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قَالَ املُصنِف :$
ِ
ِ
يِ الرُ ِ
يول
ُون إَ َّو ُل َ
الم ْشرِك َ
َو ُي َق ُال َأ ْي ًضا :إِ َذا ك َ
ون َل ْم َي ْك ُف ُروا إِ َّٓ َٕى َُّهم َج َم ُعوا َبي ْو َن اليي ِّش ْرك َو َتكْيِ ِ َّ ُ
َان ُ
َار البع ِ
ﷺ َوال ُق ْر ِ
اب ا َّل ِِي َذك ََر ُه ال ُع َل َما ُء يف ك ُِّل َم ْيِ ََ ٍ
كَ ،فما َم ْعنَى ال َب ِ
ث َو َغ ْورِ َذ ٰلِ َ
ياب ُحكْي ِم
َِ :ب ُ
آن َوإِ ْىك ِ َ ْ
ُيل ىَيو ٍم ِمنْهيا ي َك ِّفير وي ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ح نيل َم َم
يم َذك َُيروا أىوا ًعيا كَثويرةً ،ك ن ْ
الم ْسل ُم ا َّلِي َي ْك ُف ُر َب ْعدَ إِ ُْي َ مه ُ -ث َّ
الم ْرتَدِّ َ -و َُ َو ُ
ُ
ُ ُ َُ
ِ
ِ
ون َْ ْلبِ ِيهَ ،أ ْو
ين َف َع َلهيا ِ ،-م ْث ُيل ك َِل َم ٍيٍ َي ْيِك ُُرَا بِ ِل َسياىِ ِه ُم َ
الر ُج ِل َو َما َل ُهَ ،حتَّى إِى َُّه ْم َذك َُروا َأ ْش َوا َء َيسور ًة  -عنْدَ َم ْ
َّ
ك َِل َم ٍٍ َي ِْك ُُر ََا َع َلى َو ْج ِه المزاح َوال َّل ِع ِ
ِ.
│
قال الشارح وفقه اهلل:

ِ
ِ
يِ الرُ ِ
ول ﷺ
ُون إَ َّو ُل َ
الم ْشرِك َ
يؼوق ( :إِ َذا ك َ
ون َل ْم َي ْك ُف ُروا إِ َّٓ َٕى َُّهم َج َم ُعوا َب ْو َن الي ِّش ْرك َو َتكِْ ِ َّ ُ
َان ُ
َار البع ِ
َوال ُق ْر ِ
اب ا َّل ِِي َذك ََر ُه ال ُع َل َما ُء يف ك ُِّل َم ْيِ ََ ٍ
كَ ،فما َم ْعنَى ال َب ِ
ث َو َغ ْورِ َذ ٰلِ َ
ياب ُحكْي ِم
ِ)(يعـول( َب ُ
آن َوإِ ْىك ِ َ ْ
الم ْس ِل ُم ا َّل ِِي َي ْك ُف ُر َب ْعدَ إِ ُْ َ ِم ِه)(.
الم ْرتَدِّ َ -و َُ َو ُ
ُ
ون)(يريد(هبؿ(كػار(قريش(،إذا(كاكقا(لؿ(يؽػروا(يعـول(ععود( ذ(ذكور( وق(،قوا (:ـوان ( وعـوق(
ققلف ( إَ َّو ُل َ
طبقد(اعـ(الؼداح(الذيـ(مؾؽوقا(الؿغور (ومصور( (زموـ(عـول(العبواس(كؾفوؿ(ي وفدوذ( ذ(إ(إلوف(إإ(ا (و ذ(
محؿدً ا(رسق(:ا (،ويدَّ طقذ(اإلسالم(،و ُيصؾقذ(الجؿعة(والجؿاطة(،فؾؿا( ضفروا(مخالػة(ال ريعة( ( شوقا (
دوذ(ما(كحـ(فقوف)(يعـول(موـ(الـوزان(عقــوا(وعوقـ(موـ(يودَّ طقذ(اإلسوالم(و وؿ(يودهلل ُطقذ(رقور(ا (،ويصورفقذ(لوف(
العبادة(.
قا ( :مع(ذلؽ( جؿع(العؾؿوا (طؾوك(كػور ؿ(وقهوالفؿ(،و ذ(عالد وؿ(عوالد(حور (،ورزا وا(الؿلوؾؿقذ(
حهك(اسهـػذوا(ما(عليديفؿ(مـ( ُعؾداذ(الؿلؾؿقـ)(.
ِ
ِ
يِ(الرس ِ
يضا (إذا(كاذ(األَ َّو ُل َ
وق(:ﷺ(
قا ( :و ُيؼاً (:
قذ( َل هللؿ( َي هللؽ ُػ ُروا(إِ َّإ(ألَك َُّف َ
ؿ(ج َؿ ُعوقا( َعو هللق َـ(الوو ِّ هللرن َ(و َت هللؽوذ ِ َّ ُ
وال ُؼر ِ
آذ َ(وإِ هللك َؽ ِ
وؽ)(يعـول(يؼوق( :إذا(كواذ(األولوقذ(كػور ؿ (ألعوؿ(جؿعوقا(يعـول(قوريش(
وار(ال َب هللعو ِ َ(و َر هللق ِور( َذ(كل ِ َ (
َ هلل
جؿعقا(عقـ(ال رن (ألعوؿ(طبودوا(األاوـام(،وتؽوذيِ(الرسوق(،:وتؽوذيِ(الؼورآذ(،وإكؽوار(البعو (،ألعوؿ(
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ِ
قت َ(وك هللَح َقوا﴾([الجاثقوة (،]42يؼوق(( :إذا(كواذ( وذا( وق(الؽػور(عوس(إ(
(ح َقا ُت (ـَا(الد( هللك َقا(ك َُؿ ُ
قالقا (﴿ َو َقا ُلقا( َما( َل(إِ َّإ َ
يؽػر(اإلكلاذ(إإ(جؿع( ذه(،يؼوق( :إ ًذا(موا(معـوك(البوا (الوذي(ذكوره( و(ذكور(العؾؿوا ( (كوؾ(موذ ِ(يعـول(
مذا ِ(اإلسالم(مثؾ(الحـػقة(والؿالؽقة(وال افعقة(،كؾ(طؾؿا (الؿوذا ِ(لؿوا(كهبوقا(الؽهوِ(جعؾوقا( وذا( (
كهِ(الػؼف(جعؾقا(عا ًعا( (كهِ(الػؼف(مع( ذ( ذه(ملللة(طؼدية( الؿرتد)(لؽـ(جعؾق ا( (كهِ(الػؼف(،العؾؿا (
وؾ(العؾوؿ(،يعـول(موثال(طؾؿوا (العؼقودة(يجعؾوقذ( (كهوِ(
ً
لفؿ(تصرفات(إ(يػفؿفوا(إإ( َمو هللـ(درس( سوالقِ(
العؼقدة( عا (الؿلح(طؾك(الخػقـ)(مع( ذ( ذه(ملوللة(فؼفقوة(،لؽوـ(لؿواذا(يجعؾقعوا( ـوانن(لبقواذ(مخالػوة(
(حؽؿ(الؿرتد)(مع( ذ( ذه(ملوللة(لقلوف(فؼفقوة( وذه(ملوللة(
الرافضة( (ذلؽ(،و (كهِ(الػؼف(يضعقذ( عا ُ
طؼدية(،لؽـ(وضعق ا( ـا(لبقاذ( مقر(يؽػر(هبوا(اإلكلواذ(قود(يؽوقذ(لفوا(تعؾوؼ(عالػؼوف(،وألجوؾ( ؿقوة(األمور(
وخطقرتف(.
ي(رجوع(لؾوقرا (،كواذ( (اللواعؼ( (ذلوؽ(الؿؽواذ(
الم ْس ِل ُم ا َّل ِِي َي ْك ُف ُر َب ْعدَ إِ ُْي َ ِم ِه)(ارتودَّ (
َ
قاَ ( :و َُ َو ُ
َّاقض(مـ(كقاقض(اإلسالم(سؿل(مرتدً (ألكف(ارتود(ورجوع(إلوك(
كافرا(،ثؿ(تؼدم(إلك(اإلسالم(،فؾؿا( تك(هبذا(الـ
ُ
ً
(إذ(كاذ(الؽػر(إ(يؽقذ(كػرا(إإ(عجؿوع( وذه(األموقر(العظوام(ال ورن(وتؽوذيِ(الرسوق(:ﷺ(
القرا (،فقؼق:
ً
(حؽوؿ(الؿرتود)(
وتؽذيِ(الؼرآذ(،وإكؽار(البع (،إذ(كاذ(الؽػر(إ(يؽقذ(إإ(هبذا(إ ًذا(ما(معـك (إيجا ( عوا ُ
ذا(مـ(األمر(الؿحا(.:
(كهِ(الػؼف( (الؿذا ِ(كؾفا(،ما(معـك(ذلؽن(
ُ
كوقان(الؿرتوديـ(،كقوػ(تؽوقذ(الوردة(،ذكوروا( كوقان(كثقورة(موـ(
قاُ ( :ث َّم َذك َُروا أىوا ًعا كَثِور ًة)(يعـل(مـ(
ِّ
كقان(الردة(و سبا (الردة(.
ِ
ِ
الر ُج ِل)(الذي(ارتؽِ( ذا(الؽػر(يحؾ(دموف(
قا ( :ك نُل ى َْو ٍم منْها ُي َك ِّف ُر)(ااحبف(الذي(ارتؽبف( َو ُيح نل َم َم َّ
ذ(يؼهؾوقا(الؿرتودهلل (،وإكؿوا(
علذ(يؽقذ( ُمباح(الدم(،و ذه(اإلعاحة(لؾدم( ل(مهعؾؼة(عالقالل(،لقس(آلحواد(الرطقوة(
ُ
(طؾقف(ذكِ( (قهؾِ ِف(،عؾ( وق( وذا(واجبوف( هللذ(يؼهوؾ(موـ(ارتودَّ (–حؿايوةً(
طؿا(:القالل(،لؽـ(القالل(لقس
ذا(مـ(
ٌ
َ
(،فؾوذلؽ(جعوؾ( وذا(لؾوقالل(عولذ(يؼوقم(
لؾديـ(-وإإ(اار(الدِّ يـ( لعقعة(يدخؾ(مـ(شا (ويخرج(مهك(موا(شوا
ُ
ً
ذا(الهالطِ(،عجعؾ(دم(مـ(ارتد(حالإ(لف(،وكذلؽ( َو َما َل ُه)(يعـول(
عصقاكة(العؼقدة(اإلسالمقة(،وحػظفا(مـ(
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ُيصادر(مالف(ويذ ِ(عف(إلك(عقف(ما(:الؿلؾؿقـ(.
قاَ ( :حتَّى إِى َُّه ْم)(يعـل(العؾؿا (طؾؿا (الؿذا ِ( َذك َُروا َأ ْش َوا َء َي ِسور ًة)( ق(إ(يريد( عا(يلقرة( وق(قوا( :
يلقرة( ِعنْدَ َم ْن َف َع َلها)( ق(يرا ا(اغقرة(كالذيـ(قالقا («ما(ر يـا(مثؾ(قراؤكا( كرب(عطقكًوا(و جوبـ(طـود(الؾؼوا »(
لؿا(كز(:قق(:ا (﴿( ۵إِك ََّؿا( ُكـَّا(ك ُ
ِ﴾(يعـل(ر و ا(كؾؿة(اغقرة(،وا ((۵يؼوقَ ﴿( :و َت هللح َلو ُبق َك ُف(
قض َ(و َك هللؾ َع ُ (
َخ ُ
َ قـًا(و ُ ق ِ
قؿ﴾([الـقر (.]51
(طـهللدَ (ا ِ( َطظِ ٌ(
ِّ َ َ
ون َْ ْلبِ ِه)(يعـل(إ(يعهؼد ا(عؼؾبوف(،كؿوا(جوا ( (الحودي
قاِ ( :م ْث ُل ك َِل َم ٍٍ َي ِْك ُُرَا بِ ِل َساىِ ِه ُم َ

