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 هذا الكتاب 

هذه الرواية موجهة بالدرجة األوىل ألولئك اإلسالميني ـ  

حركيني كانوا أو سلفيني ـ الذين تركوا الدعوة لإلسالم ـ الذي أردوا  

احتكاره دون سائر الناس ـ وراحوا يتدنسون بعار الطائفية واحلزبية  

 والفرقة. 

واألحقاد يف القلوب، ونرش  فصار دورهم الوحيد نرش البغضاء  

 التفكك والقطيعة يف املجتمعات، ونرش الدمار واخلراب يف األوطان. 

، وهدي  وهي حتاول أن تعيدهم إىل كتاب رهبم، وسنة نبيهم  

 دينه، وورثة لنبيه.ل  ممثلنياألئمة الطاهرين الذين جعلهم اهلل 

وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط، ليسهل االستفادة منها عىل  

 امة واخلاصة.الع
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 املقدمة 

هذه الرواية البسيطة كتبتها قبل أن حيصل ما حيصل اآلن من مؤامرة عىل العامل  

كانوا أو سلفيني ـ وهم يرتكون الدعوة   اإلسالمي.. كنت أرى حينها اإلسالميني ـ حركيني 

اره دون سائر الناسـ  ليتلطخوا بعار الطائفية واحلزبية والفرقة،  لإلسالمـ  الذي أردوا احتك

فيصري دورهم الوحيد نرش البغضاء واألحقاد يف القلوب، ونرش التفكك والقطيعة يف  

 املجتمعات، ونرش الدمار واخلراب يف األوطان. 

، وهدي األئمة الطاهرين   وهي حتاول أن تعيدهم إىل كتاب رهبم، وسنة نبيهم

 ، وورثة لنبيه. ممثلني لدينه الذين جعلهم اهلل 

 وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط، ليسهل االستفادة منها عىل العامة واخلاصة. 

عن مناظرة ابن عباس   وقد استلهمتها من خالل الرواية الواردة يف كتب التاريخ

 د ذلك.للخوارج، وحماروته هلم، وكيفية رجوع الكثري منهم بع

وختترص أحداث الرواية يف قيام حرب بني طائفتني من املسلمني، وقبل أن تبدأ خيرج  

. ال نشك يف غريتكم  .يا إخواننا حكيم من احلكامء بني اجليشني، ويرفع صوته قائال هلم: 

. وهلذا نناشدكم اهلل أن  . . وال نشك يف إيامنكم بربكم وتعظيمكم له. وإخالصكم

. ولكنا نطلب  .ارموا سالحكم، فنحن نعلم ما له من قيمة عندكم   :م . ال نقول لك.تسمعونا 

قد التجأنا إىل اهلل يف كل تلك السنوات الطويلة  ف.  .منكم أن تسمعوا كلمة من كل واحد منا 

أن يعيد هلذه األمة وحدهتا وقوهتا، فعلم كل واحد منا كلمة من كلامت الوحدة، ورسا من  

 . ثم افعلوا بعد ذلك ما بدا لكم. .يعا . فاسمعوا منا مج. أرسار االجتامع

وبعد أن يقول هذا، ويوافق كال اجليشني عىل االستامع يبدأ كل حكيم يف حماورهتم،  

 ومناقشة الشبهات التي جعلتهم حيارب بعضهم بعضا..  
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كان أهم مصادرنا يف تلك احلوارات واملناظرات املصادر املقدسة املعصومة من  وقد  

   ، والتي هي حمل اتفاق بني األمة مجيعا..كتاب اهلل وسنة رسوله 

كام أننا ذكرنا فيها عند بيان توبة التائبني الذين ألقوا أسلحتهم بعض األسباب التي  

 جعلتهم حيملون السالح، وكيف ينحرفون عن املعاين والقيم القرآنية والنبوية. 

الح ذات  وهذه الرواية من سلسلة كتب هتدف إىل الدعوة للوحدة اإلسالمية، وإص

بني املسلمني.. وهي بذلك جزء من مرشوع، وليست املرشوع مجيعا.. ولذلك فإن ما قد  

 يبدو فيها من القصور يكمل يف سائر السلسلة. 
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 البداية 

أذكر جيدا أنني كنت حينها متأملا غاية األمل بسبب ما أراه حويل من ضجيج وصخب  

ينرش الفتنة، ويمأل األرض خرابا  ولغو يستعمل الدين مطية ليفرق القلوب واألجساد، و 

كان الكل كاملجانني الذي أعمتهم األحقاد، فصاروا ال يرون ما حيل هبم، وما   .ودمارا.

 خيطط هلم، وما يكادون به.  

ومما زاد يف أملي علمي بأن األمة التي أنتمي إليها.. والتي متتلئ بالضعفاء حتى إهنا  

تكاد متثلهم.. فيها من الصاحلني واألولياء واملقربني ما مل تظفر أمة من األمم بعرش عشريه..  

ولكن العدو مع ذلك تسلل إليها يف كل مرحلة من مراحل تارخيها عرب أهواء ينرشها، ثم  

ها أوتاد التعصب.. لتنقلب بعد ذلك رماحا نقاتل هبا بعضنا بعضا، وننسى عدونا ينرش خلف

الذي بنظر إلينا بشامتة مرتبصا حلظة انطفاء النريان بيننا ليزيد من وهجها بحطب جديد  

 ووقود جديد..  

تذكرت اخلالفات التي تؤرخ هلا كتب امللل والنحل.. والتي ال ترىض إال أن تكون  

يد نار اخلالف وهجا واتقادا.. وهي تبرش بفرقة األمة، وتأبى إال أن جتعلها  حطبا ووقودا يز 

سبعني طائفة، ويف كل طائفة سبعني.. ثم ال ينجو من هذا الفتات املتناثر إال طائفة واحدة  

 منصورة، ويرمى غريها يف أطباق جهنم..  

احلني واحلني  وزاد من أملي ما تسطره األخبار كل يوم عن التفجريات التي تقوم بني  

يف مساجد هذه الطائفة أو تلك الطائفة.. وكل يزعم أنه ممثل الدين والنائب عن رب  

العاملني.. وال يرى له من متثيل غري اإلبادة.. إبادة إخوانه ليغرس عىل جثثهم بذور الدين  

 الذي ال يرى دينا غريه.  

إن اهلل َزَوى يل األرض حتى رأيت مشارقها  :)عندما قال     لقد عرفت صدق نبوءته 
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ومغارهبا، وإن ُمْلك أمتي سيبلغ ما ُزوي يل منها، وإين أعطيت الكنزين األبيض واألمحر،  

وإين سألت ريب، َعزَّ وجل، أال هيلك أمتي بسنَة بعامة وأال يسلط عليهم عدّوا فيهلكهم  

قال: يا حممد، إين إذا قضيت  بعامة، وأال يلبسهم شيعا، وأال يذيق بعضهم بأس بعض. ف

ال يرد. وإين قد أعطيتك ألمتك أال أهلكتهم بسنة بعامة، وأال أسلط عليهم عدوا  فإنه    قضاء

ممن سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم هيلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا،  

  (1)وبعضهم يسبي بعضا(

وأقول لنفيس: ال مناص  دب إىل نفيس غول األمل من جديد، وأنا أتذكر هذا احلديث،  

 لنا من هذا.. فهذا قدر مقدور كتب يف جبني هذه األمة.. وسيبقى بأسها بينها شئنا أم أبينا.. 

ما وصل يب اخلاطر إىل هذا املحل حتى شعرت بيد تربت عىل كتفي، ولست أدري  

 بني النوم واليقظة..   ممستيقظا أ م هل كنت حينها نائام أ

تلئا أنوارا، يقول يل، وهو يبتسم: أنت تبحث عن رس  التفت فإذا يب أرى رجال مم

 الوحدة.. فهلم لتنهل من معارفها ما يملؤك بالقوة واألمل.. 

.. لقد سطرت آالم الفرقة يف جسدنا..  ؟لت: أي قوة؟.. وأي أمل؟.. وأي وحدةق

 وال مفر لنا منها، وال خمرج.  

 قال: أمل تتعلم من القرآن الصامت والناطق مزامحة األقدار باألقدار؟  

 قلت: بىل.. ولكن تلك أجسادنا التي مل تتوزع شتاتا كام توزعت طوائف األمة.  

)مثل املؤمنني يف توادهم   : قال: ولكن األمة جسد واحد كذلك.. أمل تسمع قوله 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر   وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو

  (2) واحلمى(

 
 رواه أمحد. (1)

 .رواه مسلم  (2)
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 قلت: ولكن الذي قال هذا هو الذي أخرب بام أخرب به من فرقة األمة.  

قال: أخربنا بذلك لنحذر وهنيئ أنفسنا ملواجهة أخطار الفرقة التي يمكن أن  

  ال   .. فالرسول  نتعرض هلا.. ومل خيربنا بذلك لنربر ألنفسنا ما نقع فيه من اختالف وفرقة

 ينرش فينا اإلحباط، بل ينرش فينا احلذر.  

 قلت: وما جدوى احلذر؟  

قال: سأرضب لك مثاال يبني جدواه.. وتفهم من خالله النصوص كام جيب أن  

ريطة اإلنسان  يفهمها املؤمن السامع من اهلل.. أتعرف الصبغيات التي تتشكل من أنواعها خ

 ؟ املكانية والزمانية

بط الصبغيات بالزمان.. فللجسم ساعة بيولوجية  قلت: أجل.. وقد أصبت يف ر

 جتعله يتغري بتغري الدقائق والثواين.  

قال: فالصبغيات إذن عبارة عن حروف ألقدار مكتوبة ال بد أن تصيب صاحبها ال  

 حمالة.  

قلت: أصبت وأخطأت.. أصبت يف كوهنا حروفا ألقدار مكتوبة، وأخطأت يف  

صل العلم احلديث إىل إمكانية االبتعاد عن تلك  قد توفإصابتها لصاحبها ال حمالة.. 

 احلروف التي حتمل أقدارا جتلب لنا بعض الرضر.  

 قال: وضح يل مرادك.  

قلت: قد يعرف األطباء املختصون أن فردا من الناس حيمل جينا مسؤوال عن مرض  

 بمحاولة تفاديه.   ه معني.. فينصحون

 قال: وكيف يتفاداه وقد رسم يف جيناته؟ 

قلت: لكل مرض سببان: أصيل، وهو ما رسم يف جيناته من حروف العلة،  

 واستفزازي، وهو ما يوفر للمرض دواعي الظهور. 
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قال: وهل يمكن أن حيلم حامل املرض الوراثي أن ال يظهر عليه املرض املسطر يف  

 جيناته؟ 

. إذا عرف كيف يرتك علته يف طور الكمون بأن ال يوفر هلا دواعي  .قلت: أجل

 لظهور. ا

 عن إمكانية تعرض األمة للفتن فيام بينها.  قال: فقد فهمت إذن رس إخباره 

 ال عن جسد األمة.  ، . لقد كنا نتحدث عن جسد األفراد.قلت: مل أفهم 

. فاعرب من جسد  .أن املؤمنني كاجلسد . وقد أخرب . قال: خالق اجلسدين واحد

 الفرد إىل جسد األمة. 

 قلت: ال طاقة يل بالعبور. 

. وهو  .أن هذه األمة حتمل جينات قد تسبب تفرقها واختالفها  ال: لقد أخرب ق

 ما قد جير إىل أن يكوون بأسها بينها شديدا. 

 قلت: وهذا هو املقدور. 

بل كان ينبئنا عام جيب أن   ،يف هذا احلديث ينبئنا عن املقدور فقط  قال: مل يكن 

 األمة. عله لنتفادى هذا الذي سطر يف جينات فن

 قلت: كيف نتفاداه وهو مقدور؟

 قال: كام يتفادى العليل علله الوراثية بأصناف التحصينات التي متنع استفزاز علله. 

 كان ينصحنا إذن. قلت: فالنبي 

.  .يف الدنيا أن يعوضها  يشء نصائح ال يستطيع أي   قال: كل أحاديث رسول اهلل  

 ي اإلحباط. ولكنكم حتولوهنا إىل أشواك تزرع اليأس وجتن 

. أال  .. وقد خصت هذه األمة هبذه اجلينات اخلطرية . قلت: ولكن كيف ال نحبط

 يصاب املريض باحلزن إن علم أن بعض جيناته ختتزن السم الزعاف؟ 
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 دليل عىل كامل األمة، وبشارة بانتشارها. قال: هذا اجلني الذي أخرب عنه  

 قلت: كيف ذلك؟

. وبذور التعدد هي التي قد تنشئ  .بذور التعدد قال: كل كامل ال بد أن حيمل 

 . وهو الذي قد ينشئ العداوة. .االختالف 

 قلت: فقد انتهى األمر إىل العداوة.

 .  .قال: وقد ينتهي إىل تعدد الكامل

 قلت: ال أفهم هذا. 

. وهي تضم معهم ألسنة متشعبة،  . قال: هذه األمة تضم األجناس واأللوان املختلفة

. وكل هذا االتساع واالنتشار يف الطبيعة ينشئ  . ومشارب ختتلف أذواقها  وأعرافا متباينة، 

 . وهذا كله موصل للكامل. .اتساعا وانتشارا يف الفكر والفهم والسامع

 قلت: ال أزال قارصا عن إدراك رس عالقة الكامل هبذا. 

..  فتتلمذ عىل مشايخ تتعدد مشارهبم ولغاهتم  ،قال: أرأيت لو أن تلميذا من اهلل عليه 

لده، ومل  أهو، أم ذلك الذي مل يغادر ب  :. أهيام أكمل . فكل يعرب له عن املعلومة بأسلوبه ولغته

 يتلق من غري معلم قريته؟

 وأقرب إىل الكامل من الثاين.  ، قلت: ال شك أن األول يكون أكثر نضجا وعمقا 

. لقد خصها اهلل بميزتني استدعت ظهور االختالف: أما  . قال: فكذلك هذه األمة

أوهلام، فهو أهنا عامة للبرش مجيعا بطبائعهم املختلفة، وأما الثاين، فهو أهنا الرسالة اخلامتة  

 التي هيمنت عىل الكل، ومل يبق بعدها أي رسالة تنسخها. 

 قلت: فهمت رس الكامل املؤدي إىل االختالف يف األول، ومل أفهمه يف الثاين. 

لكل االحتياجات، ويستدعي كذلك  قال: إن كوهنا الرسالة اخلامتة يستدعي ضمها 

 . وهذا مما ينشئ اخلالف. .تقبلها لكل املشارب 
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 قلت: كيف ينشئ اخلالف؟ 

قال: ينشأ اخلالف عندما ينشأ املتعصبون الذي يتصورون الدين قارصا عىل ما  

 فهموه منه. 

 قلت: فكيف نتفاداه؟

فلم يمد    ،اتكقال: بعلوم وأخالق من تعلمها وختلق هبا حفظ من آثار هذا جلني الف

 سيفه عىل أخيه، ومل يسلط جيوش لسانه عليه. 

 . وأتدرب عىل هذه األخالق؟ . قلت: فأين أتعلم هذه العلوم

. فهو احلصن الذي يدرب املستضعفني عىل ضم القلوب  . قال: هنا يف حصن الوحدة

 . فعبودية اهلل جتمع وال تفرق. .واألرواح لتتوحد يف عبوديتها هلل

 . وأرى فيها أمورا مل أرها من قبل. .أجنحة كثرية يف هذه احلصنقلت: أرى 

. ولن تعرف يف هذا احلصن من هذا احلصن إال هذه القصة،  .قال: هلذا احلصن قصة

 وأحسب أهنا تكفيك. 

 قلت: فمن يقصها عيل؟ 

 .  .قال: سأفصها عليك أنا 

 أنت !؟   قلت: 

منها ما ريض قادة هذا احلصن  . وقد تعلمت .. ألهنا حدثت بني قومي.أجل  قال: 

 أن جيعلوه برناجما تدريبيا للمستضعفني فيه. 

 *** 

. فطلبت من صاحبي أن  . كانت هناك نخلة قريبة منا متتلئ بأعذاق التمر الطيب

 نجلس حتتها لنسمع قصة مدينته التي صارت مدرسة للوحدة يف هذا احلصن. 

 تلك السنني كنا أهون  . ثم قال: يف. وكأنه يسرتجع ذكرياته ،سكت صاحبي برهة
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. لقد وفر أعداؤنا عىل أنفسهم رشاء السالح، واكتفوا بأن يبيعوا السالح لنا  . املستضعفني

 لنقدم هلم أجسادنا وفوقها أموالنا. 

 قلت: أي جنون أصاب قومك يا هذا؟ 

. أال تراهم بارعون يف قتال بعضهم  . قال: هو نفس اجلنون الذي يصيب قومك

م انشغلوا عن التحذير من الشيطان وأولياء الشيطان بالتحذير من  . أال ترى أهن.بعضا؟

. أال ترى أهنم يعبدون أنفسهم وأهواءهم وأعراقهم  .تلك الطائفة وتلك الطائفة؟ 

 ومذاهبهم، وهم حيسبون أهنم يعبدون اهلل. 

 .  . . أكمل حديثك عن قومك.قلت: صدقت يف هذا

إال مواطن اخلالف، حيفظوهنا  . كانوا ال يعرفون من الدين .قال: قومي كقومك 

ؤهم محلوا السالح ليرضب به بعضهم  ا . حتى إذا كرب أبن.وينرشوهنا ويربون أبناءهم عليها 

 .  .بعضا 

. فحدثني كيف صار هؤالء املتنافرون مدرسة من  .قلت: عرفت كل هذا من قومي

 مدارس الوحدة. 

اهم وال نسمع  قال: لقد ولد فينا شباب طيبون اعتزلوا كفتية أهل الكهف ال نر

أخبارهم حتى نزلوا علينا ذات يوم، ونحن نشهر أسلحتنا للمعركة الفاصلة بيننا وبني  

 أعدائنا من إخواننا. 

 قلت: فامذا فعلوا؟

قال: لقد كان يف وجوههم من نور اإليامن وسالمة اليقني وأدب احلديث ما جعل  

 الكل يلتفت إليهم، ليسمع منهم. 

 ريهم؟ قلت: أهم من طائفتك أم من غ

قال: هم من طائفتنا ومن غريهم، ولكن النور الذي ينترش عىل وجوهم جعل منهم  
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 طائفة خاصة ال متاثلها أي الطوائف. 

 قلت: كم كانوا؟

. لقد وقفوا بشجاعة بني  ... كل واحد منهم جبل من جبال احلكمة سبعة رجالقال:  

 الصفني، وطلبوا من كال الفريقني أن يسمعوا منهم. 

 أجابوا؟قلت: فهل 

 . ها . ولكنهم ظلوا مشهري أسلحتم، وأبوا ترك.قال: مل يملكوا إال أن جييبوا

 ؟حكامؤكم السبعةقلت: فامذا فعل  

. ال  . يا إخواننا  قال: تقدم أحدهم ورفع صوته الذي امتأل إيامنا صائحا يف اجلموع: 

نناشدكم  . وهلذا  .. وال نشك يف إيامنكم بربكم وتعظيمكم له . نشك يف غريتكم وإخالصكم

. ولكنا  . ارموا سالحكم، فنحن نعلم ما له من قيمة عندكم  :. ال نقول لكم .اهلل أن تسمعونا 

 .  .نطلب منكم أن تسمعوا كلمة من كل واحد منا 

لقد التجأنا إىل اهلل يف كل تلك السنوات الطويلة أن يعيد هلذه األمة وحدهتا وقوهتا،  

. فاسمعوا منا  . الوحدة، ورسا من أرسار االجتامعفعلم كل واحد منا كلمة من كلامت 

 . ثم افعلوا بعد ذلك ما بدا لكم. .مجيعا 

 قلت: فهل سمعوا منه؟ 

. فقد كان لكلامته من اإلخالص ما جعلها بلسام ال  . قال: مل يملكوا إال أن يسمعوا 

 متلك القلوب إال أن تذعن له. 

 ؟قلت: فهل ستحدثني عن خرب هؤالء احلكامء مع قومك

. فعلوم هؤالء احلكامء هي التي يلقنها أهل هذا احلصن للمستضعفني  .ل: أجل قا 

 املتشتتني. 

 . فقد اشتقت إليه. . قلت: فحدثني حديثهم

 . ورسح خيايل معه يرسم األحداث ويعيشها. . بدأ صاحبي يتحدث
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 العبودية أوال ـ 

  تقدم احلكيم األول بني الصفني، وقال: أول كلمة جتعل قلوبكم عىل قلب رجل 

  ونفوسكم . فأساس كل خالف تقعون فيه هو عبوديتكم ألهوائكم  .واحد هي العبودية هلل 

 .  . وجذوركم

 ما ذكرت؟ فيه  فلم نجد الوحيني مجيعا . فقد قرأنا .قالوا: أين الدليل عىل هذا

مشريا إىل هذا األصل العظيم الذي يقوم عليه بنيان   تعاىل قال: لقد قال اهلل 

ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِ   ﴿التوحيد: ُتُكْم ُأمَّ  ( 92)االنبياء:﴾ إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

أحدهم، وقال: هذه اآلية خترب عن أمرين، أما أوهلام، فهو الداللة عىل وحدة هذه  قام  

. فأين وجه  لعباده بربوبيته، وأمر هلم بمراعاهتا بعبادته. تعاىلاألمة، والثاين إخبار من اهلل 

 استداللك؟

. فكأن  .قال احلكيم: من اقرتان كال املعنيني يتولد أصل ابتناء الوحدة عىل العبودية 

. وهي عبادة اهلل، واالستغراق يف  . يذكر لنا وصفة لتحقيق الوحدة واحلفاظ عليها  تعاىل اهلل 

 عبادته. 

 كن القرآن الكريم مل يذكر هذا االرتباط الذي تتومهه. قال الرجل: ول

قال احلكيم: من تتبع القرآن الكريم وعرف أرسار االرتباط فيه استنبط منه من أنواع  

 العقل املجرد التعرف عليه..   العالج ما ال يستطيع 

. ولكنا  .قام رجل مشهرا سيفه، وهو يقول: ال نريد ان نناقشك يف وجه استداللك 

ونصوم النهار ونقرأ القرآن، وأولئك الذين نشهر   ،يف الواقع.. فنحن نقوم الليل  ال نراه

.ثم نحن بعد ذلك ـ كام ترانا ـ الننتهي من  .سيوفنا يف وجوههم ال يقلون عنا نشاطا وعبادة

 . فكيف تزعم أن العبودية هي أصل الوحدة؟.حرب حتى ندخل يف غريها 
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عن أقوام ذوي   . لقد أخرب . و العبودية. وليس ه. قال احلكيم: هذا من العبودية

خيرج من ضئضئ  :). وأخرب أهنم ال جياوزون بقراءته حناجرهم، فقال.صالة وصيام وقراءة

هذا قوم حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم يقرؤون  

مية لئن أدركتهم  القرآن ال جياوز حناجرهم يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الر

لو يعلم الذين يقاتلوهنم ماذا هلم عىل لسان حممد لنكلوا  :)ويف رواية  (1)(ألقتلنهم قتل عاد

   (رش قتىل حتت أديم السامء خري قتىل من قتلوه ): ويف رواية، (عن العمل 

يأمر   ارشأب أحدهم بسيفه وصاح: أراك تدعونا ملا تنهانا عنه، فهذا رسول اهلل 

 . فكيف تنهانا عنه؟.بقتلهم

. فتزعم  .التفت إليه احلكيم هبدوء، وقال: فأنت تضع نفسك موضع رسول اهلل 

 وأنك أنت من الفئة املنصورة.  ، بأن غريك من الفئة املارقة

 أتريدين أن أراها مارقة، فأقتلها؟ .؟.قال: فكيف تريدين أن أرى نفيس

. فإن  . فاقتلها بأسياف الرياضة لتعود إىل عبودية رهبا  ، قال احلكيم: إذا رأيتها مارقة

 .  . طغياهنا هو الذي صور هلا أحقيتها وضالل غريها 

. فهم يعتربونني من املارقني،  .قال الرجل: ولكني أعني خصومي بذلك عىل نفيس

 . أفأعني عىل نفيس؟ .ذلكويسلون سيوفهم عيل ألجل 

.  .. واسمعوا مني كلكم . . واسمع مني.قال احلكيم: بئس من مل يعن غريه عىل نفيس

. وراح يتهم  . لو أن كل واحد منكم نظر إىل نفسه هبذا املنظار، فراح يصحح عبوديته هلل

له  . ثم راح يسل سيفه عىل نفسه التي سولت  . نفسه بتجاوزها حلدها وتدخلها فيام ال يعنيها 

 . حينذاك فقط تتوحد قلوبكم عىل عبودية اهلل. .مزامحة الربوبية ليعيدها إىل عبوديتها 

نادى رجل من بعيد: أتريدنا أن نفعل ما أمر به بنو إرسائيل من قتل أنفسهم، كام قال  

 
 ومسلم.رواه البخاري  (1)
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َاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا إىَِل  َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَُّكْم َظَلْمُتْم  ﴿:تعاىل َأْنُفَسُكْم بِاختخ

اُب ال ُه ُهَو التَّوَّ ِحيُم(  َباِرئُِكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم ِعنَْد َباِرئُِكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم إِنَّ رَّ

 ال من بني إرسائيل؟ أال تعلم أنا من أمة حممد ..   (54)البقرة: 

. ولبني إرسائيل إهلهم اخلاص  . إهلها اخلاص هبا  قال احلكيم: وهل ألمة حممد 

 . أليس الرب واحدا؟. هبم

 ومل نؤمر بذلك.  ،قال الرجل: ولكنهم أمروا بقتل أنفسهم 

 قال احلكيم: فام دمتم مل تؤمروا بذلك فلم تفعلونه؟ 

 قال الرجل: وهل ترانا نفعل ذلك؟

َوال َتْلِمُزوا   ﴿:تعاىل. أمل تسمع قوله . ال ذلكقال احلكيم: ال أراكم تفعلون إ

 ؟ (11:  )احلجرات﴾ َأْنُفَسُكمْ 

 . وهي تنهى عن اللمز. . . وهي يف سورة احلجرات. بىل  :قال الرجل

 قال احلكيم: فهل رأيت رجال يلمز نفسه؟ 

 قال الرجل: الناس يلمز بعضهم بعضا، وال يلمزون أنفسهم. 

 ملز النفس، ومل يذكر ملز الغري. ذكر  تعاىلقال احلكيم: ولكن اهلل  

  قال ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري، وقتادة، ومقاتل بن َحيَّان قال الرجل: لقد  

 فالنفس هنا يراد هبا الغري.  (، ال يطعن بعضكم عىل بعض:)يف تفسريها 

 قال احلكيم: فقتلكم لبعضكم بعضا إذن قتل ألنفسكم؟ 

ِذيَن   ﴿ريم ذلك رصاحة، فقال:فقال: لقد ذكر القرآن الك ،سكت اجلميع  َا الَّ َيا َأهيُّ

اَرًة َعْن َتَراٍض ِمنُْكْم َوال َتْقُتلُ  وا  آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل إِالَّ َأْن َتُكوَن جِتَ

ـ   كام يشري إىل قتل النفسـ ، فقتل النفس هنا (29َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِكْم َرِحياًم( )النساء: 

 . يشري إىل قتل الغري 
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ال  :)واعتبارهم كالنفس من عالمات اإليامن، فقال  ، اعترب حب الغري بل إنه 

  ، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده  ،خيه ما حيب لنفسه حدكم حتى حيب ألأيؤمن  

  (1)(من جاره رشهأحدكم حتى يأ ال يؤمن 

. فال حيل  . . بل نسلم ملا قال رسول اهلل . تقول قال رجل منهم: نحن نسلم ملا 

. ولكنا مع ذلك نرى رأيا ال نشك يف  . المرئ أن يقدم رأيه عىل كالم اهلل أو كالم رسوله

 موافقتك لنا عليه. 

