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وَر أنُفَسنَا َوَمنح َسيَِّئاَت  َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل َمنح ُُشُ َتغح َتَعينُُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلَََّ َنحح َمح إنَّ اْلح

ََملَنَا َمنح ََيحَدَه اّلِل َدُه َأعح َدُد أن إ  إََلَه إإَ  اّلِل َودح ل ََح َلم  َااَيَ  َلُه َوَأهح  َلم  ُمَل ََّ َلُه َوَمنح ُضلح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه، ضَك َلُه َوأن ُُمَمَّ  إ  َُشَ

لَ } ُتمح ُمسح ُقوا اّلِلََّ َدقَّ ُتَقاتََه َوإ  ََتُوُتنَّ إإَ َّ َوَأنح َذضَن آَمُنوا اتَّ َا الَّ  {ُمونَ َضا َأَيه

َجَدا َوَبثَّ } ٍس َواَدَدٍة َوَخَلَق َمنحَدا َزوح ُكُم الََّذ  َخَلَقُكمح َمنح َنفح ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َضا َأَيه

َداَم إَنَّ اّلِلََّ َكاَن َعَليحكُ  َرح َذ  َتَساَءُلوَن بََه َواْلح ُقوا اّلِلََّ الَّ مح َمنحُدََم َرَجاإ ً َكثرَيًا َونََساًء َواتَّ

 {َرَقيباً 

حح َلُكمح }
لَ إ ً َسَدضدًا، ُضصح ُقوا اّلِلََّ َوُقوُلوا َقوح َذضَن آَمُنوا اتَّ َا الَّ َفرح َلُكمح َضا َأَيه ََمَلُكمح َوَضغح َأعح

زًا َعظَيَمً   ،{ُذُنوَبُكمح َوَمنح ُضطََع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َلَقدح َلاَز َلوح
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 َ اليوم بإذن اّلِل اْلدضث عن موضوع )الوإ ء والرباء( وقد سبق أن بدأناه يف نواص

وذكرنا بعض النقاط التي اللقاء السابق وبيَّنا التعرضفات اللغوضة والرشعية لك ٍَ مندَم، 

 وأضًلا تناولنا  بعض الُشبه والري عليدا. بس للبعض اقد ضكون ليدا 

و ضبتسم يف أ ال رؤضته ضتعام َ مع كالرجيوز تكفري املسلم َد  إ  هأنيف الدرس السابق بيَّنا 

وأن الوإ ء والرباء ضنايف ذلك..وذكرنا يليل َ ذللك ، ف َ عام ُمه  يف معوجده أو حيتف َ 

أنله كلاي أن ضتسلبب يف لتنلة  ُقلنلاو " ريض اّلِل عنه-بلتعهأيب داطب بن "ددضث من 

 .ح مكةتلفملسو هيلع هللا ىلص النبي هدضدة لقد أخرب املرشكني بقدوم

َ اَّللهُ َعنُْه، َقاَل: َبَعَثنيي َرُسوُل اَّللهي َصَّله ا
ٍّ َرِضي

، َعْن َعِلي يه َم َوَأَبا َمْرَثٍد الَغنَوي َّللُ َعَلْيهي َوَسله

ٌس، َقاَل:  نَا َفاري ، َوُكلُّ امي َبْْيَ ْبَن الَعوه ا اْمَرَأًة »َوالزُّ َ اْنَطليُقوا َحتهى َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ، َفإينه ِبي

ْن َحاطيبي ْبني َأِبي َبْلَتَعَة إيَل  كينَي، َمَعَها كيَتاٌب مي َن امُلْْشي كينيَ مي ُْي َعََّل «  امُلْْشي َفَأْدَرْكنَاَها َتسي

َم، َفُقْلنَا: الكيَتاُب، َفَقاَلْت: َما َمَعنَا  ا، َحْيُث َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصَّله اَّللُ َعَلْيهي َوَسله ٍْي ََلَ َبعي

َم، كيَتاٌب، َفَأَنْخنَاَها َفاْلَتَمْسنَا َفَلْم َنَر كيَتاًبا، َفُقْلنَا: َما َكَذَب َرُس  وُل اَّللهي َصَّله اَّللُ َعَلْيهي َوَسله

َزٌة  َي ُُمَْتجي ا، َوهي َ
ده َأْهَوتي ال ُحْجَزِتي ، َفَلَّمه َرَأتي اجلي َدنهكي نه الكيَتاَب َأْو َلنَُجرِّ جي َلُتْخري

ا إيَل َرُسولي اَّللهي َصَّله اَّللُ َعَلْيهي وَ  َ َم، َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل بيكيَساٍء، َفَأْخَرَجْتُه، َفاْنَطَلْقنَا ِبي َسله

نينَي، َفَدْعنيي ]ص: َب ُعنَُقُه، َفَقاَل النهبييُّ َصَّله 78اَّللهي، َقْد َخاَن اَّللهَ َوَرُسوَلُه َوامُلْؤمي َْْضي [ َفِلي
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َم:  نًا َقاَل َحاطيٌب: َواَّللهي َما ِبي أَ « َما ََحََلَك َعََّل َما َصنَْعَت »اَّللُ َعَلْيهي َوَسله ْن الَ َأُكوَن ُمْؤمي

ا  َ نَْد الَقْومي َيٌد َيْدَفُع اَّللهُ ِبي َم، َأَرْدُت َأْن َيُكوَن ِلي عي َعْن بياَّللهي َوَرُسوليهي َصَّله اَّللُ َعَلْيهي َوَسله

َْيتيهي َمْن َيْدَفعُ  ْن َعشي ْن َأْصَحابيَك إياله َلُه ُهنَاَك مي ، َوَلْيَس َأَحٌد مي اَّللهُ بيهي َعْن َأْهليهي  َأْهِلي َوَماِلي

َم:  ، َفَقاَل النهبييُّ َصَّله اَّللُ َعَلْيهي َوَسله ا»َوَماليهي ُه « َصَدَق َوالَ َتُقوُلوا َلُه إياله َخْْيً َفَقاَل ُعَمُر: إينه

َب ُعنَُقُه، َفَقاَل:  َْْضي نينَي، َفَدْعنيي َفِلي ْن َأْهلي َبْدٍر؟َأَليْ »َقْد َخاَن اَّللهَ َوَرُسوَلُه َوامُلْؤمي « َس مي

ْئُتْم، َفَقْد َوَجَبْت َلُكُم اجَلنهُة، َأْو:  "َفَقاَل:  َلَع إيَل َأْهلي َبْدٍر؟ َفَقاَل: اْعَمُلوا َما شي َلَعله اَّللهَ اطه

  ."َفَدَمَعْت َعْينَا ُعَمَر، َوَقاَل: اَّللهُ َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ  "َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم 

  .( واللفظ للبخار 161(،أخرجه مسلم )3983بخار ) خرجه الأ

 

أما الُشبدة التي ُتقال تعليًقا عىل ذلك لدي : أن قصة داطب بن أيب بلتعة خاصة به ْلنه كان 

، وإذا لع َ هخص التايل لدو مستثنى من اذا اْلكممن أا َ بدر وقد جع َ اّلِل هلم مغفرة وب