ٍ
(كؾؿوة(
(«ر

ً
ؾؼل(لفا(عاإ(هتقي(عف( (الـار(سبعقـ(خري ًػا»(.
يؼقلفا(قائؾفا(إ( ُي
وققلف ( َأ ْو ك َِل َم ٍٍ َي ِْك ُُر ََا َع َلى َو ْج ِه المزاح َوال َّل ِع ِ
ِ)(،يعـل(كالذي(يؿزح(فقؼق(:طـ(كػلف( كف(يفقدي(،
لقس(فقفا(مزح(إذ(قا(:طـ(كػلف( كف(يفقدي( و(كصراين( و(الهحؼ(علي(ديـ(،ولق(طؾك(سبقؾ(الؿزح(فنكوف(يؽػور(
ويرتد (،و(الؾعِ(يؾعِ(مع( حد(وقالفا(رقر(طازم(فنكف(يؽػر(هبا(،فنذا(كاذ( ذه(األشقا (الهول( ول(يلوقرة(طـود(
ٍ
(العبوادة(عاطهؼواد(وعصودو(لجوق ٍ (إلوك(رقور(
مـ(فعؾفا( ُتحؾ(دمف(و ُتخرجف(مـ(اإلسالم(،فؽقػ(عالذي(يصور
ٍ
ٍ
(وتؼدير(واحرتامٍ(كقػ(إ(يؽقذ(كافرن( ذا(شل (طجقِ(.
(،وعهقققر
ا
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قَالَ املُصنِف :$
يال اُِ فِي ِ
يال َأ ْي ًضييا :ا َّلي ِيِين َْي َ
َو ُي َقي ُ
يون بِيياِ ِ َمييا َْييا ُلوا َو َل َقييدْ َْييا ُلوا ك َِل َمي ٍَ ا ْل ُك ْفيرِ َو َك َفي ُيروا َب ْعييدَ
يوهمَ :ي ْح ِل ُفي َ
يول اِ ِ ﷺ ،ويج ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ين رُ ِ
ون
اَيدُ َ
َُ َ
إِ ُْ م ِه ْم﴾ [ال َّتوبٍَ ،]47:أ َميا َُيم ْع َ اَِ َك َّف َير َُ ْم بِكَل َميٍع َم َيو ك َْيوى ِه ْم يف ز ََم ِ َ ُ
ون اَِ.
وحدُ َ
نونَ ،و َي ُح نج َ
ون َم َع ُهَ ،و ُي َزك َ
َم َع ُهَ ،و ُي َص نل َ
ونَ ،و ُي ِّ
ِ
و َك َِلِ َ ِ
ْيال اُِ َت َعيا َلى فِ ِ
ين َ
ُون َ ٓ ت ْعت َِيِ ُروا َْيدْ
يوه ْمْ ُْ :يل َأبِياِ َو َآياتِ ِيه َو َر ُُيولِ ِه كُنيت ُْم ت َْسيت َْه ِز َ
ك ا َّلِ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
يماىِك ُْم إِ ْن َى ْع ُ
ين
ون﴾ [التوبيٍَ ]66:ف َٰهي ًُ َٓء ا َّليِ َ
ف َع ْن َطا َفٍ منْك ُْم ُى َع ِِّ ْب َطا َف ًٍ بِ َيى َُّه ْم كَاىُوا ُم ْجرِم َ
َك َف ْرت ُْم َب ْعدَ إِ َ
ِ
ِ
وهم َأى َُّهم َك َفروا ب ْعدَ إِيماىِ ِهمَ ،و َُم م َو رُ ِ
ول اِ ِ ﷺ فِيي غَيز َْو ِة َت ُب َ
يم
َص َّر َح اُِ ف ِ ْ ْ ُ َ
يوكَْ ،يا ُلوا كَل َمي ًٍ َذك َُيروا َأى َُّه ْ
ْ َ َ ُ
َ ْ
ِ
المزْحِ .
َْا ُل َ
وَا َعلى َو ْجه َ
ون الي ِ ِ
ِ
َفت ََي َّمي ْيل ََٰ ي ِِ ِه ن
ون،
ون َأ َّٓ إِ َل ي َه إِ َّٓ اَُِ ،و ُي َص ي نل َ
اُييا َي ْشي َيهدُ َ
ييم ْسلم َ
ونع ُأ َى ً
يي َْي ْيو ُل ُهمُ :ت َك ِّفي ُير َ ُ
الش ي ْب َه ٍََ ،وَي َ
ونُ ،ث َّم َت َي َّم ْل َج َوا َبها َفٌِ َّى ُه ِم ْن َأ ْى َف ِو َما يف ََٰ ِِ ِه إَ ْو ِ
راق.
ونَ ،و َي ُح نج َ
وم َ
َو َي ُص ُ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