 قال احلكيم: وما ترون؟

  ، قال الرجل: أرأيت لو أن عضوا من أعضائك ـ ال قدر اهلل ـ مل يعد صاحلا إال للبرت

 وجسمك سقام.   ،ليمأل نفسك أملا أكنت ترتكه 

 . ومعاذ اهلل أن أترسع يف قطعه..قال احلكيم: معاذ اهلل أن أتركه 

 ؟ قال الرجل: ومل ال تترسع بإزالة الداء

 قال احلكيم: أرأيت لو أصاب األمل رأسك أكنت تذهب للجزار ليقطعه لك؟

أظفر بالرتياق الذي  . ولعيل .. بل أرسع إىل املسكنات واملهدئات .قال الرجل: ال 

 وينفي العلل.  ،يسد منافذ اخللل، ويعيد الصحة

 . . قال احلكيم: فافعلوا ذلك مع إخوانكم

. فالرجل يمكن  .. وللرجل أحكامها اخلاصة.قال الرجل: للرأس حكمه اخلاص

 أن أترسع فيها، بخالف الرأس.

ها رؤوسا حمرتمة  قال احلكيم: وملاذا تعترب إخوانك أقداما يمكنك أن تبرتها، وال ترا

 يعز عليك قطعها. 

. فالعبودية جتعلك تنظر إىل اخللق،  . سكت اجلميع، فقال: هذا يعود بنا إىل العبودية

 
 ابن عساكر.رواه   (1)
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وأنت عبد بسيط متواضع ال متلك إال ما أعطاك اهلل، فال تتكرب عىل أحد من خلق اهلل، وال  

 تفخر عليه ألنه أعطاك ما مل يعطه. 

 قالوا: أنحن نفعل هذا؟

. أمل يتكرب إبليس عىل آدم، بل عىل أمر اهلل،  .. وتتشبهون بالشيطان يف فعله. قال: أجل

 ألنه ظن نفسه أعز وأكرم من أن ينحني هبامته لذلك الطني. 

 قال أحدهم: ما أبعد البون بيننا وبني إبليس، هو تكرب بنفسه وبناره..  

. كل يزعم  . قاطعه احلكيم قائال: وأنتم تتكربون بآرائكم وطوائفكم ومذاهبكم

. بل كل يزعم أنه الطائفة املنصورة، والفرقة الناجية، وأنه يوم القيامة  . لنفسه احتكار احلق

. أما سائر الناس، فيساقون إىل جهنم  . رسول اهلل    سيكون الفائز الوحيد بالرشب من يد

 ليسقيهم إبليس من رشابه. 

 . ولنا من الروايات ما يعضده..قال رجل منهم: ولكن احلق معنا 

 قال احلكيم: ولغريكم من الروايات ما يعضد احلق الذي يؤمن به. 

 . ونور حقنا يطغى عىل ظلمة باطلهم. .قال الرجل: ولكن احلق ال خيفى

. هل ترون الشمس تبسط أشعتها حتت  ؟.احلكيم: فلامذا استعنتم بالسيوف إذنقال  

. ودعوا ظلامت الباطل تنكمش بنور  . . دعوا أنوار احلقائق تشهر نفسها بنفسها .أسنة الرماح

 احلق. 

.  . . نرصة لدين اهلل.قال رجل منهم: أنت تريد أن تصدنا عن غضبة غضبناها هلل

 وحفاظا عىل صفائه. 

 : فهل معكم توكيل من اهلل لتنرصوه هبذا األسلوب؟قال احلكيم

قال الرجل: ال نحتاج إىل هذا التوكيل، فام بثه احلق فينا من قوة جعلنا نستشعر الفرق  

. املغفور هلم من أهل اإليامن، والذين حبطت أعامهلم من أهل  .بني أهل اجلنة وأهل النار



20 

 

 البدع والزندقة. 

بأنه اعتقد نفسه موكال   لك الذي أخرب عنه قال احلكيم: فأنت ال ختتلف عن ذ

 بخزائن الرمحة واملغفرة يرصفها ملن يشاء، وحيرم منها من يشاء. 

من ذا الذي يتأىل عيل    :قال اهللف  ،واهلل ال يغفر اهلل لفالن  :ن رجال قالأ)  لقد أخرب  

   (1)(وأحبطت عملك ، فاين قد غفرت لفالن ؟أن ال أغفر لفالن

كان   ؟أال أحدثكم حديث رجلني من بني إرسائيل) :ويف حديث آخر، قال 

وكان اآلخر يراه بنو إرسائيل أنه أفضلهم يف الدين والعلم   ،أحدمها يرسف عىل نفسه 

أمل يعلم أين أرحم  ) : فقال اهلل ملالئكته ، لن يغفر اهلل له : فقال ، فذكر عنده صاحبه ،واخللق

وأوجبت عىل هذا   ،فاين أوجبت هلذا الرمحة ؟سبقت غضبيأمل يعلم أن رمحتي  ؟الرامحني

  (2)(فذا تتألوا عىل اهلل  ،العذاب

فأوحى اهلل إىل نبي من   ،قال رجل ال يغفر اهلل لفالن:)ويف حديث آخر قال 

  (3)(فليستقبل العمل  ، االنبياء أهنا خطيئة

فلام   ، كان رجل يصيل :) ويف حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك، فقد قال 

فقال اهلل   ، واهلل ال يغفر لك اهلل أبدا : فقال الذي حتته ، سجد أتاه رجل فوطئ عىل رقبته 

  (4) (فاين قد غفرت له ،تأىل عبدي أن ال أغفر لعبدي  :عزوجل 

، (5) (املتألني)نان هؤالء الذين زعموا ألنفسهم امتالك خزائن اجل وقد سمى 

 
 مسلم.رواه  (1)

 أبو نعيم يف احللية وابن عساكر.رواه  (2)

 الطرباين يف الكبري.رواه  (3)

 الطرباين يف الكبري.رواه   (4)

 معنى يتأىل : حيلف وااللية اليمني. (5)
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  (1) (وفالن يف النار  ، فالن يف اجلنة : الذين يقولون  ،ويل للمتألني من أمتي:)فقال

هلك    :إذا سمعت الرجل يقول:)عن هالك هذا النوع من الناس، فقال  بل أخرب  

  (3) (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم:)، وقال  (2) (الناس فهو أهلكهم

 ولكنا ال نقول ذلك.قال الرجل:  

 . أليس كل منكم يزعم أنه الفرقة الناجية. . قال احلكيم: بل تقولونه، وترصون عليه

. لقد  . سكت اجلميع، فقال: وذلك ال يفهم إال عىل معنى واحد، وهو أن غريه هالك

  (،ليس ناج:) فتالعبتم كام تالعب أهل السبت، فقلتم  (،هالك:)قيل لكم ال تقولوا لغريكم 

 لمون أن عدم نجاته ال يعني إال هالكه. وأنتم تع

. أفتلغي كالم رسول اهلل  . أخرب عن نجاة الواحدة قال الرجل: ولكن الرسول 

؟ 

 قال احلكيم: وهل عندك صك بأنك منها.

 وأصحابه.  عن أوصافها، فذكر أهنا ما عليه  قال الرجل: لقد أخرب 

كانوا أعظم    ن كانوا معه  . إن الذي.قال احلكيم: وهل تطيق أن تنسب لنفسك هذا

. بل كانوا يتخوفون عىل أنفسهم من  .تواضعا من أن ينسبوا ألنفسهم ما تنسبونه ألنفسكم 

 يف ذلك؟  كم. أمل تسمع ما ورد عن سلف.النفاق

أدركت  :)ابن أيب مليكة قول . وأروي من ذلك الكثري، ومن ذلك  .قال أحدهم: بىل 

   ( كلهم خيافون النفاق من أصحاب النبي    -ويف رواية مخسني ومائة   - ومائة  نيثالث 

واهلل ألن أكون أعلم  :)وقيل للحسن: إن قومًا ما يقولون إنا ال نخاف النفاق، فقال

 
 البخاري يف التاريخ.رواه   (1)

 مالك وأمحد ومسلم وأبو داود .رواه   (2)

 أمحد ومسلم وأبو داود .رواه   (3)
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إن من النفاق اختالف  )، وكان يقول:(أين بريء من النفاق أحب إيل من تالع األرض ذهباً 

   ( نية، واملدخل واملخرجاللسان والقلب، والرس والعال 

قال آخر: وقد كانوا يستدلون باخلوف من النفاق عىل اإليامن، وقد روي أن رجال  

لو كنت منافقًا ما خفت النفاق إن املنافق  ) :، فقال(إين أخاف أن أكون منافقاً ): حلذيفةقال 

   ( من أمن النفاق

دة من النفاق،  قال آخر: وكانوا يرون كل املظاهر التي حادت باملسلمني عن اجلا 

فكانوا إذ ذاك خيفونه وهم   قال حذيفة: املنافقون اليوم أكثر منهم عىل عهد النبي حتى 

يا أخي لو  ): فقال، ( أن ال نفاق اليوم :يقولون :) قيل للحسن البرصي. و. (اليوم يظهرونه 

أذناب ما  لو نبتت للمنافقني :) وقال هو أو غريه. . (هلك املنافقون الستوحشتم يف الطريق 

   (قدرنا أن نطأ عىل األرض بأقدامنا 

. أم أنكم تكتفون بأن جتعلوا  .قال احلكيم: فهل منكم من يرى نفسه هبذه الرؤية؟ 

 من أنفسكم قضاة حمصنني بالصكوك التي حتميكم، وال حتمي سواكم. 

.  . . لقد أنطقك اهلل باحلكمة. سقط سيف أحدهم، وقال: صدقت ـ سيدنا احلكيم ـ

 .  .إىل هذه اللحظة أعترب نفيس عىل احلق الذي ال خيالفني فيه إال مبطل لقد كنت 

فمن أقر بام يف هذا  :)لقد كتبت رسالة يف العقيدة، قلت يف خامتتها بكل كربياء 

الكتاب وآمن به واختذه إماما ومل يشك يف حرف منه، ومل جيحد حرفا منه فهو صاحب سنة  

حد حرفا مما يف هذا الكتاب أوشك يف حرف  ومجاعة كامل قد كملت فيه اجلامعة ومن ج

 (1)(منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى 

 ناداه صاحبه: ويلك يا هذا أترتك دينك هلوى نطق به من زعم لنفسه احلكمة؟ 

. أنتم الذين  .. فواهلل ما شجعني عىل تلك املقولة وغريها غريكم .رد عليه: ابتعد عني 

 
 . 58رشح السنة : ( 1)
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.  .تكرب عىل طوائف األمة ومذاهبها أوزع الضالل . فرحت أ.نفختم يف أهواء الكربياء 

 . كل من مل يبلغ عقيل مبلغ علمه. . وأرمي بالبدعة

 .  .أذكر مرات كثرية أين كنت أطلب من خيالفني أو من يريد أن حياورين باملباهلة

وأنا أستشعر بأين إله يطرد من   ،وإذا ذهبت إليها صببت عليه اللعنات والدعوات 

 ء. ويقبل من يشا  ، يشاء

فامتألت نفيس غيظا أن   ،وأذكر مرة أن بعضهم أجلسني بجانب بعض هؤالء

 .  .أجلس بجانبه

لقد نسيت كل ما ورد يف النصوص الكثرية من الكرب الذي سامه الشيطان يل عزة  

كان جالسا يف مجاعة من أصحابه فذكروا   . نسيت ما روي يف احلديث أن النبي .باحلق

فبينام هم كذلك إذ طلع رجل عليهم  ـ كام يثني عيل أصحايب ـ رجال فأكثروا من الثناء عليه 

  :وقد علق نعله بني يديه وبني عينيه أثر السجود فقالوا  ، ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء

  ( وجهه سفعة من الشيطان  أرى عىل :) فقال    ، يا رسول اهلل هو هذا الرجل الذي وصفناه

نشدتك اهلل هل حدثت نفسك  :) فقال النبي  ،فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم

  (1) (اللهم نعم): فقال ( ؟حني أرشفت عىل القوم أنه ليس فيهم خري منك

. وال  . . ولكن أليس من رشوط اإليامن اجلزم.قام أحدهم، وقال: نسلم لكل هذا

 يف كونه عىل احلق أو الباطل. يصح إيامن الشاك الذي يشك  

اعبدوا    :. ولكني قلت لكم . قال احلكيم: أنا مل أقل لكم شكوا يف احلق الذي أنتم عليه

 اهلل وأنتم تتناولون احلق من اهلل.

 أم بالصيام؟ ،قال الرجل: أبالصالة

رْبِ َوالصَّ   ﴿ :تعاىلقال احلكيم: بالصالة والصيام، أمل يقل اهلل   َا  َواْسَتِعينُوا بِالصَّ الِة َوإهِنَّ

 
 .أمحد والبزار والدارقطنيرواه   (1)
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   ( 45َلَكبِرَيٌة إاِلَّ َعىَل اخْلَاِشِعنَي( )البقرة:

 قال الرجل: فنحن نعبده هبام. 

. ولوال أن  .. فرتى احلق الذي عندك هبة من اهلل .قال احلكيم: الصالة تصلك باهلل

 اهلل هداك إليه ما اهتديت. 

 قال الرجل: فإالم تؤديني هذه املعرفة؟

. فرتى من عني العبودية أن اهلل يمكن أن حيول  .ع والتسليم هلل قال: إىل بحر التواض

 . . أمل تسمع خرب سحرة موسى .. ومن األولياء أشقياء .من السحرة أولياء 

 . وباتوا شهداء. .. وأمسوا أولياء .. فقد أصبحوا أشقياء . قال الرجل: بىل 

 قال احلكيم: وخرب بلعم بن باعوراء؟ 

فانسلخ منه إىل اهلوى، فصار أدنى   ،ه اهلل العلم قال الرجل: ذاك الشقي الذي آتا 

 منزلة من الكالب. 

قال احلكيم: فعبوديتك هلل جتعلك ترى كل من تعتربه صاحب هوى كسحرة موسى  

. أو يف زاوية من زاوية نفسك  . . وجيعلك ترى من نفسك.يمكن أن يسبقوك يف أي حلظة 

 ى، وحيولك دعيا. فيحوهلا دعاو ، شقيا يمكن أن ينقض عىل حقائقك كل حلظة

. وهلذا يستشعر الصاحلون أن اهلداية التي ينعمون هبا هدية  .قال الرجل: صدقت 

 .  .إهلية، ال جهدا اجتهدوه حيق هلم أن يفخروا به عىل غريهم 

يذكر عن الصاحلني أقواال تنبئ عن هذه العبودية   تعاىل. فاهلل .قال آخر: صدقت 

َنا َوُنَردُّ َعىَل َأْعَقابِنَا    ﴿: يقول  تعاىلاخلالصة، فاهلل   ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما ال َينَْفُعنَا َوال َيرُضُّ

ِري ِمْن  َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُدوِرهِ  ﴿ :، وهو يقول (71: )األنعام﴾ َبْعَد إِْذ َهَداَنا اهللَُّ ْم ِمْن ِغلٍّ جَتْ

تِِهُم اأْلهَْنَاُر َوَقاُلوا احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َهَداَنا هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا ا هللَُّ َلَقْد َجاَءْت  حَتْ

نَا بِاحْلَقخ  َل َعىَل اهللَِّ َوَقْد  َوَما َلنَا َأالَّ نَ  ﴿عىل ألسنتهم: ، ويقول (43)ألعراف:  ﴾ُرُسُل َربخ َتَوكَّ
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ُلونَ  ِل املَُْتَوكخ نَّ َعىَل َما آَذْيُتُموَنا َوَعىَل اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ ،  (12)ابراهيم: ﴾َهَداَنا ُسُبَلنَا َوَلنَْصرِبَ

نَا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة إِ   ﴿ :ويقول اُب َربَّ )آل    ﴾نََّك َأْنَت اْلَوهَّ

 ( 8عمران: 

عني الرباءة من نسبة األشياء إليه، وقد كان يرجتز مع   قال آخر: وقد كان 

 :أصحابه

 اللهم لوال أنت ما اهتدينا  

 

 وال تصدقنا وال صلينا   

 فأنزلن سكينة علينا   

 

 وثبت االقدام إن القينا  

إىل الصيام الذي يطهر يدك من قتل  . وهي هتديك .قال احلكيم: تلك الصالة  

. فال تكمل  .. ويطهر قلبك من احلقد واحلسد.. ويطهر لسانك من اللمز والنبز .أخيك

 صالة من امتأل قلبه أحقادا وعلال.

. بل متتلئ بغضا يف  .قام رجل مشهرا سيفه، وهو يقول: نحن ال متتلئ قلوبنا أحقادا

. أال  . احلق نغضب أن يمس صفاء اإليامن أو حيرف . فنحن الذين هدانا اهلل إىل اإليامن.اهلل

 ترى أنك تغضب إن أصيبت اهلدية التي هتدى إليك من حمبوبك بأي أذى؟

. ولكن من قال لك أو لغريك أنك ظفرت  .إن اإليامن هدية من اهلل   ، قال احلكيم: نعم

 بذلك اإليامن احلق الذي خيول لك أن حتمل غريك عليه بالسيف. 

 .  . . فنحن نستشعر احلق الذي وهبناه ونتذوقه. من البداهةقال الرجل: هذا 

قال احلكيم: لقد كان السلف الذين أراكم مجيعا تعتربوهنم مصادركم املعرفية  

من قال أنا مؤمن عند اهلل  ) :سفيان الثوري يقول. لقد كان .والسلوكية عىل غري هذا املنهاج

ُقوُلوا   ﴿ :فامذا تقول؟ قال ، قيل له: (ومن قال أنا مؤمن حقًا فهو بدعة ، فهو من الكذابني

 .  . (136:  )البقرة﴾   آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا 

نحن مؤمنون باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وما ندري ما نحن عند اهلل )وكان يقول:
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   (تعاىل؟

قيل له: مل تستثني يا أبا سعيد يف  وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ فقال إن شاء اهلل، ف  

فتحق عيل   ( كذبت يا حسن) : فيقول اهلل سبحانه ، أخاف أن أقول نعم  : اإليامن؟ فقال

 الكلمة.  

  ، ما يؤمنني أن يكون اهلل سبحانه قد اطلع عيل يف بعض ما يكره فمقتني:)وكان يقول

   (وقال اذهب ال قبلت لك عماًل؛ فأنا أعمل يف غري معمل 

وقال  ، (ال إله إال اهلل : إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل :)وقال إبراهيم بن أدهم 

   (وسؤالك إياي بدعة ،قل أنا ال أشك يف اإليامن :)مرة

 أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء اهلل.   : وقيل لعلقمة

عنا بالتخيل عن أصل من األصول التي ال يكون  نادى رجل من القوم: أراك تريد إقنا 

 اإليامن إيامنا إال بتوفرها. 

 .  .قال احلكيم: تقصد اجلزم وترك االرتياب 

. فام وجه ما ذكرت من االستثناء مع أن املؤمن ينبغي أن جيزم  .قال الرجل: أجل 

  ، أمل تسمع اآليات الكثرية التي تصف املؤمني بربد اليقني  ،بل ال يصح إيامنه إال بذلك  ،إيامنه

َبِل   ﴿ يذكر الكفار فيقول: تعاىل يبنام تصف اجلاحدين والكافرين بالشك والريبة، فاهلل 

اَرَك ِعْلُمُهْم يِف اآْلِخَرِة َبْل ُهْم يِف َشكٍّ ِمنَْها َبْل ُهْم ِمنَْها َعُمونَ    ﴿ :، ويقول( 66)النمل:﴾  ادَّ

ُْم َكاُنوا يِف َشكٍّ ُمِريٍب َوِحيَل بَ    ﴾ ْينَُهْم َوَبنْيَ َما َيْشَتُهوَن َكاَم ُفِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن َقْبُل إهِنَّ

ْكُر ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهْم يِف َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َبْل ملََّا َيُذوُقوا   ﴿:ويقول  ،( 54)سـبأ: َأُأْنِزَل َعَلْيِه الذخ

 ( 9)الدخان: ﴾ َبْل ُهْم يِف َشكٍّ َيْلَعُبونَ  ﴿: ، ويقول( 8)ّص:  ﴾َعَذاِب 

ِذيَن    ﴿: بينام يصف املؤمنني باليقني وزيادة اإليامن وترك الشك، فيقول  إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن الَّ

ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ  ْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ ُأوَلئَِك ُهُم  آَمُنوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ مَل
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اِدُقونَ  ِذيَن إَِذا ُذكَِر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم   ﴿ :، ويقول(15)احلجرات:  ﴾ الصَّ إِنَّاَم املُْْؤِمُنوَن الَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ َوإَِذا َما   ﴿ :، ويقول (2)ألنفال: ﴾ َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إِياَمنًا َوَعىَل َرهبخ

ِذيَن آَمنُوا َفَزاَدهْتُْم إِياَمنُأنْ  ا الَّ ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِياَمنًا َفَأمَّ ًا َوُهْم  ِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيُّ

ونَ   ( 124)التوبة:  ﴾َيْسَتْبرِشُ

  تعاىل بل فوق ذلك يصفهم بخالف ما ذكرت من اإلعالن باإليامن والفخر به، فاهلل 

ْمِع مِمَّا   ﴿ عن املؤمنني:يقول  ُسوِل َتَرى َأْعُينَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل إِىَل الرَّ

اِهِدينَ  نَا آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ َوإِْذ   ﴿:، ويقول (83)املائدة: ﴾َعَرُفوا ِمَن احْلَقخ َيُقوُلوَن َربَّ

نَا ُمْسلُِمونَ َأْوَحْيُت إِىَل    ﴾ احْلََواِريخنَي َأْن آِمُنوا يِب َوبَِرُسويِل َقاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بَِأنَّ

نَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا َواْرمَحْنَا َوَأْنَت    ﴿:، ويقول (111)املائدة: ُه َكاَن َفِريٌق ِمْن ِعَباِدي َيُقوُلوَن َربَّ إِنَّ

امِحنِيَ  نَا   ﴿ :، ويقول (109)املؤمنون: ﴾َخرْيُ الرَّ ُه احْلَقُّ ِمْن َربخ َوإَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم َقاُلوا آَمنَّا بِِه إِنَّ

َوَأنَّا ملََّا َسِمْعنَا اهْلَُدى   ﴿ :، ويقول عىل لسان اجلن( 53)القصص: ﴾ إِنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبلِِه ُمْسلِِمنيَ 

ِه َفال خَيَاُف َبخْ   ( 13)اجلـن:   ﴾سًا َوال َرَهقاً آَمنَّا بِِه َفَمْن ُيْؤِمْن بَِربخ

. وأنا ال  .. وال يصح إيامن بال جزم ويقني وثبات .قال احلكيم: صدق اهلل العظيم

. ففرق بني اإليامن  .أحتدث عن هذا، إنام أحتدث عام يتناىف مع العبودية من ادعاء اإليامن

 ؟عوهينفي اإليامن عن أقوام كثريين اد تعاىل. أمل تسمع اهلل  . وادعاء اإليامن

َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللَِّ َوبِاْلَيْوِم اآْلِخِر   ﴿: يقول تعاىل. فاهلل . قال الرجل: بىل 

َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ   ﴿: ، ويقول عن بعض األعراب ( 8)البقرة: ﴾ َوَما ُهْم بُِمْؤِمننِيَ 

ياَمُن يِف ُقُلوبُِكمْ ُتْؤِمُنوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّ  ، ويقول عن  (14: )احلجرات  ﴾ا َيْدُخِل اأْلِ

ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر   ﴿ :غريهم من املنافقني وأهل الكتاب ُسوُل ال حَيُْزْنَك الَّ َا الرَّ َيا َأهيُّ

ْ ُتْؤِمْن  ِذيَن َقاُلوا آَمنَّا بَِأْفَواِهِهْم َومَل َوإَِذا َجاُءوُكْم   ﴿: ، ويقول(41: )املائدة ﴾ ُقُلوهُبُمْ ِمَن الَّ

 ( 61)املائدة:  ﴾َقاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه َواهللَُّ َأْعَلُم باَِم َكاُنوا َيْكُتُمونَ 
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قال احلكيم: وهلذا وقف الصاحلون العارفون باهلل مع هذه النصوص، فراحوا  

 .  . ون أنفسهم وقصورهميتهم 

. هل يمكن أن تصف نفسك بأنك من اخلاشعني  .ثم التفت للرجل، وقال: أجبني

   ؟أو املقربني أو الصديقني

وهو   تعاىل . ثم إين سمعت اهلل . . وأنا عند نفيس أقل من ذلك بكثري.قال الرجل: ال 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو أَ  ﴿: ينهانا أن نزكي أنفسنا، فيقول    ، (32: لنجما)﴾ ْعَلُم بَِمِن اتََّقى َفال ُتَزكُّ

ي َمْن َيَشاُء َوال ُيْظَلُموَن َفتِيالً  ﴿ :ويقول وَن َأْنُفَسُهْم َبِل اهللَُّ ُيَزكخ ِذيَن ُيَزكُّ ْ َتَر إِىَل الَّ   ﴾ َأمَل

 ( 49)النساء: 

. فال  .. بل اإليامن هو األساس لكل أوصاف الكامل .قال احلكيم: ومثل ذلك اإليامن 

. وهلذا خيش الصاحلون أن يدعوا  .الشخص مقربا وال صديقا وال خاشعا بدون إيامنيكون  

 ما هم مقرصون فيه. 

 قال الرجل: ولكن الشك حمرم.

قال احلكيم: شك الصاحلني ليس شكا يف إيامهنم، وإنام هو شك يف قبول ذلك منهم،  

ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوهُبُ  ﴿ :تعاىل أمل تسمع قوله  ِْم َراِجُعونَ َوالَّ ُْم إِىَل َرهبخ   ﴾ ْم َوِجَلٌة َأهنَّ

 ( 60)املؤمنون: 

الذي يرسق  عن تفسريها، وهل هي يف  ،رسول اهلل  سئل. وقد .قال الرجل: بىل 

ال، ولكنه الذي يصيل ويصوم  :) قال فويزين ويرشب اخلمر، وهو خياف اهلل عز وجل؟ 

  (1) (ويتصدق، وهو خياف اهلل عز وجل

. بل ورد هذا النص القرآين يف سياق يبني  . احلكيم: فهذا يدل عىل ذلك ويؤكدهقال 

يصف عباده   تعاىل احلال التي يكون عليها املؤمن من اخلشية والعبودية والتواضع، فاهلل 

 
 أمحد الرتمذي وابن أيب حاتم.رواه   (1)
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ِذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة   ﴿: املؤمنني باخلشية املؤدية للتواضع قبل وصفهم باإليامن، فيقول إِنَّ الَّ

ِمْ  ِْم ُيْؤِمُنونَ    ُمْشِفُقونَ َرهبخ ِذيَن ُهْم بِآياِت َرهبخ هم مع إحساهنم  أي    ،(57ـ    56)املؤمنون:  ﴾َوالَّ

 . وإيامهنم وعملهم الصالح، مشفقون من اهلل خائفون منه، وجلون من مكره هبم

إن املؤمن مجع إحسانا :)احلسن البرصي. وقد ذكرتني بقول  .قال الرجل: بورك فيك 

   (نافق مجع إساءة وأمنًا وشفقة، وإن امل

ويقايض اخللق عىل    ،قال احلكيم: فقارن بني هذا وبني من يستعيل بإيامنه، ويتسلط به

 أساسه، ثم ال يرىض إال أن يرميهم بالكفر أو البدعة أو الزندقة. 