وعم َ عممً  أراي به أن  وأدبدم،آخر نفس الفع َ لسيحكم عليه بالكفر ْلنه واىل الكفار 

)العذر  ك أعذار هلذا اآلخرولن ضكون انا ضنرص الكفار عىل املسلمني يف الظاار،

 .أو أن له قرابة خياف عليدم(، باجلد َ

ن ما ضعتقده التكفريضون وما ضدعونه من خصوصية اذا اْلكم بحاطب بلن أيب بلتعله أ

ملسو هيلع هللا ىلص  او اعتقاي خاطئ والدلي َ ملن كتلاا اّلِل، لقلد قلال تعلاىل  والو خياطلب النبلي

 معصوم،ملسو هيلع هللا ىلص  واملقصوي من اخلطاا عموم اْلمة ،ْلن النبي 

نْن قَ  }:قال تعاىل يَن مي َي إيَلْيَك َوإيَل الهذي ْكنَت َلَيْحنَبَطنه َعَمُلنَك َوَلَقْد ُأوحي َ َْ ْبلينَك َلنئيْن َأ

يَن ) ي اِسي َن اْْلَ   [الزمر] {(65َوَلَتُكوَننه مي
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 .ةاْلمبه إإ  أن املقصوي  ،ملسو هيلع هللا ىلص لاخلطاا انا وإن كان موجًدا للنبي  

اًما، اًما ،جمااًدا يف بدروغرياا  اآلضة تدل عىل أن الرشك حُيبط اْلعَمل ، لمن كان صوَّ قوَّ

وإ ضمكن أن ضشفع  ولع َ ما لع َ من اخلريات، ولكنه أُشك لإن عمله حُيبط بالكلية ، ،

ما لعله يف اإ سم م طاملا أنه أُشك أو كفر،كَم أنه إ  ضمنع من اْلكم عليه بلالرية له ك َ 

ْكَت َلَيْحَبَطنه َعَمُلَك  }لالنص رصضح .. إذا أتى بفع َ ضوجب له الرية، َ َْ  {َلئيْن َأ

 

أنه لو واىل أدد من املسلمني اليدوي أو النصارى أو الكفار يف الظاار  

وأخربام بقدوم املسلمني ، لدوكالر، وبناء عىل ذلك لك َ الرؤساء والوزراء الذضن 

ىل دد  زعمدم كفار، ْلهنم والوام ضتعاملون سواء بعقد مؤَترات أو لقاءات ام ع

ولللوام عىل املسلمني، وعند اإ ستشداي بقصة داطب ضستثنونه من اْلكم لكونه 

 بدرًضا.

الرشك  يف اإلنسان أن ضقع لبعد ضكون هبذه اآلضة والتي سبق ذكراا ،

 .ع يف الكفرْلنه قد وقكاجلبال صحابًيا أو كونه أتى بأعَمل وأا كونه بدرضً   لهضشفع  إ 

مللا  لو أُشك داطب بفعلتله أوكفلرو؛وليس للكالر  دذه اْلعَمل تشفع للمسلمل 

وإن  لاملرتد إ ضقب َ منله أ  عمل َ، ا،وإ دتى كونه بدرضً  له دال إسم مه،هفع له ما لع

ولليس ليدلا  ب َ اي عامة، لقصة داطب ليست خاصة به وليست استثناء، ا،كان كبريً 

 خصوصية.



 

www.omtameem.com  6 

 

بتلك القصة عىل أن اإلنسان لو أتى بنفس الفع َ  أا َ السنة واجلَمعةوقد استدل علَمء 

 فلننظر ونتساءل ملاذا فعل ذلك؟كفرة وجماملتدم، يف الظاار من اإ بتسام يف وجه ال

قد تكون اناك مصالح مشرتكة بني البم ي، أو اقتصاي حيتم َ سقوطه، أو الدخول يف ل

درا ، لليس معنى خروج اْلاكم ملجاملة كالر أو اإ بتسام يف وجده أن نحكم عليه 

سبب لتكفري  بالكفر، واذا ماضفعله التكفريضون ضأخذون من اذه املظاار يلي َ أو

 اْلاكم .

نحن إ ندالع عن هخص معني أوننرصه، ولكن تثبيًتا لم عتقاي، لم  عم قة لنا 

 باْلهخاص ، وإنَم اي عقيدة إ بد أن تكون راسخة ثابتة يف اْلذاان.

قت َ أسامة بن زضد للُمرشك الذ  كان يف سادة القتال واستمر ضقات َ  

 املسلمني إىل أن َتكن منه أسامة.

َنا َأُبو َظبحَياَن، َقاَل أَ   رَبَ َ اَّللهُ َعنُْهََّم، َيُقوُل: َبَعَثنَا َرُسوُل اَّللهي خح
ْعُت ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َرِضي : َسمي

َن  َصَّله  ْقُت َأَنا َوَرُجٌل مي ، َفَصبهْحنَا الَقْوَم َفَهَزْمنَاُهْم، َوحَلي َم إيَل احُلَرَقةي اَّللُ َعَلْيهي َوَسله

يُّ َفَطَعنُْتُه بي  ينَاُه، َقاَل: الَ إيَلَه إياله اَّللهُ َفَكفه األَْنَصاري نُْهْم، َفَلَّمه َغشي ي األَْنَصاري َرُجًًل مي ُرُْمي

 .َقَتْلُتهُ َحتهى 
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َم، َفَقاَل:   ْمنَا َبَلَغ النهبييه َصَّله اَّللُ َعَلْيهي َوَسله َيا ُأَساَمُة، َأَقَتْلَتُه َبْعَد َما َقاَل الَ إيَلَه إياله »َفَلَّمه َقدي

ُرَها، َحتهى ََتَنهْيُت َأِّنِّ ََلْ َأُكنْ « اَّللهُ ًذا، َفََّم َزاَل ُيَكرِّ َأْسَلْمُت َقْبَل َذليَك  ُقْلُت: َكاَن ُمَتَعوِّ

 .الَيْومي 

 (96(أخرجه مسلم)6872أخرجه البخار )

واو أن الرسائر موكولة إىل اّلِل عز وج َ    مدًَم أخذ العلَمء من اذه القصة دكًَم     

وليس للعبد أن حيكم  إإ  عىل الظاار واو هدد أن إ  إله إإ  اّلِل ، قال أسامة ضا رسول 

اّلِل لقد قاهلا تعوًذا وقد كانت ك َ الشوااد مع أسامة يف عدم تصدضقه هلذا الكالر إإ  أن 

 قال له أهققت عن صدره.ملسو هيلع هللا ىلص   النبي 

، واذا ترشضع ، اذه اْلايثة مل تقع  مصايلًة، لقد قدر اّلِل اْلمةَ  مُ علِّ ضُ ملسو هيلع هللا ىلص  لالنبي     

تعاىل اذه اْلايثة، وقدر أن ضقع املرشك يف ضد أسامة، وقدر أن ضقتله بعد الشداية،وقدر 

؛لمن هدد بواددنية اّلِل عز  ةمألل، لفي اذا ترتيب وترشضع   اذاملسو هيلع هللا ىلص  أن ضعلم النبي 

إىل  ةالرسائر موكولْلن  ،بعد ذلك لليس ْلدد أن ضكفره  ،ملسو هيلع هللا ىلص وج َ، وبرسالة ُممد 

 الظاار لنا إإ    يسول تعاىل  اّلِل

ضصيل  عليه بالنفاق،وأنه إ  ولكن ضكتفي باْلكم  كفر،بالالبعض وقد إ  حيكم عليه 

 وإن صىل أمام الناس لصم ته اذه نفاق ورضاء!   ،أصمً  

نسأل اّلِل تعاىل أن ضنجينا من لكر اإلرجاء والتكفري، ومجيع اْللكار اهلدامة والفرق 

 زام بمندج أا َ السنة واجلَمعة دتى نلقاه.اللالة ، وأن َضُمنح علينا بإإ لت
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 اجلواا: أمل خياف نبي اّلِل موسى عليه السم م؟!  