يال اُِ فِ ِ
قا(:رحؿف(ا (تعالك ( ال بفة(اللاععة)( َو ُي َق ُال َأ ْي ًضا :ا َّل ِيِين َْ َ
يون بِياِ ِ َميا َْيا ُلوا
يوهمَ :ي ْح ِل ُف َ
َو َل َقدْ َْا ُلوا ك َِل َم ٍَ ا ْل ُك ْفرِ َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ُْ ِم ِه ْم﴾ [ال َّتوبٍ()]47:ققؾ (إذ( ذه(اآلية(كزلف( (الجالس(عـ(سوقيد(
ِ
عـ(الصامف(،ووديعة(عـ(ثاعف(رجالذ(كاكا(طؾك(طفد(الـبل(ﷺ(،وذلؽ( كف(لؿوا(ك ُثور(كوزو(:الؼورآذ( (روزوة(
ـا(وخقاركوا(
تبقن( (شلذ(الؿـافؼقـ(وذمفؿ(،فؼا«( :لئـ(كواذ(محؿودٌ (اواد ًقا(طؾوك(إخقاكـوا(الوذيـ( وؿ(سوادا ُت
ُ
(شر(مـ(الحؿقر»(فؼا(:لف(طامر(عـ(ققس (« جؾ(وا (إذ(محؿدً ا(لصادو(،وإكؽ(ل ٌر(مـ(الحؿار»(.
لـح ُـ ٌ
ذ(طامرا(لؽاذ (،يعـل(يؼوق( :موا(قؾوف( وذا(
طامر(عذلؽ(الـبل(ﷺ(وجا (الجالس(فحؾػ(عا (
ً
و خرب( ٌ
الؽالم(،وحؾػ(طامر(لؼد(قا(،:وقا«( :الؾفؿ( كز(:طؾك(كبقؽ(شق ًئا»(فـزلوف( وذه(اآليوة(،و ول(ققلوف(تعوالك (
ٌ
ون بِاِ ِ َما َْا ُلوا َو َل َقدْ َْا ُلوا ك َِل َم ٍَ ا ْل ُك ْفرِ َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ُْ ِم ِه ْم﴾ [ال َّتوبٍ()]47:فا (طدَّ ا(كؾؿة(كػر(،
َي ْح ِل ُف َ
كوا(لوـحـ(شور(موـ(الحؿقور»(.
ـا(وخقار
ماذا(قالقان(قالقا (لئـ(كاذ(محؿدٌ (ااد ًقا(طؾك(إخقاكـا(الذيـ( ؿ(سادا ُت
ٌ
ُ
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عا(كػر(وردة(،وسبِ(خروجفؿ(مـ(اإلسالم(.
ذه(الؽؾؿة(ا ((۵ذكر(
ٌ
ة(الجوالس(،
َّ
وققؾ (إذ(الذي(سؿع(ذلؽ( ق(طااؿ(عـ(طدي(،وققؾ (حذيػة(،وققؾ (عؾ(سؿعف(ولود(امور
ؿقر(عـ(سعد(،ففؿ(الجالس(عؼهؾف(لئال( ُيخرب(عف(.
واسؿف ( ُط
َّ
وققؾ (كزلف( (طبد(ا (عـ( ُ
ُ
ـا(ومثؾ(محؿود(إإ(كؿوا(قوا(:
عل(عـ(سؾق(:ر س(الؿـافؼقـ(،لؿا(قا( :ما(م َث ُؾ
َ
(سؿـ(كؾبؽ(يلكؾؽ(.
الؼائؾ ِّ
وققلف ( لئـ(رجعـا(إلك(الؿديـة(لقخرجـ(األطز(مـفا(األذ(،):ف ُلخرب(الـبل(ﷺ(عذلؽ(وجا (طبود(ا (عوـ(
ِ
عوول(فحؾووػ( كووف(لووؿ(يؼووؾ(،فوولكز(:ا (َ ﴿( ۵ي هللحؾِ ُػو َ
ور( َو َك َػو ُوروا( َع هللعوودَ (
قا(و َل َؼوودهلل ( َقووا ُلقا(كَؾِ َؿوةَ(ا هللل ُؽ هللػو ِ(
وقذ(عِووا ( َمووا( َقووا ُل َ
إِ هللسالمِ ِف هلل(ؿ﴾([الهقعوة (،]42وققؾ (إكف(قق(:جؿقع(الؿـافؼقـ(،يعـل(جؿقع(الؿـافؼقـ(قالقا(ذلؽ(،و ذ(اآليوة(كزلوف(
فقفؿ(.
قوود(تؽووقذ(كووؾ( ووذه(الققووائع(الووثالث(حصووؾف(،وكزلووف(اآليووة(،ألذ(ععووض(الؼوورآذ(كووز(:طوودة(موورات(
لؿـاسبات(مه اهبة(فـز(.:
قا(:ال قكاين (وطؾك(تؼدير( ذ(الؼائؾ(واحد( و(اثـاذ(،فـلبة(الؼق(:إلك(جؿقفؿ( ل(عاطهبار(مقافؼوة(موـ(
قذ﴾( وذا(جؿوع(،والوذي(
لؿ(يؼؾ(ولؿ(يحؾػ(مـ(الؿـافؼقـ(لؿـ(قا(:وحؾػ(،يعـل(لؿا(قا(:ا (َ ﴿( ۵ي هللحؾِ ُػ َ(
تؽؾؿ( ق(واحد(،ورعؿا(الذي(قا(:واحد( ذ( ـان(قا(:الجالس(عـ(سقيد(،والجالس(عوـ(سوقيد(الوذي(قوا( :
وققؾ (إكف(طبد(ا (عـ( ُعل(،إ ًذا( ق(واحد(،لؽـ(كاذ(معف( ُكواس(سوؿعقه(ورضوقا(وسوؽهقا(،وا ((۵قود(حوذر(
وف(
ا(ر َ هللي َ
مـ(الذيـ(يجؾلقذ(مع( َموـ(يخوقض( (آيوات(ا (،واطهوربه(مثؾوف(،كؿوا(قوا(:سوبحاكف(وتعوالك (﴿ َوإِ َذ َ
قضقا(فِل(ح ِدي ٍ ( َرق ِر ِه(وإِموا(ي ِ
ِ
قض َ ِ
ـلو َقـ ََّؽ(ال َّ و هللق َط ُ
اذ( َفوال( َت هللؼ ُعودهلل (
(حهَّك( َي ُخ ُ
ا َّ(ل ِذي َـ( َي ُخ ُ
َ
قذ(فل(آ َياتـَا( َف َل هللط ِر هللض( َطـ ُهللف هللؿ َ
هلل َ َّ ُ
َع هللعدَ ِّ
ـ﴾([األكعام (.(]86و (اآلية(األخرى(قواَ ﴿( :و َقودهلل (ك ََّوز ََ (:ط َؾو هللق ُؽ هللؿ(فِول(ا هلللؽِهَوا ِ ( َ هللذ(
(الذك َهللرى( َم َع(ا هللل َؼ هللقمِ(ال َّظال ِ ِؿق َ(
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
إِ َذ ِ
وؿ(إِ ًذا(
(حهَّوك( َي ُخ ُ
قضوقا(ف َ
وؿ َ
ا(سؿ هللعه هللُؿ(آ َيات(ا ( ُي هللؽ َػ ُور(عِ َف َ
ول(حودي ( َر هللقو ِره(إِ َّك ُؽ هلل
وا(و ُي هلللوه هللَف َز ُ(عِ َفوا( َفوال( َت هللؼ ُعودُ وا( َم َع ُف هلل
َ
ِ