. وهذا قد يصح مع األعامل ال مع أصل  . هنض رجل آخر، وقال: نحن نسلم هبذا

. أليس ذلك  .ربت عن نفسك بأنك رأيت شيئا قد رأيته حقيقة. أرأيت لو أنك أخ .اإليامن

 شيئا طبيعيا ال حرج عليك يف ذكره: وال تعترب بأنك زكيت نفسك بذلك؟

. وهو إيامن  . . إن اإليامن غيب. قال احلكيم: ولكن اإليامن أخطر من ذلك بكثري

 .  . . بخالف ما ذكرت من الشهادة.بالغيب

 ما يدل عليه يف الشهادة. قال الرجل: ولكن هذا الغيب له  

. أمل تسمع اهلل يقرص وصف  .قال احلكيم: وهذا هو الذي يمنعك من التعايل باإليامن

 اإليامن عىل أناس خمصوصني بلغوا القمم العالية من العمل الصالح؟

ِذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اهللَِّ ﴿يقول:  تعاىل . فاهلل .قال الرجل: بىل    َوالَّ

وا ُأوَلئَِك ُهُم املُْْؤِمنُوَن َحّقًا هَلُْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  ِذيَن آَوْوا َوَنرَصُ  ( 74)ألنفال: ﴾ َوالَّ

ويعرب القرآن الكريم بصيغة احلرص التي تقرص اإليامن عىل من اتصفوا بأوصاف  

ِذيَن إَِذا ُذكِ   ﴿ :تعاىل  معينة، فيقول َر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه  إِنَّاَم املُْْؤِمُنوَن الَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ ِذيَن آَمنُوا بِاهللَِّ   ﴿ :، ويقول(2)ألنفال:  ﴾َزاَدهْتُْم إِياَمنًا َوَعىَل َرهبخ إِنَّاَم املُْْؤِمُنوَن الَّ

ْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِ  اِدُقونَ َوَرُسولِِه ُثمَّ مَل   ﴾ ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ
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 ( 15)احلجرات: 

َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل   ﴿ :ويصف الصادقني بأوصاف كثرية، فيقول

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  َواملاَْلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيخنَي َوآَتى  املرَْْشِ

َقاِب َوأَ  ائِلِنَي َويِف الرخ بِيِل َوالسَّ َقاَم  املَْاَل َعىَل ُحبخِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِنَي َواْبَن السَّ

َكاَة َواملُْوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا وَ  الَة َوآَتى الزَّ  َوِحنَي  الصَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
ابِِريَن يِف اْلَبْأَساء الصَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ  فرشط عرشين وصفًا  ، (177)البقرة: ﴾ اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ

 كالوفاء بالعهد والصرب عىل الشدائد.  

إماطة األذى عن  اإليامن بضع وسبعون بابًا أدناها  :)ومثل ذلك يقول رسول اهلل  

 (1)(الطريق 

 .  .قال احلكيم: فبمثل هذا تصنف درجات املؤمنني 

 قال الرجل: وهل ترانا نصنف الناس بغري ذلك؟

. أنتم تصنفون املؤمنني بحسب مواقفهم من بعض فروع  .قال احلكيم: أجل

.  .اإليامن. فرتفعون الفاسق غليظ القلب الذي يعتقد ما تعتقدونه إىل أعىل درجات  .العقائد

بل وتفضلونه عىل الصائم القائم اخلاشع القانت إذا كان خيالفكم يف تلك الفروع التي  

 قسمتم اخللق عىل أساسها.

. أمل تسمع قول ابن تيمية حيكي حكاية  .قال الرجل: ولكن البدعة أخطر من الفسق 

مماذا    كان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، فقلت::)حصلت له مع بعض املبتدعة، فقال

تتوبوهنم؟ قال: من قطع الطريق والرسقة ونحو ذلك، فقلت: حاهلم قبل تتويبكم خري من  

فإهنم كانوا فساقًا يعتقدون حتريم ما هم عليه ويرجون رمحة اهلل   ، حاهلم بعد تتويبكم

ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالني مرشكني خارجني عن رشيعة  

 
 رواه البخاري ومسلم.( 1)
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ن ما يبغضه اهلل ويبغضون ما حيبه اهلل، ونثبت أن هذه البدع التي هم وغريهم  اإلسالم، حيبو

 (1) (عليها رش من املعايص

قال احلكيم: كال من البدعة والفسوق انحراف عن الطريق الصحيح الذي يقتضيه  

 . ولكن هناك فرقا بينهام مل تالحظوه. .اإليامن

 قال الرجل: وما هو؟

فيه من ناحية حتريم الرشع له، وتأثريه عىل الذات  قال احلكيم: إن الفسق ال شك 

. وهي تتوهم  .. ألن كل فرقة تعتقد بدعية من خالفها .. ولكن البدعة حمل شك. واملجتمع

 أفضليتها بحسب ذلك. 

بل ليس األمر قارصا عىل ذلك، فبعضهم يرمي بالبدعة أبسط الترصفات مع أن  

 ء من يوضح لكم هذا. . وستسمعون من إخواين من احلكام.ا الرشع وسع فيه

هنض رجل آخر، وقال: فنحن بحمد اهلل قد مجعنا من أوصاف املؤمنني ما ورد يف  

. أمل تسمع قوله  .. وإنام حتدثا بنعمة اهلل .. ونحن ال نتحدث عن ذلك تزكية .النصوص 

ْث  ﴿ :تعاىل ا بِنِْعَمِة َربخَك َفَحدخ    ( 11)الضحى:﴾  َوَأمَّ

وبني أن تتباهى هبا، وتلعن   ، تتحدث بنعمة اهلل عليكقال احلكيم: فرق بني أن 

 . أين األمن من مكر اهلل؟ .. ثم من يضمن لك بأن هذه النعمة ستسمر لك.خمالفيك ألجلها 

 قال الرجل: وأين حسن الظن باهلل؟

قال احلكيم: حسن الظن باهلل يدعوك للتواضع هلل ولعباد اهلل، فال حتكم عىل أحدهم  

فقد يتوب اهلل عليه يف أي حلظة، وال حتكم لنفسك   ،ه عني تطرف بالشقاء ما دامت في

وهم يتخوفون من   ،. أمل تسمع الصاحلني.بالسعادة، فقد يأتيك الشقاء من حيث ال تعلم 

 سوء اخلامتة؟ 

 
 .1/72جامع الرسائل:  (1)
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حيلف باهلل ما من أحد يأمن أن يسلب إيامنه   الدرداء . وقد كان أبو .قال الرجل: بىل 

لو عرضت عيل الشهادة عند باب الدار واملوت عىل  :)نيقال بعض العارف. وقد . إال سلبه

التوحيد عند باب احلجرة الخرتت املوت عىل التوحيد عند باب احلجرة ألين ال أدري ما  

   ( يعرض لقلبي من التغيري عن التوحيد إىل باب الدار؟

 قال احلكيم: أتدري ما مثل ذلك؟

 قال الرجل: ما مثله؟

. فإن صومه متعلق باستمراره عىل صومه إىل أن  .مقال احلكيم: مثله مثل رجل صائ

 فلو مل يبق بينه وبني املغرب غري لقمة واحدة، فأكلها بطل صومه مجيعا.  ،تغرب الشمس

فلذلك انشغل األذكياء بمراعاة خواطرهم حتى ال تفسدها الوساوس واألوهام،  

.  .ا عليهم وانشغل املغفلون بالبحث يف رسائر الناس ال ليصلحوهم، وإنام ليتيهو

 ويلمزوهم، وينبزوهم، ويقاتلوهم، ويقتلوهم. 

ما وصل احلكيم من حديثه إىل هذه املوضع حتى انحنت كثري من السيوف، وسقط  

. وهرع رجال يقبلون إخواهنم ممن كانوا هيمون بقتاهلم، ويعانقوهم، ويذرفون  .بعضها 

 الدمعات بني ذلك. 
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 اإلسالم ثانيا ـ  

الصفني، وقال: لقد حدثكم صاحبي عن العبودية، وأنا  قام احلكيم الثاين بني 

. ولن تتوحدوا إال إذا  .. فاإلسالم هو الطريق إىل الوحدة. سأحدثكم عن اإلسالم

 استشعرتم اإلسالم، وغلبتموه عىل كل املشاعر. 

مل يرصفنا ذلك عن قتال   ،. ونحن مع كوننا مسلمني . قال بعضهم: كيف تقول ذلك

 اإلسالم أصال من أصول الوحدة؟ . فكيف يكون.بعضنا بعضا 

كم هبا من دون  وخص ،ما التسمية التي ارتضاها اهلل لكم.. أجيبوين قال احلكيم: 

 سائر امللل والنحل؟

َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم   ﴿: يقول  تعاىل فاهلل  ، هنض أحدهم، فقال: ال شك أهنا اإلسالم ِملَّ

ُكُم املُْْسلِِمنَي ِمْن    ( 78:  )احلج  ﴾َقْبُل ُهَو َسامَّ

قال احلكيم: وهل هذا االسم الذي ارتضاه اهلل لكم اسم رشيف يستحق أن يفخر  

 به صاحبه املتصف به، أم أنه اسم ينفر منه، وحتن نفسه ألن ينادى بغريه. 

. واهلل لوال  . . كيف تقول هذا؟. . لقد حسبناك حكيام.قال الرجل: اتق اهلل يا رجل 

 ت رأسك عن جسدك. أنكم ناشدمتونا اهلل لفصل

 قال احلكيم: ومل؟

 قال الرجل: ألن سؤالك حيمل حتقريا السم اإلسالم العظيم الذي ارتضاه اهلل لنا. 

. وأنا واهلل ال أود لرأس حيمل  .قال احلكيم: بورك فيك، ويف إخالصك وصدقك

. ولكني أسألك: هل هناك من بني امللل من  .أن يبقى عىل جسدي  لإلسالم أي احتقار 

 عن تسمية اهلل هلم باملسلمني، فسموا أنفسهم بام ارتضته هلم أهواؤهم؟ رغبوا

. وهم كثري، وقد رضب اهلل لنا املثل عنهم بالفريقني من أهل  .قال الرجل: أجل 
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ة حنيفية مسلمة إال أهنم  مي. فمع أن أصول ملتهم إبراهي.الكتاب من اليهود والنصارى

َة إِْبَراِهيَم َحنِيفًا   ﴿:تعاىل رغبوا عنها كام قال  َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهودًا َأْو َنَصاَرى هَتْتَُدوا ُقْل َبْل ِملَّ

كنِيَ   ( 135)البقرة:  ﴾َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ

عمون أن  فراحوا يز  ،بل إهنم اشتدوا يف انرصافهم عن اإلسالم الذي ارتضاه اهلل هلم

َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إاِلَّ َمْن َكاَن ُهودًا   ﴿:تعاىل اجلنة خاصة بمن انتحل نحلتهم، كام قال 

 ( 111)البقرة:  ﴾ َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

الذي اختار اسم اإلسالم وملة    هيم  . بل راحوا يزعمون أن إبرا.ومل يكتفوا بذلك

َيا َأْهَل   ﴿:وقد رد اهلل عليهم ذلك أبلغ رد، فقال ،اإلسالم كان مثلهم هيوديا أو نرصانيا 

ْنِجيُل إِالَّ ِمْن َبْعِدِه َأَفال َتْعِقلُ  وَن يِف إِْبَراِهيَم َوَما ُأْنِزَلِت التَّْوَراُة َواأْلِ اجُّ ُتْم  َهاَأن  ونَ اْلكَِتاِب مِلَ حُتَ

وَن فِياَم َليَْس َلُكم بِِه ِعْلٌم َواهللُّ َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ    َهُؤالء َحاَجْجُتْم فِياَم َلُكم بِِه ِعلٌم َفلَِم حُتَآجُّ

ْسلاًِم َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ  انِّيًا َوَلكِن َكاَن َحنِيفًا مُّ كنَِي إِنَّ  َتْعَلُموَن َما َكاَن إِْبَراِهيُم هَيُوِدّيًا َوالَ َنرْصَ

ِذيَن آَمنُوْا َواهللُّ َويِلُّ املُْْؤِمننِيَ  َبُعوُه َوَهـَذا النَّبِيُّ َوالَّ )آل  ﴾ َأْوىَل النَّاِس بِإِْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتَّ

 ( 68ـ   65عمران: 

. فقد راحوا ينسبون كل أنبيائهم إىل اليهودية أو النرصانية،  . بل مل يكتفوا بإبراهيم  

َأْم َتُقوُلوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط َكاُنوا ُهودًا   ﴿: ىلتعا كام قال  

 بَِغافٍِل َعامَّ  َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم اهللَُّ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَْدُه ِمَن اهللَِّ َوَما اهللَُّ 

 ( 140)البقرة:  ﴾ ْعَمُلونَ تَ 

. وقد ذكر  .يف القرآن الكريم أن أديان كل األنبياء كانت اإلسالم   تعاىل وقد أخرب اهلل  

َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َحرَضَ َيْعُقوَب املَْْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه   ﴿:ألبنائه، فقال اهلل وصية يعقوب 

َقاُلوا َنْعبُُد إِهَلََك َوإَِلَه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق إِهَلًا َواِحدًا  َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي 

 ( 133)البقرة:  ﴾ َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ 
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آَمنُْت َأنَُّه ال إَِلَه إاِلَّ الَِّذي   ﴿ :بل أخرب اهلل عن فرعون أنه عندما أدركه الغرق قال

دعاه    ويف هذا دليل عىل أن موسى  (  90)يونس:  ﴾ائيَل َوَأَنا ِمَن املُْْسلِِمنيَ آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْس 

 إىل اإلسالم، ومل يدعه إىل دين غريه. 

أن هذه   . فأجبني: هل أخرب .. فقد آتاك اهلل علام بكتابه.قال احلكيم: بورك فيك

 األمة ستتبع سنن من قبلها. 

يقول يف احلديث   ة، فالنبي . وقد ورد ذلك يف نصوص كثري.قال الرجل: أجل 

حتى لو دخلوا جحر   ،حذو القذة بالقذة ، لتتبعن سنن من كان قبلكم:) املتفق عىل صحته 

  (1) (فمن؟):اليهود والنصارى؟ قال ،يا رسول اهلل  :قالوا ، (ضب لدخلتموه 

لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شربا بشرب وذراعا  :)ويف حديث آخر يقول 

  (2)( فمن الناس إال أولئك؟):فارس والروم؟ قال  :قالوا، (بذراع

قال احلكيم: أمل خيرب اهلل تعاىل عن اليهود والنصار أهنم اختلفوا، وعوقبوا  

 باختالفهم، حيث ألقيت بينهم العداوة والبغضاء؟

قال الرجل: أجل.. وقد ورد ذلك يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف حق النصارى:  

ُروا بِِه َفَأْغَرْينَا َبْينَُهُم اْلَعَداوَ َوِمَن الَّذِ ﴿   ا مِمَّا ُذكخ َة  يَن َقاُلوا إِنَّا َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفنَُسوا َحظًّ

، ومنها  [14]املائدة:    ﴾ (14َواْلَبْغَضاَء إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف ُينَبخُئُهُم اهللَُّ باَِم َكاُنوا َيْصنَُعوَن )

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعُنوا باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه  ﴿ه يف حق اليهود: قول 

ْينَا  ا َوَأْلقَ َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكثِرًيا ِمنُْهْم َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربخَك ُطْغَياًنا َوُكْفرً 

َيْسَعْوَن يِف  َبْينَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكلَّاَم َأْوَقُدوا َناًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللَُّ وَ 

 [ 64]املائدة:    ﴾اأْلَْرِض َفَساًدا َواهللَُّ اَل حُيِبُّ املُْْفِسِدينَ 
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 ذلك؟ قال احلكيم: وهل أخرب اهلل تعاىل عن سبب

 قال الرجل: أجل.. لقد كان سبب ذلك تضييعهم للمواثيق التي عاهدوا اهلل عليها. 

 قال احلكيم: فهل نص اهلل تعاىل عىل تلك املواثيق؟ 

َوإِْذ  ﴿قال الرجل: أجل.. وذلك يف مواضع من القرآن الكريم.. منها قوله تعاىل: 

ائِيَل اَل َتْعُبُدونَ  إِالَّ اهللََّ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى   َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إرِْسَ

ْيُتْم إاِلَّ َقلِياًل ِمنْ َكاَة ُثمَّ َتَولَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ ُكْم َوَأْنُتْم  َواملََْساكِنِي َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َوَأِقيُموا الصَّ

 [ 83]البقرة:   ﴾ ُمْعِرُضونَ 

َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم  ﴿ومن أهم تلك املواثيق ما نص عليه قوله تعاىل:  قال احلكيم: 

]البقرة:    ﴾اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل خُتِْرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن  

84 ] 

 املواثيق. قال الرجل: أجل.. فهذه اآلية تنص عىل بعض تلك 

 قال احلكيم: فهل أخذ عىل هذه األمة من املواثيق ما أخذ عىل اليهود والنصارى؟ 

قال الرجل: أجل.. فكل ما ورد يف القرآن الكريم من وصايا هي مواثيق اهلل التي  

 أخذها عىل هذه األمة. 

ال ترجعوا بعدى كفارا يرضب بعضكم رقاب  : )قال احلكيم: أليس منها قوله 

 ؟(1) (بعض

 هلذه األمة؟  قال الرجل: بىل .. ذلك صحيح، فتلك من وصايا رسول اهلل 

قال احلكيم: أال ترون أنكم ختالفون هذه الوصية، وتقعون فيام وقعت فيه األمم من  

 قبلكم من حرب بعضها لبعض؟

قال الرجل: لكن حروهبم مل تكن مرشوعة.. وحربنا مرشوعة، ألننا نحارب من  
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 ح حيرفه. ابتدع يف الدين، ورا

قال احلكيم: لكني رأيت مجيعكم أنتم وهم تصلون وتصومون وتزكون وحتجون..  

ومجيعكم تشهدون أن ال إله إال إهلل وأن حممدا رسول اهلل.. ومجيعكم تقرون بالقيم العظيمة  

 التي جاء القرآن الكريم بالدعوة إليها.. أال يكفي هذا كله لوحدتكم؟ 

كله.. فقد وضع سلفنا الصالح الكثري من نواقض  قال الرجل: ال .. ال يكفي هذا 

اإليامن، والتي قد يقع فيها من ذكرت من الناس.. بل ال يقع فيها يف العادة إال من كثرت  

 عبادته. 

إىل نواقض   قال احلكيم: أترغبون عن نواقض اإليامن التي وضعها رسول اهلل 

 اإليامن التي وضعها مشاخيكم؟

 نواقض لإليامن؟  اهلل قال الرجل: وهل وضع رسول 

 قال احلكيم: وهل يمكن أن يكمل دين قبل أن تسيج بالسياج الذي حيميه. 

 . قال الرجل: فهال ذكرت يل ما ذكر رسول اهلل 

يف احلديث الذي تصححونه، وتتفقون عىل   قال احلكيم: لقد قال رسول اهلل 

ك املسلم الذي له ذمة اهلل  من صىل صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلتصحيحه: )

 (1)وذمة رسوله، فال ختفروا اهلل يف ذمته( 

أس، ُيسمع    جاء إىل رسول اهلل يف حديث آخر أن رجال و من أهل نجد، ثائر الرَّ

:  دويُّ صوتِه، وال يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو َيسأُل عن اإلسالم، فقال رسول اهلل 

ع(، قال   )مخُس صلواٍت يف اليوم واللَّيلة(، فقال هل عيلَّ غريها؟ قال: )ال، إالَّ أن َتطوَّ

ع(، قال: وَذَكر  : )وصيام رمضان(، قال هل عيلَّ غرُيه؟ قالرسول اهلل  : )ال، إالَّ أن َتطوَّ

ع(، قال: فأدبر الرجل وهو    رسول اهلل   الزكاة، قال هل عيلَّ غريها؟ قال: )ال، إالَّ أن َتطوَّ

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)



38 

 

(1) : )َأْفلَح إْن َصَدق(يقول: واهلل ال َأزيد عىل هذا وال أنقص، قال رسول اهلل 
 

العباد، َمن أتى هبنَّ مل ُيضيخع  )مخس صلوات كتبهنَّ اهلل عىل  :  ويف حديث آخر قال  

، كان له عند اهلل  عهد أن ُيدخَله اجلنة، وَمن   - تبارك وتعاىل  - منهنَّ شيًئا استخفاًفا بحقهنَّ

به، وإن شاء غفر له(   (2) مل يأِت هبن، فليس له عنَد اهلل عهد، إن شاء عذَّ

طلقه..  قال الرجل: لكن هذا احلديث كام نص مشاخينا خمصص عمومه، ومقيد م 

ولذلك يمكن أن يقع يف الكفر والبدعة والرشك من فعل كل هذه األمور.. وقد كتب بعض  

رسائل كثرية تبني أن تلك الطائفة التي نحارهبا قد وقعت يف الرشك.. وال  مشاخينا يف ذلك 

 ينفع مع الرشك طاعة. 

ن  فكيف يكون مرشكا مقال احلكيم: لكني سمعتهم يشهدون أن ال إله إال اهلل.. 

 يقوهلا؟

 قال الرجل: من وقع يف نواقضها وقع يف الرشك، وأصبح مرتدا .. وحل دمه بذلك.

قال احلكيم: لكنه إن تأول ذلك .. أو اعتقد أن ما هو فيه ليس رشكا.. وكان له  

 برهان عىل ذلك.. وكان له من العلامء من يسانده .. أال ينفعه كل ذلك لتعذروه؟ 

ل ذلك.. بل هو مرشك .. بل هو أشد كفرا من اليهود  قال الرجل: ال .. ال ينفعه ك 

 والنصاري كام نص عىل ذلك علامؤنا.

 قال احلكيم: فهل تعرف حديث الذي طلب من أهله أن حيرقوه إن هو مات؟

قال الرجل: أجل .. وكيف ال أحفظه وهو يف صحيح البخاري ومسلم اللذين  

 زنديق. أمجعت األمة عىل صحتهام.. وال يرد أحاديثهام إال 

 قال احلكيم: فهال رويته يل. 
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قال الرجل: أجل.. ولدي سند طويل به، وأجازين يف روايته مشاخيي الكبار.. ونصه  

: )كان رجل يرسف عىل نفسه، فلام حرضه املوت، قال لبنيه: إذا أنا مّت،  هو قوله 

فأحرقوين، ثم اطحنوين، ثم ذروين يف الريح، فواهلل لئن قدر عيل ريب ليعذبني عذابًا ما عذبه 

أحدًا. فلام مات ُفِعل به ذلك، فأمر اهلل األرض فقال: امجعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو  

 (1) (صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر لهلك عىل ما قائم. فقال: ما مح

قال احلكيم: بورك فيك ويف حفظك.. أخربين وكن صادقا.. لو أن هذا الرجل وقع  

 بني أيديكم، فبم حتكمون عليه؟

سكت الرجل، فقال احلكيم: ال شك أنكم ستحكمون عليه بالكفر، ألنه أنكر قدرة  

 ته. اهلل، أو تصور اهلل عاجزا عن أن جيمع ذرا 

 قال الرجل: أجل.. ولكن جلهله عذره اهلل سبحانه وتعاىل. 

قال احلكيم: فلم ال تعذرون خلق اهلل.. فاهلل هو الذي يعلمهم وهو الذي يربيهم..  

 وهو الذي ينقلهم من حال إىل حال إىل أن يرتقوا يف سلم الكامل الذي كتبه اهلل هلم. 

األمة يف متاهات الضاللة، ولن تبقى فيها  قال الرجل: إذا فعلنا ذلك.. فستغرق هذه  

 أي فرقة ناجية. 

قال احلكيم: أمل يعطنا اهلل تعاىل صفات الفرقة الناجية، بل الفاحلة، بل الفائزة بعز  

 األبد؟

سكت الرجل، فقال احلكيم: بىل .. وقد نص عىل ذلك يف مواضع من القرآن الكريم  

ِذيَن ُهْم يِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن ) 1وَن ) َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمُن﴿منها قوله تعاىل:  ِذيَن ُهْم  2( الَّ ( َوالَّ

َكاِة َفاِعُلوَن ) 3َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن )  ِذيَن ُهْم لِلزَّ ( َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن  4( َوالَّ

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي ) ( إِالَّ َعىَل َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم َفإِ 5) ( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذلَِك  6هنَّ

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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ِذيَن ُهْم َعىَل  8( َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ) 7َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن )  ( َوالَّ

ِذيَن َيرِ 10( ُأوَلئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن ) 9َصَلَواهِتِْم حُيَافُِظوَن )  ُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدوَن  ( الَّ

 [ 11 -  1]املؤمنون:  ﴾

انظر كيف أخرب اهلل تعاىل أن أولئك الذين اتصفوا بتلك السعادة مل ينجوا فقط، وإنام  

 نالوا الفردوس األعىل. 

 قال الرجل: ذلك صحيح.. واآليات الكريمة رصحية يف ذلك.

ن حتاربوهنم ختتلفون يف تلك املعاين التي  قال احلكيم: فهل تراكم أنتم وهؤالء الذي

 وردت هبا تلك اآليات؟

سكت الرجل، فقال احلكيم: أنا أعرفكم مجيعا، وقد خالطتكم مجيعا، وال أحد منكم  

 وال منهم ينكر معنى من تلك املعاين.. فكلهم يؤمنون بالصالة والزكاة واألمانة.. 

اآلن الكثري من األحاديث    لقد تذكرت  رجل من القوم سيفه، وقال: صدقت.. رمى  

التي كان جيتهد مشايخ السوء الذين مألوا قلوبنا باألحقاد كي ننساها، حيث كانوا يؤولوهنا  

 تأويال عجيبا، فال نخرج منها بيشء.. 

صلوا خلف من قال: ال إله إال اهلل، وصلوا عىل من  ):  ومن تلك األحاديث قوله 

وأتذكر ذلك اليوم الذي ذهبت فيه لبعض مشاخيي، وحدثته هبذا  (1) قال: ال إله إال اهلل(

احلديث، وأنا يف غاية الرسور، لكنه انتهرين.. ثم أخذ يرسد عيل فتاوى العلامء التي حترم  

 .  (2)الصالة وراء مجيع املخالفني لنا، بل جتعل صالتنا خلفهم باطلة 

فإذا  ،  املبتدع فيها تفصيل الصالة خلف  ):  ومن تلك الفتاوى ما أفتى به بعضهم، قال 

واملعتزيل الذي يؤول صفات اهلل  ، فهذا ال ُيصىل خلفه ؛ كان مبتدعًا بدعة مكفرة كاجلهمية

 
 6/403 تاريخ بغداد: (1)

 [ من هذه السلسلة.الرتاث السلفي حتت املجهرانظر تلك الفتاوى يف كتابنا ]   (2)
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ا إذا كانت بدعته خفيفة ال تفيض إىل الرشك فاألمر يف هذا  ، واخلوارج ال ُيصىل خلفهم أمَّ

ولكن إذا دعت  ،  جبفهذا أمر وا؛  ولكن إذا تيرس إزالته والتامس إمام من أهل السنة ،  سهل

  (1)(كالتي بدعته ال تكفره كالعايص فهذا يصىل خلفه ما دام مسلامً ،  الرضورة أن ُيصىل خلفه

ثم بني يل أن هذه الفتوى تستدعي أال أصيل خلف أحد من الناس سوى أصحابنا،  

ألن األمة مجيعا أصبحت جهمية.. ألهنا مجيعا ال تقول بإثبات اليدين والعينني والرجلني  

 ..  احلقو والرضس هلل و

ين بحديث أنستنيه األيام ومشايخ  ا .. لقد ذكرمت امرمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيك

،  (2)(ما يقدر عليه   رحم اهلل من كف لسانه عن أهل القبلة إال بأحسن):  السوء، وهو قوله  

ال إله إال  كفوا عن أهل ال إله إال اهلل ال تكفروهم بذنب فمن أكفر أهل  ويف رواية أخرى: )

    (3)(اهلل فهو إىل الكفر أقرب 

ضابطا واحدا إلدخال املؤمن يف الدين، ومحاية عرضه من   فقد وضع رسول اهلل 

التكفري، وهو قول ال إله إال اهلل.. أو هو التوجه للقبلة يف الصالة.. وهي حمل اتفاق بني  

 املسملني مجيعا. 