يَفًة ُموَسى ) }:قال تعاىل  هي خي ]طه[ واو موسى النبي {(67َفَأْوَجَس ِفي َنْفسي

العزم من الرس َ ، اخلوف الطبيعي  أمٌر جبيل إ  عم قة له  بحسن التوك َ  ومن ُأويل

أوقوته ، خياف اإلنسان عىل أوإ يه ، أوخياف من ديوان مفرتس  أوضعف اإلضَمن

 وهوال يُنافي اإليمان.  ،أومن عدو أومرض، واو أمر واري عند مجيع البرش

 اهلجرة،عندما ْلق به الكفار وقت بكر يف الغار  مع أيب توارى د قملسو هيلع هللا ىلص   والنبي 

لد َ كان من امُلفرتض أن خيرج إليدم ليقتلوه ، اذا ضم ل  ا،أقوى الناس إضَمنً وكان 

ولدم خاطئ ونفس القصة عندما ُضقال إ بد أن نخرج للجداي ، مجي َ ولكن أضن الُعدة 

مكث رص؟ معنوضة( إ  ضوجد سم ح وإ  إضَمن، لمن أضن ضأيت الن_والعتاي ) ُعدة َدسية 

وام ضرون ألعال املرشكني من وجوي  اعرشعامً  ثم ثةيف مكة و الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

اْلصنام دول الكعبة وذبحدم ويعاؤام إضااا، وُشهبم للخمر، والزنا وغري ذلك من 

ذلك كله، وقلبه ضتقطع من اذه  اْللعال، ولكن مل ضأذن اّلِل  ملسو هيلع هللا ىلص املحرمات، ضرى النبي

هتدت هوكة املسلمني وأصبح هلم الغلبة، واْلسباا أصبحت له بالقتال، إإ  بعد أن ا

ألعال _سنة_يف أضدَيم، إ  ضندلعون باْلمية، وإنَم منلبطون بلوابط الرشع)كتاا 

 لدم السلف ( لم  جيوز اخلروج للجداي يون عدة وإ عتاي. _ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
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ا ُبَرآُء }:قال تعاىل ْم إينه هي يَن َمَعُه إيْذ َقاُلوا ليَقْومي يَم َوالهذي َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِفي إيْبَراهي

ن ُدوني اَّللهي َكَفْرَنا بيُكْم َوَبَدا بَ  ها َتْعُبُدوَن مي
نُكْم َوِمي ْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتهٰى مي

َن اَّللهي مي  َرنه َلَك َوَما َأْمليُك َلَك مي َبييهي أَلَْسَتْغفي يَم ألي نُوا بياَّللهي َوْحَدُه إياله َقْوَل إيْبَراهي ن ُتْؤمي

ٍء  ْلنَا َوإيَلْيَك َأَنْبنَا وَ  ۖ  ََشْ نَا َعَلْيَك َتَوكه به ْيُ ره  [4]املمتحنة :{إيَلْيَك امْلَصي

ُضثني اْلق تبارك وتعاىل عىل إبراايم والذضن أمنوا معه ْلهنم كانوا أسوة دسنة  بالنسبة 

  .لغريام ليَم ؟ يف الوإ ء والرباء

يَن َمَعهُ  } والقرآن ضفرس بعله بعًلا، يَم َوالهذي  {َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِفي إيْبَراهي

ن ُدوني اَّللهي  }:ثم أعقب ذلك بقوله ها َتْعُبُدوَن مي
نُكْم َوِمي ا ُبَرآُء مي ْم إينه هي  {إيْذ َقاُلوا ليَقْومي

لمن نشأ يف بيئة ضتكلم الك َ ليدا بيشء  لاْلا َ واْلدبة َضصُعب التربؤ مندم، 

معني أو ضعتقد اعتقاي معني ضصعب عليه التخلص منه أو التنص َ من اْلا َ واْلدبة، 

َضصُعب عىل اإلنسان جًدا أن ضتربأ من ذلك كله...أو أن ضقول ْلاله:قد بدا بيني 

كم العداوة والبغلاء أبًدا دتى تؤمنوا باّلِل ودده؛ لم  جُيالسدم و إ  خُيالطدم و إ  وبين

 ُضنارصام لبيندم عداء دتى ضؤمنوا باّلِل ودده.

لاإلنسان  والذضن معه ،عليه السم م  لكانت لنا أسوة دسنة وقدوة يف إبراايم   

الصايق يف دبه ّلِل عندما ضتعرض ملث َ اذه اْلمور من اْلا َ والعشرية واْلصدقاء 

دنا إ  جيوز له ل لُيحاولون جذبه  لعقيدهتم الفاسدة،أو للمعايص أو البعد عن اّلِل ،
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ْلنه إ  جيوز املجاملة  للننتبهجماملتدم بدعوى الرلق واللني ودتى إ  ضكراون جمالسته، 

يف يضن اّلِل، واناك لرق بني الرلق واللني وبني املداانة، الرلق بحال املدعو لتوصي َ 

 املعلومة وتوضيحدا هبدوء ، وبني املداانة.

ُن َفيُ }قال تعاىل:  وا َلْو ُتْدهي نُوَن )َودُّ  .]القلم[{(9ْدهي

اجلائز إنَم  ا نفاق،دذل لم جتوز مداانة من أمامي للحفاظ عىل الصداقة أو القرابة، 

وماعليه اآلخرضن من ذنوا ومعايص برلق ولني  ،او توضيح املعلومة  وبيان اْلق 

  بح َل غح ضرضد أن ضُ  بحجة أنه إ أما ما إ  جيوز لدو أن ضَق َ مستوى إضَمن العبد  وابتسامة،

 بته.حح ر من ُص فُ نحو ضَ أأمامه  نح مَ 

 أن ضكره اإلنسان من ضكره اّلِل،وضعاي  من ضعاي  اّلِل،

ضنايف الوإ ء ا مماذا ْلن جاملة،مُلجري املوإ ضنزل بمستوى إضَمنه إىل مستوى العصاة 

    والرباء.

