافـ ُػوُسَََوإَِذا}:َأيةَهذهَتػسر جَافرجلَهوَوفؽن":َؿالَؾسؽتوا،َ"؟{ُزو  َوافرجلَاجلـة،َأهلَمنَكظرهَُيزو 

واَ}:َؿرأَثمَافـار،َأهلَمنَكظرهَيزوج ِذينَََاْحُؼُ َ."{ََوَأْزَواَجُفمَََْطَؾُؿواَاف 
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ََ{َكِصراًَََظَؾْقـَاََفَكَ َٕرشِفََاخلطابَهذاَـانَؾنذاَ،[75-47]اإلَساء:

َ!بغره؟َؾؽقفَ:(ظؾقهَوشالمهَاهللَصؾوات)َخمؾوٍقَ

َافرابع َتعاػَاهللَؿالَفم،ـداراتَُـومَفمتَُـداهــم: وا}: َُتْدِهنَََُفوَََْود 

َ.[9]افؼؾم:ََ{َؾُقْدِهـُونََ

َاخلامس َتعاػَؿالَـامَرون،ِشَيََُوؾقامَيؼوفونَؾقامَفمضاظتَُ: ََوٓ}:

ِرَكاََظنَََْؿْؾَبهَََُأْؽَػْؾـَاََمنََُْتطِعَْ ـْ َبعَََِذ انََََهَواهَََُوات  ـَ ]افؽفف:ََ{ُؾُرضاًَََأْمُرهَََُو

ََُتطِعَََْوٓ}:َتعاػَوؿالَ،[28 ل  ٍفََـُ َ.[10]افؼؾم:ََ{َمِفغٍَََحال 

َ.اإلشالمَأمراءَظذَوافدخولَاجلؾوس،َذمَفمتؼريبَُ:َافسادس

َ.إمورَذمَممشاورهُتَ:َافسابع

َافثامن َأوَإمارةَـان،َأمرٍََأّيََادسؾؿغ،َمورأََُنَْمََِأمرٍََذمَماشتعامهلَُ:

َ.ذفكَؽرَأوَـتابةَأوَظامفة

َ:َافتاشع َ.ادممـغَدونَنَْمََِطاكةًَبََِهماذَُاّت 

َ.ظؾقفمَوافدخوُلََمومزاورهُتََفمجمافستَُ:َافعارش

َ.الؿةوافطَ َهلمَةَُاَصَافبَشَ:َظؼَاحلادي

َ.افعامَاإلـرامَُ:َظؼَافثاين

َ.اهللَنمخوَ َوؿدَماشتئامُنَ:َظؼَافثافث
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َظؼَافرابع ََوفوَأمورهمَذمَفممعاوكتَُ:
ٍ
َافؼؾمَِيََزَْـَََؿؾقل،َبقء

َ.فمطؾؿَََقؽتبوافََِواةافدَ َوتؼريِبَ

َ.فممـاصحتَُ:َظؼَاخلامس

َ.أهوائفمَباعَُاتَ :َظؼَافسادس

َ.مومعارشهُتََفممصاحبتَُ:َظؼَافسابع

ََيوافتزيَ َهبمَهَُوافتشبَ َبلظامهلم،َضاءَُافرَ :َظؼَافثامن َ.مبزُّي 

َـامَؽامء،وُحََشاداٍتََـتسؿقتفمَهلم،َتعظقمٌََؾقهَماَـرَُذَِ:َظؼَافتاشع

َفؾطواؽقتَؼاليَُ َافطبَظؾمَظييدَ َدنَؼاليََُأوَؾالن،َدافسقَ : َاحلؽقم،:

َ.ذفكَوكحو

َ:َافعؼون َاهللَظؾقهَوشؾ م(َؿالَـامَديارهم،َذمَمعفمَؽـىافس  :َ)صذ 

َكَـَمْنََجاَمَعَافَْ» ََ.«ُؾهـَوَشَؽَنََمَعُهََؾُفَوَِمثَُْؿْؼِ

َ

ََإذا َمـفمَأؿربائهَمعَفايػعؾَََأنََْبغَََإمورَهذهَذمَؾرَقََؾالَ:هذاَتبغ 

َظـفمَؾعبافدَ َُبَيتسبَ َاف ذيؾَوحقـئذٍََ،ادجادفةَآيةَذمَـامَؽرهم،َمعَأو

ََشرَُيََُأوَادسؾؿغ،َكؼائصََِدؾنََِأوَكؽالٍََبطرحَإماَ:محقةًَ َادسؾؿغَََبؽف 

َوادـاؾؼغَينادرتدَ َنََمََِفؾؽػار،َادحبغَََادوافغَََأظظمََِنَْمََِ:ظـفم

َنََمََِأصدَ َظؾقفمَةَُؾظََافغََِتؽونَأنََْيـبغيَين،ادرتدَ َخصوصاًََوؽرهم،



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

َاهللََرشوفهَوظادىَبصرة،َظذَاهللَََظادىَهذإَنَ َإصع،َافؽاؾر )صذ 

َ.باهللَوافعقاذَ،وظاداهَأكؽرهَثمَاحلق،َظرَفََبعدماَظؾقهَوشؾ م(

ـَََؾؼدَطاداًََأظانَََنَْمَََـانَََؾنذا َارََافؽػَ َيعغََُنَْبؿَََؾؽقفَ:طؾؿهَذمَهصار

ََ!وكػاؿفم؟َـػرهمَظذَوادـاؾؼغََ

َرشيؽاًََحاـمَظـدَؾمطََُخصومةَذمَمسؾامًََطاداًََأظانَنَْمَََـانَوإذا

ََارافؽػَ َيعغََُنَْؿََبَؾؽقفَ:فؾظامل ََ!إمراء؟َظـدَظـفمَويذب 

َفألمرَبذفواَإذاَافـاس،َأمواَلََيلخذونَََاف ذينَةقَ امَِرََحََـافَـانَوإذا

ََأنََْظذَمآًَ َيََُنَْؿََبَكطـ ََؾامَ:فمرئقُسََفوؾَََظـفمََْيؽف  َارافؽػَ َإػَرِس 