وين بحديث خطري لكأنه حيكي  رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمت

كان مشايخ السوء يكتمونه بكل ما أوتوا من صنوف احليل.. فإذا ما عجزوا  واقعنا متاما.. 

: ) إن مما  حذيفة بن اليامن قال: قال رسول اهلل راحوا حيرفونه عن معناه.. وهو ما رواه  

ؤه اإلسالم اعرتاه  أختوف عليكم رجل قرأ القرآن ، حتى إذا رؤيت هبجته عليه ، وكان ردا

ورماه بالرشك ( ،   ،إىل ما شاء اهلل انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى عىل جاره بالسيف 

 
 .25دب  364ابن باز ، انظر: نور عىل الدرب الفتوى للشيخ    (1)

 .ابن أيب الدنيا يف الصمت  (2)

 الطربانى.رواه    (3)
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  (1)يا نبي اهلل أهيام أوىل بالرشك املرمي أو الرامي؟ ، قال : ) بل الرامي( : قلت  حذيفة: قال

.. لقد ذكرمتوين بأحاديث كثرية للسلف الذين  رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم 

هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة   :أن رجال سأل جابراندعي انتسابنا إليهم.. منها 

   .(2)ال : قال  ؟هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا  :قال ،ففزع لذلك ،معاذ اهلل : قال ؟مرشكا 

إن أناسا يشهدون علينا   يا أبا محزة !  : عن يزيد الرقايش أنه قال ألنس بن مالكو

 .(3) أولئك رش اخللق واخلليقة  :قال  ، بالكفر والرشك

، فقد ذكره  عمرو بن مرة اجلميل رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين ب

:  جاءه رجل فقال، )ما أدركت من الناس من له عقل كعقل ابن مرة: قالف ، مسعر بن كدام

إنني رجل دخلت يف مجيع هذه األهواء فام أدخل يف هوى  ، مسرتشداً ـ عافاك اهلل ـ جئت 

ال القرآن أدخلني فيه ومل أخرج من هوى إال القرآن أخرجني منه حتى بقيت ليس يف  إمنها 

واهلل الذي :  فقال؟  اهلل الذي ال إله إال هو جئت مسرتشداً :  فقال له عمرو بن مرة،  يدي يشء

نعم أرأيت هل اختلفوا يف أن حممدًا رسول اهلل وأن  :  قال.  ال إله إال هو لقد جئت مسرتشداً 

:  قال . ال : قال؟ فهل اختلفوا يف القرآن أنه كتاب اهلل: قال. ال : قال؟ ما أتى به من اهلل حق

:  قال؟  فهل اختلفوا يف الكعبة أهنا قبلة: قال . ال:  قال؟ فهل اختلفوا يف دين اهلل أنه اإلسالم

فهل اختلفوا يف رمضان أنه  : قال. ال: قال؟ لصلوات أهنا مخسفهل اختلفوا يف ا : قال. ال

؟  فهل اختلفوا يف احلج أنه بيت اهلل الذي حيجونه: قال. ال: قال ؟ شهرهم الذي يصومونه

فهل اختلفوا  :  قال .  ال :  قال؟  فهل اختلفوا يف الزكاة أهنا من مائتي درهم مخسة :  قال.  ال :  قال

ُهَو   ﴿ : ثم قرأ، فذكر هذا وأشباهه: قال مسعر . ال: قال ؟ يف الغسل من اجلنابة أنه واجب

 
(، قال ابن كثري: 2793( ، والبزار )2907ورواه البخاري يف التاريخ الكبري )  .282/  1رواه بن حبان يف صحيحه:     (1)

 ( 3201إِْسنَاٌد َجيخٌد ، وحسنه األلباين يف الصحيحة )

 )الكبري(.أبو يعىل والطرباين يف  رواه    (2)

 أبو يعىل. رواه    (3)
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:  ]آل عمران  ﴾الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت  

ا  فاملحكم ما اجتمعوا عليه واملتشابه ما اختلفو: قال، ال: قال؟ فهل تدري ما املحكم، [7

احلمد هلل الذي أرشدين  : فقال الرجل. فيه شد نيتك يف املحكم وإياك واخلوض يف املتشابه

 . (1)فدعا له وأثنى عليه:  قال . عىل يديك فواهلل لقد قمت من عندك وإين حلسن احلال

:  رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين بفتوى للشوكاين يقول فيها 

رجل املسلم بخروجه من دين اإلسالم ودخوله يف الكفر ال ينبغي  اعلم أن احلكم عىل ال )

قد  فإنه  ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ُيقدم عليه إال بربهان أوضح من شمس النهار،

ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحابة أن )من قال ألخيه: يا  

األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ  كافر. فقد باء هبا أحدمها(... ففي هذه  

 (2) (عن الترسع يف التكفري

وال يكفر بقول وال رأي إال إذا أمجع املسلمون عىل  ) : يقول فيها  لباقالينوبفتوى ل

 (3) (أنه اليوجد إال من كافر، ويقوم دليل عىل ذلك، فيكفر

املختلف يف كفرهم مفسدة بينة  يف احلكم بتكفري يقول فيها: )بن الوزير وبفتوى ال

ختالف االحتياط.. أن اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة، نعوذ باهلل من اخلطأ يف  

 (4)(اجلميع، ونسأله اإلصابة والسالمة والتوفيق واهلداية 

إخراج عوام فرق اإلسالم أمجعني، ومجاهري العلامء املنتسبني إىل   وكم بني)يقول: و

يف اإلسالم ونرصته هبم   العدد هبم، وبني إدخاهلم لة اإلسالمية، وتكثرياإلسالم من امل

املعاَرضة   بتكلف التكفري هلم باألدلة أهـله، وتقوية أمره، فال حيل اجلهد يف التفرق وتكثري

 
 .366أحسن التقاسيم ص  (1)

 (.4/578السيل اجلرار ) (2)

 (.2/578فتاوى السبكي ) (3)

 (. 405)إيثار احلق عىل اخللق  (4)
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بام هو أقوى منها أو مثلها مما جيمع الكلمة، ويقوي اإلسالم، وحيقن الدماء، ويسكن الدمهاء  

الكلمة، وحتقق إليه   بتدع اتضاح الصبح الصادق، وجتتمع عليهحتى يتضح كفر امل 

 (1) (الرضورة

:  يقول فيها  لغزايل رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين بفتوى ل

والذي ينبغي أن يميل املحصل إليه االحرتاز من التكفري ما وجد إليه سبياًل، فإن استباحة  )

املصلني إىل القبلة املرصحني بقول: )ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل(  الدماء واألموال من 

  ( 2)(خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأِ يف سفك حمجمة من دم مسلم 

أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلني: )ال   الوصية: أن تكف لسانك عن)ويقول: 

.. فإن التكفري فيه خطر، والسكوت ال خطر  .اهلل(، غري مناقضني هلا إله إال اهلل، حممد رسول  

 (3)(فيه

رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين بفتاوى كثرية إلخواننا من  

اإلمامية جيمعون فيها عىل عدم تكفري املسلمني، وبيان حرمتهم، وحرمة دمائهم  

 وأعراضهم. 

)الفرق اإلسالمية بأرسها تعترب  لتي يقول فيها: ا فتوى السّيد عيل اخلامنئيومنها 

جزءًا من األمة اإلسالمية، وتتمتع باالمتيازات اإلسالمية، وإجياد الفرقة يف ما بني الطوائف  

  املسلمني   إضعاف  إىل   يؤدي  كام  ،  اإلسالمية يعد خالفًا لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي

 قط(  األمر  هذا  جيوز ال ذلك ول اإلسالم،  أعداء  بأيدي الذريعة وإعطاء

)كّل من يشهد الشهادتني، ومل  التي يقول فيها:  فتوى السيد عيل السيستاينومنها 

 
 (.402إيثار احلق عىل اخللق ) (1)

 (.224-223االقتصاد يف االعتقاد ) (2)

 (.128فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ) (3)
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 يظهر منه ما ينايف ذلك، ومل ينصب العداء ألهل البيت، فهو مسلم( 

)يكفي يف انطباق عنوان   التي يقول فيها: السّيد حممد سعيد احلكيمومنها فتى 

اإلنسان اإلقرار بالشهادتني والفرائض الرضورية يف الدين، كالصالة وغريها،  اإلسالم عىل  

 وبذلك ترتتب عليه أحكام اإلسالم من حرمة املال والدم وغريها( 

)إّن املذاهب واقع   التي يقول فيها: فتوى السّيد حسني إسامعيل الصدرومنها 

ألتباعها االقتداء هبا؛ وفقًا لقاعدة  إسالمي ال بّد أن ينظر إليها بكل احرتام وتقدير، وال بّد 

 اإللزام(. 

)كّل من يقّر بالتوحيد، ويعتقد   التي يقول فيها:  فتوى الشيخ بشري النجفيومنها 

بنبوة حممد بن عبد اهلل، وأّن رسالته خامتة النبوات والرساالت اإلهلية، وباملعاد، وال يرفض  

شمله األحكام اإلسالمية، وهو حمقون  شيئًا مما علم وثبت أّنه من اإلسالم، فهو مسلم، ت

 ، واهلل العامل( الدم والعرض واملال، وجيب عىل املسلمني مجيعًا الدفاع عنه وعن ماله وعرضه 

وكل هؤالء مراجع معتربون عند إخواننا اإلمامية.. وكل كتبهم تنص عىل ذلك،  

 وتدعو إليه. 

املتنورين من علامء األمة  رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين بفتاوى  

الذي قال يف فتوى من فتاواه  شيخ األزهر الشيخ حممود شلتوت املعارصين، من أمثال 

)إّن اإلسالم ال يوجب عىل أحد من  املهمة التي كان مشايخ السوء جيتهدون يف الرد عليها: 

ي بدء أي  أتباعه اتّباع مذهب معني، بل نقول: إن ّ لكل مسلم احلّق يف أن يقّلد بادئ ذ

مذهب من املذاهب املنقولة نقاًل صحيحًا واملدوّنة أحكامها يف كتبها اخلاّصة، وملن قّلد  

مذهبًا من هذه املذاهب أن ينتقل إىل غريه ـ أّي مذهب كان ـ، وال حرج عليه يف يشء من  

فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك، وأن يتخصلوا من العصبية ملذاهب معّينة، فام كان    ذلك. 

فالكل جمتهدون ومقبولون    دين اهلل وما كنت رشيعته بتابعة ملذهب أو مقصورة عىل مذهب،
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عند اهلل تعاىل، جيوز ملن هو أهٌل للنظر واالجتهاد تقليدهم والعمل بام يقّررونه يف فقهم،  

 وال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت( 

وز تكفري أحد من أهل القبلة  )ال جيالتي يقول فيها:    فتوى الشيخ أمحد كفتاروومنها  

 ادتني؛ فإّن ذلك يعصم ماله ودمه( متى نطق بالشه
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 التسليم ثالثا ـ 

.  .لون حتملون سيوفكم امن ال تز يا بني الصفني، وقال: أجيبوين  الثالث قام احلكيم 

ل القيم اإليامنية والروحانية واإلنسانية من غري اتباع وكهل يمكن أن تقوم العبودية.. 

 ؟ل اهلل رسو

 ذاك مستحيل..  : بصوت واحد مجيعا قالوا  

، وهو خيالف  املستقيمقال أحدهم: يستحيل أن خيطو أحد خطوة واحدة يف الطريق 

 . رسول اهلل 

بِْبُكُم اهللَُّ  ﴿ كر هلل تعاىل ذلك، فقال:  ذقال آخر: لقد   بُِعويِن حُيْ بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

 [ 31]آل عمران:   ﴾ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ُسوَل َفإِْن   ﴿ تليها، فقال:  التي  تعاىل ذلك يف اآلية  وذكر  قال آخر:   ُقْل َأطِيُعوا اهللََّ َوالرَّ

ْوا َفإِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ اْلَكافِِرينَ  ..    طاعة الرسول، فقد قرن طاعة هلل ب[ 32]آل عمران:    ﴾َتَولَّ

 . ا واعترب التويل عنهام كفر

ُموَك فِياَم َشَجَر  ﴿كر تعاىل ذلك، فقال: ذقال آخر: و َفاَل َوَربخَك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكخ

 تعاىل  ، فاهلل[65]النساء:    ﴾َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلخُموا َتْسلِياًم  

غبوا عن التحاكم إىل الرسول، ومن ماثلهم من  رين ذال سم يف هذه اآلية عىل أن أولئكيق

ن حيكموا الرسول يف  أحقا إال إذا كملت هلم ثالث خصال: إيامنا املنافقني، ال يؤمنون 

ال جيدوا ضيقا وحرجا مما  أالقضايا الني خيتصمون فيها، وال يبني هلم فيها وجه احلق.. و

ا تاما دون امتعاض من قبوله والعمل به، ألنه  نعن نفوسهم لقضائه إذعا ذن تأه، وحيكم ب

ن ينقادوا ويسلموا لذلك احلكم، موقنني بصدق الرسول يف حكمه،  أ. و .احلق وفيه اخلري 

 وبعصمته عن اخلطأ. 
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ر  هنألحد أن يرشب من  . فأنتم معي إذن يف أنه ال يمكن. لكم اقال احلكيم: شكر

 . .اهلل ا سقاه منها رسول احلقيقة إال إذ

 قالوا: أجل.. 

.. هل هي  . ما وجه عالقة املؤمن مع رسول اهلل .قال احلكيم: أجيبوين بعد هذا 

 بمتبوع؟  . أم عالقة تابع. عالقة ند بند

إىل  يصل ذا يمكنه أن  . فمن . عوبمتب  بعقال رجل من احلارضين: بل هي عالقة تا 

 ؟ ي أعطاها هلل لنبيه تالرفيعة ال والدرجة املحمود ذلك املقام 

. وهو اإلمام األعظم الذي لو وجد يف  . هو )خاتم األنبياء قال آخر: إن الرسول 

أي عرص وجد لكان هو الواجب الطاعة املقدم عىل األنبياء كلهم؛ وهلذا كان إمامهم ليلة  

ان الرب لفصل  اإلرساء ملا اجتمعوا ببيت املقدس، وكذلك هو الشفيع يف يوم احلرش يف إتي

القضاء، وهو املقام املحمود الذي ال يليق إال له، والذي حييد عنه أولو العزم من األنبياء  

  (1)( واملرسلني، حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو املخصوص به 

ُكْم ِمْن  َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَّبِيخنَي ملََا آَتْيتُ ﴿كر اهلل تعاىل ذلك، فقال: ذقال آخر: لقد 

ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتمْ  نَّ ٌق ملَِا َمَعُكْم َلُتْؤِمنُنَّ بِِه َوَلَتنْرُصُ َوَأَخْذُتْم    كَِتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدخ

اِهِدينَ  ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ ،  [ 81: ]آل عمران ﴾َعىَل َذلُِكْم إرِْصِ

فاهلل تعاىل خيرب يف هذه اآلية )أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم، عليه السالم، إىل  

عيسى، عليه السالم، ملهام آتى اهلل أحدهم من كتاب وحكمة، وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه  

رسول من بعده، ليؤمنن به ولينرصنه، وال يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من  

  (2)(بعده ونرصته  بعث

 
 (68/ 2تفسري ابن كثري  ) (1)

 (67/ 2تفسري ابن كثري  ) (2)
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أن بعض الصحابة جاء إىل  قال آخر: وقد ورد يف احلديث ما يؤكد ذلك، فقد روي 

فقال: يا رسول اهلل إنى مررت بأخ ىل من بنى قريظة، فكتب ىل جوامع من التوراة.    ،النبي  

، قال عبد اهلل: فقلت له: أال ترى ما  أال أعرضها عليك؟ فقال: فتغري وجه رسول اهلل 

؟ فقال: رضينا باهلل ربا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد رسوالً. قال: فرسى  بوجه رسول اهلل 

والذى نفس حممد بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه  ): ، ثم قال عن النبى 

  (1)(وتركتمونى لضللتم، أنتم حظى من األمم، وأنا حظكم من النبيني 

قال آخر: وورد يف حديث آخر: )ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء، فإهنم لن هيدوكم  

، لو كان موسى  وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه واهلل

 (2)(حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعني 

 قال احلكيم: فأنتم متفقون عىل هذا إذن؟  

 حممدا بأن . ما تقولون يف شخص يقر .سكتوا مجيعا، فقال: أجيبوين بعد هذا

أن هلل تعاىل أعطاه من الصالحيات ما مل يعط  يزعم رسوله ونبيه.. ولكنه يف نفس الوقت 

 رسوله؟ 

 ؟  ألطعننه بسيفي هذاواهللف.. أحدهم، وشهر سيفه، وقال: دلني عليه  هنض

 قال احلكيم: هل توافقونه عىل هذا؟ 

 . فليس ملثل هذا إال القتل. . قالوا مجيعا: أجل

  حتى     ووظائف رسول اهلل   هذا إىل البحث يف صالحيات  دعوكم قال احلكيم: أال ي

 ؟ا هنتتجاوزو ال

 نفعل ذلك. . ونحن .قالوا مجيعا: بىل 

 
 . 4/265روه أمحد:  (1)

 . 3/338أمحد  (2)
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بحث فيام نص  نهلم بنا  . .قال احلكيم: أرجو أن تكون الدعاوى مطابقة لألفعال

  . أم أننا .رى هل أنتم ونحن نتبعه فيها ن ل رسول اهلل  ن الكريم من وظائف آعليه القر 

 ؟ فه هلل لببيه ضيف ألنفسنا من الوظائف ما مل يضن

مدت  ع.. أو تكن. ولكن هناك يشء ربام غاب ع.قال أحدهم: كالمك صحيح 

كر بعض الوظائف ال يعني التحديد أو التقييد.. فإذا وصفت شخصا ما  ذ. وهوأن  . إخفاءه

 بكونه معلام ال يعني هذا كونه معلام فقط. 

هو بيان وظائف رسول هلل   . وهلذا أحتاج إىل دليلني: األول: .قال احلكيم: صدقت 

  ترون    ل. فه.رسول هلل هبا   يكلف  ي ملتي نص عليها القرآن الكيم.. وبيان الوظائف التال

 هذا كافيا؟ 

 ىل.. بقالوا: 

. هيا ضعوا سيوفكم.. وافتحوا مصاحفكم، وانظروا فيام أقرؤه  . قال احلكيم: إذن

 ، وتستنوا به يف اتباعها. وظائف رسول اهلل لرتوا ن  آعليكم من القر

قال رجل منهم: مصاحفنا يف صدورنا.. أما سيوفنا فلن نضعها حتى نغمدها يف  

 عداء اهلل ورسوله. أصدور 

الكريم  ن  آ. هل هناك آيات من القر.ن، فأجيبوين آقال احلكيم: ما دمتم حتفظون القر 

 الرسل؟  من  وإخوانه حتدد وظائف رسول اهلل 

  :فيها، ومنهاقوله تعاىل  صل فقال رجل منهم: اآليات يف ذلك كثرية، ويل بحث م 

ْكمَ ﴿ يُكْم َوُيَعلخُمُكُم اْلكَِتاَب َواحْلِ َة  َكاَم َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمنُْكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياتِنَا َوُيَزكخ

  ُهَو الَِّذي ﴿وقد أكد ذلك قوله تعاىل:  ، [ 151]البقرة:  ﴾َوُيَعلخُمُكْم َما مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ 

ْكمَ  يِهْم َوُيَعلخُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ يخنَي َرُسواًل ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكخ َة َوإِْن  َبَعَث يِف اأْلُمخ

 [ 2]اجلمعة:   ﴾َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي  
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 متني؟ ي قال احلكيم: فام الوظائف الني تنص عليها هاتني اآليتني الكر 

كل االنحرفات العقدية   وس الناس منفكية.. وهي تطهري نزقال الرجل: أوهلا الت 

 تمع من كل املوبقا ت والرذائل.. ملج. وتظهري ا. كيةولسلاو

. ويسريوا وفق  .حقائق األمور  اكورقال آخر: وثانيها تعليم الكتاب واحلكمة، ليد

 ما تقتضيه..  

 ؟ الوظائف هذه قال احلكيم: فهل مارس رسول اهلل 

يف مل يامرسها، وقد سخر حياته كلها لتحقيقها..  وك. . جل من القوم: أجلرقال 

أهيا : ) وقد ورد يف احلديث عن جعفر بن أيب طالب ملا سأله نجايش احلبشة عن دعوته 

نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع األرحام،    امللك كنا قوما أهل جاهلية، 

الضعيف، وكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا   ويأكل القوي منا ونسئ اجلوار، 

رسوال نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده، ونخلع ما  

كان يعبده آباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث، وأداء األمانة،  

الكف عن املحارم، والدماء، وهنانا عن الفواحش، وقول  وصلة األرحام، وحسن اجلوار، و

الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف املحصنة وأن نعبد اهلل ال نرشك به شيئا، وأمرنا بالصالة  

  (1)(والزكاة والصيام

هلل  اره م سوطا أو عصا أو سيفا ليلزم الناس بام أ قال احلكيم: فهل محل رسول اهلل 

 به؟

 .. يفعل ذلكأعظم من أن   . فرسول هلل . جل من القوم: كالر قال 

 عن ذلك؟ هناه ه.. أم أن اهلل  ترك قال احلكيم: فهل كان له أن يفعل ذلك، و 

عن ذلك..  هناه قال زجل من القوم: إن شئت الصدق.. فإن اهلل تعاىل هو الذي 

 
 (. 1740) 1/201أمحد  (1)
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 خربه أنه ليس عليه إال البالغ.أو

مكيه ومدنيه حتى  القرآن الكريم قال احلكيم: وقد ورد ذلك يف مواضع كثرية من 

وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي هللَِِّ  ﴿أحد أنه من اآليات املنسوخة.. قال تعاىل: يزعم ال  َفإِْن َحاجُّ

يخنَي َأَأْسَلْمتُ  َبَعِن َوُقْل لِلَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َواأْلُمخ ْوا  َوَمِن اتَّ ْم َفإِْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّ

 [ 20]آل عمران:   ﴾َفإِنَّاَم َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواهللَُّ َبِصرٌي بِاْلِعَبادِ 

، وقدكان  الكريمواخر ما نزل من القرآن أوقال تعاىل يف سور املائدة، وهي من 

ْيُتْم َفاْعَلُموا َأنَّاَم  َوَأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيعُ ﴿: وشوكةللسلمني قوة  ُسوَل َواْحَذُروا َفإِْن َتَولَّ وا الرَّ

 [ 92]املائدة:  ﴾ َعىَل َرُسولِنَا اْلَباَلُغ املُْبنِيُ 

ْوا َفإِنَّاَم َعَلْيَك اْلَباَلُغ املُْبِنُي ﴿ك قال تعاىل يف سور النحل املكية: لل ذبوق   ﴾ َفإِْن َتَولَّ

 [ 82]النحل:  

حيدد  سورة الرعد يفه، وقال: صدقت.. وقد قال تعاىل يف رجل من القوم سرمى 

َينََّك َفإِنَّاَم َعَلْيَك اْلَباَلُغ  ﴿بدقة:    ة الرسول  فوظي َوإِْن َما ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ

َساُب   [40]الرعد:   ﴾ َوَعَلْينَا احْلِ

الوصاية عىل اخللق يف مسائل اإليامن   ع فكافية يف الدعوة إىل رالكريمة إن هذه اآلية 

كرمهم عليه أنه ليس عليه إال البالغ.. أما  أ. فاهلل تعاىل أخرب أرشف خلقه و.والعبادة

 احلساب، فيتواله اهلل تعاىل. 

ونعاقب  نحاسب  نا أوامر اهلل فادعينا أننا نبلغ وف. خال .ا حدودنا ن. ولتعدي.لكنا نحن

 ونعذب ونذبح ونفعل كل املوبقات.. 

الكريم هذا املعنى حني كانوا   ين ابتعدوا عن هدي القرآنذخ فينا املشايخ الفلقد ن

 اسم اإلسالم..  بي مارسها الطغاة توالذبح ال  يرددون بيننا كل حني فتاوى القتل

خالد القرسي الذي كان واليا  حكى لنا ما فعله الظامل املستبد أذكر جيدا أن بعضهم 
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ذبح اجلعد بن درهم بعد أن خرج به إيل مصيل العيد  الذي عيل العراق هلشام بن عبدامللك، 

بوثاقه ثم خطب الناس وقال: )أهيا الناس! ضحوا، تقبل اهلل ضحاياكم، فإين مضح باجلعد  

، ثم نزل  (1)بن درهم، إنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم مويس تكليام(

 وذبحه. 

: )جزاه اهلل خريا، فالناس  يهقال معقبا عىل ثناء ابن تيمية علفى عىل سلوكه هذا  أثنثم  

رش من اإلبل  فإنه  يضحون بالغنم والشاة واملعز والبعري والبقر.. وهذا ضحي برش منها،

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ ﴿والغنم واحلمري واخلنازير، ألن اهلل يقول:   كنَِي يِف  إِنَّ الَّ

ةِ  يَّ إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم  ﴿[، ويقول: 6]البينة:  ﴾َناِر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ُأوَلئَِك ُهْم رَشُّ اْلرَبِ

[، وإين أسأل اآلن: البعري عن سبع، والبقر عن سبع،  44]الفرقان:  ﴾ َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِياًل 

والعياذ   _ي اهلل رشا كبريا، لكن بعض الناس وهذا الرجل عن كم.. عن آالف آالف وق

يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد اهلل القرسي ليس دينا، ولكنه سيايس، ونقول    _باهلل

    (2)هلم هذا كذب، ألن الرجل رصح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة(

سيفي يف  رفعت عتذر لكل من أ، ويا أخيمى آخر سيفه، وقال: صدقت ر

ٌر ) ﴿ وجوههم.. لقد سمعت لتوي قوله تعاىل:  ْر إِنَّاَم َأْنَت ُمَذكخ ( َلْسَت َعَلْيِهْم  21َفَذكخ

ُبُه اهللَُّ اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ )23( إِالَّ َمْن َتَوىلَّ َوَكَفَر ) 22بُِمَصْيطٍِر )  ( إِنَّ إَِلْينَا إَِياهَبُْم  24( َفُيَعذخ

، فاهلل تعاىل يف هذه اآليات الكريمة  [26- 21]الغاشية:    ﴾(  26َساهَبُْم ) ( ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا حِ 25)

 قه. ال بيد أحد من خل ، بدقة.. وأن أمر عباد اهلل بيد اهلل حيدد وظائف رسول هلل 

.  .ننا منه كل حني ذرومى آخر سيفه، وقال: أليس هذا هو الرشك الذي كانوا حي ر

. فاهلداية من اهلل، واجلزاء هلل، قال تعاىل:  . وليس لنا ، هلل هو  ا ن نتوىل أمرأيريدون منا  إهنم 

 
 . 69البخاري يف )خلق أفعال العباد( ص   (1)

 العقيدة الواسطية.للشيخ حممد بن صالح العثيمني يف رشح هذا الكالم  (2)
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]القصص:   ﴾ إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدينَ ﴿

  يف هذه اآلية: )إنك ال تستطيع هداية من أحببت أنت  ، فاهلل تعاىل يقول لرسوله [56

ك، وإنام أنت رسول عليك البالغ، واهلل هيدي من يشاء، واهلل أعلم  ي، وليس ذلك إلهدايته

حنا نستطيع  رما أننا بسيوفنا وتصورنا .. لكنا نحن (سواء السبيل بمن اهتدى، وبمن ضل 

 أن نغرس اهلداية يف قلوب الناس. 