 لم  مواإ ة أوُمبة وإ  إقبال، دتى ضؤمنوا باّلِل ودده،_تأبيد_لالعداوة والبغلاء أبدا

 ْلوامر اّلِل. قب َ اإلذعان

ة  إلضقاع رخصتعطي  إ  وإلرصاره عىل الكفر ولكن كَم قلنا عداوة الكالر لكفره، 

لسجويام لقط لب قاليف ددوي كرااية اء لداوة والبغعلال ي،عإإ  بأمر ُشاْلذى به 

ي ع َ إإ  بأمر ُشعداوة إىل لعال هذاول حولكن إ تت ،م لغري اّلِلبايهتعنام،وصلأل

ينئذ ضأمر د ع،لالرشمً  ثتال مقال دةوف يف ساقكالو ت َ الكالر،ق حتبي من اّلِل خصهور

ن حلن م،اإضذاؤ وإ  م،دتلقجيوز  إ   تالقة الدولكن يف غري سا .قهنعا رضو هتالقب
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ىل عي عضوجد يلي َ ُش إذ إ  ،ائدم زإجيوز  إ  ، دةدد وبلد وادوا عا يف جمتمعً يش معن

 .تالقال

 

 

    

سبحانك  دققوا أعىل صور الوإ ء والرباء،لفي سريام الشئ العجيب،  الصحابة

  هئ عجيب وقلوا عجيبة. ريب،

يف وكنا قد ذكرنا  ،ا عبد اّلِل أضًل ُضدعى عبد اّلِل بن أيب بن سلول كان له ولد، 

، مهْل هوذكره باسم جد ،ملسو هيلع هللا ىلص أن ابن سلول قد تكلم يف دق النبي  السابقلقاء ال

إ دتى إ  حيدث  أن ُممًدا  ملسو هيلع هللا ىلص: لقال الصحابة للنبي : يعنا نقت َ اذا املنالق،لقال

يعني أرضا عنقه ضا رسول اّلِل لإين إ  أطيق أن  لقال ابنه عبد اّلِل: ضقت َ أصحابه،

أبوه،وكانت منزلة اْلا وَقدرُه  و اذا او أرى قات َ أيب)اذا او الوإ ء والرباء (

 لقدضًَم مل ضكن ُضصدق أن اإ بن ضقت َ أباه من أج َ ربه، قدضًَم ختتلف َتاًما عن اآلن،

لعشرية هلم منزلة أما اآلن ليمكن التصدضق هبذا اْلمر لقد كان اْلا واْلا َ وا

 وقدر عظيم جًدا.

ْم َفاْذُكُروا اهللهَ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشده َفإَِذا َقَضْيُتْم َمنَاِسَككُ  }حتى أننا نجد يف القرآن:

ْنَيا َوَما َلُه يِف اْْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ) نَا آتِنَا يِف الدُّ  {( 200ِذْكًرا َفِمَن النهاِس َمْن َيُقوُل َربه

 ]البقرة[ 
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ومعنى ذلك أهنم كانوا ضذابون للحج، لتكون سرية أجماي اآلباء واْلجداي اي 

 لكانت هلم مكانةعالية جًدا عند العرا، ور اْلدضث يف جمالسدم وُماللدم،ُم

وعندما ضص َ اْلمر  وليس اْلمر كَم حيدث لنا اآلن من عقوق وعصيان وغريه،

بعبد اّلِل بن عبد اّلِل بن أيب بن سلول مع هدة  ُمبته ْلبيه واذه النشأة يف جمتمع 

، إىل أن ضقول أقتله بنفيس رية،إ ضرى مكانة ْلدد أعىل من مكانة اْلا والعش

لانظروا إىل أ  مدى تعام َ الصحابة مع قلية الوإ ء والرباء ،وأن ُمبة اّلِل 

 عىل ك َ ُمبة. ورسوله مقدمة

ى بنفسه،ملسو هيلع هللا ىلص   نام يف لراش النبيعيل ريض اّلِل عنه عندما   واو ضعلم أن وضحَّ

ملسو هيلع هللا ىلص   رسول اّلِلأن ضفد  لع َ ذلك من أج َ ،ملسو هيلع هللا ىلص الكفار سيدخلون لقت َ النبي 

 الوإ ء والرباء.نَمذج أعىل من واذا  بنفسه،

وتنازع  اهلجرة، وكذلك أم سلمى ريض اّلِل عندا عندما  ُخريت بني ولداا وبني 

أا َ الولد وجتاذبوه دتى انخلعت ذراع  طفلدا ،ويف النداضة تركته اْلم 

وااجرت،رغم أن عاطفة اْلمومة اي أقوى أنواع العاطفة وأهداا، واي 

لكيف حتملت اذا النزاع واجلدال دتى  ُمبة لطفلدا للذة كبداا،أهد الناس 

وكيف حتملت أن ترتكه وهُتاجر،ااجرت مخسَمئة كيلو  انخلع ذراع الصغري ،

امرأة وديدة ضعيفة يف  مرت يون أن ضكون معدا 

 اّلِل، وجهابتغاء ،ملسو هيلع هللا ىلص صحراء جرياء،حتملت ذلك كله دتى تص َ إىل النبي  

ورغم وجوي املوانع  ْلن اْلمر باهلجرة كان عىل الوجوا، يق أمر اّلِل،ولتحق

إإ  أهنا مل تلتفت للموانع ومل  ط عندا اذا الواجب،قَ سح التي َتنعدا من اهلجرة،وتُ 

  أخذت بالعزضمة. دا تأخذ بالرخصة ولكن
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نجد لدَيم _ريب إإ  من ردم _لطالبات العلم واملعلَمت

 عن أن تكون معلمة منَّ ا بطالبة علم للمً  إ  ضليق أبدً  انحطاط يف اهلمة عجيب!!

لت قُ ا،لكَم ادرقلم عت إ  ا وارعتستش ا وإ دي نفسا اااا بَمنَّة قد إ  تردليعاّلِل 

ة لعة مليارات وبعم سبادايعية ضبلغ تضمل يف الكرة اْلرعاأن سكان ال ،ا َمرارً 

مليار _ي مسلمون قمس البا،واخلُ  م كفار يف النارداسمخأ عأرب مم ضني،

إما إىل جنة،وإما  م إىل اّلِلاوأمر لونص َ إ ضقىل اْلع مندم وستون باملائة_َمئةعوسب

 الة.ق ضون،لرقون باملائة الباعإىل نار،واْلرب

وقد ة..باملائد دلن تكون وا ضاْلرسكان بني ة الناجية من قنسبة للفر ضعلعند و

ك َ  لم،ع ا طلبةعً ة الناجية ليسوا مجيقاا الفرصحكَم أن أيف اْللف  د دواضكون 

طفاء صلا م ريب،دذا إإ  من راوإ ضرى وإ ضدرك  ؛طفاء من اّلِلصذا اا

طفاء صم اثة الناجية،قطفاء بكوننا من الفرصا مث م ة،صبالَ طفاء صم اثباإلسم م،

 طفاء،صد اعطفاء بصد اعطفاء بصا لمة،عطفاء بكونك مصم اثلم،عبطلب ال

 َ السنة المي أعلَمء ومعل _ لونعقلو كانوا ض_هدميقب ض َ من ضطأ اْلرلأل

و دل صم خاإل ا نسأل اّلِلقً م مطلد َ منلو ألا نح مَ  ضىل اْلرعليس  ة،عواجلَم

 نسأل اّلِل_يامةقم النار ضوم الر هبعل من تسوأو نكون  ية،مهأمر يف غاضة اْل

بفليلة اإلخم ص، مع علم رصني،مع اتباع  ،ىل اإلنسانع ّن اّلِللإذا مَ _السم مة

 لدو ألل َ َمنح عىل الكرة اْلرضية. السنة واجلَمعة، مندج أا َ

 معرفة قدر النعمة يؤدي إىل شدة احلرص عليها

واْلفاظ عىل الشئ ضكون بمعرلة قيمته وقدره؛ لإن كانت  لليتذكر ك َ منَّا ذلك، 

 وكلَم غم  الشئ وعلت قيمته وقدره ،، إن وجد قيمته ضئيلة كان اإ اتَمم به قليمً  
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ا من ددضد لإنه لن حيالظ عليه كمن ضملك خاَتً  م،كلَم زاي اإ اتَمم به وَعظُ 