ةَِ ََـامَ!ويؽرموه؟َفقواصؾوهَحيبفم،َأكهَفمويعؾؿََُبادود  َذفكَظذَكص 

َ.هوؽرََُ(روحهَاهللَسؿدَ )َتقؿقةَابنََُاإلشالمَصقُخَ

َؾقهَؾافشػاظةََُمظؾوم،َمسؾمٍََظنَـانَإنََْؽال،افـ ََضرَحََوفؽنَ 

َ ََفَعاًََؾالَمرتدَ َظنَـانَوإنََْن،َسََحََوكحوهَبافرأيَإشؼاضهَذمَُيَعَْوافس 

ََ.ـرامةَوَٓعثرتهفَِ

ََوافسمذيَأمحدَرواهَماَذفكَذمَويؽػي َحاتمَأيبَوابنََُـه،وحس 

َؿالَمسعودَابنَظنَحه،وصحَ َواحلاـمَوافطزاين َـف: َردَْبَََيومََُـانَََام 

                                 
ََأيَفػالن،ََفَعآًَََفك،َوإذاَأرادواَافدظاءَظؾقهَؿافوا:ََفَعاًََيـفضَؿقل:َبَلنَفؾعاثرَُدظيَؾنِذاَفؾعاثر،َهباَُيدَظىَـؾؿةََفَعًا:َ(1)

ظثرواَ]إمثال،َٕيبَظبقدَافؼاشمََإذَذـوانَفبـيَفعاًََوٓ...ضالفتفاَمنَؿقساَاهللَهدىَؾالَ:إخطلَؿال،َاهللََأؿامهَٓ

َ.بنَشالم،َوفسانَافعرب[
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َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشوُلََؾؼالَافعباس،َوؾقفمَبإَسى،َيءََجَِ :َ)صذ 

َبؽرَأبوَؾؼالَ«إَسى؟َهمٓءَذمَتلمرونَََما» َاهللَرشوَلََياَكؿومَُ":

ََفمؾاشتبؼََْك،وأهؾَُ :َأمحدَظنَأكسَحديثَوذمَ،"ظؾقفمَيتوُبََاهللََفعل 

:َمسعودَابنَحديثَوذمَ،"داءافػََِمـفمَبَلَؼََـوتَََظـفم،َتعػوَََأنََْكرى"

َؾارضْبََمفمدَ ؿَََ،وؿاتؾوكَََوأخرجوكَََبوكََـذَ َاهلل،َرشوَلََيا":َظؿرَؾؼال

َافـ ََؾدخَلََ،"فمأظـاؿََ َوشؾ م(َبي  َظؾقه َاهلل َ،صقئاًََظؾقفمَدَ ُرَيَََوملَ)صذ 

َاهللَظؾقهََاهللَرشوُلََؾخرَجَ َُلَثََمَََكؾَُـثََـمََ:َبؽرَأباَيا»:َوؿالَوشؾ م()صذ 

َؿالَافسالم(َظؾقه)َإبراهقمََ هَََُتبَِعـِيََؾَؿنَْ}: ََؾنِك َكَََظَصايِنَََوَمنََِْمـ يََؾنِك 

ََ{َرِحقمٌَََؽُػورٌَ َظؾقه)َكوٍحََلثََؿََـَََظؿرَياَكؾَُـثََـمََوَ،[36]إبراهقم:

َؿالَافسالم( :{َ َْرضَََِظَذَََتَذرََََْٓرب  ْٕ اراًََاْفَؽاؾِِرينَََِمنَََا ]كوح:ََ{َدي 

26]َ ََإَٓمـفمَأحدٌََيـػؾتنَ َؾالَ:ةفََاظَََأكتم،
ٍ
ََأوَبػداء َ;«قــَُظََُِبَرَضْ

َاهللَؾلكزَلَ انََََما}: ََـَ ىََفهَََُيُؽونََََأنََْفِـَبِي  ََذِمََُيْثِخنََََحت ىََأَْسَ ْٕ َ{ْرضَِا

َ.خمتكاًََ،أيتغ،َ[67]إكػال:َ

                                 
َومـهافػؼر،ََظـَكََلزاَلَؾَووجدَكَؾؼراًََ:أيَ،{َؾَلْؽـىَظائِالًَََوَوَجدكََ}:َومـهَؿوفهَتعاػَ،اؾتؼرََ:َوَظْقَؾةًَََظْقالًَََيعقُلََظاَلََ(1)

فمَأنَمنَخرٌَََأْؽـِقاءََََوَرَثتَكَََتَدعَََأنَْ»:َاحلديث ـَ ػونَظاَفةًََتُس ومـاشبةََ[افعروسَتاج]َؾؼراءَأيَظافًة:و،َ«افـاَسَََيَتَؽػ 

َفؾصحابة َوشؾ م( َظؾقه َاهلل َ)صذ  َافـ بي  َظافةَؿول ََـاكواَأنمَهيَ(ؾؼراءَأكتم-)أكتم َافذيَفؾاملَاحلاجةَبلمس 

َ.أظؾمَواهللَإَسى،َؾداءَنَْمََِظؾقهَشقحصؾون
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َأكسَحديثَوذم َاهللَؾلكزَلَ: ]إكػال:ََ{َشَبَقََاهللَِمنَََـَِتاٌبَََفْوٓ}:

َاهللََاهللَرشوُلََؾؾؼَيَ:َعقمكََُأيبَظـدَظؿرَََابنَحديثَوذم،َأيةَ[68 )صذ 

َظـهَروايةَوذمَ،«رَشََالؾكِخََذمَصقبـايََُأنََْـادََ»:َؾؼالَظؿرَََظؾقهَوشؾ م(

َاهللَظؾقهََاهللَرشوُلََؾؼاَلََ-مردويهَوابنَادـذرَابنَظـد- :َوشؾ م()صذ 

َفَََـادَََإنَْ» َماَظذاٌبََكزَلََوفوَظظقم،َظذاٌبََاخلطابَابنَخالفَذمَـاقؿس 

َ.«ظؿرَإَٓأؾؾَتَ

ََرأِيََذمَهذاَـانَََؾنذا َؾقهَاجتفدَََاف ذيَ(،هظـَاهللَريض)َيقدَ افص 

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َورشوفهَهللََحََصَوكََ َمعَذفكَيػعُلََنَْؿََبَكطـ ََؾامَ:)صذ 

َيؼصدََٓبلَبذفك،َاهللَوجهَََيؼصدََُوَٓينٍَدََِفغرضََٓدكقوية،َمحقةًَؿريبهَ

ََ!افدكقا؟َإٓ

َ

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َبي َؾافـ ََ:ؿقلَؾننَْ َبلَافتشبقه،َظذَبؽرَأباَيذمَ َملَ)صذ 

َبجزيلَظؿرَهوصبَ َ(افسالمَظؾقفم)َومقؽائقلَوظقسىَبنبراهقمَهَُفََصبَ 

ََ(؟افسالمَظؾقفم)َوموشىَوكوح

َخصوصَذمََٓمحة،وافرَ َغافؾَ َأهلَذمَادواؾؼةَذمافتشبقهََادرادََُ:ؿقَلَ

َدتوظَ َذفكَومعَاهلل،َبؽتابَؿطعاًََظؿرَمعَؾقفاَافصوابَؾننَ َادسلفة،َهذه

َيقفؾصدَ َرأٌيََأكهَاهللَـتاِبََنَْمََِشبَقََماَفوَٓبافعذاب،َافػداءَأخذَذمَاهلل

َويرىَهبم،َويرؾقَهلم،َيـصحَنَْؿََبَؾؽقفَ:ؾقهَاجتفدَََ(ظـهَاهللَريض)
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َ َرشظي،َغمسوَ َؽرَنَْمََِظـفمَؽالافـ َبنشؼاطَشرويََُافؼتال،َظنَافؽف 

َ!افدكقوية؟َادحبةَدجردَبل

ََشرَُيََُنَْمَََوأما َفمتلفقػَََبذفكَهمرادََُـانَؾننََْظـفم،َادسؾؿغَََبؽف 

َظنَؾقهَبافدخولَواظدوهَأوَؾقه،َدخؾواَأوَاإلشالم،َذمَافدخولَظذ

َـانَوإنََْ،ذفكَجيوزَ;وكحوهَ،ؿؾقالًََترـفمَذمَادصؾحةَوـاكتَؿريب،

َوإؽالظَكؽالَوَٓبؼتالََٓبقء،َهلمَادسؾؿونَََضيتعرَ ََٓأنََْبهَادراد

َدعَْبََُمعَمموآهُتََفهََُحصؾْتََوؿدَأظوانم،َأظظمَنَْمََِؾفوَ:ذفكَوكحو

َ:ؿقلَـامَإؿطار،َوتباظدَيارافدَ 

َاكرمََمَََأبعدَتََفؼدَبافعراِقََنَْمََ...مٍَؾَََشََذيبََِورامقهَأصاَبََفمٌََشَ

َظـدَؾفذاَ:ينمرتدَ َـاكواَإنََْهلمَادسؾؿغَََكؼائصََِبسكَشرَُيََُنَْمَََوأما

َحالَذمَفؾؿسؾؿغَأتؾػهَماَضامنَادرتدَظذَجيُبََٕكهَآثم،َخمطٌئََافػؼفاء

َهذاَذمَبذفكَيؼصدََٓؾنكهَمرارًا،َةدَ افرَ َمـهَرتتؽرَ َنَْمَََخصوصاًََة،دَ افرَ 

َظذَادعاوكةَأظظمَنَْمََِفهَذفكَؾسكَؽر،ََٓوافـفبَاإلؽارةَإَٓافزمان

َـفَوهلذاَوافعدوان:َاإلثم َافـاس،َبعضَظـدَشائغاًََأمراًََهذاَصارَََام 

ََنَْمََِعغطَِفَْمََُوأتوهاَ،ةدَ افرَ َأبواُبََنَِاوََدَْفؾبََِاكػتحْتَ َـانَوفوَ،جهوَََـل 

                                 
َ.(َمـطؼةَباحلجازَذمَاجلزيرةَافعربقةمََؾَََمَثٌلَُيرضُبَفبعدَادساؾة،َو)ذوََشََ(1)

َ.همَافبدواْفـبِْدَوان:ََ(2)
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َذفكَدَُرَْضَََجيُبََؾالَإمراء،َبعضَرآهاَإوؿاتَبعضَذمَمصؾحةَهذا

َ ََذمَأحدٍََفؽل  َ.ذفكَؾاظؾمََْ،زمانَـل 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                 
َردَََ(1) َردَََبعُضهََتبِـعَََافقُء:َأيَافط رُدَهـاَبؿعـى:َافت ـتابعَوآشتؿرار،َؾؼوُفك:َاض  ِردَإِذاَافؽالُم:َبعضًا،َواض  َتتاَبع،َواُدط 

ََٓجيُبَشحُبَذفكَاحلؽمََادتتابعَهو َافشقخ: َمـفا َؿصَد َذفكَفؽلَأحد( َ)َٓجيبَضرد َوظبارة ]فسانَافعرب[،

َ َ.بنضالقذمَـلَزمانَحافةََافسابقَفؽل 
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َؾصل