وين  بورك فيك أهيا احلكيم.. وبورك فيكم مجيعا.. لقد ذكرمت  مى آخر سيفه، وقال: ر

بآيات كثرية خيربنا اهلل تعاىل فيها أنه وحده من حيكم بني عباده فيام اختلفوا فيه، وأن ذلك  

 َوَقاَلِت  ﴿مؤجل إىل اآلخر.. كام قال تعاىل: 
ٍ
ء َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعىَل يَشْ

 َوُهْم َيْتُلوَن اْلكِ 
ٍ
ء ِذيَن اَل َيْعَلُموَن ِمْثَل  النََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعىَل يَشْ َتاَب َكَذلَِك َقاَل الَّ

َتلُِفونَ  ْم َفاهللَُّ حَيُْكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكاُنوا فِيِه خَيْ  [ 113]البقرة:   ﴾َقْوهِلِ
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 التقوى رابعا ـ  

واإلسالم  لقد حدثكم أصحايب عن العبودية بني الصفني، وقال:  الرابعقام احلكيم 

والتسليم.. وأنا سأحدثكم عن قيمة من القيم العظيمة التي ال يمكن تذوق اإليامن، وال  

  الكريم،  بالقرآن  نتفاع. إهنا تلك التي علق اهلل اال.حتققه من دوهنا.. ال شك أنكم تعرفوهنا 

 هبدايته عليها.  والفوز 

قال رجل من القوم: ال شك أنك تقصد التقوى، فهي التي قال اهلل تعاىل يف شأهنا:  

ْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى فِيهِ  َرْيَب  الَ  اْلكَِتاُب  َذلَِك  ﴿  [ 1: البقرة] ﴾ لخ

ُقواْ ﴿ :  قال احلكيم: أجل.. وقد ربط اهلل تعاىل معيته بأهلها، فقال   َأنَّ   َواْعَلُمواْ   اهلل  َواتَّ

ِذينَ  َمعَ  اهلل إِنَّ ﴿: وقال[  194:البقرة] ﴾ تَِّقنيَ اْلـمُ  َمعَ  اهلل َقواْ  الَّ ِذينَ  اتَّ الَّ ِْسنُونَ  ُهم  وَّ   ﴾ حمُّ

 ..  [ 128:النحل ]

ْنَيا  اْلـَحَياةُ  َكَفُرواْ  لِلَِّذينَ  ُزيخنَ ﴿الرفيعة ألهلها، فقال:  املكانة وهي التي أعد اهلل  الدُّ

ِذينَ   ِمنَ   َوَيْسَخُرونَ    ِحَساٍب   بَِغرْيِ   َيَشاءُ   َمن  َيْرُزُق   َواهلل  اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َفْوَقُهمْ   اتََّقواْ   َوالَِّذينَ   آَمُنواْ   الَّ

َقْوا لِلَِّذينَ ﴿، قال: [ 212: البقرة] ﴾ ِمْ  ِعندَ  اتَّ تَِها  ِمن جَتِْري َجنَّاٌت  َرهبخ   آل ] ﴾  األهَْنَارُ  حَتْ

تِي اْلـَجنَّةُ  تِْلَك ﴿ وقال:  ،[  15: عمران  . . [  63: مريم]  ﴾  َتِقيًّا  َكانَ   َمن ِعَباِدَنا  ِمنْ   ُنوِرُث  الَّ

وهي التي وعد اهلل أهلها بأن يكشف هلم من أنوار احلقائق ما يزيل به عن عيوهنم  

   بُِكلخ  َواهلل  اهلل َوُيَعلخُمُكمُ  اهلل َواتَُّقواْ ﴿عمش الضاللة، فقال: 
ٍ
ء    [  282: البقرة]  ﴾ َعلِيمٌ  يَشْ

قام رجل من القوم، وقال: أراك تريد أن ختطب علينا خطبة عن التقوى.. فوفر عن  

نفسك عناء ذلك.. فنحن نحفظ كل ما ورد حوهلا يف القرآن الكريم والسنة املطهرة..  

 أعالمنا األعالم ممن مل تسمع به أنت وال أمثالك.  ه ونضم إىل ذلك ما قال

  اْلـَجنَّةُ  َوُأْزلَِفِت ﴿، كام قال تعاىل: فنحن نعلم أن اجلنة تسعى وتتقرب للمتقني
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 [    31:ق ] ﴾  َبِعيدٍ  َغرْيَ   لِْلُمتَِّقنيَ   اْلـَجنَّةُ  َوُأْزلَِفِت  ﴿:  وقال، [ 90:الشعراء ]  ﴾لِْلُمتَِّقنيَ 

 باطنها من ظاِهرها  ُيرى غرف، فوقها  من مبنية غرف اجلنة يف هلمونعلم أن املتقني 

ِذينَ  َلكِنِ ﴿ : قالكام وعد اهلل تعاىل بذلك، ف ظاهرها، من وباطنها  َقْوا الَّ ُمْ  اتَّ   ُغَرٌف  َلـُهمْ  َرهبَّ

ن ْبنِيَّةٌ   ُغَرٌف  َفْوِقَها  مخ تَِها  ِمن  جَتِْري مَّ [    20: الزمر] ﴾  اْلـِميَعادَ  اهلل خُيْلُِف   ال اهلل  َوْعدَ  األهَْنَارُ  حَتْ

ِذينَ ﴿:وقال الِـَحاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  َوالَّ َئنَُّهم  الصَّ نَ  َلُنَبوخ ِري ُغَرًفا  اْلـَجنَّةِ  مخ تَِها  ِمن جَتْ   األهَْنَارُ  حَتْ

 [    58:العنكبوت ]  ﴾ اْلَعاِملِنيَ  َأْجرُ   نِْعمَ  فِيَها  َخالِِدينَ 

ي﴿تعاىل:    قال  ،العذاب  يمّسهم  ال ونعلم أن املتقني   ِذينَ   اهلل  َوُينَجخ   بَِمَفاَزتـِِهمْ   اتََّقوا   الَّ

ُهمُ  ال وءُ  َيَمسُّ  [    61: الزمر] ﴾ حَيَْزُنونَ  ُهمْ  َوال السُّ

:  هلم، كام قال تعاىل  اهلل حمبة أرشف جائزة يناهلا املتقون هي ونعلم فوق ذلك كله أن 

 [   76:عمران آل ]  ﴾  اْلـُمتَِّقنيَ  حُيِبُّ  اهلل َفإِنَّ  َواتََّقى  بَِعْهِدهِ  َأْوىَف  َمنْ  َبىَل ﴿

. ويف حفظك للقرآن الكريم، وفهمك له.. فهلم أجبني  .فيكقال احلكيم: بورك 

 عن حقيقة التقوى.. وكيف نسري هبا يف حياتنا لننال كل تلك األجور املعدة ألهلها؟

حقيقة التقوى،   قال الرجل: ذلك من أوضح الواضحات.. فقد بني رسول اهلل 

نها أمور مشتبهات ال  إن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبيومنهج التحقق هبا، فقال: )

يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات، استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات  

وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال ولكل ملك محى، إال  

وإن محى اهلل حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت  

  (1)(سد اجلسد كله، أال وهي القلبف

فهذا احلديث الرشيف يبني حقيقة التقوى، وهي توقي احلرام والشبهات وكل ما  

 يؤدي إليهام.. ويبني أن التحقق بذلك كله متوقف عىل صالح القلب. 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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قال احلكيم: بورك فيك.. ويف فهمك عن نبيك.. فحدثني عن كيفية حتقيق ذلك يف  

 يمكننا أن نقدم عىل أمر دون أن نعلم حكم اهلل فيه؟الواقع.. وهل 

قال الرجل: تلك هي الضاللة بعينها، فالتقوى تستدعي تقديم اهلل ورسوله.. وأال  

ُموا َبنْيَ َيَدِي  ﴿ نفعل شيئا قبل أن نعلم حكم اهلل فيه.. كام قال تعاىل:   ِذيَن آَمُنوا اَل ُتَقدخ َا الَّ َياَأهيُّ

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيٌم اهللَِّ َوَرُسولِِه  َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل  ﴿ ، وقال: [ 1]احلجرات:  ﴾َواتَّ

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َورَ  رَيَ
ُسوَلُه َفَقْد  ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

 [ 36]األحزاب:   ﴾ ُمبِينًا َضلَّ َضاَلاًل  

قال احلكيم: فهيا بنا نطبق ذلك عىل ما أنتم فيه.. فهل ترون أن التقوى تدعوكم لقتل  

 بعضكم بعضا؟

قام رجل، وسل سيفه، وهو يقول: أجل.. فلوال التقوى ما خرجنا من ديارنا، فقد  

ال لقتاهلم لنقتل  سمعنا أن هؤالء حرفوا ديننا، وابتدعوا فيه بدعا عظيمة.. ونحن ما خرجنا إ

 معهم بدعهم وضالالهتم. 

 قال احلكيم: فهل عرضتم هذا عىل اهلل ورسوله قبل أن تقدموا عليه؟ 

أن كل بدعة ضاللة،   قال الرجل: أجل.. لقد عرضناه.. وقد أخربنا رسول اهلل 

 وكل ضاللة يف النار. 

بالقتل..   قال احلكيم: لكن هذا احلديث يتوعد صاحب البدعة بالنار.. ومل يتوعده

 فكيف تريد أن جتمع له العقوبتني؟

هل قتل املبتدعة الذين   سكت الرجل، فقال احلكيم: أخربوين عن رسول اهلل 

 عاشوا يف زمانه. 

مبتدعة.. ولذلك ترك احلكم يف حقهم   قال الرجل: مل يكن يف عهد رسول اهلل 

إىل جز رؤوسهم ورميها يف   لالجتهاد.. وقد نص علامؤنا الثقاة عىل قتل املبتدعة، بل دعونا 
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 املزابل. 

 منافقني؟ قال احلكيم: أمل يكن يف عهد رسول اهلل 

 . لقد كان هناك منافقون، وقد حدثنا القرآن الكريم عن أخبارهم. . قال الرجل: بىل 

أم كانوا متسرتين   ،قال احلكيم: فهل كان هؤالء املنافقون معروفني لرسول اهلل 

 جمهولني؟ 

قال الرجل: بل كانوا معروفني.. وكان أكثرهم جيهر بنفاقه، وال يرس به كام قال  

وَن َوُهْم  ﴿تعاىل:  ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرَأْيَتُهْم َيُصدُّ َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهللَِّ َلوَّ

وَن )   هَلُْم َأْم مَلْ َتْسَتْغِفْر هَلُْم َلْن َيْغِفَر اهللَُّ هَلُْم إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي  ( َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت 5ُمْسَتْكرِبُ

وا َوهللَِِّ  6اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ) ِذيَن َيُقوُلوَن اَل ُتنِْفُقوا َعىَل َمْن ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ َحتَّى َينَْفضُّ ( ُهُم الَّ

اَمَواِت َواأْلَ  ( َيُقوُلوَن َلئِْن َرَجْعنَا إىَِل املَِْدينَِة  7ْرِض َوَلكِنَّ املُْنَافِِقنَي اَل َيْفَقُهوَن ) َخَزائُِن السَّ

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي َوَلكِنَّ املُْنَافِِقنَي اَل    ﴾  َيْعَلُموَن َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ َوهللَِِّ اْلِعزَّ

 [ 8 -  5]املنافقون: 

مع من جهر هبذا، وراح يثري بني املسلمني الفتنة    قال احلكيم: فامذا فعل رسول اهلل  

 بسببه.. هل استتاهبم، أو قتلهم؟

سكت الرجل، فقال احلكيم: أمل تكن أقواهلم تلك أخطر من كل بدعة وضاللة وقع  

 فيها من حتاربوهنم؟ 

 . هؤالء أشد خطرا. . قال الرجل: ال

 درك املنافقني. من احلكيم: فهم إذن سينزلون يوم القيامة أسفل   قال

. أتريد أن تكذب كتاب اهلل.. لقد أخرب اهلل تعاىل أن درك املنافقني  .قال الرجل: ويلك

ْرِك اأْلَْسَفِل  ﴿هو أسفل الدركات.. وليس دونه أي درك آخر.. قال تعاىل:   إِنَّ املُْنَافِِقنَي يِف الدَّ

 [ 145]النساء:    ﴾َوَلْن جَتَِد هَلُْم َنِصرًيا  ِمَن النَّاِر 
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قال احلكيم: بورك فيك.. لكني متنيت لو قرأت اآليات التي تليها.. أم أنك ال  

 حتفظها؟

قال الرجل: بىل أحفظها عن ظهر قلب، وبالقراءات العرش.. فقد قال تعاىل بعد تلك  

ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعتََص ﴿اآلية:  ُموا بِاهللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينَُهْم هللَِِّ َفُأوَلئَِك َمَع املُْْؤِمننَِي  إِالَّ الَّ

 [ 146]النساء:   ﴾َوَسْوَف ُيْؤِت اهللَُّ املُْْؤِمننَِي َأْجًرا َعظِياًم 

بعد أن نزلت عليه هذه اآليات جيمعهم   قال احلكيم: فهل كان رسول اهلل 

 ليستتيبهم.. أم يرتك ذلك هلم؟ 

 أنه استتاب أحدا من املنافقني..  ما حفظ عن رسول اهلل قال الرجل:  

اقا جديدا  قال احلكيم: وهل يمكن لشخص أن يتوب حتت الضغط.. إنه سيامرس نف

 يغطي به النفاق القديم؟ 

. لقد تذكرت لتوي ما رواه  . رمى بعض القوم سيفه، وقال: بورك فيك أهيا احلكيم

  ، أن جيش املسلمني اجتاز حديقة ألحد املنافقني  ، فقد ذكرهشام ىف تأرخيه لغزوة )أحد(ابن  

إن كنت رسول اهلل  ):  ويقول للنبى ،فقام حيثى الرتاب ىف وجوه املسلمني  ،وكان أعمى

وقال:   ه،فإنى ال أحل لك أن تدخل حائطى )أى بستانى(، وأخذ حفنة من تراب ىف يد

، فابتدره القوم، فقال  (وجهكواهلل لو أعلم أنى ال أصيب هبا غريك يا حممد لرضبت هبا )

. بل  .ويشهد اهلل أن الذين نحارهبم ما قالوا مثل هذا، وال دونه  : ال تقتلوه.. هلم النبى 

وجيلونه ويفدونه بأرواحهم وأنفسهم.. فكيف جترأنا عىل سل   إهنم يعظمون رسول اهلل 

قى هلل من  عن سلف السيف عىل من سبه وآذاه.. أفنحن أت سيوفنا عليهم، ورسول اهلل

 ؟رسول اهلل 

. لقد تذكرت لتوي كيف تعامل  . بورك فيك أهيا احلكيمرمى آخر سيفه، وقال: 

، مع أنه قال هتديدا لرسول  عبد اهلل بن أبى بن أبى سلول زعيم املنافقنيمع  رسول اهلل 
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..  (، وقال غري ذلك كثريأما واهلل إن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل): اهلل 

كيف إذا حتدث  مل يقتله.. ومل يعاقبه.. بل كان يقول خماطبا من يريد قتله: ) لكن النبي 

 (الناس أن حممدًا يقتل أصحابه؟

كان يزوره كل    لنفاق إال أن رسول اهلل  الطويل يف ا  هوفوق ذلك كله، ورغم تارخي

َقْد هَنَْيُتَك َعْن  ) دخل عليه، فقال له: قد روي أنه وحني يف مرض موته رجاء أن يسلم.. 

قد أبغضهم أسعد بن زرارة، فام  )إىل آخر حلظة: معاندا فقال عبد اهلل بن ُأيب  (،ُحبخ هَيُودَ 

   (نفعه؟

عندما مات صىل عليه، وكان يصيل عىل املنافقني حتى نزل قوله تعاىل ينهاه    بل إنه  

ُْم َكَفُروا بِاهللِ َوَرُسولِِه  َوالَ ُتَصلخ َعىَل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا وَ ﴿: عن ذلك ِه إِهنَّ الَ َتُقْم َعىَل َقرْبِ

 [  84]التوبة:    ﴾َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقونَ 

إنى قد ُخريت فاخرتت، قد قيل ىل:  ملن طلب منه عدم الصالة عليه: ) وقد قال 

أعلم أنى  استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم. فلو 

زدت عىل السبعني غفر له لزدت، ثم صىل عليه النبى ومشى ىف جنازته حتى قام عىل قربه،  

ِه﴾..فام صىل بعدها   فنزل قوله تعاىل: ﴿َوالَ ُتَصّل َعىَلَ َأَحٍد ّمنُْهم ّماَت َأَبدًا َوالَ َتُقْم َعىَلَ َقرْبِ

 عىل منافق.

ابن هشام  ما رواه  قد تذكرت لتوي  . ل.بورك فيك أهيا احلكيم رمى آخر سيفه، وقال:  

حني خرج باجليش ملواجهة الروم ىف غزوة تبوك   أن بعض املنافقني استهزأ بالرسول من 

بمقالتهم، فجاءوا إليه   وتوقعوا أن يأرس الروم الرسول واملسلمني وعرف النبى 

 َسَأْلَتُهْم  َوَلئِنْ ﴿يا رسول اهلل كنا نخوض ونلعب، فنزل قوله تعاىل:  :يعتذرون، ويقولون

،  [65]التوبة:  ﴾ َلَيُقوُلنَّ إِنَّاَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئوَن 

 . ومل يتعرض هلم النبى 
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ما رواه املؤلفون    . لقد تذكرت لتوي. بورك فيك أهيا احلكيمرمى آخر سيفه، وقال:  

وعندهم غالم    وأخذوا يسبون النبى  اجتمعوا،  املنافقني  ل من أن نفرا من  يف أسباب النزو 

فقالوا: لئن كان ما يقول حممد حقًا لنحن أرش من احلمري،    ،من األنصار اسمه عامر بن قيس

فأخربه فاستدعاهم وسأهلم فحلفوا له أن عامرًا كاذب، وحلف عامر   فأتى عامر للنبى 

، فنزل  (اللهم ال تفرق بيننا حتى تبني صدق الصادق من كذب الكاذب )أهنم كاذبون وقال:  

ِذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم ُيْؤِمُن بِ ﴿قوله تعاىل:  اهللَِّ  َوِمنُْهُم الَّ

ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ    ﴾ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننَِي َوَرمْحٌَة لِلَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ

، ومع ذلك.. ومع عظم مقولتهم إال أنه مل يفعل هلم شيئا.. بل تركهم بني  [61]التوبة: 

 قومهم يرسحون ويمرحون. 

خرج  ما روي أنه    . لقد تذكرت لتوي. بورك فيك أهيا احلكيمل:  رمى آخر سيفه، وقا 

إىل غزوة تبوك فكانوا إذا خلوا إىل بعضهم سبوا الرسول   بعض املنافقني مع الرسول 

: ما هذا الذى بلغنى    فقال هلم النبى  وطعنوا ىف الدين، فنقل ما قاله حذيفة إىل الرسول  

حَيْلُِفوَن بِاهللَِّ َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكلَِمَة  ﴿له تعاىل: عنكم؟ فحلفوا ما قالوا شيئًا.. فنزل قو 

ْ َينَاُلوا َوَما َنَقُموا إِالَّ َأْن َأْغنَاُهُم اهللَُّ َوَرُس  وا باَِم مَل وُلُه ِمْن  اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد إِْساَلِمِهْم َومَهُّ

ا هَلُْم وَ  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَما هَلُْم  َفْضلِِه َفإِْن َيُتوُبوا َيُك َخرْيً هْبُُم اهللَُّ َعَذاًبا َألِياًم يِف الدُّ ْوا ُيَعذخ إِْن َيَتَولَّ

 [  74]التوبة:  ﴾يِف اأْلَْرِض ِمْن َويِلٍّ َواَل َنِصرٍي  

وْا باَِم مَلْ َينَاُلوْا﴾ أن بعضهم تآمر عىل قتل  يف قوله تعاىل: النيسابورى بل روى  ﴿َومَهّ

 .. ومع ذلك كله مل يفعل هلم شيئا. ة العقبة ليل النبى 

ما رواه   . لقد تذكرت لتوي. بورك فيك أهيا احلكيمرمى آخر سيفه، وقال: 

ْبُتْم يِف َسبِيِل  ﴿روايات ىف سبب نزول قوله تعاىل: من النيسابورى   َا الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا رَضَ َياَأهيُّ

ْنَيا َفِعنَْد   اهللَِّ َفَتَبيَّنُوا َواَل َتُقوُلوا ملَِنْ  اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ َأْلَقى إَِلْيُكُم السَّ
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  ﴾ َتْعَمُلوَن َخبِرًيا اهللَِّ َمَغانُِم َكثِرَيٌة َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اهللَُّ َعَلْيُكْم َفَتَبيَّنُوا إِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم 

وهرب منهم رجل فتبعه   ،أهنا نزلت ىف معركة اهنزم فيها املرشكون، ومنها [94]النساء: 

فلام غشيه بالسالح قال اهلارب: إنى مسلم إنى مسلم، فكذبه وقتله   ، رجل من املسلمني 

  : قتلته بعد ما زعم أنه مسلم، فقال: يا رسول اهلل إنام قاهلا  وأخذ متاعه فقال له النبى

فتنظر أصادق هو أم   ، فهال شققت عن قلبه)ه الرسول: متعوذًا من القتل، فقال ل

  (1)(كاذب؟!

ال    رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين بحدث عظيم لرسول اهلل  

إن املفلس من أمتي  : )أراه منطبقا عىل أحد من الناس كانطباقه علينا.. لقد قال رسول اهلل  

بصالة وصيام وزكاة، ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا،   يأيت يوم القيامة

وسفك دم هذا، ورضب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت  

  (2) (ا عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف النارحسناته قبل أن يقَض م

ثم أخذ يبكي بشدة، ويقول: وييل.. ويل نفيس.. ماذا فعلت هبا.. إن كان هذا الرجل  

قد شتم شخصا واحدا.. أو أشخاصا معدودين، فأنا شتمت   الذي ذكره رسول اهلل 

بسفك دم ماليري البرش..    ماليري األشخاص.. وإن كان قد سفك دم واحد.. فأنا كنت أفتي

وييل ماذا أفعل هلم.. وما هي احلسنات التي تكفيهم إن خاصموين عند رهبم.. وويل يل من  

 سيئاهتم إن صبت عيل. 

  بحديث خطري لرسول اهلل رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرمتوين 

سوله أعلم. قال: )ذكرك  : )أتدرون ما الغيبة؟( قالوا: اهللّ وريقول فيه خماطبا أصحابه:

فقد اغتبته.    ، أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: )إن كان فيه ما تقول  أخاك بام يكره( قيل:

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)
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  (1)وإن مل يكن فيه فقد هبّته(

وأنا وأصحايب مل نقع يف الغيبة فقط، بل كنا نامرس البهتان وشهادة الزور بكل  

لقد كان مشايخ السوء يلقنوننا كل حني جواز الكذب عىل املخالفني لتفري الناس  ألواهنا.. 

مما اتفق عليه مجيع أعالمنا الكبار، وأصدروا فيه الفتاوى  عنهم.. وقد قال لنا بعضهم: 

ل مجيع ألوان احليل واخلدعة مع املخالفني، ذلك أن احلرب خدعة..  الكثرية، جواز استعام

وقد جرى عىل هذا املنهج كبار علامئنا كشيخ اإلسالم ابن تيمية الذي استعمل هذا مع مجيع  

املبتدعة املخالفني، حتى أنه كان يضعف احلديث الصحيح إذا رأى  املبتدعة يستعملونه  

 حلرب السنة.. 

، وقد  الشيخ عىل اخلضري يوم مع بعض مشاخينا، وكان اسمه وأذكر أنني كنت ذات 

هل جيوز يل أن أقول سوءًا عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف  سألته هذا السؤال: )

أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل جيوز يل أن أقول خريًا عن رجل صالح من أهل الدين  

 ( عة الصحوة اإلسالمية؟ والتقوى واجلهاد لتخليصه من مشكلة ترضه بذاته أو بسم

املؤمن أخو املؤمن، والبد أن ينرصه حال طلب النجدة أو  قوله: )بالشيخ فأجابني 

عند العلم بحاجته، ومن النرصة مؤازرته ودفع الرضر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب  

جيوز لنرصة املسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح ىف احلديث جواز الكذب لتحقيق  

كام جتوز املخادعة للعدو يف حال احلرب  .. املصلحة رفعة املسلم وذلة سواه مصلحة ومن 

:  قال النبي  ،وذلك حلديث الصحيحني  ، أو ألجل احلرب فهذا ال خالف يف جوازه

وحسن التدبري والرأي   ،ومعنى املخادعة يف احلرب إظهار املكيدة(.. احلرب خدعة)

  هو  واخلداع.. لمون من الكامئن واملكائدوالتعريض ليظهر للعدو خالف ما يعده له املس

  التي  الرشعية األسباب أحد وهو، االنتصار مدار يكون وعليه وأساسها  احلروب عمدة

 
 رواه مسلم. (1)
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ومفهوم احلرب يف هذه األحاديث أعم من أن يقرص عىل نصب  .  .هبا   واالعتناء  األخذ  ينبغي

أيضا السعي للفتك برأس من  القتال والتقاء الصفني وتقابل الزحفني، وإنام يدخل يف ذلك  

ومن احلرب حرب  .. رؤوس الكفر واإلحلاد والعلمنة والفسق املحادين هلل ورسوله 

األفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام اخلدعة ويباح الكذب فيها إلظهار  

أهل البدع والرشكيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة  

ريهم بمظهرهم املخزي لكي اليغرت هبم عوام املسلمني؛ وإظهار أهل السنة  وقرامطة وغ 

جيوز لك الكذب والشهادة  فإنه  وهلذا .. وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم الالئق هبم 

ك املسلم الصالح ممن يوتغليظ اليمني لنرصة الدين اإلسالمي وهنجه القويم ونرصة أخ

  (1)(والضالالت والفرق الفاسدةيريدون به كيدًا؛ وإذالل أهل البدع 

فقال يل  الفتوى، ودهشت ملا فيها، قلت: هذه فتوى خطرية..  سمعتبعد أن 

، وقد سألته  الفوازانيطمئنني: هكذا لقننا مجيع مشاخينا، وقد كان من مشاخيي رجل يقال 

ذا انتقدت  )انترش اليوم بني الشباب أنه يلزم املوازنة يف النقد فيقولون: إحينها هذا السؤال:  

فالنا من الناس يف بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر حماسنه، وهذا من باب االنصاف  

 واملوازنة، فهل هذا املنهج يف النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر املحاسن يف حالة النقد؟( 

: )إذا كان املنتقد من أهل السنة واجلامعة وأخطاؤه يف االمور التي  بقولهفأجابني 

قيدة، فنعم، هذا تذكر ميزاته وحسناته، ُتغمر زالّته يف نرصته للسنة. أما إذا كان  الختل بالع

من أهل الضالل ومن أهل االنحراف ومن أهل املبادئ اهلدامة واملشبوهة، فهذا  املنتقد 

ألننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس  -اذا كان له حسنات  -الجيوز لنا أن نذكر حسناته 

ذا الضال أو هذا املبتدع أو هذا اخلرايف أو احلزيب، فيقبلون أفكار هذا  فيحسنون الظن هب

الضال أو هذا املبتدع أو ذاك املتحزب. واهلل جل وعال رّد عىل الكفرة واملجرمني واملنافقني  

 
 شبكة املنطقة. -نقال عن مقال بعنوان: متى خيلع شيوخ السعودية رساويلهم الغربية  (1)
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ومل يذكر شيئا من حسناهتم، وكذلك أئمة السلف يردون عىل اجلهمية واملعتزلة وعىل أهل  