دالظ عليه ووضعه يف  اتم من ذاب،اخللإن كان اذا  وسيلعه يف أ  مكان،

لإن كان اذا اخلاتم من أملاس كان دفظه له أكرب وعناضته به أعظم ووضعه  علبه،

واكذا كلَم غم  الشئ وزايت قيمته،كلَم زايت العناضة به  دضة،يف خزانه ددض

ولنعرف َعَظم املنّة التي مّن اّلِل هبا علينا،والكرامة  ورعاضته،للنعرف قدرنا عند اّلِل،

 .أنعم  علينا به مليارات الناس ماعن التي أكرمنا اّلِل هبا،ودجب 

لم  ضصح أن ننزل أنفسنا اذه املنزلة املتدنية،ك َ ماضشغلنا امللبس واملسكن 

 ة ونصف مليار هخص.واملأك َ،وننسى كيف أن اّلِل اصطفانا من سبع

،ليس لشئ لعلناه،إنَم او ُمض كرم ولل َ أن اّلِل او الشكور

 ، منه 

قدم كوًبا من املاء لشخص كرضم،لأعطاه مقاب َ اذا الكوا مائة ألف كمن 

جنيه،لدذا الكوا من املاء إ  ضساو  أبًدا اذا الكم الكبري من املال،مدَم بلغ مقدار 

التعب إلدلار اذا الكوا الصغري من املاء لإنه إ  ُضقدر أبًدا بك َ اذا املال،ولكنه 

 هخص كرضم وله ُملك..
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وأغدق  ،لإن  أكرمنا بالعطاء الكثري ،وتفل َ علينا بَاملَنن العظيمة،وّلِل املث َ اْلعىل

لبمحض للله وكرمه،وليس لثمن قد قدمناه  أو لعم َ  علينا  بم  دساا،

ُكْم  }لم  نغرت، قال اّلِل تعاىل: أخلصنا ليه ، يَدنه ُكْم َلئيْن َشَكْرُتْم أَلَزي َن َربُّ  {َوإيْذ َتَأذه

 [7]إبراايم:

ونرتقي  وُضعيل اّلِل من هأننا، دتى تزضد، ونحالظ عليدا، نعمة اّلِل،ليجب أن نشكر 

 يف مدارج الكَمل..

الثبات عىل املندج، لدذه نعمة عظيمة قد تسلب وقد 

سلبت بالفع َ من كثري من الناس،لمن كان ضرضد أن ُضعيل اّلِل هأنه وضرضد الثبات 

والعطاء والبذل وعلو اهلمة،لليس من السد َ الثبات دتى املَمت،جيب عليه العم َ 

عىل ما نحن عليه، ب َ بالعكس اْلسد َ لإلنسان العلو، لالعلو واإ رتقاء أسد َ 

وأضرس علينا من الثبات،يورة لكتاا لامتحان ضعلو وضرتقي يف العلم،ولكن الثبات 

 هبذا و اْلصعب ، بأن ضظ َ متمسًكا بمندجه،ثابًتا عليه دتى ضموت وضلقى اّلِل

 اْلال.

أن الواجب و بالبنان، إليدمدتى  ضكون لدضنا معلَمت ُضشار لالرجاء علو اهلمة، 

 .دي وأخرى تبدأتالعلم إىل العم َ وليس جمري يورة تناذا   ضؤي

َرَة َريَضَ اّلِلَُّ َعنحُه َقاَل النَّبَيه َصىلَّ اّلِلُ َعَليحَه َوَسلََّم: -1 ُهوَد َوالنهَصاَرى إينه اليَ »َعنح َأيَب ُاَرضح

 (.2103)مسلمأخرجه  (،5899، 3462البخار )أخرجه  «اَل َيْصُبُغوَن، َفَخاليُفوُهمْ 
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رف حف بصىل الوعكم رتب اْل أنه

أن اليدوي والنصارى  ،لدل اذا عىل أنه علة له من غري وجه،ديث قال:الفاء

وإن  لإنه ضقتيض أن علة اْلمر هبذه املخالفة لكوهنم إ ضصبغون، إ ضصبغون لخالفوام،

 لالنبي املخالفة ثابت بالرشع، قصديل عىل أن  كان علة اْلمر بالفع َ عدم لعله له،

لرتب اْلكم عىل  ؛"مهفخالفو يصبغون، والنصارى ال إن اليهود" :قال

 او تغيري الشئ بالصبغ.    ،والوصف وصف،لاْلكم او املخالفة

 

 

 

يكون هك َ ل جمري املخالفة هلم يف الظاار مل ضقصد بصبغ الشعر النبي 

واليدوي، ب َ قصد بذلك أن ضكون لدضنا عقيدة راسخة مميز عن النصارى  املسلمني

بعدم جواز التشبه باليدوي والنصارى يف أ  هئ ضفعلونه،لم  جيوز التشبه هبم يف 

الظاار، لالتشبه يف الظاار ضورث مناسبة يف الباطن تؤي  إىل املحبة، لاملداومة عىل 

نفس الشك َ يف الظاار لإنه التشبه يف الظاار تؤي  إىل املشاهبة يف الباطن،لكَم أخذنا 

 سيأخذه يف الباطن.

 



 

www.omtameem.com  17 

 

َم َقاَل: -2 َن ُعَمَر، َعَن النَّبَيِّ َصىلَّ اّلِلُ َعَليحَه َوَسلَّ ُروا  "َعَن ابح كينَي: َوفِّ َخاليُفوا امُلْْشي

َب  َواري ، َفََّم إيَذا َحجه َأوي اْعَتَمَر َقَبَض َعََّل »َوَكاَن اْبُن ُعَمَر:  "اللَِّحى، َوَأْحُفوا الشه َيتيهي حليْ