َـػرًا؟َيؽونََُأمَكػاق؟َموآةَهذاَيؽونََُهل:َافسائلَؿولَوأما

ـََمََُمعَادوآةََُـاكتَإنََْ:ؾاجلواب َمعفمَواخلروجَديارهم،َذمَـتفمسا

:َتعاػَؿالَـامَبافؽػر،َصاحبفاَظذَؽمَُحُيََؾنكهَ:ذفكَوكحوَؿتاهلم،َذم

ُمَََْوَمنَْ} ََ{ِمـُْفمَََْؾنِك هََُِمـُْؽمَََْيَتَوهل  َتعاػَؿالوَ،[51]ادائدة: َلَََوَؿدَْ}: ََكز 

ََؾالَهِبَاََوُيْسَتْفَزأََُهِبَاَُيْؽَػرََُاهللَِآَياِتَََشِؿْعُتمََْإَِذاََأنََْاْفِؽَتاِبََذِمَََظَؾْقُؽمَْ

هَََِحِديٍثََذِمََخَيُوُضواََحت ىََمَعُفمَََْتْؼُعُدوا ]افـ ساء:ََ{ِمْثُؾُفمََْإِذاًََإِك ُؽمَََْؽْرِ

َافـ ََوؿالَ،[140 َاهللَظؾقهَوشؾ م(َبي  َكَـَمْنََجاَمَعَافَْ»:َ)صذ  َوَشَؽَنَُؿْؼِ

َِمثَْ ََؾُفَو َوؿالَ،«ُؾهـَمَعُه :«َ ََِمنَََْبِريءٌََإيِن  ل  ََأْطُفرَََِبْغَََُمِؼقمٍََُمْسِؾمٍََـُ

ـِغََ َ.داودَأبوَروامهاَ،«اْدُْؼِ

َوكحوَؾقفم،ظَموادَِؿَََإذاَاإلشالمَديارَذموهوََهلمَادوآةَـاكتَوإنَْ

َ.َفؾوظقدٌَضَمتعرَ َآثمٌََظاصٍََؾفذاَ:ذفك

َرجَْباهلَََافتعزيرَنََمََِظؾقهَجيُبََ:دكقاهمَٕجلَمموآهُتََتـاكَوإنَْ

َ.َهأمثافَََرُجَزَْـيَََماَوكحوهَوإدب

                                 
(1)ََ َاإليامن َظرى َـتابَأوثق َمن َورؿقة َضبعة َوجود َظذ َافتـبقه َافرضوري َمن َوكؼهتا ام،َدارَُضبعتفا م  َبافد  َافؼاشم

(َمـفاَجاء49َ،َؾػيَافصػحةَ)وردَؾقفاَخطلَؾاحشَوؿد(،pdfَبصقغةَ)َرةمصوَ َاإلكسكقتَفةَذمَمواؿعوافطبعةَمتداوََ

،َوحاصاَ"أمثاَفهََيـْزُجرَماَوكحوهَوإدبَباهلَْجرَافتعزيرَِمنَََظؾقهَجيُبََ:ديـفمَٕجلَموآهُتمَـاكتَوإنَْ"َماَكصه:

أجلََمنَ-ـامَكحسبه–صفقدًاَوهوَافذيَُؿتَلََافؽالم:ُيـسَبَإفقهَمثلَهذاَافشقخَشؾقامنَأْنَاخلافصَشؾقلَافتوحقدَ

دينَومعاداته ينَوٓئهَفؾؿوح  َ.فؾؿرتد 
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ََنَْومَََفم،مثؾََُؾفوَ:ديـفمَٕجلَادوآةَـاكتَوإنَْ َؼُحََؿوماًََأحب 

َ.معفم

َؿوفهَذمَافسائلَقتػؽرَِفََِوفؽنَْ اٍعَدََإَٓبََِهذاَؿؽنَُيَُهلََدكقوية،َمحقةًَ:

ََ،بهؿؾَذمَادحبةَنََمَِ  ٓ ََأؿرَ َانََؽََفَََ:ويعادُّيمَاهللَذمَفمُضَبغَِيََُـانَؾؾوَوإ
ٍ
ََشء

َ:افؼقمَابنََُؿالَـامَوفؽنََْفم،طَُسخَِيََُماَقـهَِعََفَِ

َ َإمؽانََِذمَذاكَََماَ،فهَاًَـبَ ُحَ...ظيوتدَ َاحلبقِبََأظداءَََأحتب 

َ

َافسائلَؿولَوأما بتؽػرهمََظََيتؾػَ َأنََْكػسهََِنَْمََِيؼدرََُماَـانَََؾننَْ:

َحؽؿه؟َماَفم،وشبَ 

َـ َيؽونَََأنََْظنََْذفكَخيؾوَٓ:َؾاجلواب َبه،َجاهالًََأوَػرهمـََُذمَاًَـصا

ََؼرَ يََُأو َمواجفتفمَظذَرَُدَِؼَْـيََََٓوفؽنََْفم،وأصباهََُمَْهََُةٌَرََػََـَََمبلن 

ََ.ـػارَإنمَأؿولََٓر،اؾـَهمؽرََُ:أؿوُلَ:َيؼولَأوَوتؽػرهم،

َـ َـانَؾننَْ َنَْمََِةإدفَ َفهَـَتَبقَ َ:بؽػرهمَجاهالًََأوَـػرهمَذمَاًَـصا

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َرشوفهَوشـةَاهللَـتاب ََؾننََْـػرهم،َظذَ)صذ  َبعدَصك 

ََنَْمَََأنَ )َ:ظذَافعؾامءَبنمجاعَـاؾرٌََؾنكهَ:دََتردَ َأوَذفك َافؽاؾرَػرَِـََُذمَصك 

َ.(ـاؾرَؾفو
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َؾفوَبتؽػرهم،َمواجفتفمَظذَرَُيؼدََِوَٓبؽػرهم،َرَ ؼَِيََُـانَََوإنَْ

َتعاػَؿوفهَذمَويدخلَهلم،َنٌَمداهَِ وا}: ]افؼؾم:ََ{َؾُقْدِهـُونَََُتْدِهنَََُفوَََْود 