ا من حسناهتم. ألن حسناهتم مرجوحة بالضالل والكفر واالحلاد  الضالل واليذكرون شيئ

والنفاق. فال يناسب انك ترد عىل ضال، مبتدع، منحرف، وتذكر حسناته وتقول هو رجل  

طيب عنده حسنات وعنده كذا، لكنه غلط.. نقول لك: ثناؤك عليه أشد من ضالله، ألن  

بتدع ومدحته فقد غررت بالناس  الناس يثقون بثنائك عليه، فإذا روجت هلذا الضال امل

 (1)وهذا فتح باب لقبول أفكار املضللني(

وانطالقا من تلك الفتاوى كنت أكذب عىل طوائف األمة خالف طائفتي وأرميهم  

بالطامات.. ومل أكن أنال عىل ذلك الكذب والتزوير إال الترشيف والقدير.. فمشايخ السوء  

 ذبني.  ال حيبون وال يقدرون إال املزورين والكا 

 

 

 

 
 . 24/ 1األجوبة املفيدة يف أسئلة املناهج اجلديدة،  (1)
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 العدل خامسا ـ  

أجيبوين يا من ال تزالون حتملون سيوفكم..    بني الصفني، وقال:   اخلامسقام احلكيم  

 أليس العدل من األسس التي يقوم عليها هذا الدين؟

إِنَّ اهللََّ  ﴿قال:  . فقد أمرنا اهلل تعاىل بالعدل، ف.قال أحدهم: بىل.. وهل يف ذلك شك؟

 َواملُْنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم  َيْأُمُر 
ِ
 ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

ِ
ْحَساِن َوإِيَتاء بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ   [90]النحل:  ﴾ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

َيا  ﴿قال آخر: بل إن اهلل تعاىل أمرنا أال نراعي يف حتقيق العدالة أحدا مهام كان، فقال:  

ِذي َا الَّ اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعىَل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِنَي إِ َأهيُّ ْن  َن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ

وا َفإِنَّ اهللََّ  ُض َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقرًيا َفاهللَُّ َأْوىَل هِباَِم َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلََوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعرِ 

 [ 135]النساء:  ﴾ْعَمُلوَن َخبرًِياَكاَن باَِم تَ 

وأنه واجب عليه   ،قال آخر: بل إن اهلل تعاىل اعترب العدل من وظائف رسول اهلل 

َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكاَم ُأِمْرَت َواَل َتتَّبِْع  ﴿العمل به، مثلام هو واجب علينا، قال تعاىل: 

نَا َوَربُُّكْم َلنَا أَ َأْهَواءَ  ْعاَمُلنَا  ُهْم َوُقْل آَمنُْت باَِم َأْنَزَل اهللَُّ ِمْن كَِتاٍب َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْينَُكُم اهللَُّ َربُّ

َة َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اهللَُّ جَيَْمُع َبْينَنَا َوإَِلْيِه املَِْصريُ   [ 15]الشورى:   ﴾َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم اَل ُحجَّ

قال آخر: وقد اعترب اهلل تعاىل العدل من القيم الكربى التي يفرق هبا بني السائرين  

َب اهللَُّ َمَثاًل  ﴿ عىل الرصاط املستقيم وغريهم من الضالني واملنحرفني عنه، فقال:  َورَضَ

 َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمْواَلُه َأيْ 
ٍ
ء ا َأْبَكُم اَل َيْقِدُر َعىَل يَشْ ْهُه اَل َيْأِت بَِخرْيٍ َهْل  َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَ ناََم ُيَوجخ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   [ 76]النحل:  ﴾ َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعىَل رِصَ

قال احلكيم: بورك يف حفظكم للقرآن الكريم.. فأخربوين بعد هذا.. أمل يكن ما فعلته  

 ظلام وجورا؟  وأصحابه وإخراجهم من ديارهم قريش من حرب النبي 
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قال رجل من القوم: وهل يف ذلك شك؟.. لقد مارست قريش كل أنواع األذى  

ُأِذَن لِلَِّذيَن  ﴿وأصحابه.. وقد أخرب اهلل تعاىل عن ذلك، فقال:  والظلم واجلور مع النبي 

ِهْم َلَقِديٌر ) ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللََّ َعىَل َنرْصِ ِذينَ 39ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ  ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ  ( الَّ

نَا اهللَُّ    [ 40،  39]احلج:    ﴾إِالَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ

قال احلكيم: أخربوين بعد هذا.. أمل تكن قريش تعتقد أهنا عىل الدين احلق.. وأن  

 هو الذين انحرف عنهم؟ دينها هو دين إبراهيم عليه السالم.. وأن رسول اهلل 

. فهي عىل الدين  .. ولكن ذلك مل يكن يغني عنها شيئا .. ذلك صحيح.قالوا: بىل 

 الباطل.. وليس عىل الدين احلق.. أم أنك تريد أن تقنعنا أهنا عىل الدين احلق؟ 

. ولكني باحث عن العدل..  .قال احلكيم: معاذ اهلل أن أقول ذلك.. فأنا مسلم مثلكم 

يش تؤمن بدين، وتقتنع به اقتناعا تاما، ثم رأت أن  وأتساءل بيني وبني نفيس: إذا كانت قر

من بينها من خرج عن هذا الدين وارتد عنه.. أال حيق هلا، وهي تدعي أهنا عىل ملة إبراهيم  

 عليه السالم، أن تقيم عليه حكم الردة الذي يقيمه بعضكم عىل بعض؟

 سل الكثري من الرجال سيوفهم غاضبني، وقالوا: ما تقول؟ 

: اسمعوين جيدا.. لقد أخرب اهلل تعاىل أن قريشا ظلمت املؤمنني  قال احلكيم

بإخراجهم من ديارهم واستعامل كل الوسائل إلذيتهم.. فلم اعتربهم ظاملني.. هل لكوهنم  

 كفرة، أم لكوهنم منعوا املؤمنني من حرية التدين بأي دين شاءوا؟

ني من حرية التدين بأي  قال رجل من القوم: بل اعتربهم ظاملني لكوهنم منعوا املؤمن

 دين شاءوا. 

قال احلكيم: فأنتم مثلهم يف هذا إذن.. بل أنتم أبشع منهم ألنكم مجيعا عىل دين  

 واحد، وإنام اختلفتم يف بعض القضايا فقط.. ومع ذلك مل يستطع بعضكم حتمل بعض. 

 ات الني وردت يف املرتدين؟ يقال رجل من القوم: ولكن ما تقول يف اآل
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 احا؟مسيوفا أو ر   ها بعقلك وسمعك.. وأخربين هل جتد فيها أاحلكيم: اقرقال 

إِنَّ  ﴿ ات املشددة عىل املرتدين، فقال:بقال الرجل: ولكن اهلل تعاىل أخرب عن العقو

ِذيَن َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوُأوَلئَِك ُهُم الضَّ  ( إِنَّ  90الُّوَن )الَّ

اٌر َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اأْلَْرِض َذَهًبا َوَلِو اْفَتَدى بِِه أُ  ِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ وَلئَِك  الَّ

يَن   [ 91،  90]آل عمران:   ﴾ هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم َوَما هَلُْم ِمْن َنارِصِ

من عقوبات  ريمة الك ية ما ورد يف هذه اآل ابتسم احلكيم، وقال: فهل طبقتم 

 م؟بردهت  بخصوص من ختتلفون معهم، وحتكمون

  املذكورة أن العقوبة  ى. أم أنك تر. سكت الرجل، فقال احلكيم: ما لك سكت؟

 .. تطبيقها أعظم من أن يستطيع أحد من الناس 

فت للجميع، وقال: أنا أحتدى اآلن أي شخص فيكم حيمل السالح أو ال  تثم ال

نية واحدة حتض عىل قتال من نختلف معهم يف شؤون الدين  آقر يأتيني بآية ن أمله حي

 والعقائد. 

وليس يف   ، ي وردت يف الردة حترص العقوبة يف اآلخرةتة الريمإن كل اآليات الك

 الدنيا.

ا  هنأمر بالقتال واجلهاد.. أم أ تات الني يجل من القوم، وقال: فام تقول يف اآلرقام 

 منسوخة عندك؟  

أن نعبده بام ينهانا عن  بحيل أن يأمرنا اهلل ست. وي .حمكم  القرآن قال احلكيم: كل 

 .. (1)ه ألخضع لهايل منها ما تر أتنفيذه.. فإن شئت فاقر 

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم  ﴿قال الرجل: فقد قال تعاىل يف سور البقرة:  َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ الَّ

 
انظر هذه اآليات وغريها كثري مع توجيهها كتاب )حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة النبوية للثيخ حسن بن  (1)

 فرحان املالكي(
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( َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن  190َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ املُْْعَتِديَن )

ُهْم ِعنَْد املَْْسِجِد احْلََراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه  َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاتُِلو

( َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم  191َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِريَن ) 

يُن هللَِِّ 192)  َفإِِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعىَل الظَّاملنَِِي  ( َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدخ

ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه  193) ْهُر احْلََراُم بِالشَّ ( الشَّ

ُقوا اهللََّ َواْعَلُموا َأنَّ    -  190]البقرة:  ﴾ (194اهللََّ َمَع املُْتَِّقنَي )  بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ

194 ] 

،  لرشكه جيوز قتال املرشك  بأنه ال رصحية . وهي .ت واضحة جدايا قال احلكيم: اآل

قتال  يرشع ، كام نياملسلم حماربته وال الكافر لكفره، وإنام يقاتل املرشك والكافر لعداوته و

 دينهم..  د فتنتهم عن ارأ الكافر إذا اضطهد املسلمني و

ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا  ﴿ قال الرجل: فقد قال تعاىل: 

بُّوا َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ َلُكْم َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ 
(  216)  َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتِ

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرٌِي َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوُكْفٌر بِِه َواملَْْسِجِد  َيْسَأُلوَنَك   َعِن الشَّ

ْم َحتَّى  ُلوَنكُ احْلََراِم َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعنَْد اهللَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتِ 

َطْت  َيُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأوَلئَِك َحبِ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن ) َن آَمنُوا  ( إِنَّ الَِّذي217َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ

ِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اهللَِّ ُأوَلئَِك َيْرُجوَن َرمْحََت اهللَِّ َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم   َوالَّ

 [ 218 -   216]البقرة:   ﴾ (218)

قال احلكيم: اآليات واضحة يف داللتها.. وهي إخبار بسبب مرشوعية اجلهاد، وهو  

 . ديارهم لمني من املس خرجواأ وجود كفار معتدين 

ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر هَلُْم َما َقْد  ﴿ ام تقول يف قوله تعاىل: فقال الرجل: 
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لنَِي )  ( َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن  38َسَلَف َوإِْن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اأْلَوَّ

يُن ُكلُُّه هللَِِّ ْوا َفاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمْواَلُكْم  39 َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ اهللََّ باَِم َيْعَمُلوَن َبِصرٌي ) الدخ ( َوإِْن َتَولَّ

 [ 40  -  38]األنفال:   ﴾( 40نِْعَم املَْْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي )

ين  ذكني الملرشابقتال  أمر تيا ت سالم ال حرب، فهي آيات اآلهذه قال احلكيم: 

ري  س، واألحاديث وال اإلكراهيضطهدون من أسلم منهم لريدوهم عن دينهم عن طريق 

 املعنى. هذا متواترة يف الداللة عىل 

 م معتدين؟، ومل تعري عنهم بكوهن اكفار م قال الرجل: فلم عربت عنهم بكوهن

اهلل واليوم اآلخر هو السبب يف ذلك  يامهنم بإقال احلكيم: لتبني أن كفرهم وعدم 

  ي يامرسونه عىل املستضعفني.. وهناك آيا ت كثرية تدل عىل هذا.. ذيان والعدوان الغالط

 ن يفرس بعضه بعضا. آوالقر 

ِذيَن َكَفُروا َفُهْم اَل  ﴿جل: فام تقول يف قوله تعاىل: رقال ال  َوابخ ِعنَْد اهللَِّ الَّ إِنَّ رَشَّ الدَّ

ٍة َوُهْم اَل َيتَُّقوَن ) 55ُنوَن )ُيْؤمِ  ِذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ُثمَّ َينُْقُضوَن َعْهَدُهْم يِف ُكلخ َمرَّ (  56( الَّ

ُروَن ) كَّ ْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّ ا َتْثَقَفنَُّهْم يِف احْلَْرِب َفرَشخ ا خَتَاَفنَّ ِمْن َقْوٍم  57َفإِمَّ ( َوإِمَّ

 إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ اخْلَائِننَِي ) ِخَيانَ 
ٍ
ِذيَن َكَفُروا َسَبُقوا  58ًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعىَل َسَواء ( َواَل حَيَْسَبنَّ الَّ

ُْم اَل ُيْعِجُزوَن )  ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعدُ 59إِهنَّ وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وَّ  ( َوَأِعدُّ

 يِف َسبِ 
ٍ
ء ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل َتْعَلُموهَنُُم اهللَُّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن يَشْ يِل اهللَِّ  اهللَِّ َوَعُدوَّ

ْل َعىَل ا60ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن ) ْلِم َفاْجنَْح هَلَا َوَتَوكَّ ُه ُهَو  ( َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ هللَِّ إِنَّ

ِميُع اْلَعلِيُم )  [ 61  -  55]األنفال:   ﴾ ( 61السَّ

ع إال يف  لة عىل أن اجلهاد ال يرشالواضحة يف الد اآليات الكريمة قال احلكيم: هذه 

إال القتال..  النقض عهودهم، وليس بعد الذين ينقضون  الكفار ن م ن حق أولئك املعتدي

 السرية يدل عىل ذلك. من وما تواتر 
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ُكْم  ﴿  قال الرجل: فام تقول يف قوله تعاىل: ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوخ َا الَّ َياَأهيُّ

ا  ُسوَل َوإِيَّ ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَقخ خُيِْرُجوَن الرَّ ُكْم َأْن ُتْؤِمنُوا  َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ

ِة وَ بِاهللَِّ وَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ َأَنا َأْعَلُم   َربخُكْم إِْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت ُترِسُّ

بِيِل )  ْم َيُكوُنوا َلُكْم  ( إِْن َيْثَقُفوكُ 1باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

 َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن ) 
ِ
وء ( َلْن َتنَْفَعُكْم  2َأْعَداًء َوَيْبُسُطوا إَِلْيُكْم َأْيِدهَيُْم َوَأْلِسنََتُهْم بِالسُّ

  1]املمتحنة:    ﴾ (3َأْرَحاُمُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْفِصُل َبْينَُكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي ) 

-  3 ] 

وهي   ،الكفار جبة لقتالوكرت األسباب امل الكريمة ذقال احلكيم: هذه اآليات  

ارهم، ومن استعدادهم لقتال املسلمني  يلمني من دسوامل ج الرسول  اخرأراد إمن حماربة 

ن، وقتاهلم ليس من ياب  وصليأن وحاء، وحماربداء رصأعي مكان، فهم أإذا ثقفوهم يف 

 حاربتهم.  ملوإنام  ، القتال عىل الدين والعقيدة

يِن  ﴿ قال الرجل: فام تقول يف قؤله تعاىل:  ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدخ اَل َينَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ ا ( إِنَّاَم َينَْهاُكُم  8ملُْْقِسطنَِي ) َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأْن   ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدخ اهللَُّ َعِن الَّ

ُْم َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن )  ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَّ  [ 9،  8]املمتحنة:   ﴾(9َتَولَّ

اب مرشوعية اجلهاد،  بسأكر تذح اآليات الني : هذه اآليات من أرصقال احلكيم 

م من دارهم،  وهن ن املسلمني عىل دينهم لريدوهم عنه، وخيرج وين يقاتل ذنه فقط يف حق الأو

أمر بالرب  اآليات تعىل هذه األمور.. بل  ويساعدوهنمكني ملرشاين يظاهرون ذيف حق ال أو

وهم ومل خيرجوهم  بومل حيار ا يظاهروا عليهم عدو ملالذين  والكفار واإلحسان للمرشكني 

 ديارهم. من 

وَن احْلََياَة   ﴿: تعاىل قوله يف  تقول فام: الرجل قال ِذيَن َيرْشُ َفْلُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللَِّ الَّ
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ْنَيا بِاآْلِخَرِة َوَمْن ُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللَِّ َفُيْقَتْل َأْو َيْغلِْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِياًم ) ( َوَما  74الدُّ

ِذيَن َيقُ   َواْلِوْلَداِن الَّ
ِ
َجاِل َوالنخَساء نَا  َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرخ وُلوَن َربَّ

امِلِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك  َنِصرًيا   َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

 [ 75- 74]النساء:   ﴾

اجلهاد حماربة    ترشيع ه اآليات واضحة يف الداللة عىل أن من أسباب  ذقال احلكيم: ه

هم إذا اضطهدوا املسلمني دينيا، فالواجب نرصة  .. فكفار قريش أو غريني دياالضطهاد ال

اإليامن ياإلسالم دينًا..  هنم اختاروا اب ألذع العاين جيدون أقسى أنوذ املستضعفني ال

الذين  وهناك آيات قرآنية أخرى تبني أن اجلهاد جيب أن يكون ضد كل مضطهد حق 

 يضطهدون اليهود والنصاى. 

ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اأْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن إىَِل َقْوٍم  ﴿ تقول يف قوله تعاىل:  قال الرجل: فام 

وْ  ا َكاَم  ُأويِل َبْأٍس َشِديٍد ُتَقاتُِلوهَنُْم َأْو ُيْسلُِموَن َفإِْن ُتطِيُعوا ُيْؤتُِكُم اهللَُّ َأْجًرا َحَسنًا َوإِْن َتَتَولَّ

ْيُتْم ِمْن َقْبُل ُيَعذخ  فهذه اآلية واضحة يف الداللة عىل  ، [16]الفتح:  ﴾ ْبُكْم َعَذاًبا َألِياًم َتَولَّ

 ه الديني، ومبادأة اآلخرين بالقتال إلدخاهلم يف اإلسالم. اركرشوعية اإلم

. فال جيوز أن  .رآن ال يرضب بعضه بعضا القفهمت.. ف . ليس كام.ل احلكيم: القا 

ن، أو تلك  ييف الداإلكراه ي تنهى عن تتتناقض هذه اآلية مع اآليات الكثرية األخرى ال

 . دينيا أو املضطهدين غريهم املحاربني ي تعلل اجلهاد بعلل وجود تاآليات ال 

ُتَقاتُِلوهَنُْم َأْو  ﴿قال تعاىل:    تقول يف تعليل غاية اجلهاد باإلسالم، فقد  فامقال الرجل:  

 ؟ [16]الفتح:    ﴾ُيْسلُِمونَ 

. وإنام املرد  .تناقض القرآن بعضه مع بعض. وإال . قال احلكيم: ليس كام فهمت

 )اإلنقياد(.. أي: أو ينقادون.  ـ   كام هو معهود يف اللغة العربية ـ  هنا  باإلسالم

َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا  ﴿ راب  عي تتحدث عن األتوهذه اآلية تشبه اآلية ال
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ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه اَل َيلِْتُكْم ِمْن  َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخلِ   اإْلِ

إىل نظام الدولة    ا أي: استسلمنا وانقدن،  [ 14]احلجرات:    ﴾ َأْعاَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

خل حتت نظام الدولة  العادلة، فإن اإليامن يعني القناعة الداخلية، أما اإلسالم فكل من د

 املعنى العام الذي هو )االنقياد(  بوالتزم نظامها فيدخل يف مسمى اإلسالم   ،العادلة

َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم  ﴿ ية السيف، وهي قوله تعاىل:آقال الرجل: فام تقول يف 

كنَِي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْح  وُهْم َواْقُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِْن َتاُبوا  َفاْقُتُلوا املرُْْشِ رُصُ

َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  اَلَة َوآَتُوا الزَّ ، وهي اآلية  [ 5]التوبة:  ﴾ َوَأَقاُموا الصَّ

 ريم. إلحسان يف القرآن الك اواحلكمة و آيات الرمحة ا نسخت كل هنكر سلفنا أذالني 

مع  منسجمة اها رتاآليات من بداية سورة التوبة، وتدبر فيها وس أ احلكيم: اقر قال

كني كانوا حماربني، ثم ناكثي  ملرش اوع خاص من ن . فاآليات تتحدث عن. القرآن مجيعا 

 ويظاهرون عىل املؤمنني.  ،بصون الفرص رتعهود، ثم منافقني ي

. فام الفرق بني هذا  .يها ية حترصها فرخيجل: ها أنت تفرس القرآن بحوادث تا ر قال ال

 وبني ما يفعله النسخ؟

.  .اهلل فالقرآن كالم ..ومل أفرس القرآن به.. بالتاريخقال احلكيم: ال. أنا استعنت 

 مجيعا.  املجتمعات وحقائقه تدل عىل سنن اهلل يف خلقه.. وهي تنطبق عىل 

 كرت من ختصيصات؟  ذ جل: فكيف توجه ما رقال ال 

  الذي صصي . والتخ.حتتاج يل ألوجهها.. فالقرآن غني بنفسهقال احلكيم: هي ال 

َبَراَءٌة ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه  ﴿رة: ود يف ا آليات نفسها، فاهلل تعاىل يقول يف بداية السوموجكرته ذ

كِنَي   ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن املرُْْشِ ع خاص، وليست  وتتحدث عن ن  اتي.. فاآل[1]التوبة:    ﴾إِىَل الَّ

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل  ﴿ن قانونا عاما كقوله تعاىل: سات الني تيمن اآل َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ الَّ

 [ 190]البقرة:   ﴾َتْعَتُدوا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ املُْْعَتِديَن  
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تدل عىل األمر  تسميها بآية السيف  اق الذي وردت فيه ما  لسيباإلضافة إىل هذا فإن ا

سمعوا كالم هلل، ثم يتم إيصاهلم إىل  يحاربني حتى ملكني املرشاتجريين من سملبإجارة ا

حاربني، وهذا ظاهر أنه ال داللة فيه عىل  املكني ملرشامأمنهم، بمعنى أن يصلوا إىل قومهم 

  ، كنيملرشاحاربة والعداوة من أنوع خاصة من  ملراه يف الدين، وإنام كان سبب القتال هو ااإلك

ثم تتم محايته إىل أن يبلغ   ،سألة إكرإه عىل الدين، وإال فكيف جيار املرشكع م ووليس املوض 

 مأمنه، فلو كان الكفر سبب القتال ملا كانت هذه اإلجار واحلامية. 

استثناء للذين عاهدهم املسلمون عند املسجد  باإلضافة إىل هذا فإن يف اآليات 

فأمر اهلل عز وجل باالستقامة هلم عىل العهود وحتريم نقضها، وهذا يدل عىل أن   ،احلرام 

 . اآليات نزلت يف حماربني وناقيض عهود ومتآمرين عىل الدولة النبوية.

بب قولك هذا  سسيفه، وقال: احلمد هلل لقد فتح اهلل عيل ب املحاربنيألقى رجل من 

ن مجيعا  آ. لقدكنت أتصور أن القر . تهمحورما كان حمجوبا عني من سامحة اإلسالم وسالمه  

 ها بمنظار آخر.  ا. ولكني اآلن أر.خ بتلك اآلية سن

ح لكم  واسمحوا يل إخواين ممن محلت عليكم سيفي، أو محلتم سيوفكم عيل أن أرش

  عيل من فهمها.بمثال ما فتح اهلل 

ة،  إن مثل ذلك مثل مدير مدرسة مجع املشاغبني من الطالب يف املرحلة املتوسط

أمور )طالب  واملشاغبني يف املرحلة الثانوية، ثم أمر املدير أحد املعلمني أن يستدعي أولياء 

املرحلة املتوسطة(، وأن خيصم الدرجات عىل )طالب املرحلة الثانوية(، فإن املراد هنا هو  

خصم درجات طالب املرحلة الثانوية )املشاغبني( واستدعاء أولياء الطالب املشاغبني من  

رحلة املتوسطة، وليس خصم درجات كل طالب الثانوية وال استدعاء كل أولياء أمور  امل

طالب املتوسطة، فكيف إذا أضاف املدير بالتنصيص عىل أن من مل يشاغب من طالب  

املرحلتني ال يناله خصم درجة وال استدعاء ويل أمر، ويف سورة التوبة قد أتى االستثناء  
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ْ َينُْقُصوُكْم َشْيًئا َومَلْ  إِالَّ  ﴿ وهو قوله تعاىل: واضحا،  كنَِي ُثمَّ مَل ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن املرُْْشِ  الَّ

هِتِْم إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْتَِّقنيَ  ُّوا إَِليِْهْم َعْهَدُهْم إِىَل ُمدَّ  [ 4]التوبة:  ﴾ ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا َفَأمِت

َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا   ﴿ لسياق: ا ىل يف نفس من القوم: فام تقول يف قوله تعا  رجل قال 

َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم  اَلَة َوآَتُوا الزَّ ، فاآلية تشري إىل أن  [ 5]التوبة:  ﴾الصَّ

أليس   ..كاةزالة إيتاء ال صكني والكف عنهم لن يتم إال بالتوبة وإقامة الملرشاإخالء سبيل 

 كراها؟  يف ذلك إ

ة هو وصف  ريم. وإال رضب القرآن بعضه بعضا.. مرد اآلية الك.قال احلكيم: ال 

ملآل هؤالء بأن من ترك حماربة املسلمني وامتنع عن معاداهتم سيصبح يف آخر األمر مقياًم  

:  للصالة ومؤديًا للزكاة وأخًا لبقية املسلمني، كام قال تعاىل يف آية أخرى يف سورة املمتحنة 

ًة َواهللَُّ َقِديٌر َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ َعَسى ﴿ ِذيَن َعاَدْيُتْم ِمنُْهْم َمَودَّ   ﴾ اهللَُّ َأْن جَيَْعَل َبْينَُكْم َوَبنْيَ الَّ

 [ 7]املمتحنة:  

هذه املودة لن تكون إال بعد توبتهم بإقامتهم الصالة وإيتائهم الزكاة وهذا ما حصل  ف

 . صبحوا أخوة للمسلمني األوائلألكثر القبائل حول مكة واملدينة إذ أ

بأن سى احلديث.. أال تعرف ن . وت.ن آ: أرك تستدل بالقر، وقالم وقام رجل من الق 

 السنة تفرس القرآن؟  

 معه. . وال تتناقض . . السنة تبني القرن.قال احلكيم: بىل 

نيني النني ال يؤمنؤن  آها.. أم أنك من القرسيتحاديث الردة.. أنأقال الرجل: و

 السنة؟  ب

ن  آن القربووال يرض ن مع القرآن والسنة.. وين ينسجم ذ قال احلكيم: أنا من ال

فوجدهتا  ، الواردة يف املوضوعن رحت أبحث عن كل ا ألحاديث ابالسنة.. وعىل هذا امليز

رد يف  يطبق ما و س.. ألنه أ. وهذا عىل العني والرالقرآين د اصنف يتفق مع املر عىل صنفني:
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 ت به عرض احلائط.. يمر . وقد . نآوصنف يتناقض مع القر. ن الكريم من معان.آالقر

غرض   حاديث رسول اهلل بأترمي  تى أشهر رجل سيفه، وصاح: من أنت ح

 احلائط؟

 فهات احلديث الذي تعتمدون عليه يف قتال من خيالفكم. قال احلكيم: 

هو أشهر من نار عىل علم.. والذي نحفظه كام نحفظ  احلديث الذي قال الرجل: 

 ( القرآن، وهو )من بدل دينه فاقتلوه

 ؟هذا احلديث عكرمة موىل ابن عباسقال احلكيم: أليس من رواة 

 قال الرجل: أجل.. وهو من ثقاة املحدثني. 