 .(259(أخرجه مسلم )5892أخرجه البخار  ) «َفَضَل َأَخَذهُ 

لَمذا ضفع َ املرشكني ؟ كانوا ضرتكون الشارا بشك َ ضنسدل عىل الفم نوًعا ما  

بعض الطعام وضكون الشك َ مثري لم همئزاز  ، أما بالنسبة للحاام للم تكن ليتعلق به 

 بحف لأمر ،اؤإ ء املرشكني   َ عبعكس ماضفكبرية ،ومن ثمَّ لقد أمر النبي

-االشارا،ودف الشارا ضعني تقصريه وختفيفه وليس إزالته بالكلية،ودلقه َتامً 

     ليحلقه بالكلية .هاربه  فحَيُ من لدذا مفدوم خاطئ عند البعض،ومالك كان ضؤيا 

والكثري من اْلخوة اآلن نجدام وقد دفوا هارهبم َتاًما لأزالوه بالكلية واذا خمالف 

للسنة،لاملقصوي باْلف انا ؛ ليس إزالته،ولكن املقصوي ختفيفه، وأما اللحية،ليجب 

تركدا كَم خلقدا اّلِل ، يون قص أو هتذضب أوختفيف،وخيتلف ك َ هخص عن اآلخر 

لم جيوز للرج َ أن ضأخذ من ْليته هيًئا،وإ  جيوز أن ضقبض قبله  طول ْليته، يف

وضأخذ ما بعد  اذه القبلة، وأما ما كان ابن عمر رىض اّلِل عنه ضفعله من أنه كان 

أما يف غري  ضقبض قبلة،وضقص ما بعد القبلة ،لإنَم كان ذلك يف اإلدرام،

ة  أو اإلمجاع عىل جواز أخذ هئ من اإلدرام،لليس لدضنا يلي َ من الكتاا أو من السن

ك كَم خلقدا اّلِل.  اللحية مطلًقا،إ  هتذضب وإ غري ذلك ،ولكن ُترتح

أما من ضقول أن عدم اْلخذ من اللحية مطلًقا ضكون ليه تشبًدا بالرابان  

لعند النظر إليدم  نجدام مطلقني  لدذه هبده  مريوية ودجة يادلة، والقساوسة،

ودتى إن  ،سلمون خمالفون هلم يف اذا اْلمروامل ،اهيئً   امند نضأخذو م لارا وشلل
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ا ملا يف ُشعنا،لليس علينا خمالفتدم وكان موالقً  ن ُشعدم،اهرتكنا مع اليدوي يف هئ م

 ليه.

يف ُشضعة اليدوي عليدم اعتزال النساء يف لرتة اْليض،ويف ُشضعة   

نساءام  أن جُيامعوا  اإلسم م  ضعتزل الرج َ امرأته دال ديلدا،لد َ عىل  املسلمني

 بالطبع إ   لليدوي  والنصارى؟!! خمالفة ً ندال ديلد

لقد تكون  اناك  أهياء يف ُشضعتدم موالقة ملا يف  ُشضعتنا،لكننا نتحدث عن 

 اْلمور الظاارة، كشئ خاص هبم من أمورام املميزة هلم ،لم ضصح التشبه هبم.

لالعلة يف  لحف الشارا وإعفاء اللحى وصبغ الشعر مسألة عقدضة وليست لقدية،

 الظاار،لحتَم مع الوقت سيؤثر عليه يف ا يفاإ عتقاي ،لاإلنسان إذا لع َ هيئً 

 الباطن.

  

 

  إن الرصاط املستقيم او أمر باطنه يف القلب ضقول هيخ اإلسم م ابن تيمية :

قد تكون  من اعتقايات واضرايات وغري ذلك وأمور ظاارة من ألعال وأدوال ،

جتَمع اإ _مسكن _نكاح_لباس _عبايات وقد تكون أضًلا عايات )طعام

 .لرتاق(اإ _
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الرصاط املستقيم والسري عليه والذ  نسأل اّلِل يف ك َ صم ة  ضقول: أن اقتلاء

دتى ضتم حتقيقه لإن له جوانب  ب َ يف ك َ ركعة نتوجه إليه هبا أن َيدضنا إليه ،

لالظاار ضشم َ ) عبايات  اعتقايضة وله أضًلا جوانب ظاارضة ،

النكاح _اللباس _ومعامم ت )أ  اْلمور العايضة الطعام _()الطاعات

ْلن من ضمن  ،اذا كله بالرصاط املستقيم ؟ نعم وا َ ضتعلق ( الزضارات_

  ،الرصاط املستقيم واو اْلهياء التي ضنبغي أن حُتقق دتى نص َ إىل اهلدف

  .وطرضقة التعام َ( _اللباس _الظاار )طرضقة الكم م 

ضعرف ا َ اذه مسلمة أم  املم بس التي ترتدَيا النساء يف الطرق جتع َ من ضنظر إليدن إ  

استخدام اللغات اْلجنبية يف اْلدضث بدون  نرى يشٌء آخرأهنا نرصانية أما ماذا ؟ ثم 

ضسأله والدته ا َ ضصح أن أقرأ القرآن من ونرى أضًلا من اْلوإ ي  ياعي ضستلزم ذلك ،

أا َ لغة باإ نجليزضة والسبب أنه إ  حُيب العربية ،واذه مصيبة ْلن العربية لغة القرآن 

وكفى به ُشف أن ضتكلم العبد اذه اللغة  كَم أن القرآن او كم م اّلِل تكلم به ، اجلنة ،

   .وأن ُضتقندا ، لألسف نجد أن اهلوضة ضائعة من املسلمني

اْلاص َ أن اؤإ ء استدانوا بالظاار لتأثر بذلك الباطن وأكرب يلي َ عىل ذلك او  

عندما ضدخ َ الشاا اذا املجال ليقوم بواجب  )اجليش أو نظام اجلندضة يف أ  مكان (

ضستيقظ السايسة _عره بطرضقة معينة)ضقوم بحلق ه العسكرضة باْليت :اخلدمة ضبدأ 

ضظ َ منذ  _ضرتد  مم بس اجليش بَم ليدا اذا اْلذاء الغليظ اخلاص باجليش _صباًدا 

 .السايسة صباًدا جير  يف الصحراء (
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ملاذا حيُدث ك َ اذا ؟ ْلن الظاار ضؤثر وإ بد عىل الباطن وبالتايل لإنه عندما ضعيش يف 

نسان ُصلب خشن يف الظاار ثم ضؤثر ذلك عىل ظ َ اذه الظروف القاسية جتع َ منه إ

الباطن ليشتد عزمه وضقوى قلبه وعندما ضرى العدو إ  َيابه وإ  ضرتكه يف سادة القتال 

  .وجيُبن

ُْم اَل ُيَصلُّوَن  ": -صىل اّلِلُ عليه وسلَّم  -َقاَل َرُسوُل اّلِلَ -3 َخاليُفوا اْلَيُهوَد والنهَصاَرى ، َفإيَّنه

ْم  ْم َواَل نيَعاَليي َفافيهي   ."ِفي خي

 4056( سنن البيدقي، ) 956( اْلاكم ، ) 652( اوييأيب ، ) 2186( ابن دبان)

   

 ولو نظر هخص إ  ضعلم يشء عن الدضن لقال : ملا ك َ اذا وما او معنى اذا الكم م ؟    

إ  ضنطق عن اهلوى ،إ  ضتكلم الكلمة  ؟ النبي ثأليس اذا عبوماذا ضعني صلوا يف النعال 

، وما كان أمره هبذه امُلخالفات لليدوي والنصارى إإ  عن  ىمقصد ومعنأن هلا إإ  واو ضعلم 

 .علم بأن الظاار ضؤثر عىل الباطن 

أننا كي نص َ إىل الرصاط املستقيم إ بد من العم َ يف الظاار 

ولكن ضأيت  صدقة(_صيام_ويف الباطن ، وقد حُيقق العبد اجلانب اخلاص بالباطن )صم ة 

، تشبه العبد هبم يف الظاار ثم بعد ذلك مع الوقتاجلانب اخلاص بالظاار لُيفسد الباطن 

  .ىل الباطن لُيفسد عىل العبد عقيدتهضنصب اذا ع

أن اإلنسان إ  ضمكنه أن ضفع َ يشء بدون اعتقاي وخاصًة إذا كان اذا اليشء حيُدث بصورة 