َ.َافذكوبَأهلَنَْمََِأمثافهَحؽمَوفهَ،[9

َمٌَؽَُْحََؾفذاَ:ـػارَهمَأؿولَوَٓـػار،َهمؽرََُ:أؿوُلَ:َيؼولَـانَََوإنَْ

َـػاراًََيؽوكواَملَؾننََْواإلشالم،َافؽػرَبغَواشطةََٓإذَبنشالمفم،َمـه

َمسؾؿغَََارافؽػَ َىشؿَ َأوَإشالماًََػرََافؽََُىؿَ َشََنَْؿََؾَََوحقـئذٍََ;مسؾؿونَؾفم

َ.ـاؾراًََهذاَؾقؽونَـاؾر،َؾفو

َ

َظؾقك؟َجيُبََماذاَإكسانٍََنَْمََِهذاَظرؾَتََإذا:َؿوفهَوأما

َوتعاػ،َشبحاكهَاهللَإػَوتدظوهَتـصحه،َأنََْظؾقكَجيُبََ:ؾاجلواب

ََوإنََْادطؾوب،َهوَؾفذاَتاَبََؾننََْارتؽبه:َماَؿبقَحََهؾََرَ عََوتَُ َؾؾهَوظاكدَََأص 

َآثم،َؾعاصٍََإثامًََأوَمعصقةًََـانَوإنََْؾؽاؾر،َػراًَـََُـانَََإنَْ:َهَُارتؽبَََماَحؽمَُ

َافـ َهجرَوؿدَ،يتوبَحتىَهوإبعادََُهوهجرََُه،وتلديبََُظؾقهَاإلكؽارََُجيُبَ َبي 

َاهللَظؾقهَوشؾ م( َـالمفمَظنَونىَواحدة،َؽزوةٍََظنََْفّتؾَ َنَْمَََ)صذ 

َ!ادودة؟َهلمَظفرويََُارافؽػَ َيوايلَنَْؿََبَؾؽقفَ:ظؾقفمَوافسالم

َ

َبؼوفهٌَضَارََعََمََُوأثارََِوإحاديِثََأياِتََنََمََِمذـرتََُماَ:ؿقلَؾننَْ

َ}:َتعاػ مَََُٓ ـُ ََْاف ذينََظنََِاهللََُيـَْفا مََْمَل ـُ ينََِذِمََُيَؼاتُِؾو ََْافد  مَََْومَل ـُ َِمنََْخُيِْرُجو

مَْ ـُ وُهمَََْأنََِْدَياِر ََاهللََإِنَ َإَِفْقِفمَََْوُتْؼِسُطواََتَز  ب 
اَمََ*َاْدُْؼِسطِغَََحُيِ مََُإِك  ـُ َاهللََُيـَْفا
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مََْاف ذينََظنَِ ـُ ينََِذِمَََؿاَتُؾو مََْافد  ـُ مََِْمنَََْوَأْخَرُجو ـُ ََظَذَََوَطاَهُرواَِدَياِر

ْوُهمَََْأنََْإِْخَراِجُؽمَْ ُمَََْوَمنَََْتَوف  -8]ادؿتحـة:ََ{افظ ادُِونَََُهمَََُؾُلوَفِئَكَََيَتَوهل 

9].َ

َمعَيؽنَملَإذاَ،بهَبلَسَََٓارَِافؽػَ َةَِػََعَََضََرَ بََِأنَ َظذَأياُتََِتَؾدفَ 

َ.َظداوهتمَبلَوٓيتفم،

َوؿالَ،مُشَْخَافدَ َبنََِمافكَذمَؿواتؽؾَ َاف ذينَافصحابة،َوـذفك

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشوُلََؾؼالَ"،مـاؾقَإكه":َفمبعُضَ َ»:َ)صذ  َٓ ََتَراهَََُأ

َََؿاَلَََؿدَْ ََإَِفهََََٓ  ٓ َكصقحتهَكرىَاوفؽـ ََبذ:َؿافواَ«اهللََوْجهَََبَِذفَِكََُيِريدََُاهللَإِ

مََََؿدََْاهللَََؾنِنَ »:َؾؼالَفؾؿـاؾؼغ َََؿاَلَََمنََْافـ ارَََِظَذَََحر  ََإَِفهََََٓ  ٓ ََيْبَتِغيَاهللَُإِ

ََ.ممسؾَذمَومعـاهَافبخاريَذمَؾفوَ،ؿالَـامَأوَ«اهللََوْجهَََبَِذفَِكَ

َاهللَظبدَبنَاهللَـعبدَ،نومـاؾؼَآباءََُهلمَافصحابة،َنََمََِكاٌسَأََُوـذفك

َذمَةوَشَبَُافعَََوإطفارََُظؾقفمَوافغضُبََمظداوهُتََظـفمَـؼليََُوملَ،يبأََُبن

َ.َذفكَوكحوَوجوهفم

َ)تعاػَؿوفهَأماَ:ؾاجلواب َذمَيؼاتؾوـمَملَاف ذينَظنَاهللَيـفاـمَٓ:

َنََمََِيؼاتؾفمَملَنَْمَََرَ بََِظنَادممـغَََيـفىََٓاهللَأنَ :َمعـاهاَؾننَ َأية(َافدين

َإذاَـنظطائفمَافدكقا،َأمرَذمَ(وافصبقانَساءـافـ َ)َوادساـغَافضعػاء

َ.ذفكَوكحوَشلفوك
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َيََُؾؾمَ:فموإـرامََُفموحمبتََُمموآهُتََوأما َبلَذفك،َذمَتعاػَاهللَُصَِرخ 

َحتىَ،ةمَ ذََِأهَلََـاكواَوفوَوافـصارىَافقفودَنََمََِارافؽػَ َموآةَذمَدصدَ 

َافـ ََنى َاهللَظؾقهَوشؾ م(َبي  َذمَهلمَوافتوشعةَبافسالمَداءهتمبَََظنَ)صذ 

الم،ََوافـ َصاَرىَاْفَقُفودَََواؤَتْبدَََٓ»:َوؿالَافطريق، َذِمَََفِؼقُتُؿوُهمَََْوإَِذاَبِافس 