 مجيعا؟   ابن عباسقال احلكيم: فهل انفرد به دون تالميذ 

 ن رضر يف ذلك. قال الرجل: أجل.. وليس هناك م

ابن عباس دون بقية   عن  احلديث هبذاانفراد عكرمة . ف .. فيه رضر.قال احلكيم: بىل 

األكثر اختصاصًا به كسعيد بن جبري وعطاء وجماهد وغريهم من دواعي التوقف   هتالميذ

يعدون  تالميذ ابن عباس املتفق عىل ثقتهم . باإلضافة إىل ذلك فإن . يف قبول هذا احلديث

ورغم ارتباطه   ومل يرووه عنه رغم أمهية احلديث واختصاره وسهولة حفظه،بالعرشات 

فكيف جيهل عرشات الرواة عن ابن عباس هذا احلديث، وجيهل  بحد من احلدود اخلطرية..  

 حمل إشكال واختالف؟ هو نفسه ويعلمها تابعي واحد  ،هذا احلديث الصحابة والتابعون

مهام روى فهو صادق.. وال هيم أن يروي   قال الرجل: ال أسلم لك يف هذا.. فالثقة 

 أو يتكاسلوا عن روايته.  ، اآلخرون ما روى

الذين حاربوا   رجمن اخلوا. أليس هو .. فحدثني عن عكرمة . قال احلكيم: ال بأس

 لإلمام عيل. خطري  جتريح  ه اإلمام عليا.. وهذا احلديث في

 ه خارجيا أو مبتدعا. قال الرجل: حتى لو كان من اخلوارج، فالعربة بصدقه، ال بكون
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 قال احلكيم: ال بأس.. فهل اتفق كل علامئكم عىل توثيقه؟ 

. أظن أن ذاكرتك خانتك حول  . ال بأسمل جيد الرجل ما جييب به، فقال احلكيم: 

. أو أن حرصك عىل صحة احلديث جعلك ال تنقب عن رواته وتدقق  .كالم املحدثني عنه 

 فيهم. 

. لقد كنت أعرف جيدا ما قيل يف عكرمة..  . رمى الرجل بسيفه، وقال: صدقت

عن ابن عمر أنه  ت بسندي رويلقد ولكن حلريص عىل صحة احلديث مل أكن أهتم بذلك..  

 ال تكذب عيلَّ كام كذب عكرمة عىل ابن عباس..   :قال لنافع

ويف ذلك أكرب جتريح له.. فالذي جرحه ليس البخاري وال حيي بن معني، بل هو ابن  

من الصحابة.. وهو يعرفه.. وهو أدرى الناس به.. ولكن حلبنا للحديث    عمر نفسه.. وهو 

 غفلنا عن ذلك كله وتغافلنا عنه. 

جرير بن عبد احلميد عن  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد رويت بسندي عن  

ما هلذا؟    : يزيد بن أيب زياد، قال: دخلت عىل عيل بن عبد اهلل بن عباس وعكرمة مقيد، فقلت

 .(1) يكذب عىل أيب إنه  : قال

: )وفد عكرمة عىل نجدة  عنه قد قال ابن حجر . و .رمى آخر بسيفه، وقال: صدقتام

قد جاء اخلبيث    :بن عباس فسلم عليه، فقال اثم رجع إىل    ،احلروري فأقام عنده تسعة أشهر

قال: فكان حيدث برأي نجدة، وكان يعني نجدة أول من أحدث رأي الصفرية وقال  

إنه كان صفريًا، وقال أبو   :يقال : فقال ا باضيإاجلوزجاين قلت ألمحد بن حنبل أكان عكرمة 

طالب عن أمحد كان يرى رأي اخلوارج الصفرية، وقال حييى بن معني كان ينتحل مذهب  

  (2) هذا تركه مالك، وقال مصعب الزبريي كان يرى رأي اخلوارج( الصفرية وألجل 

 
 . 22: 5وسري أعالم النبالء للذهبي  238: 7، وهتذيب التهذيب 320: 1انظر: وفيات األعيان  (1)

 .425مقدمة فتح الباري  (2)
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. فلنسلم لك بأن هذا احلديث قد يكون ضعيفا أو  .قال رجل من القوم: ال بأس

مسلم إال   ئ )ال حيل دم امرحتى مكذوبا وموضوعا.. لكن ما تقول يف احلديث اآلخر: 

  (1) ملفارق للجامعة()التارك لدينه امن تلك الثالث:  كر ، فقد ذبإحدى ثالث..( 

حديث يتضمن هذه   قال احلكيم: أليس من العجيب أن يروى عن رسول اهلل 

. أو هذه القوانني اجلنائية الكثرية.. ثم ال يرويه إال اآلحاد من الناس عن  . احلدود اخلطرية

 اآلحاد منهم. 

 قال الرجل: أتقصد رد حديث اآلحاد؟

مطلقا.. ولكن أستغرب أن تسن الدولة قانونا خطريا،  قال احلكيم: أنا ال أقصد رده  

 . أليس هذا عجيبا؟. ثم ال يسمع به إال حمام واحد، أو قاض واحدا

ونخاف أن تكون من الذين ينكرون  .قال الرجل: وضح قصدك.. فنحن ال نفهمك. 

 السنة. 

قال احلكيم: معاذ اهلل أن أنكر السنة، أو أجترأ عىل ذلك.. ومعاذ اهلل أن أقبل أي كذبة  

 باسم السنة..   تنسب إىل رسول اهلل 

 قال الرجل: فام تقصد بقولك ذلك؟

قال احلكيم: ألستم تزعمون أن السلف كانوا أكثر الناس حرصا عىل أحكام الدين  

 وتبليغها؟

 هم يشهد بذلك. قال الرجل: بىل.. وكل تراث

قال احلكيم: أفال يصيبك العجب أن ترى أحاديث تتعلق بفروع بسيطة من أمور  

العبادات التي ال دماء فيها وال أموال، ومع ذلك تروى بالروايات الكثرية املتواترة، ثم نجد  

مثل هذه الرواية يروهيا اآلحاد.. فال يروهيا من الصحابة إال ابن مسعود.. ثم تتوقف من  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 . سليامن بن مهران األعمش عىل راو واحد هو  بعده

 قال الرجل: أراك تومئ للطعن يف الصحابة.. ويف ابن مسعود.

.. وال  قال احلكيم: معاذ اهلل أن أفعل ذلك.. فابن مسعود من صحابة رسول اهلل 

أهتم صدقه، وال عدالته.. ولكني أهتم ذلك الذي يتوقف احلديث عليه.. أليس هو متهم  

 ند حمدثيكم؟ عندكم، وع 

 ؟ سليامن بن مهران األعمشقال الرجل: أتقصد 

احلافظ العالئي:  . أمل يقل فيه . قال احلكيم: أجل.. أمل يتهمه حفاظكم بالتدليس

كان يدلس عن  . واملشكلة الكربى يف تدليسه أنه .(1)(مشهوٌر بالتدليس، مكثٌر منه)

إنام أفسد حديث أهل  )ارك: ابن املبفيه قال وقد  . ضعفاء، وقد يدّلس تدليس تسوية.ال

أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق  )وقال املغرية:  . .(الكوفة أبو إسحاق واألعمش لكم 

منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث األعمش  )وقال أمحد بن حنبل:    . .(وأعيمشكم هذا 

األعمش كان كثري الوهم يف أحاديث هؤالء  )وقال ابن املديني:  .. (اضطراب كثري 

من أراد التدّين باحلديث، فال يأخذ عن األعمش  ) وقال سليامن الشاذكوين:  . .( الضعفاء

  (2)(وال عن قتادة، إال ما قاال: سمعناه

رمى الرجل سيفه، وقال: بورك فيك.. وأضيف إىل ما ذكرت بأن سائر الرواة الذين  

ليس   :بكر بن أبى شبية قال عنه احلاكم. فأبو .رووا احلديث كلهم متكلم فيهم، ومتهمون

 . ربام أخطأ :وقال عنه ابن حيان  ،ضعيف : وقال عنه أبو بكر بن أبى داود ،باملتني

وقد  أبو عمر النخعى كان قاضيًا للدولة العباسية، ومن الفقهاء املتعاونني معها، و

فقد الثقة  أي أنه  ،  (ساء حفظه بعد ما استقَض، أى بعد أن توىل القضاء )قال عنه أبو زرعه:  

 
 (.188 \1جامع التحصيل ) (1)

 (316 \3(، ميزان االعتدال )364الكفاية )ص ،اخلطيب (2)
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  وقال عنه داود بن رشيد: حفص بن غيث كثري الغلط..   رته الدولة قاضيًا..فيه بعد أن اختا 

قال   : وقال عنه ابن عامد: كان عرسًا ىف احلديث جدًا، وقال عنه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل

عنه أبى: أنه أخطأ.. وقال ابن حيان عن أحد مروياته ىف احلديث: مل حيدث هبذا احلديث  

وهم فيه.. أى انفرد بحديث مل يقله أحد غريه، وألنه غري ثقة  أحد إال حفص بن غياث كأنه  

 . فقد اهتمه ابن حيان بالوهم

أما أبو معاوية الرضير، فقد قال عنه احلاكم أنه احتج به الشيخان أى مسلم  

وقال   ،وقال عنه ابن معني: أبو معاوية أحاديث مناكري.. والبخارى وقد اشتهر عنه الغلو

يرى اإلرجاء، أى مدحه بأنه ثقة ولكن اهتمه أنه من املرجئة، وتلك  عنه العجىل: أنه ثقة و 

هتمه تعيب الراوى وقال عنه يعقوب بن شيبة: أنه ثقة وربام دلس، وكان يرى اإلرجاء..  

وقال عنه أبو داود: كان مرجئًا. وقال  . أى أنه مدحه ثم اهتمه بالتدليس وبأنه من املرجئة.

 . لةعنه أبو معاوية البجىل: فيه جها 

بأمثال هذه   قام رجل من القوم يصيح: ما بالكم يا قوم ترفضون سنة رسول اهلل 

 هلذه الدرجة؟ . أهانت عليكم سنة رسول اهلل .اخلدع واحليل 

، وإنام رحنا ندافع عنها، ونقدم املتواتر  نحن مل نستهن بسنة رسول اهلل  احلكيم:  قال  

 منها عىل اآلحاد.. والصحيح عىل الضعيف..  

 قال الرجل: فهل هناك أحاديث متواترة تنسخ ذينك احلديثني؟

نت تعلم أن املتواتر  أ، وةوردت يف الصحاح، وهي متواترقال احلكيم: أجل.. وقد 

 كرت. ذمقدم عىل اآلحاد.. وهي تدل عىل خالف ما  

 . أرها السنن مجيعا.. ومل   قرأت كتب. أنا .الرجل: ما هي قال 

لكم  (، ومنها ) فقد تبني الرشد من الغي..   ،قال احلكيم: منها )ال نكره أحدًا عىل دين

ال  ، ومنها )(أهيا الكفار دينكم ولنا ديننا ال نكرهكم عىل ديننا وال تكرهوننا عىل دينكم.. 
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،  (من بدل دينه فله نار جهنم خالدًا فيها.. نها )، وم(يقتل رجل عىل دينه وإنام عىل حربه..

من ترك  ، ومنها )(من ارتد عىل وجهه وترك دينه سيعاقبه اهلل بنار أعدها للكافرين..ومنها ) 

ال حيل المريء يؤمن باهلل أن يقعد مع من يستهزيء بآيات  ، ومنها )(دينه فسيغني اهلل عنه.. 

 ( اهلل، فليجتنب جملسهم..

ع حالل  ا كذاب وض ح يقول: أنت اسيفه، ورأشهر ديدا و جل غضبا شرغضب ال 

 . األلفاظ هبذه حاديث أ الدم.. فال توجد 

متواترة بتلك األلفاظ أكنت   . أريت لو أن هناك أحاديث . قال احلكيم: أنشدك باهلل

 ترجحها عىل حديث القتل؟  

 قال الرجل: أجل.. فاملتواتر مقدم عىل اآلحاد.  

ن.. وهو متواتر.. ويستحيل  آنفس ما ورد يف القر  قال احلكيم: فتلك األحاديث هي

 . ربه  كالم خيالف  أن  عىل رسول اهلل 

 واها الثقاة.ر. نحن نريد أحاديث .جل: هذه حجة ضعيفة رقال ال 

. لقد بحثت يف ذلك.. فأنا أعلم أن بعضكم ال  .لك ذلك ..سبأقال احلكيم: ال 

م إن خالف معتقده، لكنه يقتنع بحديث حسن اإلسناد، أو صححه ابن  ي يقتنع بالقرآن الكر

لذي سميته )حرية االعتقاد يف  ا، واملجموع حجر أو األلباين.. وقد مجعت يف ذلك هذا 

 فاصيل الكثرية. ت . وجتدون فيه ال.(1)ن الكريم والسنة النبوية(آالقر

حلرية االعتقاد واملتفقة مع القرآن الكريم تنقسم   ةوقد وجدت أن ا ألحاديث املقرر

 .. إىل أربع جمموعات 

 منها.  املجموعة األوىل قالوا: فحدثنا عن  

 
وقد حاولنا أن نلخص الكثري من الفوائد  املالكي، وهو من أهم ما كتب يف املوضوع،وهو للشيخ حسن بن فرحان  (1)

 واالستنباطات منه هنا.
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عىل  ما أرسله اهلل به  رسول اهلل عرض تذكر التي حاديث قال: هي تلك األ 

جلميع الناس سواء من كان منهم من أهل  تؤكد عىل حرية االعتقاد  ، فهي مجيعا القبائل 

إال النرصة إلبالغ  منهم  يطلب  يف تلك األحاديث مل يكن    النبي  الكتاب أو من غريهم.. ف

طلب ملنع االضطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة، ولو حتققت هذه    .. وهو الرسالة ومحايته

 . احلرية يف مكة ملا طلب أحدًا حلاميته من االضطهاد واملنع من تبليغ ما أمره اهلل بتبليغه 

ال يلزمها  ـ كام تنص الروايات الكثرية ـ القبائل تلك مع  ار النبي حوبل إن 

 . وإنام يدعوها إىل ذلك، فمن أبى مل يكرهه عىل اإليامن ،باإليامن بالرسالة

إن مثل تلك األحاديث قد نجدها يف كتب السرية.. وهي  :  ، وقالم وقام رجل من الق 

 مما ال يعني شيئا يف االستدالل الفقهي..  

عكس  ياألحاديث هلا أمهية كربى، ألن العرض عىل القبائل كيم: كال، فهذه قال احل

الصورة األدق للسنة النبوية أكثر من األحاديث الفردية، وكذلك املعاهدات واملواثيق،  

ال   وهي أوىل بالتطبيق من أحاديث اآلحاد، والنبي  ،فهذه يشارك فيها كثري من الناس

هو عندما يعرض نفسه عىل القبائل كان يكرر أنه يريد إبالغ  خيلف وعدًا وال ينقض ميثاقًا، و

رسالة اهلل فقط، دون إكراه ألحد عىل دين، ولو نرصته قبيلة ثم تبني هلا اختالف وعده هلم  

 . بأال يكره أحدًا لكان هذا مدخاًل للشك يف النبوة 

املسلمون    قال الرجل: ما دام األمر كام ترى هبذا الوضوح، فلم مل يشتهر.. ومل خالفه 

 عىل مدار التاريخ؟ 

ُقوا  ﴿ قرأ احلكيم قوله تعاىل:  ُموا َبنْيَ َيَدِي اهللَِّ َوَرُسولِِه َواتَّ ِذيَن آَمنُوا اَل ُتَقدخ َا الَّ َياَأهيُّ

، ثم قال: أراكم تريدون أن تقدموا املسلمني عىل  [1]احلجرات:  ﴾اهللََّ إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيمٌ 

 تقدموا ما ورثتموه من آراء عىل ما وردكم عن نبيكم. سيد املسلمني.. و 

 قال الرجل: معاذ اهلل أن نفعل ذلك.. وإنام أستفرس عن رس ذلك.
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..  قال احلكيم: أنتم تعلمون أن السلطان قد زاغ عن القرآن، كام أخرب رسول اهلل 

م  أمثال تلك النصوص التي تعكر عليهم صفو حبه ومل يكن من مصلحة احلكام أن تظهر 

 للتوسع.. 

قال الرجل: أال ترى أن ذلك كان مصلحة لإلسالم واملسلمني.. فقد اتسعت  

 أرضهم، ودخل الناس من بالد كثرية إىل اإلسالم. 

بدل ذلك ـ تعاليم السامحة والسالم، وانترشوا   م نرشوا ـولو أهن قال احلكيم: 

فيه حتت احلروب  دخل يف اإلسالم طواعية أكثر مما دخل باحلكمة واملوعظة احلسنة.. ل 

يشهد أن عدد املسلمني الذين اعتنقوا اإلسالم عرب الدعوة والتجارة  إن التاريخ  الطاحنة، بل  

 . أكثر بكثري من عدد املسلمني الداخلني بالفتوح

قام رجل آخر، وقال: إىل اآلن نسمع جعجعة وال نرى طحينا.. أين هذه األحاديث  

عندك لتتالعب بعقولنا وعواطفنا، وهتز نريان  التي تدعي وجودها.. أم أنك لفقتها من 

 الغرية عىل الدين من قلوبنا.

ملا أفسد اهلل عز   : عروة بن الزبري قالقال احلكيم: من تلك الروايات ما حدث به 

  فعاشوا وخالطوا الناس ورسول اهلل  ،وأصحابه وجل صحيفة مكرهم خرج النبي 

ويكلم كل رشيف ال يسأهلم   ، يف كل موسميف تلك السنني يعرض نفسه عىل قبائل العرب 

ويمنعوه ويقول: )ال أكره منكم أحدا عىل يشء؛ من ريض الذي   مع ذلك إال أن يؤووه

فتحوزوين   ، أدعوه إليه قبله، ومن كرهه مل أكرهه، إنام أريد أن حتوزوين مما يراد يب من القتل

وال أتى    ، م يقبله أحد منهمفل  ، حتى أبلغ رساالت ريب ويقيض اهلل يل وملن صحبني بام شاء(

قوم الرجل أعلم به أفرتى رجال يصلحنا وقد أفسد   عىل أحد من تلك القبائل إال قالوا: 

  (1)(قومه؟
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 قال الرجل: وعينا هذا.. لكن ما وجه داللتها عىل ما تدعونا إليه؟ 

يوجب  مل  فالنبي ، قال احلكيم: إهنا واضحة جدا يف الداللة عىل ما دعوتكم إليه 

يفرض عليه   يعزله عن اجلامعة، ومل  يشرتط عليه اإليامن ومل  من ينرصه اإلسالم، ومل عىل 

شرتط أن يكون حتت السقف العام يف نرصة  اخيصه بمعاملة تنتقص منه، وإنام  ومل  ، جزية 

لو وافقته   ومنعه من أعدائه حتى يبلغ رسالة ربه، وال يعقل أن نظن أن النبي  النبي 

سلم الناس ومل تسلم تلك القبيلة أنه سيأمر باستئصاهلا، فهذا التصور  أثم  ، قبيلة عىل ذلك

مل يكن يقول به أو يتصوره أعداؤه وحماربوه، فكيف يتصوره محلة سنته   املهني للنبي 

 ونارشو سريته وفضله وأخالقه؟

أم املؤمنني  وقد حدثني من أثق به عن رجل من القوم سيفه، وقال: صدقت.. رمى 

يعرض نفسه يف كل سنة عىل القبائل من العرب أن   كان رسول اهلل ) : قالتأهنا عائشة 

  (1) (إىل قومهم حتى يبلغ كالم اهلل عز وجل ورساالته وهلم اجلنة  يؤووه

  كعب بن مالك قال: وقد حدثني من أثق به عن صدقت..  سيفه، وقال: رمى آخر

لن يف الرابعة، فدعا عرش سنني  ثالث سنني من نبوته مستخفيا ثم أع أقام رسول اهلل )

يوايف املوسم يتبع احلاج يف منازهلم بعكاظ وجمنة وذي املجاز، يدعوهم إىل أن يمنعوه حتى  

يبلغ رسالة ربه عز وجل وهلم اجلنة فال جيد أحدا ينرصه، حتى إنه يسأل عن القبائل  

أحد من األذى قط  قبيلة قبيلة، حتى انتهى إىل بني عامر بن صعصعة فلم يلق من    ومنازهلم،

  (2).(ما لقي منهم حتى خرج من عندهم وإهنم لريمونه من ورائه.

وداللته واضحة ال يمكن  سنده قوي، فهذا احلديث يقوى احلديثني السابقني.. و

 اجلدال فيها.. لكن عقولنا املغلولة بأغالل الكرب جعلتنا ال نلتفت لذلك. 

 
 (.254/ ص  1ج )دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين  (1)

 (255/ ص  1ج )دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين  (2)
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جابر بن عبد اهلل قال:  ق به عن وقد حدثني من أثصدقت..  سيفه، وقال: رمى آخر

أال رجل يعرضني عىل قومه؟   يعرض نفسه عىل الناس باملوقف يقول: كان رسول اهلل 

  : ممن أنت؟ قال : فأتاه رجل من مهدان فقال : فإن قريشا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب، قال

ره قومه  نعم، فذهب الرجل ثم إنه خيش أن خيف :فعند قومك منعة؟ قال  :من مهدان، قال 

أذهب فأعرض عىل قومي ثم آتيك فذهب وجاءت وفود   :قال ف، فرجع إىل النبي 

  (1)(األنصار يف رجب.. 

البالغ، ومحاية هذا  تقترص عىل  مهمة النبي فهذا احلديث واضح الداللة يف أن 

وهيود  البالغ بقتال املحارب له واملعتدي عىل بيضة الدولة الناشئة بكل مواطنيها مسلمني 

 ومنافقني وكفار. 

أن   : جابر بن عبد اهللوقد حدثني من أثق به عن صدقت..  سيفه، وقال:  رمى آخر 

،  لبث عرش سنني يتبع الناس يف منازهلم يف املوسم وجمنة وعكاظ ومنازهلم من منى  النبي  

)من يؤويني، من ينرصين، حتى أبلغ رساالت ريب فله اجلنة؟( فال جيد أحدا ينرصه   يقول:

  (2)(ال يؤويهو

ومنعته من   سبب العرض هو أن قريشًا اضطهدت النبي وهذا احلديث يبني أن 

وليس التهيؤ للقتال، ولو مل  كانت هلذا السبب، اهلجرة وهذا يدل عىل أن دعوة الناس، 

 . من عرض اإلسالم ملا هاجر تضطهد قريش املسلمني، ومنعهم النبي 

قال: قد علمنا هذا.. لكنه غري كاف  قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، و

 من األحاديث التي تزعم أهنا تؤيدك.   املجموعة الثانيةإلقناعنا بام تقول.. فهات 

عىل  .. وهي بيعة بيعة العقبة مع األنصارقال احلكيم: هي األحاديث التي رويت يف 

 
 (.253/ ص  1ج )دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين  (1)

 (.34/ ص  10ج )املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  (2)
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وعىل األمر  : أن نقول احلق أينام كنا ال نخشى يف اهلل لومة الئم، ومنها أساسيات الدين، 

باملعروف والنهي عن املنكر، وأن من ارتد عن هذه البيعة ونكث فأمره إىل اهلل، وليس هناك  

 أمر بقتله وال إكراهه عىل الدين.

أمجع عليها  . ويل إجازة بأسانيدها الكثرية.. بل .رمى رجل بسيفه، وقال: صدقت

بايع األنصار ثالث بيعات،   أن النبي وكلها تذكر أهل املغازي والسري وأهل احلديث، 

وكانت األوىل والثانية غري ملزمتني، وإنام مها بيعتان عىل اإلسالم، كأي جمموعة تسلم  

وتتلقى أوامر الدين اجلديد، أما البيعة الثالثة فهي ملزمة وهي تستوجب قتال املحاربني  

والوعد بحاميته.. وكانت هذه البيعة بمكة قبل اهلجرة   عوة اجلديدة، وهجرة النبي للد

بسنة، وقد رويت من طرق عن كثري من الصحابة ممن شهدها منهم عبادة بن الصامت  

.. وليس يف هذه األحاديث مجيعا دعوة لقتل املرتد، أو قتل  وغريهم  ،وجابر بن عبد اهلل

 الناس ألجل دينهم. 

تكوين مجاعة  . فكل ما يف تلك البيعة هو الدعوة ل.آخر بسيفه، وقال: صدقترمى 

ليبلغ رسالته إىل الناس، والتعاون بني أفراد تلك اجلامعة عىل العدل وحماربة    حتمي النبي  

الظلم إما بالسيف وإما الكلمة، وعىل التعاون والتكاتف فيام بينهم، ورضا اجلميع مسبقًا  

 . قراء بيشء من املمتلكات اخلاصة حتى يغني اهلل اجلميعبإيثار الوافدين الف 

. وقد كان الصحابة يستدلون بتلك البيعة يف  . رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت

عىل   بايعنا رسول اهلل ) :عبادة بن الصامت قالشؤوهنم مجيعا، ومن ذلك ما روي أن 

أَثَرٍة علينا، وعىل أال ُننازع األمر  السمع والطاعة، يف الُعرس واليرُس، واملنَْشط، واملْكَره وعىل  

وال  )أْهَلُه، وعىل أن نقول باحلق أينام ُكنّا ال نخاُف يف اهلل َلْوَمَة الئم.ويف رواية بمعناه، وفيه  

  (1) (إال أن َتَرْوا ُكفًرا َبواًحا، عندكم فيه من اهلل برهان) : ، قال( ُننازع األمر أهله
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قال: قد علمنا هذا.. لكنه غري كاف  قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، و

 من األحاديث التي تزعم أهنا تؤيدك.  ةلث املجموعة الثا إلقناعنا بام تقول.. فهات 

وهي الوثيقة  وثيقة حقوقية بامتياز، قال احلكيم: هي األحاديث التي وثقت ألعظم 

يها أن املسلمني  دعوة إىل اإلسالم، وال إكراه عليه، بل فاملسامة ]وثيقة املدينة[، وليس فيها 

 ومن حتالف معهم كاليهود أمة واحدة دون الناس. 

رمى رجل بسيفه، وقال: صدقت.. فقد كانت تلك الوثيقة بمثابة دستور  

للمسلمني، وكان املسلمون فيها يف منتهى قوهتم، ومع ذلك مل تتضمن أي عقوبة تتعلق  

 باملخالف، وال املرتد. 

تها باألسانيد الكثرية.. وهي تتشكل من  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد روي 

.. بل ليس فيها سوى الدعوة إىل  حرية االعتقاد وليس فيها أي بند يصادر  نحو مخسني بندًا،  

العدل والرب وذم الظلم  .. وهي متتلئ بالدعوة إىل  التكاتف والتحالف ضد كل ظامل وحمارب 

 . ووجوب التعاون الستئصاله

وليس    ..نرصة العدلتدعو إىل  نود الوثيقة كلها  فبرمى آخر بسيفه، وقال: صدقت..  

نعم فيها الرتغيب يف اإلسالم والدعوة إليه،   .. نرصة دين عىل آخر وال قوم عىل آخرين

 . ولكن ليس فيها اإلكراه عليه وال اشرتاطه لالنضامم إىل الوثيقة

أوثق من كل األحاديث التي  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. فبنود الوثيقة 

يرووهنا يف منع التعددية داخل الصف اإلسالمي وحماربة حرية الفكر، فالوثيقة تستوعب  

اليهود وهم أكثر الناس عداوة للذين آمنوا، وكانوا يف املدينة أقلية وكان يف املستطاع أن  

والدليل عىل استطاعة   اقية، لكن مل يفعل ذلك النبي خيرجهم املسلمون من أي اتف 

املسلمني فعل ذلك أنه عند خيانتهم أخرجهم بسهولة من املدينة وأجالهم، فليسوا ممن  

 خياف جانبهم حتى يتنازل هلم املسلمون عن أمور ال حتق هلم. 
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قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، وقال: قد علمنا هذا.. لكنه غري كاف  

 من األحاديث التي تزعم أهنا تؤيدك.  ة رابعاملجموعة العنا بام تقول.. فهات إلقنا 

. ومع ذلك مل  .قال احلكيم: هي أحاديث كثرية عن مرتدين يف عهد رسول اهلل 

يطبق عليهم احلد الذي ادعيتموه.. وذلك أكرب دليل عىل عدم صحة حديث عكرمة يف قتل  

 املرتد. 