 .يلاع عن قلية معينة (_أسلوا كم م_مم بس معينة _مستمرة )نظام دياة 
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َنا  "َقاَل َرُسوُل اّلِلَ َصىلَّ اّلُِل َعَليحَه َوَسلََّم: -4 ْف َحقه َكبيْيي َْيَنا، َوَيْعري نها َمْن ََلْ َيْرَحْم َصغي
َلْيَس مي

" 

 ]دكم اْللباين[ : صحيح (1919(سنن الرتمذ )6733مسند أمحد )

 

من اآلن وبعد استخدام هبكات التواص َ اإ جتَمعي وادتكاك هباا العرا     

بدؤوا  النصارى(_بالشباا اْلورويب أو اْلجنبي عموًما )اليدوي  (اجلنسني  )املسلمني 

اؤإ ء ضعانون أهد العناء من العقوق ولكن عقوق اْلبناء سبقه  ضأخذن من أخم قدم ،

الوالدضن لألوإ ي لعندما ضص َ الولد إىل الثالثة أو الرابعة عرش ضنفص َ عن اْلرسة عقوق من 

وضبحث لنفسه عن عم َ ضعيش منه وبالتايل تتقطع صم ت اْلردام وإ  تبقى روابط أرسضة 

،اْلا إ  ُضريب ، واْلم قد تكون مشغولة بعم َ أو برج َ آخر، لمن أضن ضأيت الرب إذا مل تكن 

اذه القصة وذاك ُضقلِّدون هباا املسلمني لألسف نرى أن ساس واناك عم قة يف اْل

، وأصبح التعام َ مع اْلا واْلم بطرضقة تتسم بعدم اْليا وسوء اخللق ب َ ياإ عتقا

، عندما حيدث تنزل العقوباتووالتعايل عليدم وعدم اإ درتام والعقوق عىل أعىل مستوى 

أما هباا  ضلقون بأبناءام يف الشارع ،العقوق عند اْلجانب ضكون نتيجة أهنم ضنجبون ثم 

املسلمني لم  حيُدث هلم ذلك للَمذا تُعق أباك أو أمك ؟ نحن مأمورون بطاعة الوالدضن 

وبرام يف أكثر من موضع يف كتاا اّلِل سبحانه وكذا السنة النبوضة تأمر بذلك، لعىل أ  

يف الكتاا اّلِل  أساس ضتنص َ هباا املسلمني من اذه النصوص وضرتكون أمر ظاار واجب

والسنة وضتشبدون باليدوي والنصارى يف العقوق ؟ سبق أن ُقلنا ْلن اإ دتكاك هبؤإ ء 

  .والتشبه هبم يف الظاار أيى إىل التأثري عىل الباطن
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 صور الوالء والرباء بل هي من أهم الصورضمن من 
 خمالفتهم يف األعياد

 
 ؟ أعيايام ،لم  ضصح أن نوالقدم يف أعيايام ملاذا إ بد أن ُضربى اْلوإ ي عىل خمالفة اؤإ ء يف

 وبالنظر إىل اذه اْلعياي والبحث يف مناسباهتا )عيد القيامة عىل سبي َ املثال (

ام حيتفلون بالرا الذ  يلن نفسه يف الرتاا أ  أنه مات ثم ثة أضام ثم قام ليحكم بني 

اخللق ، وانا نطرح سؤال ؟ من الذ  كان ُضَدضر الكون يف اذه الفرتة ؟ ومن الذ  أمسك 

 رض أو أن خيت َ نظام الكون يف اذا الوقت؟السَمء أن تقع عىل اْل

ثم تأيت هجرة عيد امليم ي والتي نجد أن أصحاا املحم ت من املسلمني ضلعوهنا وام إ  

 ضدرون ماذا تعني اذه الشجرة وْل  مناسبة ُتوضع ؟

ميم ي الرا واذا او ميم ي الرا عيسى ،رهبم ُولََد يف اذا اليوم وبالتايل  :عنيضوعيد امليم ي 

هنم حيتفلون بشجرة عيد امليم ي )نسأل اّلِل العفو والعالية من اذا اللم ل املبني ( لإ

واإلهكال أن املسلمني إ  ضعرلون يشء عن أعياي اؤإ ء ولذلك نجد أن أصحاا املحم ت 

بون بني ضد  اّلِل ضبيعون ك َ ما خيص أعياي اؤإ ء يف اذه الفرتة ،واذا كله درام وسُيحاس

 ،عز وج َ عىل ذلك

وإذا قي َ هلم ا َ أنتم حتتفلون مع اؤإ ء بميم ي الرا يف اعتقايام ، أ  ا َ أنتم  

 .قد ضقول هخص أنا إ  أعلم   وهنم يف اذه العقيدة الفاسدة ؟ُتشارك

نجد بعض اْلا َ أضًلا ُضصدرون لألطفال الصغرية لكرة أن اذا اليشء  وعىل جانب أخر ،

)بابا نوض َ( او الذ  أتى لكم هبذه اهلداضا يف اذه املناسبة لينشأ  الذ  ُضطلقون عليه اسم
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الطف َ ويف قلبه تعُلق هبذه العقيدة الفاسدة ، والكثري من اْلرس املرصضة ضفعلون ذلك وإ  

  !جيدون أ  إهكال يف الرتوضج هلذا

 

 

ون ملاذا؟ عيًدا عند أصحاا الرشائع اْلخرى وأضًلا حيتف َ به املسلم ُضعد

وإذا قي َ اذا ضوم عطلة رسمية وماذا حيُدث لو اجتمعت العائلة واعتربناه مناسبة للصلة 

  .والرب ؟ وملاذا حُيدي اذا اليوم بالذات يون غريه من اْلضام

 

ولو أن املسلمني التزموا برشع اّلِل ومل ُضشاركوا النصارى يف أعيايام ومل خيرجوا إىل  

 َ أسوء ْلهنم لن ضشعروا الشوارع لم دتفال لكان اذا اليوم بالنسبة هلم كغريه من اْلضام ب

َعُرون النصارى بالفردة يف أعيايام ْلهنم ُضكثرون بأنه عيد ، لألسف املسلمني ام الذضن ُضشح

سوايام بادتفاهلم معدم هبذه اْلعياي وإإ  لإهنم من يون املسلمني لن ضشعر هبم 

 .دد يف اذا اليومأوبأعيايام أ

         

ورَ  }قال تعاىل: يَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ  ]الفرقان[ {َوالهذي

  .الزور او :عيد املرشكني

لأوىل اْلقوال بالصواا يف تأوضله أن ضقال : والذضن 

، وإ  غناًء ، وإ  كذًبا وإ  غريه ، وك َ ما لزمه اسم اإ  ضشددون هيًئا من الباط َ إ  ُشكً 

الزور ، ْلن اّلِل عم يف وصفه إضاام أهنم إ  ضشددون الزور ، لم  ضنبغي أن خيص من ذلك 
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ياي املرشكني لالزور ضنطبق عىل أع عق َ ،يشء إإ  بحجة جيب التسليم هلا ، من خرب أو 