وُهمَََْضِريٍقَ َ.َعاهدؿَُـافَحاُلََوهؽذا،َ«َأْضَقِؼهَإَػَََؾاْضَطر 

ََ!ذفك؟َنَْمَََِشءَذمَافرخصةَؾلينَوادرتد،َاحلريب،َافؽاؾرَؾلما

َكَََوؿد َافـ ََذمَأيةَهذهَأنَ َظذَص 
ِ
َ.ـثرَابنََُهموكحوََِساء

َادػرسينَنََمََِهؽرََُوؿال َ-أيَفؾؿممـغ–َهلمَمـهَرمحةٌََأيضاًََهذه:

ََحقثَ،افعداوةَذمَهمدَ وجََِهمدَِدَ تَشَفَِ َجياهرَملَنَْمَََؾةِصََذمَهلمََصَرخ 

ََ.ديارهمَنَْمََِوإخراجفمَادسؾؿغَبؼتال

َوؿقل َاهللَظؾقهََاهللَرشوَلََصاحلواَوـاكواَ،زاظةُخََهبمَأرادََ: )صذ 

َ.َظؾقهَعقـوايََُوَٓيؼاتؾوهََٓأنََْظذَوشؾ م(

ََ.ُّياجرواَوملَبؿؽةَآمـواَاف ذينَهم:َجماهدَوظن

َ.َوافصبقانَساءافـ ََهم:َوؿقل

                                 
َ.رواهَافبخاريَومسؾمَ(1)
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َُتُؾواـَؾاؿَْ}:َوفهـؿَـيـيع،َىـاكتف.َتالـافؼَآيةََُفاتَْـخَََسَكََ:َتادةـؿَََنـوظ

ـِغََـافَْ ََ.[5]افتوبة:ََ{ُؿوُهمَْـَوَجْدتَََُحْقُثََُؿْؼِ

َؿقلَ-ترىَماَظذ-َأيةَوهذه :َوؿقلَؿتادة،َؿالَـامَمـسوخةَإنا:

َوؿقلَخاصة،َوافصبقانَساءافـ ََذمَإنا َ:ُّياجرَوملَأشؾمَنَْمَََذمَهي:

َ.َافدكقاَمتاعَنَْمََِبنظطائفمَهمرَ بََِؾقجوزَُ

ََماَأيةَذمَؾلين َوحمبتفمَينوادرتدَ َارافؽػَ َموآةَجوازَظذَيدل 

َ؟!وجهَـلَذمَمعفمَوافؼقام

ََ

ْخُشََبنَمافكَحديثَظنَواجلواب ْخُشََبنَمافكَأنَ َ:مافد  َنم ََمافد 

ََماَاْظَؿُؾوا»:َبدرَٕهلَؿالَتعاػَاهللَأنَ َافصحقحَذمَجاءَوؿدَبدرًا،َدََفََِصَ

َ.«َفُؽمََؽَػْرُتَََؾَؼدََِْصْئتمَْ

َـفَبؾتعة،َأيبَبنَحاضبَؿصةَنَْمََِبلظظمَوفقس َادؼـغَإػَـتبَام 

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشولَبؿسرَزهمخُيَ ََجََؾفذا،َ)صذ  َ.حاضبَنَْمََِس 

َظذَدفقالَذفكَيؽنَوملَادسؾم،َاجلاشوسَؿتلَذمَافعؾامءَتـازعَوؿد

َ.َادسؾؿغَبلَسارَادؼـغَمؽاتبةَجواز

                                 
اف.َ(1) َتػسرَافؽش 

َ.رواهَافبخاريَومسؾمَ(2)



  

 

 

 أوثق ُعرى اإليمان

َأمٌرََفموكصقحتَََـاؾؼغََادَجمافسةَََأنَ َظذَيدلََٓمافكَحديثَـذفك

َجائز َ-أظؾمَواهلل-َؼاليََُفؽنَْ، َرػَ ـََُـامَبدرًا:َبشفودهَرػَ ـََُذكٌبََهذا):

َ.َ(بذفكَحاضبَذكُبَ

َ

َاهللَظبدَبنَاهللَظبدَأنَ َ:يبأََُبنَاهللَظبدَبنَاهللَظبدَأمرَظنَواجلواب

َظذَخيػىََٓماَيب،أََُبنَاهللَظبدَٕبقهَافظاهرةَوافعداوةَافبقض،َإيامَفه

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشوَلََاشتلذنَأكهَحتىَ،افعؾمَأهلَنَْمََِأحدٍَ َ)صذ 

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشوُلََفهَيلذنََْؾؾمَؿتؾه،َذم ََؾؽقف:َ)صذ  َأحدٌََحيتج 

َ.َأظؾمَواهللَ،أوػَمؼصودهَكؼقضَظذَهوَبلَ؟!فؼوفهَؾقهَدفقَلَََٓبام

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َخامتة

ََؾضلَذم َتعاػَاهللَذمَاحلب 

َتعاػَاهللَؿال ءَُ}: َِخال  ْٕ َََظُدوَ َفَِبْعضٍَََبْعُضُفمَََْيْوَمِئذٍََا  ٓ َ{ُؿت ِؼغََـافََْإِ

َََوَيْومََ}:َتعاػَوؿال،َ[67]افزخرف:َ َََُيَعض  ََفْقَتـِيََياََيُؼوُلَََيَدْيهَََِظَذََافظ امِل

َْذُتَ ُشولَََِمعَََاّت  َََْفْقَتـِيََتىـَوْيؾََََياَ*ََشبِقاًلََافر  ِذََْمَل ََفَؼدََْ*ََخِؾقاًلََُؾاَلًكاََأّت 

ـِي رَََِظنَََِأَضؾ  ـْ انََََجاَءيِنََإِذَََْبْعدَََافذ  ـَ ْقَطانَََُو ْكَسانََِافش  ََفِْْلِ ًٓ َ{َخُذو