ؿ﴾([الـلا
م هللث ُ(ؾ ُف هلل(
[الـلا

(الجرم(،ولفذا(قا﴿( :إِ َّذ(ا
(]521يعـل(
ُ

ِ

ِِ

ِ

ِ

ِ

(جؿق ًعوا﴾(
ول(ج َفوـ ََّؿ َ
(جوام ُع(ا هللل ُؿـَوافؼق َـ َ(وا هللل َؽواف ِري َـ(ف َ
َ َ

ذ(الؼائؾ(دائؿا(يؽوقذ(واحود(،إكؿوا(
(،(]521فلقا ٌ (كاذ(الؼائؾ(واحد( و(قالق ا(كؾفؿ(،ولؽـ( (األاؾ(
ً
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اآلخروذ(كاكقا(ملهؿعقـ(اسهؿان(قبق(،:ففؿ( (القزر(سقا  (،ؿ(شركا ( (ذلؽ(.
الحااؾ( ذ(مثؾ( ذه(الؽؾؿات(،مثؾ(كؾؿة(الجالس(عـ(سقيد («لئـ(كواذ(محؿودٌ (اواد ًقا(طوؾ(إخقاكـوا(
ؿ(سادتـا(وخقاركا(فـحـ(شر(مـ(الحؿقر»(.
الذيـ(
ٌ
ُ
ـوا(ومثوؾ(محؿود(إإ(كؿوا(قوا(:الؼائوؾ (سوؿـ(
و(كاكف(كؾؿة(طبد(ا (عـ( ُعل(عـ(سؾق(:الذي(قا( :ما(مث ُؾ
كؾبؽ(يلكؾؽ(.
وققلف ( لئـ(رجعـا(إلك(الؿديـة)(.
الذي(قا(:واحد(،لؽـ(اآلخروذ(سؿعقا(ورضقا(مـ(الؿـافؼقـ(،فحؽؿ(طؾقفؿ(جؿق ًعا(.
ُ
يض ُ
ا(شبفة(يقرد ا( مإ (الضالُ (:طباد(الؼبقر(،ف ُقرد(طؾقفؿ(عؿثؾ( ذا (إذ(كاذ(كؾؿة( خرجهف(موـ(
ففذه( ً
الديـ(مع( عؿ(كاكقا(مع(الـبل(ﷺ(خااوةً(الوذيـ(كوز(:قوق(:ا ((۵فوقفؿ (﴿ َو َلوئِ هللـ َ(سو َل هللله َُف هللؿ( َل َق ُؼوق ُل َّـ(إَِّ(ك َؿوا( ُكـَّوا(
ك ُ
ِ﴾([الهقعة  (،]81مإ (كاكقا(مع(الـبل(ﷺ( (رزوة(تبقن(كؿا(جوا ( (الحودي (الوذي( خرجوف(
قض َ(و َك هللؾ َع ُ (
َخ ُ
ٍ
قخ(واعـ(مردويف(عنسـاد(حلـ(طـ(طبد(ا (عـ(طؿر(رضل(ا (طـفؿا(قوا( :
اعـ(جرير(واعـ( عل(حاتؿ(و عق(ال
ٍ
ٌ
رروِ(عطقكًوا(وإ( كوذ ( للوـة(،وإ(
(مجؾس(يق ًما (موا(ر يـوا(مثوؾ(قراؤكوا( ومإ (
قا(:رجؾ( (رزوة(تبقن(
ُ
ٌ
(كذعف(،ولؽـؽ(مـافؼ(ألُخربذ(رسق(:ا (ﷺ(فبؾغ(ذلؽ(رسوق(:
(،فؼا(:رجؾ( (الؿجؾس
جبـ(طـد(الؾؼا
َ
ا (ﷺ(وكز(:الؼرآذ(.
قا(:طبود(ا (فلكوا(ر يهوف(مهعؾ ًؼوا(عحؼوِ(كاقوة(رسوق(:ا (ﷺ(والحجوارة(تـؽبوف(يعـول(تضورعف( (رجؾقوف(
وتلقؾ(الدم(و ق(يؼق( :يا(رسق(:ا (،إكؿا(كـا(كخقض(وكؾعِ(،والـبل(ﷺ(يؼوقَ ﴿( :عِوا ِ َ(وآ َياتِ ِوف َ(و َر ُسوقل ِ ِف(
ُقذ﴾([الهقعة (.]81
كُـه هللُؿ( َت هللله هللَف ِزئ َ(
قخ(طـ(قهادة(مرسال(قوا«( :عقـؿوا(
ً
يضا(ورد( (ذلؽ( حادي ( خرى(كؿا(جا (طـد(اعـ(الؿـذر(و عق(ال
و ً
ٍ
كاس(موـ(الـوافؼقـ(فؼوالقا ( يرجوق( وذا(الرجوؾ(–يعـوقذ(الـبول(
رسق(:ا (ﷺ( (رزوة(إلك(تبقن(وعقـ(يديف( ُ ٌ
ﷺ (-ذ( ُتػوهح(لوف(قصوقر(ال وام(وحصوقعان( قفوات( قفوات(،يعـول(يؼقلوقذ (ععقود(الؿـوا(،:و وذا(الرجوؾ(
احبلوقا(طؾول( ومإ (الركوِ»(يعـول(
صؿقحف(رقر(معؼق(،:فولصؾع(ا (كبقوف(ﷺ(طؾوك(ذلوؽ(فؼوا(:كبول(ﷺ («
َّ
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املؽق ؿ(واجؿعق ؿ(،فلتا ؿ(الـبول(ﷺ(فؼواُ ( :قؾوهؿ(كوذا(،قوالقا (يوا(كبول(ا (،إكؿوا(كـوا(كخوقض(وكؾعوِ(،
فلكز(:ا (فقفؿ(ما(تلؿعقذ(.يؼق(:اعـ(طؿر(.
يضا(طـ(محؿد(عـ(كعِ(،وزيد(عـ( سؾؿ(.
ً
وكذلؽ(
خرج(اعـ(جرير(كحقه(مرسال( ً
ٍ
رو(طـ(جؿاطة(مـ(الصحاعة(.
طؾؼ(ال قكاين(طؾك( ذا(قا( :وقد(روى(كحق( ذا(مـ( ُص
ِ
يؿواكِ ُؽ هلل(ؿ﴾([الهقعوة  (]88ي( ضفورتؿ(
إ ًذا(ا ((۵قا(:طـفؿ( عؿ(كػروا(،قا﴿( :إ( َت هلل(عهَذ ُروا( َقودهلل(( َك َػ هللور ُت هللؿ( َع هللعودَ (إِ َ
الؽػر(عؿا(وقع(مـؽؿ(مـ(اإسهفزا (الؿذكقر(،ععد(إيؿواكؽؿ( ي(ععود(إضفواركؿ(اإليؿواذ(موع(كوقكؽؿ(تبطـوقذ(
َ
الؽػر(،ففؿ(مـافؼقذ(كاكقا( ُيبطـقذ(الؽػر( (قؾقهبؿ(،و ُيظفروذ(اإليؿاذ(طؾك( للـهفؿ(،يؼقلوقذ(علللوـهفؿ(موا(
لقس( (قؾقهبؿ(.
ِ
ِ ِ
وهم َأى َُّهم َك َفروا ب ْعدَ إِيمياىِ ِهمَ ،و َُيم م َيو رُ ِ
يول اِ ِ ﷺ
قا(:رحؿف(ا (تعالك ( ف ًُ َٓء ا َّلِ َ
ين َص َّر َح اُِ ف ِ ْ ْ ُ َ
ْ َ َ ُ
َ ْ
ِ
ِ
فِي َغز َْو ِة َت ُب َ
المزْحِ (.
وكَْ ،ا ُلوا كَل َم ًٍ َذك َُروا َأى َُّه ْم َْا ُل َ
وَا َعلى َو ْجه َ
َفت ََي َّم ْل ََٰ ِِ ِه ن
الش ْب َه ٍَ)(ألعؿ( وؿ(يؼقلوقذ ( ُتخرجوقذ(الـواس( ُمصوؾقـ(اوائؿقـ(ي وفدوذ( ذ(إ(إلوف(إإ(ا (
و ذ(محؿدً ا(رسق(:ا ( ُتخرجقعؿ(مـ(اإلسالم(عػعؾفؿ( ذا(،يؼقلقذ ( ذا(رقر( ُمؿؽـ(ورقر(معؼق(:سوبحاذ(
(طداد(الصحاعة(،لق(شئـاِ (،
ا (،و مإ (الذيـ( ؿ( ِ
(طداد(الصحاعة(،عؾ( عؿ(كاكقا(مع(الـبل(ﷺ(وخرجوقا(