يَن  }:ؤمنني يف قوله اّلِل سبحانه وصف عبايه امل ،الغناء_الرش_الكفر_ َْحَني الهذي َباُد الره َوعي

ُلوَن َقاُلوا َسًَلًما ) اهي يْم 63َيْمُشوَن َعََّل اأْلَْرضي َهْوًنا َوإيَذا َخاَطَبُهُم اجْلَ يَن َيبييتُوَن ليَرِبِّ ( َوالهذي

ًدا َوقيَياًما ) ْف َعنها َعَذاَب َج 64ُسجه نَا اْْصي يَن َيُقوُلوَن َربه ا َكاَن َغَراًما )( َوالهذي ( 65َهنهَم إينه َعَذاَِبَ

ا َوُمَقاًما ) َا َساَءْت ُمْسَتَقرًّ وا َوَكاَن َبنْيَ َذليَك َقَواًما 66إيَّنه ُفوا َوََلْ َيْقُُتُ يَن إيَذا َأْنَفُقوا ََلْ ُيْْسي ( َوالهذي

ا آَخَر َواَل َيْقُتلُ 67) يَن اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللهي إيََلً قِّ َواَل َيْزُنوَن ( َوالهذي َم اَّللهُ إياله بياحْلَ وَن النهْفَس الهتيي َحره

ُلْد فييهي ُمَهاًنا )68َوَمْن َيْفَعْل َذليَك َيْلَق َأَثاًما ) َياَمةي َوََيْ ( إياله 69( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلقي

ا َفُأوَلئيَك  َل َعَمًًل َصاحليً يًَّم  َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعمي يْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اَّللهُ َغُفوًرا َرحي ُل اَّللهُ َسيَِّئاِتي ُيَبدِّ

ُه َيُتوُب إيَل اَّللهي َمَتاًبا )70) ا َفإينه َل َصاحليً وَر َوإيَذا 71( َوَمْن َتاَب َوَعمي يَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ ( َوالهذي

وا كيَراًما ) ْغوي َمرُّ وا بيالله  ن[]الفرقا{( 72َمرُّ

لقي َ  ،ك َ اذا او سياق مدح للمؤمنني ومن ضمن اذا املدح أهنم إ  ضشددون الزور

  .أ  ك َ باط َ ومندا أعياي املرشكني ضشددون الزور :

وليس املقصوي او ما ضتباير إىل الذان عند َذكر هداية الزور عند العوام من الَذااا إىل 

  .لشداية عىل اآلخر بأنه لع َ ولع َاملحكمة وا

 .تشم َ هداية الباط َ بكالة صوره بَم يف ذلك أعياي املرشكني

 

 

 نذكر هنا قاعدة أريد أن نتوقف عندها

 

بادة ما مل  ضأيت يلي َ اْلص َ يف العباية التوقف إىل أن ضأيت يلي َ و اْلص َ يف العاية او اإل]

 [.بالتحرضم
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إذا جاء هخص كن ول ،حُيرم اذه العاية إإ  إذا جاء نصَتارس وإ  إهكال ليدا : العايات 

 ؟او املانع نحن اعتدنا أن نخرج يف هم النسيم ونجتمع ونأك َ يشء معني لَم ليقول :

 .اذه عاية خُتالف اإ عتقاي وبالتايل لقد أصبحت ُُمرمة

 

وإذا ما  مثال أخر:البنت عندما ضأيت إليدا خاطب وتتم اخلطبة تلع يف ضداا الُيمنى)يبلة(     

 .عقدت نقلتدا إىل اليد الُيرسى وتلك عاية عندنا )املرصضني(

بقول )بسم اْلا  يسْلهنم يف الكنيسة ضقوم القس ،لم  جتوزاذه عاية تتعلق باإ عتقاي 

عىل الدبلة ثم ضلعدا يف اذا اْلصبع واو ضعتقد أن اذا الفع َ  واإ بن والروح القدس(

 !جيعلدم متحابني طوال العمر

 

نَْهاًج  }:قال تعاىل
َعًة َومي ْ

َي نُْكْم 
َدًة ليُكلٍّ َجَعْلنَا مي ًة َواحي َعَلُكْم ُأمه  []املائدة{ا َوَلْو َشاَء اَّللهُ جَلَ

  ضقول : ابن جرضر الطرب قال 

  .اذا قول ابن عباس وغريهوالسبي َ والسنة  أ  : ا (قال مجااري املفرسضن )ُشعة ومنداًج 

 

ْجَهةٌ  }كَم أن اّلِل تعاىل قال :  ]البقرة[{ُهَو ُمَولِّيَها  َوليُكلٍّ وي

َدًة  }: قال  ًة َواحي َعَلُكْم ُأمه نَْهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللهُ جَلَ
َعًة َومي ْ

َي نُْكْم 
 .اآلية{ليُكلٍّ َجَعْلنَا مي

أوجب ذلك اختصاص ك َ قوم بوجدتدم وبرشضعتدم وذلك أن الم م ُتفيد  

لليدوي عيد وللنصارى عيد كانوا خُمتصني به لم  ُنشاركدم ليه كَم إ  لإذا كان  اإ ختصاص ،
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ركدم يف قبلتدم وإ  يف ُشضعتدم وقوله :أوجب لك اختصاص ك َ قوم أ  جمموعة من اُنش

  .الناس

ْجَهةٌ  }:قوله تعاىل ضعني أنه لك َ جمموعة من الناس قبلة ، النصارى هلم قبلة  {َوليُكلٍّ وي

، لإذا ما وقف املسلم ليصيل ا َ او ُضصىل إىل قبلة املسلم له قبلة وي هلم قبلة وكذاواليد

بالطبع ُضصيل إىل قبلة املسلمني وكذلك اليدوي   اليدوي أو النصارى أم أنه ُضصىل إىل قبلته ؟

 والنرصاين ضصيل ك ٍَ مندَم إىل قبلته 

ْجَهةٌ  }تعاىل كيف له أن جيمع بني قوله :  ُهَو  َوليُكلٍّ وي

نَْهاًجا}:وقوله سبحانه{ُمَولِّيَها
َعًة َومي ْ

َي نُْكْم 
 .{ليُكلٍّ َجَعْلنَا مي

لقال : لكَم أن لك َ ملٍة قبلة لكذلك نجد أن لك َ ملة من املل َ هلم ُشضعة ومندج لم  ضتبع 

العكس أضًلا ،وكذلك لم  ضتبع النصارى ُشضعة اليدوي وإ  حيُدث  بعلدم بعًلا ليدا ،

أهنا من  مولو نظرنا إىل اْلعياي ا َ اي من ُشائعدم أ ،لمني إ  ضتبعون ُشضعة أًضا مندَماملس

اي من ُشائعدم وإ  جيوز أن نشرتك معدم يف أ  يشء خيص ُشعدم إإ  إذا اناك  ُشائعنا؟

وز تقليدام ر اخلاص هبم إ  جيلكن اْلم جزئية ضتفق عليدا اجلميع مث َ حترضم ُُشا اخلمر،

 .ليه

 

 نتوقف عند اذا  القدر وُنكم َ يف املرة القايمة إن هاء اّلِل.

  

 

 

 