ََصلنََُؾفذا،َ[28-27:َافػرؿان] َ.َاهللَضاظةَؽرَظذَافدكقاَذمَةٍَحمبَ َـل 

َافـ ََظنَ(ظـهَاهللَريض)َأكسَوظن َوشؾ م(َبي  َاهللَظؾقه :َؿالَ)صذ 

نَ ََمنَََْثاَلٌثَ» ياَمنََحاَلَوةََََوَجدَََؾِقهََِـُ انََََمنََْ:اإْلِ َََوَرُشوُفهََُاهللَُـَ َإَِفْقهَََِأَحب 

ا،َِم ا َََوَمنََِْشَوامُهَ ََاًََظْبدََأَحب  ب هَََُٓ
ََحُيِ  ٓ َاْفُؽْػرََِذِمَََيُعودََََأنَََْيْؽَرهَََُوَمنََْ،هللَإِ

اَمََهَُـَْمََِاهللََُأْكَؼَذهََُإِذَََْبْعدََ َرواهَافبخاريَومسؾم.َ«افـ ارَذِمََُيْؾَؼىََأنَََْيْؽَرهََُـَ

َافـ ََظنَ(ظـهَاهللَريض)َهريرةَأيبَوظن َوشؾ م(َبي  َاهللَظؾقه :َ)صذ 

َافِؼَقاَمةَََِيْومَََيؼوُلَََتَعاَػََاهللَإنَ » َذِمََُأطِؾ ُفمََْافَقْومَََبَِجاليِل؟َاُدَتَحاب ونَََأْينََ:

َ ََََٓيْومَََطِع  ََإَٓطِل  َرواهَمسؾم.َ«طِع 

َافـ ََظنَهريرةَأيبَوظن َاهللَظؾقهَوشؾ م(َبي  ََأَخاًَََزارََََرُجالًََأنَ »:َ)صذ 

َـَؾؾََََمَؾؽًا،ََمْدَرَجتِهَََِظَذَََتَعاَػََاهللََؾلْرَصدَََُأْخَرى،ََؿرَيةَذمََفهَُ ََظَؾقهََِأَتىَام 

َِمنَََْظَؾقهَََِفَكَََهْلَ:ََؿاَلََ،افَؼرَيةََِهِذهََِذمَيلَأخاًََُأريدَُ:ََؿاَلََ؟ُتريدَأْينََ:ََؿاَلَ
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َََؽْرَََٓ،:ََؿاَلَََظَؾقِه؟ََفاـَتُربَ َكِْعَؿةٍَ َ:ََؿاَلَََتَعاَػ،َاهللَذمَأْحَبْبُتهََُأين  ََرُشوُلََؾنين 

اَمَََأَحب َكَََؿدََْاهللََبلنَ َإَفْقَكََاهلل َرواهَمسؾم.َ«ؾِقهَأْحَبْبَتهََُـَ

َاوَافطريق،:َةَجَرََدَْؿََـاف َ.َصالحفاَذمَوتسعىَهباَتؼومََُأي:ََتُرهب 

َؿالَ(ظـهَاهللَريض)َجبلَبنَمعاذَوظن ََاهللَرشوَلََشؿعُتَ: )صذ 

َوشؾ م( َظؾقه َيؼولَاهلل ََتَعاَػََاهللََؿاَلَ»: ،َغابَ فِْؾُؿَتحَََب تيـحَمََََوَجَبْتَ: َذم 

،َُؿَتَجافِسغََـَواف ،ََزاِوِرينََـُؿتََـَوافَذم  ََ«ذِمَ ََباِذفِغََـُؿتََـَوافَذم  َمافكرواه

َ.صحقحَبنشـادٍَ

َؿالَأيضاًََوظـه َوشؾ م(َاهللَرشوَلََشؿعُتَ: َاهللَظؾقه :َيؼولَ)صذ 

َََظزَ َاهللََُؿاَلَ» ََوَجل  ََيْغبُِطُفمََُُكورٍََِمنَََْمـَابِرََُهَلُمَََْجاَليِلََذِمََُؿَتَحاب ونََـافَْ:

َفَداءََُافـ بِق ونََ ََ.صحقحَنٌََسََحَ:َوؿالَافسمذيَرواهَ«َوافش 

َاهللَظؾقهََاهللَرشوُلََؿاَلَ:َؿالَ(ظـهَاهللَريض)َهريرةَأيبَوظن )صذ 

َْكبَِقاءََُبَِلْكبَِقاَء،ََيْغبُِطُفمَََْفْقُسواَِظَباداًََِمْنَِظَباِدَاهللَإنَ »:َوشؾ م( ْٕ َفَداُء،َا ََوافش 

اب واََؿْومٌََُهمَْ:ََؿاَلََم؟فَُبَ حَِكََُاـََؾَ عََفَََ،مَْهََُنَْمََ:َقَلَؿَِ ََأْرَحامٍَََؽْرََِِمنََْاهلل،َبِـُورََِحَتَ

َافـ اُسَََخاَفََإَِذاَخَيَاُؾونََََََُٓكور،َِمنَََْمـَابِرََََظَذََ،ُكورَُوُجوُهُفمَََْأْكَساب،ََوََٓ

َزُكونََََوََٓ ََظَؾْقِفمَََْخْوٌفَََٓاهللََِأْوفَِقاءَََإِنَ َأٓ}:ََؿَرأَََُثمَ َ،افـ اسََحِزنَََإَِذاَحَيْ

َ.َفػظهَوهذاَصحقحهَذمَانبَ حََِوابنََُ،ائيَسَافـ ََرواهَ«{حَيَْزُكونَََُهمَََْوٓ
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َؿالَ(ظـهَاهللَريض)َمامةأََُأيبَوظن َاهللَظؾقهََاهللَرشوُلََؿاَلَ: )صذ 