معف(إلك(رزوة(مـ( شد(الغزوات(الهل(خاضفا(الـبل(ﷺ(ععقدة(الؿؽاذ(شديدة(الحر(قؾقؾة(الؿطور (،و(طديؿوة(
الؿطر(ما( (ما (كاذ(اعِ(جدً ا(الققف(،ومع(ذلؽ(خرجقا(،لؽـ(خرجقا(مع(الـبل(ﷺ(علعوداعؿ(و وؿ(معوف(
خرجقا(مـ(إيؿاعؿ(اكلخؾقا(مـ(إيؿاعؿ(عؽؾؿة(.
(،و ُي َصوؾ َ
اسوا( َي هلل َوفدُ َ
قاَ ( :ف َه َ(ل َّم هللؾ( َك( ِ(ذ ِ(ه(ال هللب َف َ(ةَ (،و ِ ل( َق هللق ُل ُفؿ ( ُت َؽ ِّػ ُر َ
قذ(،
وذ( َ َّ (
(الوؿ هللل (ؾِ ِ(ؿق َ(
إ(إِ َلو َف(إِ َّإ(ا ُ َ
ـ( ُ َ(ك ً
وذ ُ
َ
ٌ
لؾؿ(راسخ( مإ ( م( ولئؽ(الذيـ(كاكقا(موع(الـبول(ﷺ(يعـول( وؾ(
قذ)(يعـل( َمـ(يصح( ذ( ُيؼا( :إكف( ُم
َو َي ُصق ُم َ(
كاكقا(مع(الـبل(ﷺ(والـبل(يمم(الصحاعة( (رزوة(تبقن(و مإ (جاللقـ(طؾوك(جـوِ(موا( ُيصوؾقذن( وذا(رقور(
مـطؼل (،مإ (كاكقا( ُيصؾقذ(خؾػ(الـبل(ﷺ(،ومع(ذلؽ( ذا(لؿ( ُيلؾؿفؿ(مـ(الؽػر(لؿا(قالقا(كؾؿة(،فؽقوػ(
عالذي(يصر (حؼ(ا (جؾ(وطال(لغقر(ا (،و ُيؼا( :إكف(ملؾؿ(ألكوف(ي وفد( ذ(إ(إلوف(إإ(ا (و ُيصوؾل(ويصوقم(،
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ذا(إ(يؽػقف(،إعد(مـ(إخالافا( (،فنذا(داخؾفا(ال ؽ(لؿ(تعد(تؾؽ(العبوادة(اوالحة(،ولوقس( (فقفوا(شول (
ورن(موـ(طؿوؾ(طؿوال( شورن(فقوف(
ً
كؿا(قا(:سبحاكف(وتعالك( (الحدي (الؼدسل (« كا( رـوك(ال وركا (طوـ(ال
معل(رقري(تركهف(وشركف»(.ما(قا( :آخذ(كصقبل(و دن(لفؿ(آخور(إ(،كؾوف(ال ورن( ُيحوبط(،ولوق( شوركا(لحوبط(
وؽ﴾([الزمور (]81
هللف( َل َق هللحو َب َط َّـ( َط َؿ ُؾ َ (
طـفؿ(ما(كاكقا(يعؿؾقذ(،وا (ُ (۵يخاصِ(كبقف(ﷺ(يؼوق(:لوف (﴿( َلوئِ هللـ( َ( هللش َورك َ
فؽقػ(يليت( ذا(و ُي رن(عا ((،۵ثؿ(يدَّ طل(علكف( ُملؾؿ(،ألكف(ي وفد( ذ(إ(إلوف(إإ(ا (و ذ(محؿودً ا(رسوق(:ا (،
لؿك(كػرا(شوركًا(العؿوؾ( ُيؼوا(:
ال( ُيعؾؿ(،لؽـ(العؿؾ( ُي
و كف( ُيصؾل(ويصقم(إ (،ذا(إ(يؽػل(،كعؿ(إذ(كاذ(جا ً (
ً
ُػورا (،موا(
قف(كافر(،مـ( و(:كـوف(جوا ً (
(كافر( ت
تقف(كػرا(،فاتؼ(ا (،و ُيع َّؾؿ(فنذ( ار(ف ُقؼا(:لف
لف (
ال( تقوف(ك ً
ٌ
ٌ
ً
ُػرا(،ععد( ذ( ُطؾؿ(.
اآلذ(فلكف(كافر( تقف(ك ً
ٌ
قاُ ( :ث َّم َت َي َّم ْل َج َوا َبها)(يعـل(تلمؾ(كقػ(يؽقذ(رد( ذه(ال بفة( َفٌِ َّى ُه ِم ْن َأ ْى َف ِو َما يف ََٰ ِِ ِه إَ ْو ِ
راق)(الوذي(
ل(الرسالة(رسالة(ك ػ(ال بفات(.
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قَالَ املُصنِف :$
َو ِم َن الدَّ لِ ِ
ك َأ ْي ًضاَ :ما َحكَى اُِ َ ۵ع ْن َبنِي إِ ُْ َرا ِ َ
ول َع َلى َذ ٰلِ َ
ول َ -م َو إِ ُْ َ ِم ِه ْم َو ِع ْل ِم ِه ْم َو َص َ ِح ِه ْم -
َأىَّهم َْا ُلوا لِموُىَ :أجع َل ألِه ٍَ إِ َلها﴾ [إعراف ،]831:و َْ َال ُأىَاس ِمن الصح ِ
ابٍ« :ﭐ ْج َع ْل َلنَا َييا َر ُُ َ
يول
َ ً
ٌ َ َّ َ
َ
َ َ
ُ َ
ُ ْ
ول اِ ِ ﷺ َأ َّن َي َِا ِم ْثي ُيل َْييو ِل بنِييي إُِييرا ِ َ ِ
ات َأ ْىييو ٍ
ٍ
يف َر ُُي ُ
اط»ع َف َحلي َ
وُى:
اِ ِ َذ َ
َٰ
يم َذ ُ َ
ْ َ
ييم َ
ول لي ُ
ْ َ
ات َأ ْىي َيواط ك ََمييا َل ُهي ْ
َأ َج َع َل ألِ َه ٍَ إِ َل ًها﴾ .
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يون :إِ َّن َبنِيي إِ ُْ َيرا ِ َ
يم َي ْك ُف ُيروا
يم َي ُقو ُل َ
ون ُش ْب َه ٌٍ ُيدْ ُل َ
َولكن ل ْل ُمي ْشرِك َ
ول َل ْ
ون بِ َها عنْدَ ََِٰه الق َّصٍَ ،وَ َي َأى َُّه ْ
ات َأى ٍ
ك ،و َك َِ ٰلِ َ ِ
ِ
ْواط َل ْم َي ْك ُف ُروا.
ين َُ َي ُلوا ال َّنبِ ّي ﷺ َأ ْن َي ْج َع َل َل ُه ْم َذ َ
ك ا َّلِ َ
بِ َِ ٰل َ َ
ِ
ِ
ِ
ابَ :أ ْن َت ُق َ
ول :إِ َّن َبن ِي إِ ُْ َرا َ
ين َُ َي ُلوا النَّبِ َّي ﷺ َل ْم َي ْف َع ُلوا َذ ٰلِ َ
ك،
ول َل ْم َي ْف َع ُلوا َذ ٰل َكَ ،و َك َِل َك ا َّلِ َ
الج َو ُ
َف َ
ِ
ف َأ َّن َبنِي إِ ُْ َرا ِ َ
َّبي ﷺ َل ْو َل ْم
ول َل ْو َف َع ُلوا َذلِ َك َل َك ُف ُرواَ ،و َك َِلِ َك َٓ ِخ َ َ
َو َٓ ِخ َ َ
ين ى ََه ُ
ف َأ َّن ا َّلِ َ
اَ ُم الن ن
ِ
ٍ
وب( .
ُيطِو ُعو ُه َوﭐتَّخَ ُِوا َذ َ
الم ْط ُل ُ
ات َأى َْواط َب ْعدَ ى َْهوِه َل َك َف ُرواَ ،و ََٰ َِا َُ َو َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

يعـل( ؿ(يحهجقذ(عؿثؾ( ذه(الحجج(فقؼق(:اإلمام(ر ًدا(طؾقفؿ ( َو ِم َن الدَّ لِ ِ
ول َع َليى َذ ٰلِ َ
يك َأ ْي ًضيا)(يعـول(
طؾك( عؿ(يؽػروذ(ولق(شوفدوا( ذ(إ(إلوف(إإ(ا (،ألذ(ال وفادة(إ(يعـول(شوفادةً(عالجـوة(مضوؿقكة(،عوؾ(يعـول(
الهزا ًما(عالعؼقدة(الصحقحة(،فؿـ(لؿ(يؾهزم(هبا(خرج(طـ( ذه(الؽؾؿة(الهل(دخؾ(هبا(.
ين َبنِيي إِ ُْ َيرا ِ َ
ول َ -م َيو إِ ُْي َ ِم ِه ْم)( وؿ( سوؾؿقا(موع(
فقؼق( :مـ(األدلة(طؾوك(ذلوؽ( َميا َحكَيى اُِ َ ۵ع ْ
مقسك(،وإإ(لؿاذا(فرطقذ(تبعفؿ(،إإ(ألعؿ( سؾؿقا(،ومـفؿ(اللحرة(الذيـ(قالقا(لػرطقذ (﴿ َفا هللق ِ
هللوف(
ض( َما( َك َ
َق ٍ
اض ((إِك ََّؿا( َت هللؼ ِضل( َ ِذ ِه(ا هللل َح َقاةَ(الد هللك َقا﴾([صف (،]44ففوؿ(اخهواروا( ذ(يؽقكوقا(ملوؾؿقـ(موع(مقسوكَ ﴿((،قوا ُلقا(آ َمـَّوا(
ك(و
عِ َر ِّ (ا هللل َعا َل ِؿق َ(
قس َ
ـ(*( َر ِّ ( ُم َ
[ال عرا

ِ

وح َ(ر﴾(
ُؿ(ا َّلوذي( َط َّؾ َؿ ُؽ ُ(
وذ(*( َق َا(:آ َمـهلله هللُؿ( َل ُف( َق هللب َؾ( َ هللذ(آ َذ َذ( َل ُؽ هللؿ(إِ َّك ُف( َل َؽبِ ُقرك ُ(
َ ُار َ(
الل هلل
وؿ( ِّ

خرجوقا(موع(مقسوك(فورارا(عوديـفؿ( ومإ (ملوؾؿقذ(،لؽوـ(لؿوا(ر وا(ععود( ذ(
(.]26-24ففومإ (الؼوقم(
ً

كاسا( ـان(يعؽػقذ(طؾك( اـامٍ(لفؿ(يعؽػقذ(طؾك(آلفوة(اتخوذوا(
خرجقا(مـ(ال َق هللؿ(و تقا(إلك(القاعلة(فقجدوا( ُ ً
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(اجعؾ(لـا(إلفا(كؿا(لفؿ(آلفة (،ؾ( ؿ(اتخوذوان(إ (،وؿ(صؾبوقا(موـ(مقسوك(ضـًوا(موـفؿ( ذ( وذا(
طجال(،فؼالقا
ً
ً
َ
جائز(،كؿا(فعؾ(ذاكؿ(الرجؾ(الصحاعل(الذي( ق(مـ(ملؾؿة(الػهح(و ق(حدي (طفد(،اآلذ( وق(تورن(ال ورن(
وطبادة( ُ بؾ(والالت(والعزى(،وجا (إلك(اإلسالم(،ففق(إ( ُيريد( ذ( ُي رن(،إ( ُيريد(ال رن(،لؽـ(ضوـ( ذ( وذا(
لقس(شركًا(،و كف(جائز(،فؾذلؽ(صؾِ(مـ(الـبل(ﷺ( ذ( ُيخصص(لفؿ(شوجرة( ُيعؾؼوقذ(طؾقفوا( سوؾحهفؿ(كؿوا(
يػعؾ(الؽػار(حهك(تحصؾ(لفؿ(الربكة(،فنذا(رمقا(علفامفؿ( ااعف(،وإذا(ضرعقا(علققففؿ(قطعوف(،و ؽوذا(.
فؼا(:لفؿ(الـبل(ﷺ(وحؾػ(طؾك(ذلؽ(لؿا(قالقا (اجعؾ(لـا(ذات( كقاط(،فحؾػ(رسوق(:ا (ﷺ( ذ( وذا(مثوؾ(
اجعؾ(لـا(إلفا»(.و ذا(الحدي (معرو (حدي (الذي( (الرتمذي(حودي ( عول(
قق(:عـل(إسرائقؾ(لؿقسك («
ً
ٍ
جرة(لؾؿ ركقـ( ُيؼا(:لفوا (ذات( كوقاط(،يعـول(ذات(
لؿا(خرج(إلك(حـقـ(مر(ع
واقد(الؾقثل( ذ(رسق(:ا (ﷺ(
ُ
معالقؼ(األكقاط(جؿع(كوقط(و وق(موا( ُيعؾوؼ(طؾقوفُ (،يعؾؼوقذ(طؾقفوا( سوؾحهفؿ(،يعـول(لؾربكوة(،يظـوقذ( عوؿ(إذا(
محوا(
سفؿ
ا(اخرتو(،وإذ(كواذ(ر ً
ُ
طؾؼقا( سؾحهفؿ(طؾك( ذه(ال جرة(،فؽؾ(سالحٍ (يمدي(ما( ُيراد(مـفـ(فنذ(كاذ( ً
يضا(اخرتو(،وإذ(كاذ(سق ًػا(قطع(..و ؽذا(.
ً
ات َأىْيو ٍ
ٍ
ليف َر ُُي ُ
فؼا ( :ﭐ ْج َع ْل َلنَا َيا َر ُُ َ
اط»ع َف َح َ
ول اِ ِ ﷺ َأ َّن ََٰي َِا ِم ْث ُيل
ول اِ ِ َذ َ
يم َذ ُ َ
ات َأى َْواط ك ََما َل ُه ْ
َْو ِل بنِي إُِرا ِ َ ِ
وُىَ :أ َج َع َل ألِ َهي ٍَ إِ َل ًهيا﴾)(.والحودي (طـود(الرتموذي(وحلوـف(األلبواين( (تحؼقوؼ(
ول ل ُيم َ
ْ َ ْ َ
اللـة(إعـ( عل(طااؿ(.
و ـا(فائدة(ذكر ا(ععض( ؾ(العؾؿ( ( ذا(الحدي ( ذ(فقف(ققإذ (
جورد( ُم واهبة(الؿ وركقـ( (تعؾقوؼ( سوؾحهفؿ(طؾوك(ال وجرة(،
األو ( :عؿ(إكؿوا(صؾبوقا(موـ(الـبول(ﷺ( ُم َّ
اهبة(الؽػار(مـفل(طـفا(،ولوذا( رؾوظ(الـبول(ﷺ(طؾوقفؿ(،وطؾوك( وذا(
يهخذوعا(لذلؽ(فؼط( ُمجرد(تعؾقؼ(،وم
ٌ
حؿؾ(ال اصبل(الحدي (يعـل(قا ( :ؿ(ما( رادوا( عا(عركة( و(كوذا (،و( رادوا( عوا(إلوف(يعبودوعا(،إكؿوا( رادوا(
ذ(يػعؾقا(مثؾ(الؽػار(،و ذا(الؿحؿؾ(حؿؾف(ال اصبل(وكذلؽ( َش هللق ُخ هلل ِ
(اإل هللس َال ِ(م(اعـ(تقؿقة( ("اقهضا (الصراط(
َّ
الؿلهؼقؿ".
الؼق(:الثاين(لؾعؾؿا ( ( وذا(الحودي