َوشؾ م( َىَشَغَْيََوَََر،وَْكََُنَْمََِرََابَِـََمَََظذَةَِامََقََافؼََِمََوَْيَََمَْفَُُسَؾَِجُيََِْظَباداًََهللَإنَ »:

َبنشـادٍََافطزاينَرواهَ«قئَِاَلَاخلَََاِبََسَحََِنَْمََِغََرَُػَْيَََحتىَور،افـ ََمَُفَُوجوهََ

َ.َجقد

َافـ ََظنَ،أيضاًََوظـه َاهللَظؾقهَوشؾ م(َبي  َاًََفُعُؿدَاجْلَـ ةََِذِمََإِنَ »:َؿالَ)صذ 

اَمََُتِِضءََُ،ُمَػت َحةٌَََأْبَواٌبََهَلَاَ،َزَبْرَجدٍََِمنََُْؽَرٌفَََظَؾْقَفاَ،َياُؿوٍتََِمنَْ َُيِِضءََُـَ

ُبَ ـَ يَاْفَؽْو ر  َذِمََُؿَتَحاب ونََـافَْ»:ََؿاَلَََيْسُؽـَُفا؟ََمنََْ،اهللََرُشوُلَََيا:َُؿْؾـَاَ،«افد 

َََظزَ َاهلل ََوَجل  َََظزَ َاهللَذِمََُؿَتَجافُِسونََـَوافَْ، ََظزَ َاهللَذِمََُؿَتاَلُؿونََـَوافََْ،َوَجل 

َ ارَ«َوَجل  َ.رواهَافَبـز 

َ)َاهللَرشوَلََأنَ َ(ظـهَاهللَريض)َمامةأََُأيبَوظن َ(موشؾَ َظؾقهَاهللَصذ 

َؿال َأَحَََمنَْ»: َؽؿَلَـاشتَََدََِؾؼَََهلل:َعَََوَمـَََ،هللََطىَوأظََْ،هللََضَغَََوأبََْهلل،َب 

َ.َداودَأبوَرواهَ«اإليامنََ

َؿالَ(ظـهَاهللَريض)َمسعودَابنَوظن َاهللَرشولَإػَرجٌلََجاءََ:

َوشؾ م( َاهللَظؾقه ََرجلٍََذمَترىَـقفَ،اهللَرشوَلََياَ:ؾؼالَ)صذ  َأحب 

َاهللَظؾقهَوشؾ م(َاهللَرشوُلََؾؼالَهبم؟َيؾحقَوملَؿوماًَ َ)صذ  ََمْعَ»: ادرُء

َ.َومسؾمَافبخاريَرواهَ«َمْنَأَحب
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َؿالَهيرؾعََُ(ظـهَاهللَريض)َرداءافدَ َأيبَوظن َْغَِؾََُجَرَََنَْمََِما»:

َاًَبَ ُحََمهاأصدَ َتعاػَاهللَإػَفامبَ أَحََـانَََإَٓقِبَافغَََفرَِظََبََِتعاػَاهللَذمَاابَ حََـتََ

َ.َجقدَبنشـادٍََافطزاينَرواهَ«فصاحبه

َاهللَظؾقهََاهللَرشوُلََؿاَلَ:َؿال(َظـهَاهللَريض)َهريرةَأيبَوظن )صذ 

َوشؾ م( ََََََٓيْومَََطِؾ هََِذِمََاهللَُُيظِؾ ُفمَََُشْبَعةٌَ»: ََطِل   ٓ هََُإِ َطِؾ  َ،اْفَعاِدلَاإِلَمامَُ:

َ ٌقَََؿْؾُبهَََُوَرُجٌلَََرب ه،َِظَباَدةََِذِمَََكَشلََََوَصاب  اََوَرُجاَلنََِ،اْفـَؿَساِجدَذِمََُمَعؾ  اب  َحَتَ

َؿاََظَؾْقهََِاْجَتَؿَعاَ،اهللَذِمَ َ.َومسؾمَافبخاريَرواه،َاحلديثَ«...َظَؾْقهََوَتَػر 

َاهللََاهللَرشوَلََشلَلََأكهَ)ريضَاهللَظـه(َأكسَبنَمعاذَوظن )صذ 

َوشؾ م( َؿالَ؟اإليامنَأؾضلََِظنَظؾقه َََأنَْ»: ب 
ََوُتْعِؿَلَهللَََوُتْبِغَضَهللََحُتِ

رََِذِمََفَِساَكَكَ ـْ َََوَأنَْ»:َؿالَاهلل؟َرشوَلََياَوماذا:َؿالَ،«اهللَِذ ب 
ََماَفِؾـ اسََِحُتِ

َ ب 
َ.َأمحدَرواهَ«فِـَْػِسَكَََتْؽَرهَََُماَهَلُمََْْؽَرهََـَوتَََفِـَْػِسَكََحُتِ

َ

َظذَادتواردةَافصحقحة،َإحاديثَهذهَـػسهفََِاصُحَافـ َلَِؾؾقتلمَ 

َ):َهيَافتيَادسلفةَهذهَخصوصَذمَ،واحدةَوترةٍَ َوافبغُضََاهللَذمَاحلب 

َأكهَيعتؼدََُـوكهَظنَؾضالًََ،صاحلاًََظؿالًََاسافـ ََأـثرََُهدَ عَُيََََٓاف ذيَ،(اهللَذم

                                 
(1)ََ َاهللَظؾقهَوشؾ م(يعـيَإػَافـ بي  َ.)صذ 
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َؾرائضَنَْمََِأكهَيعتؼدََُـوكهَظنَؾضالًََ،افصاحلةَإظاملَأؾضلَنَْمَِ

ََ.ادستعانَؾاهللُ،َإظقان

َ َتسؾقامَوشؾمَوصحبهَوآفهَدحمؿَ َظذَاهللَوصذ 

َ

*َ*َ*َ
َ

 شؾقامنَ)رمحهَاهلل(افشقخََـالمََُاكتفى
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