( عوؿ(صؾبوقا(شوجرة(يعؽػوقذ(حقلفوا(ويهربكوقذ(هبوا(كؿوا(يػعوؾ(
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ٌ
ذا(شرن( كرب(،وطؾقف(جورى(كوالم(ال وقخ(محؿود(عوـ(طبود(الق وا ( ـوا(خال ًفوا(لؿوا(قورره( (
الؿ ركقذ(،و
(الهقحقد(،فنكف(شورن( اوغر (،ـوان( (كهوا (الهقحقود( راد(ضور (الؿثوؾ(لؾ ورن(األاوغر(الوذي( وق(
ٌ(
كها
وق(الهوربن(،الهوربن(عؿوا(لوؿ(يثبوف(كصوا(طوـ(الـبول(
الـقن(األو(:الذي(
ً

( كوف(سوبِ( (الربكوة(يؽوقذ(شوركًا(

اغر(.
و ما(الـقن(الثاين(الذي(ذكوره(العؾؿوا (حوق (:وذا(الحودي (و وق( عوؿ( ُيريودوذ(العؽوق (طـود(ال وجرة(
والهربن(هبا(وكذا(،يعـل(األو(:اتخاذ(ما(لقس(سب ًبا(سبِ(،وكواذ( وذا(شوركًا( اوغر(،و موا(اطهؼواد( عوا(تصوـع(
و ُتعطول(وتػعوؾ(،فوونذ( وذا(يؽوقذ(شووركًا( كورب(،إ ًذا( ـوان(شووقخ(اإلسوالم(محؿود(عووـ(طبود(الق وا ( (كهووا (
الهقحقد( ورد(حدي ( عل(واقد(الؾقثول(لالسوهدإ(:طؾوك(ال ورن(األاوغر(،و ـوا( (ك وػ(ال وبفات( ورده(
طؾك(ال رن(األكرب(،يعـل(ال رن(األكرب(،وطؾقف(جرى(كالم(ال وقخ( ـوا(خال ًفوا(لؿوا(قورره( (كهوا (الهقحقود(
مـ( كف(شرن( اغر(.
وكذلؽ(اعـ(الؼقؿ( ("إراثة(الؾفػاذ"(حق (ذكر( ذ(اتخاذ( ذه(ال جر(والعؽق (حقلفا(اتخاذ(إلو ٌف(موع(
ا (،مع( عؿ(إ(يدطقذ( ذه(ال جرة(حهك(الؽػار(إ(يدطقذ( ذه(ال جرة(،ولؽـ(اتخذو ا(ععؽقففؿ(حقلفوا(
ا(إلفا(مع(ا (،ولفذا(اار(شركًا( كرب(.
اتخذو
ً
وكذلؽ(كحا( ذا(الؿـحك(ال قخ(سوؾقؿاذ(عوـ(محؿود(عوـ(طبود(الق وا (آ(:ال وقخ( ("تيسيي لنزيزيي
لنحًيد" ولنزهًاء عهى كم حال نهى كالو كثي حىل هذل لنحدزث ،نكن هذل يهخصه.
اال(،لؿ(يوذ بقا(
إ ًذا(الخالاة(فقؿا(قالف(،قا( :فالجقا ( ذ(كؼق( :إذ(عـل(إسرائقؾ(لؿ(يػعؾقا(ما(فعؾقا( ً
يضا(ما(ذكروه(موـ( عوؿ( ُيريودوذ(ال وجرة(يـقصوقذ(هبوا( سوؾحهفؿ(،
يصـعقا(إلفا(،وإ(ملؾؿة(الػهح(ما(فعؾقا( ً
ً
لؽـ(صؾبقا(فؼط(ولؿ(يػعؾقا(.
وكذلؽ(يؼق( :إذ(عـل(إسرائقؾ(لؿ(يػعؾقا(،وكذلؽ(الذيـ(سوللقا(الـبول(ﷺ(لوؿ(يػعؾوقا(،وإ(خوال ( ذ(
عـل(إسورائقؾ(اتخوذوا(إلفوا(يؽػوروذ( م(يبؼوقذ(
عـل(إسرائقؾ(لق(فعؾقا(لؽػروا ( (،حد( ُيخالػ( ( ذان(لق( ذ(
ً
طؾك(اإلسالمن(سقػؽروذ(،وكذلؽ(إ(خال ( ذ(الذيـ(عا ؿ(الـبل(ﷺ(لوق(لوؿ(يطقعوقه(لؿوا(قوا(:لفوؿ ( َّوه(،
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لـا(إلفا(كؿا(لفؿ(آلفة»(.
لؼد( ُقؾهؿ(كؿا(قالف(عـل(إسرائقؾ(لؿقسك («اجعؾ(
ً
لق(لؿ(يـهفقا(،لق(ذ بقا(إلوك(ال وجرة(وطؾؼوقا(طؾقفوا( سوؾحهفؿ(لؽػوروا(،لوق(لوؿ(يطقعوقه(واتخوذوا(ذات(
كقاط(ععد(عقف(لؽػروا(،و ذا( ق(الؿطؾق (عقاكف( ذ(اإلكلاذ(ععد( هللذ(يعؾوؿ( ذ( وذا(األمور(ضود(الهقحقود(،ثوؿ(
يرتؽبف(فنكف(يؽػر(،واآلذ(طرفقا( ذ(الذعح(والـذر(والخق (والرجا (والخ وقة(والودطا (والعؽوق (طـود(قورب(
و(طـد(شجر( و(طـد(حجر(،والطقا (واللجقد(والركقن( ذه( طؿا(:إ(تؽقذ(إإ( (وحده(،وطؾك(وفؼ(موا(
عقـ( (كهاعف(وعقـ(رسقلف(ﷺ(فنذ(خالػ( ذا(وار (شل (مـ( وذا(لغقور(ا (،وطؾوك(رقور(موا( ُعوقـ(لوف(،فنكوف(
ٍ
طـدئذ(يؽقذ(خرج(مـ(دائرة(اإلسالم(ويؽػر(.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ين
يم َْ -دْ َي َق ُو فيي َأىْيوا ٍم م َ
اليم ْسل َم َ -ب ِل ال َعال َ
قا ( :و ذا( ق(الؿطؾق )( َوللكن ََِٰه الق َّص ٍَ تُفودُ َأ َّن ُ
الي ِّشر ِك َٓ يدْ ِري عنْهاع َفت ُِفودُ ال َّتع نلم والتَّحر َز ،ومعرِ َف ٍَ َأ َّن َْو َل الج ِ
اَ ِل :الت َّْو ِحودُ َف ِه ْمنَا ُه)(ألذ(ععوض(الـواس(
َ
ْ
َ ن ََ ْ
َ
َ َ
ْ
َ
يؼق (:ذا(حهك(طـدكا( ـا( (عالدكا( (اللعقدية(،ععض(الذيـ(كاكقا(يهبجحقذ(علعؿ(دطاة(الهقحقود(،واتضوح(
عؿ( جفؾ(موـ(حؿقور(آعوا ؿ(إ(يػفؿوقذ( (الهقحقود(شوق ًئا(.قوا(:قوائؾفؿ ( ُيريود(اور (الـواس(طوـ(دراسوة(
العؼقدة(والهقحقد(إلك(الؽالم( (اللقاسة(.
قا( :الهقحقد(يؽػل( (ففؿف(ط ر(دقوائؼ(،سوبحاذ(ا م(موا( حود(يلوهخػ(عولمر(الهقحقود(إإ(ويػضوحف(
وذا(فلوؼ(وكبقورة(موـ(
ا  (،ذا(الرجؾ(الذي(قا (:ذه(الؽؾؿة(كاذ( ( و(:األمر( ُيؽػر(الؿغـققـ(الذي( ُيغـل(و
ٌ
كبائر(الذكق  (،ؾ(اللـة(إ(يؽػروذ(طؾقفا(،لؽـف( ُيؽ َّػر(،ولف(شريط( ُفرغ(كها ًعا(و ُصبع(و ُك ور( ( وذا(،ثوؿ(ععود(
ُمدة(فنذا(عف(ما(ترن( احا (كحؾة(فاسدة(إإ(وذ ِ(إلقفؿ(و طؾـ(الصػا (والصداقة(والؿحبة(والقإ (لفوؿ(،
ِ(إلك(الرافضة(وتصقر(مع(كبقر ؿ(،و ثـك(طؾوقفؿ( (كوالم(ملوجؾ(مقجوقد( (الققتقوق (،وذ وِ(إلوك(
ذ
َّ
ُرالة(الصقفقة(وآزر ؿ(وواسا ؿ(عػؼد(كبقر ؿ(،وذ ِ(حهك(إلك(الؾقربالقة(ودافع(طـفؿ(حوقـ( ُ
خوذ(وسوجـ(
ُ
و خذ( ُيـاضؾ(طـفؿ(،ويؼق(:طـ(الهقحقد( (كػس(الققف(يؽػل(فقف(ط ر(دقائؼ(سبحاذ(ا م(
لق(كاذ(طالؿا(قد(يؼوع( (ععوض(الخؾوط(،
ذا(يؼقَ ( :فت ُِفودُ ال َّت َع نل َم والت ََّح نر َز)(،ألذ(اإلكلاذ(قد(يؼع(حهك(
ً
يضا(يهحرز(ويحهاط(ويـهبف(.
لؽـ(يهعؾؿ(اإلكلاذ(و ً
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ِ
ِ
ِ
اذ) (.ذ(يؼوق(:
ِ(و َم َؽايِ ِد(ال َّ و هللق َط ِ(
(الجا ِؾ (اله هللَّقحقدُ ( َف ِف هللؿـَا ُه ( َ َّذ( َك( َ(ذا(م هللـ( َ هللك َب ِر(ال َج هللفؾ َ
قاَ ( :و َم هللع ِر َفةَ( َ َّذ( َق هللق ََ :
اإلكلاذ ( كا( طر (الهقحقد(،اآلذ(كثقر(مـ(ال با (يؼقلقذ ( ؽذا( كوا(طرفوف(الهقحقود(،صقوِ(مواذا(تػعوؾ(،
ماذا(سهػعؾ(إذا(طرفهوف( ُتريود(خوال

(اكهػوك(موـ(الهقحقود(،ثوؿ(يورتن(الهقحقود(ويوذ ِ(ي وهغؾ( (اللقاسوة(

وي هغؾ( ( شقا (وإذا(عف(يؼع( (مـاقضات(الهقحقد(،وموا( حود(تورن(العـايوة(عالهقحقود(إإ(وقوع( (ضوده(موـ(
ال رن(والؽػر(والعقاذ(عا (.
كلل(:ا (العافقة(واللالمة(.
ِ
ِ
ِ
يم بِكَي ٍم ُك ْفيرٍَ ،و َُ َيو َٓ َييدْ ِريع َف ُن ِّبي َه)(يعـول(إ(
الم ْجت َِهدَ ا َّلِي إِ َذا َت َك َّل َ
الم ْسل َم ُ
وققلف ( َوتُفودُ َأ ْي ًضاَ :أ َّن ُ
ُيؽػر(،وإكؿا(الؽالم(كالم(كػر( ُيؼا( :إذ( ذا(الؽالم(كػر (،ذا(فعؾ(كػر(،لؽـ(إ( ُيؽػر(فاطؾف(وقائؾ(.
قا ( :فـُبف)(لؽـف( ُيـبفُ (،يعؾؿ(عرفؼ(ولقـ(واحرتام(،وإسرار(إ( ُي فر(عوف(حهوك(إ( ُيعظوؿ(ال وقطاذ(ذلوؽ( (
كػلف(،قا ( :فنُبه َع َلى َذ ٰلِ َ
َاب ِم ْن َُا َعتِ ِه َأ َّى ُه َٓ َي ْك ُف ُر)(،و وذا(خقور(دلقوؾ(يؼقلوقذ (ال وقخ(محؿود(عوـ(
كَ ،وت َ
طبد(الق ا ( ُيؽػر(الؿلؾؿقـ( ذا(كالم(عاصؾ( ؿ(يريدوذ( هللذ(مـ(وقع( (الؽػر(حؼقؼةً(الذيـ( ؿ(يػعؾقكوف( إ(
لؿك(كػرا(،عؾ( ُيلؿك(طوقـ(الهقحقود (،وذا(الوذي(يريدوكوف(
ُيؽػر(،سبحاذ(ا (،و ذ(الػعؾ(كػلف(إ(يـبغل( ذ( ُي
ً
مـ( جؾ(إفلاد(ما(جا (عف(الـبل(ﷺ(ففق( ُيلؿك(فـُبف(طؾك(ذلؽ(فها (موـ(سواطهف( كوف(إ(يؽػور(،كؿوا(فعوؾ(عـوق(
يضوا(تققػوقا(لؿوا(قوا(:الـبول(ﷺ (
إسرائقؾ(لؿا(كبففؿ(مقسك(طؾقف(اللالم(تققػقا(،والذيـ(سوللقا(الـبول(ﷺ( ً
يضا(تققػقا(،فؾؿ(يؽػروا(.
«إذ( ذا(مثؾ(قق(:عـل(إسرائقؾ
يضا(قا ( :مإ ( ً
(اجعؾ(لـا(إلفا»( ذا( ً
ً
قاَ ( :و ُت ِػقدُ ( َ هللي ًضا)( كف(لق(لؿ(يؽػر(،فنكف( ُيغؾظ(طؾقف(الؽالم(تغؾق ًظا(شديدً ا(الـبل(ﷺ( ومإ (الوذيـ(قوالقا(
ما(قالقا(ما(كػروا(،لؽـ(الـبل(ﷺ(ر َّؾظ(طؾوقفؿ(الؼوق(،:ولوقس( وؿ(فؼوط (،ـوان(حوقادث( خورى(الوذي(جوا (
فؼا( :ما(شا (ا (وشئف(يوا(محؿود (،وذا(موا( راد(شوركًا( وذا(ملوؾؿ(تورن(طبوادة(األوثواذ(،لؽـوف(ضوـ( ذ( وذا(
احقح(وجائز(،فالـبل(ﷺ( رؾظ(طؾقف(الؼق(،:اكظر(سبحاذ(ا ( ذه(كؾؿة(معؾوقم(الـبول(ﷺ(يعور (يؼقـًوا( ذ(
الرجؾ(ما( راد(ال رن(،لؽـف(شدد(طؾقف(،ماذا(قا:ن(قا «( :جعؾهـل( (كدً ا(،قؾ(ما(شا (ا (وحده»(.
(يده(حؾؼة(مـ(اػر(،قا«( :اكزطفا (فنعا(إ(تزيدن(إإ(و ـًا(،وإكوؽ(إذ(موف(
الرجؾ(اآلخر(الذي(ر ى(
ُ
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و ل(طؾقؽ(ما( فؾحف( عدً ا»(،رؾظة(تغؾقظ(الؼوق(:لؿواذان(ألذ(الؿؼوام(مؼوام(عؼوا (طؾوك(اإلسوالم( و(خوروج(،
(عوف(مورارا(
ر(مورارا(و وق(حؿوار(عوـ(طقواض(،فجول
لقس(سفال(،لؽـ(لؿا(جل (لف(عالرجؾ(الذي(ي ر (الخؿ
ً
ً
ً
ٌ
فؼا(:رجؾ(مـ(الؼقم (ما( كثر(ما( ُيجا (عفن(قا( :إكف( ُيحِ(ا (ورسقلف(.
الـواس(اآلذ( ُيعظؿووقذ(ملووللة(كبوائر(الووذكق (،ويهلووا ؾقذ( (ال ورن(ومووا(يـوواقض(الهقحقود(،ففووذا(مووـ(
طجقِ(ما(تلؿع(وترى(مـ(الـاس(.
قا( :كؿا(فعؾ(رسق(:ا (ﷺ(مع(ملؾؿة(الػهح(الذيـ(قالقا (اجعؾ(لـا(ذات( كقاط(.
اكهفف(ال بفة(.
(