 ها.قال الرجل: هذه دعوى.. فام دليل

 قال احلكيم: إن شئتم أوردتم لكم أربعة أدلة عىل ذلك. 

 قال الرجل: فهات الدليل األول. 

جاء أعرايّب إىل   : جابر قالقال احلكيم: هو ما روي يف الصحاح التي تعتمدوهنا عن 

فأصاب األعرايبَّ َوَعك   :ويف رواية - فبايعه عىل اإلسالم، فجاء من الغد حمموما  النبيخ 

،   :أِقْلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه، فقال : فقال -باملدينة  أقلني بيعتي، فأبى، فخرج األعرايبُّ

  (1): )إنام املدينة كالكري، تنفي َخَبَثها وَينَصع َطيخُبها(فقال رسوُل اهلل 

أن يرتد، وينقض بيعته التي كانت عىل   هذا الرجل طلب من النبي فمع أن 

إرجاعه واستتابته وقتله  بعىل هذا، لكنه أيضًا مل يأمر أحدًا    مل يقره  ومع أن النبي  اإلسالم،  

يأمر باللحوق بتلك املرأة التي حتمل كتابًا  نرى النبي يف نفس الوقت الذي  إن مل يتب 

وهذا يدل  أمر باللحوق ببعض أصحاب اجلنايات كالعرنيني..  يمن حاطب بن أيب بلتعة، و

رتد ويستتاب، وإنام اكتفى بذم ذلك الرجل وهذا  الردة ليست جناية يتابع عليها املعىل أن 

 حق. 

 قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الدليل الثاين. 

كان رجل   عن أنس قال: قال احلكيم: هو ما روي يف الصحاح التي تعتمدوهنا 
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:  فكان يقول ،فعاد نرصانيا  فكان يكتب للنبي   ، وقرأ البقرة وآل عمران ،نرصانيا فأسلم

  :فقالوا ، فأصبح وقد لفظته األرض  ،فدفنوه ،فأماته اهلل (،إال ما كتبت لهما يدري حممد )

فحفروا له فأعمقوا  ، هذا فعل حممد وأصحابه ملا هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه

فقالوا هذا فعل حممد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا ملا هرب  ، فأصبح وقد لفظته األرض 

  (1)(منهم 

وال   ،من اليهود هو شوكة، فليس  اأنه ليس ذمع عاقب، ا احلديث يفيد بأنه مل يذهف

  هو رجل نرصاين، ارتد بمحض إرادته ومل يستتبه النبي  بل  قريش،  من  وال  ،  األنصارمن  

لقتل ابن أيب الرسح   وإنام مات حتف أنفه، وهو يفيد أيضا بأن أمر النبي  ، ومل يأمر بقتله

  باملرشكني   اللحوق   وهو   املحاربة  يف   زائد  أمر  عىل   بقتله  األمر  كان   إنام  -مماثلة   قصة  له  الذي  –

الشفاعة    فالقضية فيها خيانة عظمى، ومع ذلك فقد قبل النبي    نارصهتم عىل النبي  وم

 . فيه ومل يقتله

 قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الدليل الثالث. 

ان من  وك، ردة عبيد اهلل بن جحشقال احلكيم: هو ما روي يف احلديث املتواتر عن 

  وهو ملك احلبشة، فلم يأمره النبي  ،املهاجرين إىل احلبشة، وكان النجايش قد أسلم 

وال قتله وال أهدر دمه، علاًم بأن النجايش قد أرسل بعض مسلمي احلبشة لنرصة    ته،باستتاب

 ووصل أوائلهم قبل اهلجرة ومنهم ابن النجايش نفسه.  النبي 

 الرابع.  قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الدليل 

  النبي  وغريه أن    أيب رافع موىل النبي  قال احلكيم: هو ما روي يف احلديث عن  

قال: يا رسول   -أي ال تدع شيئا مما آمرك به  - بعث عليا مبعثا فقال له: امض وال تلتفت 

إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قاتلوك فال  )اهلل كيف أصنع هبم؟ قال: 
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تى يقتلوا منكم قتيال، فإن قتلوا منكم قتيال فال تقاتلوهم حتى ترهيم إياه، ثم  تقاتلهم ح

أن تقولوا ال إله إال اهلل؟ فإن قالوا نعم فقل، هلم: هل لكم أن تصلوا؟    تقول هلم: هل لكم إىل 

فإن قالوا نعم فقل هلم: هل لكم أن خترجوا من أموالكم الصدقة؟ فإن قالوا نعم فال تبغ  

ن هيدى اهلل عىل يديك رجال خري لك مما طلعت عليه الشمس  أل ك، واهلل منهم غري ذل

  (1)(وغربت

كان يبعث الرسايا ألمرين   أن النبي وموضع الشاهد يف احلديث واضح، وهو 

 . وال يبعثها لقتال مرشكني ابتداءً  ،إما ملحاربة حماربني، أو للدعوة إىل اهلل

كان ينهى عن القتال يف رسايا الدعوة حتى يقتل      النبي  وهذا احلديث يدل عىل أن

وإهدار ما اقرتفوه   ،ثم بعد ذلك يتم عرض اإلسالم عليهم  ،املرشكون من املسلمني رجالً 

ال عىل   وإن أبوا قوتلوا عىل هذا الظلم والعدوان ، من دم املسلم، فإن قبلوا يتم إهدار دمه 

 . إدخاهلم لإلسالم

صدقت.. فهذه األحاديث صحيحة ورصحية،  رمى رجل من القوم سيفه، وقال: 

 وكنت أقرؤها دائام، وأتعجب كيف سار تاريخ املسلمني عىل خالفها.

عن انحراف األمة عن دينها بسبب    قال احلكيم: ال تتعجب، فقد أخرب رسول اهلل  

 تسلط الطواغيت عليها، وإعانة رجال الدين هلم.. 

قال الرجل: صدقت.. وقد تعجبت لكثرة ذكر الفقهاء ملا يسمونه استتابة، مع أين مل  

 أر يف ذلك حديثا واحدا..  

)االستتابة اإلكراهية( ال وجود هلا يف الدين، واإلكراه يف  قال احلكيم: صدقت.. فـ 

  يكره أحدًا عىل  لتكون مقدمة للقتل، ومل يكن النبي من اخرتعها االستتابة اخرتعها 

ُْم  ﴿االستتابة وقد سجل القرآن الكريم هذا، كام يف قوله تعاىل:  ِذيَن َيْزُعُموَن َأهنَّ َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

 
 ( 1079/ ص  1ج )(، و مغازي الواقدي 78/ ص  1ج )هـ( 189السري الكبري للفقيه احلنفي الشيباين ) (1)
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َأْن   َآَمُنوا باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إِىَل الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا

ْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل َبِعيًدا )َيْكُفُروا بِِه   ( َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إىَِل َما َأْنَزَل اهللَُّ  60َوُيِريُد الشَّ

وَن َعنَْك ُصُدوًدا )  ُسوِل َرَأْيَت املُْنَافِِقنَي َيُصدُّ ( َفَكْيَف إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة باَِم  61َوإِىَل الرَّ

َمْت َأيْ  ِذيَن َيْعَلُم  62ِدهيِْم ُثمَّ َجاُءوَك حَيْلُِفوَن بِاهللَِّ إِْن َأَرْدَنا إِالَّ إِْحَساًنا َوَتْوفِيًقا ) َقدَّ ( ُأوَلئَِك الَّ

( َوَما َأْرَسْلنَا  63اهللَُّ َما يِف ُقُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعنُْهْم َوِعْظُهْم َوُقْل هَلُْم يِف َأْنُفِسِهْم َقْواًل َبلِيًغا ) 

ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ وَ  اْسَتْغَفَر  ِمْن َرُسوٍل إِالَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن اهللَِّ َوَلْو َأهنَّ

اًبا َرِحياًم ) ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ ُموَك فِياَم 64هَلُُم الرَّ  َشَجَر  ( َفاَل َوَربخَك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكخ

 [  65- 60: ]النساء  ﴾(65َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلخُموا َتْسلِياًم ) 

تعرض  كانت التوبة قال الرجل: صدقت.. فهذه اآليات الكريمة رصحية يف أن 

كالم الفقهاء  لكنهم يصدون ويأبون، فأين  ، وينصحون هبا بعد نطقهم بالكفر ، عليهم

 وإال قتل(؟  فإن تاب  الكثري جدًا )يستتاب 

جياهرون بنفاقهم ويعاندون يف . وقد كان املنافقون  .رمى آخر سيفه، وقال: صدقت

ومل  ، تعلن عليهم احلربومل  ، مل يفصلوا عن اجلامعةمع ذلك الرد عىل اهلل ورسوله إال أهنم 

 تبح دماءهم..  

ْوا  ﴿لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهللَِّ َلوَّ

وَن )  وَن َوُهْم ُمْسَتْكرِبُ ( َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَفْرَت هَلُْم َأْم مَلْ َتْسَتْغِفْر  5ُرُءوَسُهْم َوَرَأْيَتُهْم َيُصدُّ

( ُهُم الَِّذيَن َيُقوُلوَن اَل ُتنِْفُقوا َعىَل َمْن  6 اهللَُّ هَلُْم إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ) هَلُْم َلْن َيْغِفرَ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَلكِنَّ املُْنَافِِقنَي اَل َيْفَقهُ  وا َوهللَِِّ َخَزائُِن السَّ   (7وَن )ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ َحتَّى َينَْفضُّ

ُة َولَِرُسولِهِ  َولِْلُمْؤِمننَِي   َيُقوُلوَن َلئِْن َرَجْعنَا إِىَل املَِْدينَِة َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ َوهللَِِّ اْلِعزَّ

 [  8 -   5]املنافقون:   ﴾ َوَلكِنَّ املُْنَافِِقنَي اَل َيْعَلُمونَ 

ُسوِل َرَأْيَت املُْنَافِِقنَي  َوإَِذا ِقيَل هَلُْم َتَعاَلْوا إىَِل ﴿وقال تعاىل:   َما َأْنَزَل اهللَُّ َوإىَِل الرَّ
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وَن َعنَْك ُصُدوًدا  [  61:  ]النساء ﴾ َيُصدُّ

. ومنها قوله  .رمى آخر سيفه، وقال: لقد وردت آيات كثرية يف هذا املعنى 

ملُْنَْكِر َوَينَْهْوَن َعِن املَْْعُروِف  املُْنَافُِقوَن َواملُْنَافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن بِا ﴿تعاىل:

( َوَعَد اهللَُّ املُْنَافِِقنَي  67َوَيْقبُِضوَن َأْيِدهَيُْم َنُسوا اهللََّ َفنَِسَيُهْم إِنَّ املُْنَافِِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن ) 

اَر َناَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ِهَي َحْسُبُهْم    ﴾ َوَلَعنَُهُم اهللَُّ َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ َواملُْنَافَِقاِت َواْلُكفَّ

 [ 68،  67]التوبة:  

  ، اخليانة العظمى  ا عىل شف واوقف فهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل أن املنافقني 

واكتفى بفضح اهلل هلم ورده عليهم    لكن ألهنم مل ينفذوا وعدهم لليهود مل يقاتلهم النبي  

ألبادوا نصف املسلمني بدعوى  فقهائنا نزلت عىل  وهذه اآليات لو .. وكشف أرسارهم

الردة، فكيف وحركة النفاق هذه استمرت إىل آخر النبوة، تتجدد مع األيام، يتوب القليل  

ويستمر األكثرون، وينضم إليهم من انضم، حتى ذكر ابن عباس وغريه أن النفاق يف آخر  

وقتل ملن يتفوه بمثل الكالم   كان أكثر من أوله، ولو كانت هناك استتابات عهد النبي 

 . الكفري السابق ملا بقي من املنافقني من جيرؤ عىل مثل هذه األقوال واألعامل 

لقد ذكرين حديثكم هذا ببعض مشاخينا الذي كان يردد كل   رمى آخر سيفه، وقال: 

وإال قتل[، وعندما سألناه عن رس ترديده هلا بعد كل  فإن تاب حني هذه العبارة ]يستتاب، 

ثم ذكر لنا أنه مجعها يف مصنف خصها  م رشعي، ذكر لنا أن شيخه فيها هو ابن تيمية.. حك

من قال لرجل: توكلت عليك أو أنت حسبي  به، ثم راح يقرأ لنا منها أمثال هذه الفتاوى: )

من اعتقد أن أحدا من أولياء اهلل يكون مع  ..  أو أنا يف حسبك .. يستتاب فإن تاب وإال قتل 

الرجل البالغ  .. فإنه يستتاب فإن تاب وإال رضبت عنقه ،كان اخلرض مع موسىحممد كام 

إذا امتنع من صالة واحدة من الصلوات اخلمس أو ترك بعض فرائضها املتفق عليها فإنه  

من مل يقل أن اهلل فوق سبع سمواته فهو كافر به حالل الدم  .. يستتاب فإن تاب وإال قتل
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من قال القرآن حمدث فهو  .. وألقى عىل بعض املزابل  ، هيستتاب فإن تاب واال رضبت عنق

و  أحدا من الصحابة أمن قال إن .. عندى جهمى يستتاب فإن تاب واال رضبت عنقه 

التابعني أو تابعى التابعني قاتل مع الكفار فهذا ضال غاو بل كافر جيب ان يستتاب من ذلك  

ن يستتاب فإن  أفإنه كافر جيب  حاديث  من اعتقد صحة جمموع هذه األ..  فإن تاب وإال قتل 

من جحد حل بعض املباحات الظاهرة املتواترة كاخلبز واللحم والنكاح  .. ال قتلإتاب و

ن اضمر ذلك )يعني حتريم اللحم أو اخلبز أو  .. إفهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب واال قتل

تتابة إذا ظهر ذلك  بل يقتل بال اس ، كثر العلامءأالنكاح( كان زنديقا منافقا ال يستتاب عند 

من مل يلتزم هذا الرشع أو طعن فيه أو جوز ألحد اخلروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب  .. منه

من ادعى ان له طريقا إىل اهلل يوصله إىل رضوان اهلل وكرامته وثوابه غري الرشيعة  ..  وإال قتل  

أكل احليات  .. ه التى بعث اهلل هبا رسوله فإنه أيضا كافر يستتاب فإن تاب وإال رضبت عنق

والعقارب حرام بامجاع املسلمني فمن أكلها مستحال لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإال  

من قال ان اهلل مل يكلم موسى  ..  من قال القرآن خملوق وانه يستتاب فإن تاب واال قتل..  قتل 

ب  من ظن أن التكبري من القرآن فإنه يستتاب فإن تا .. تكليام يستتاب فإن تاب واال يقتل

من أخر الصالة لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غري ذلك حتى تغيب  .. واال قتل 

من قال إنه جيب  .. الشمس وجبت عقوبته بل جيب قتله عند مجهور العلامء بعد أن يستتاب

عىل املسافر أن يصوم شهر رمضان وكالمها ضالل خمالف المجاع املسلمني يستتاب قائله  

  (1) (فإن تاب وإال قتل

ه جمرد أمثلة عن فتاواه الكثرية اململوءة باحلقد والكراهية، والبعيدة عن القيم  هذ

القرآنية.. ولألسف فقد كانت هي زادنا الذي كان مشاخينا يزودوننا به، فلذلك امتألنا بكل  

 أصناف العداوة والبغضاء. 

 
 هذه نصوص لفتاوى يف مواضع متفرقة من كتب ابن تيمية، وخصوصا جمموع الفتاوى. (1)
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 اإلحسان سادسا ـ  

أجيبوين يا من ال تزالون حتملون سيوفكم..    بني الصفني، وقال:  السادسقام احلكيم  

 أليس اإلحسان من القيم العظمى التي نادى هبا القرآن الكريم، وأوجبها عىل املؤمنني؟ 

. إن صبياننا يعلمون هذا، وكيف ال  . قال أحدهم: بىل.. وهل يف ذلك شك؟

إِنَّ اهللََّ َيْأُمُر   ﴿ ل واإلحسان: يعلمونه، وهم يقرؤون قوله تعاىل جامعا بني الدعوة للعد 

 َواملُْنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّ 
ِ
 ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

ِ
ْحَساِن َوإِيَتاء ُكْم  بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ   [ 90]النحل:   ﴾َتَذكَّ

 قال احلكيم: فهل تعلمون اجلزاء العظيم الذي أعده اهلل للمحسنني؟ 

إِنَّ اهللََّ َمَع  ﴿ ، كام قال تعاىل: معية اهلل للمحسننيال الرجل: أجل.. وأوله وأعظمه ق

ِذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ  َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ  [ 128]النحل:  ﴾الَّ

َوَأْنِفُقوا يِف َسبِيِل  ﴿، كام قال تعاىل:  حب اهلل للمحسننيقال آخر: وقبله وبعده ومعه 

 [ 195]البقرة:   ﴾َأْيِديُكْم إِىَل التَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْْحِسننِيَ اهللَِّ َواَل ُتْلُقوا بِ 

قال آخر: وبعد ذلك كله خري الدنيا واآلخرة.. والذي عربت عنه آيات كثرية منها  

ِه َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل   ﴿قوله تعاىل:  َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربخ

ِذيَن اْس  ﴿، وقال: [112]البقرة:  ﴾ ُهْم حَيَْزُنونَ  ُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاهَبُُم  الَّ َتَجاُبوا هللَِِّ َوالرَّ

َقْوا َأْجٌر َعظِيمٌ   [ 172]آل عمران:    ﴾اْلَقْرُح لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا ِمنُْهْم َواتَّ

قال آخر: بل إن اهلل تعاىل ذكر أنه أعد للمحسنني من اجلزاء ما مل يعده لغريهم.. فلهم  

لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة َواَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َواَل  ﴿احلسنى والزيادة.. قال تعاىل:  

ٌة ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن   [ 26]يونس:  ﴾ ِذلَّ

 قال احلكيم: بورك فيكم.. أتدرون رس كل هذا اجلزاء العظيم املعد للمحسنني؟ 
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قال رجل منهم: أجل.. فاإلحسان هو املرتبة العليا من الدين.. وقد قال تعاىل يذكر  

ََذ ﴿ذلك:   َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َواختَّ بََع ِملَّ اهللَُّ  َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َواتَّ

أن تعبد اهلل  يف تعريف اإلحسان: ) قال رسول اهلل ، و [125]النساء:  ﴾ إِْبَراِهيَم َخلِياًل 

  (1)(يراكفإنه  كأنك تراه فإن مل تكن تراه 

قال احلكيم: أال ترون أن مرتبة عظيمة مثل هذه استحق أصحاهبا أن ينالوا رضوان  

. أال ترون أننا  . اهلل ومعيته وحمبته.. وينالوا فوق ذلك اجلزاء العظيم يف الدنيا واآلخرة

  التحقق هبا، بل وضع كل مهتنا يف الرقي يف درجاهتا الرفيعة؟ بحاجة إىل

 . ونحن نفعل ذلك بحمد اهلل. .قالوا: بىل 

قال احلكيم: من السهل أن ندعي ألنفسنا ما نشاء.. لكن األمر خالف ما نتوهم أو  

اَل َأَمايِنخ  َليَْس بَِأَمانِيخُكْم وَ ﴿نتمنى ألن هلل تعاىل موازين ال يمكن جتاوزها، وقد قال تعاىل: 

 [ 123]النساء:    ﴾ َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه َواَل جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِيًّا َواَل َنِصرًيا

. لكنا نشعر أننا مذ حتركت فينا مهة اجلهاد يف سبيل اهلل نلنا  . قالوا: صدقت يف هذا

. وقد وعدنا مشاخينا بأننا بمجرد أن تسفك  اإليامن.أرقى املراتب، وحتققنا بأعىل درجات 

 دماءنا يف هذه احلرب املقدسة، ستستقبلنا املالئكة، ومعها كل ما هنواه من فضل ونعمة. 

 عب باحلقائق، ليخدع هبا من يشاء؟ أليس الشيطان يتال. .أجيبوينقال احلكيم: 

آلدم عليه   الشيطان عن وساوسأخرب تعاىل قال رجل منهم: أجل.. وقد قال 

ْيَطاُن لُِيْبِدَي هَلاَُم َما  ﴿: ، وأنه وعدمها باخللود إن أكال من الشجرة السالم  َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ

َجَرِة إِالَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ  َأْو َتُكوَنا    ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآهِتاَِم َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه الشَّ

 [ 21،  20]األعراف:    ﴾( َوَقاَسَمُهاَم إيِنخ َلُكاَم ملََِن النَّاِصِحنَي 20 اخْلَالِِديَن )ِمنَ 

قال احلكيم: أال ترون أن خدعة الشيطان التي انطلت عىل آدم عليه السالم مع ما  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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علمه اهلل من األسامء، وما رآه من العجائب، ومع التحذيرات اإلهلية التي حذر هبا.. يمكن  

 يل علينا أيضا، فنتصور اإلساءة إحسانا، واجلور عدال؟أن تنط

 . ذلك صحيح، فنحن لسنا معصومني. . قال الرجل: بىل 

 ومشاخيكم.. أهم معصومون فيام يدعونكم إليه.. أو يعدونكم به؟ قال احلكيم: 

 . فهم ال يدعون ألنفسهم ذلك.. ونحن ال ندعي هلم ذلك. . قال الرجل: ال

 أن تكون الوعود التي وعدوكم هبا مما أخطأوا فيه؟ قال احلكيم: أال يمكن 

 قال الرجل: حمال ذلك.. فهم قد اقتبسوها من املصادر املعصومة املقدسة. 

 قال احلكيم: فهل يف هذه النصوص املقدسة ذكر هلذه احلرب، وما العمل فيها؟

 . ليس فيها ذلك.. ولو كان فيها ذلك ما وقع اخلالف. . قال الرجل: ال

 م: فهو فهموه إذن؟قال احلكي 

 قال الرجل: أجل.. وفهمهم حمرتم ألنه نابع من اجتهاد. 

قال احلكيم: وهل كل حمرتم معصوم.. أال يمكن أن يكون ذلك املحرتم قد أخطأ يف  

 هذه املسألة دون غريها؟

 قال الرجل: ذلك ممكن. 

شجرة،  قال احلكيم: أمل تعلموا أن خطأ واحدا من آدم عليه السالم، وهو أكله من ال

 تسبب يف هبوطه من اجلنة؟

 قال الرجل: ذلك صحيح. 

 قال احلكيم: ولكن اخلطأ الذي قد يقع فيه مشاخيكم ربام يوردكم جهنم. 

. نحن ال نخاف ذلك.. ألن كل جمتهد ينال أجراء أخطأ أو أصاب..  . قال الرجل: ال

 خاطئ.  ونحن أيضا بام أننا مقلدون هلم، فسيتحملون عنا ما وقعوا فيه من اجتهاد

إِْذ  ﴿قال احلكيم: أراك مع حفظك اجليد للقرآن الكريم نسيت أن حتفظ قوله تعاىل: 
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َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت هِبُِم اأْلَْسَباُب )  ِذيَن اتَّ بُِعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ َأ الَّ ( َوَقاَل  166َترَبَّ

ًة فَ  َبُعوا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ ِذيَن اتَّ اٍت َعَلْيِهْم  الَّ ُءوا ِمنَّا َكَذلَِك ُيِرهيُِم اهللَُّ َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ َأ ِمنُْهْم َكاَم َترَبَّ نََترَبَّ

 [ 167،  166]البقرة:   ﴾ َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّارِ 

 قال الرجل: بىل أحفظها.. وهي يف سورة البقرة. 

 التي وردت فيها؟قال احلكيم: فهل تعلم التحذيرات العظيمة 

قال الرجل: أجل.. فهي خترب عن مشهد من مشاهد القيامة، حيث تربأ فيه األتباع  

 من املتبوعني.. وحيث يصلون مجيعا نريان العذاب. 

 قال احلكيم: فهل ينفع ذلك التربؤ؟

 . ال ينفعهم.. بل سيظلون يتحرسون. . قال الرجل: ال

ني الذين أوردهم متبوعوهم العذاب  قال احلكيم: أال يمكن أن يكون هؤالء التابع

 هو أنتم؟

 . فمشاخينا يستحيل أن يكونوا كذلك. .. ال يمكن. قال الرجل: ال

 قال احلكيم: فهل لكم دليل من الغيب عىل استحالة ذلك عليهم؟

مل جيد الرجل ما يقول، فقال احلكيم: أال يدعوكم هذا بدل الرجوع إىل مشاخيكم أن  

. أن تعرضوا أعاملكم  . ة هذه.. والتي يرتبط هبا عز األبد أو ذلهترجعوا إىل مواقفكم اخلطري

هل  لرتوا ، كام وردت يف املصادر املقدسة، بعيدا عن آراء الرجال عىل معايري اإلحسانهذه 

 تنسجم معه أم ال؟ 

 . ذلك صحيح. .قالوا: بىل 

للتعرف عىل حقيقة  لتلك املصادر الرجوع ـ أوال ـ قال احلكيم: أال يستدعي ذلك 

األحسان الذي أنيط به كل ذلك اجلزاء العظيم.. حتى ال تصيبنا خدع الشيطان التي يلبس  

 العقول؟ هبا عىل 
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 . فالعلم مقدم عىل العمل. .قالوا: بىل 

 قال احلكيم: فهل تدرون ما اإلحسان؟

  : تعاىل ئ، كام قالاملحاسن ضّد املساو. ف.: أجل.. وكيف ال ندريه رجل منهمقال 

يخَئةَ ﴿ أي يدفعون بالكالم احلسن ما ورد عليهم من   ،( 22)الرعد/  ﴾َوَيْدَرُؤَن بِاحْلََسنَِة السَّ

 يّسء غريهم. 

 قال احلكيم: فهل لإلحسان عالقة بالنفس فقط.. أم له عالقة بالغري أيضا؟

اإلحسان يقال  ):  يف تعريفه  قال الفريوزابادّي قال الرجل: بل له عالقة بكليهام، وقد  

تقول: أحسن إىل فالن، والّثاين إحسان يف فعله.   ،  وجهني: أحدمها اإلنعام عىل الغريعىل 

 ا( علم علام حسنا، أو عمل عمال حسن وذلك إذا 

 أو متعديا؟ ،قال احلكيم: فاإلحسان هبذا يدخل يف كل األعامل ما كان قارصا

ّنا هلل كتب  إ: )ما يدل عىل ذلك، فقد قال  احلديث  قال الرجل: أجل.. وقد ورد يف  

  (1)(اإلحسان عىل كّل يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الّذبحة

قال احلكيم: أليس من اإلحسان أن هيتم كل إنسان بعيوبه، إلصالحها، وتصحيح  

 عالقته باهلل، وأن يقرص اهتاممه بغريه عىل النصيحة؟ 

إىل ذلك، فقال: )من حسن إسالم املرء   . وقد أشار رسول اهلل .قال الرجل: بىل 

  (2)تركه ما ال يعنيه(

قال احلكيم: أهذا احلديث من األحاديث التي ال عالقة هلا بالعمل.. أم أهنا تتطلب  

 عمال وحركة ووجودا خارجيا؟

قال الرجل: كيف تقول ذلك.. وقد نص العلامء املعتربين عىل أن هذا احلديث من  

 
 رواه مسلم. (1)

 .رواه الرتمذي وغريه (2)
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ألحاديث التي يعم تطبيقها مجيع شؤون احلياة.. بل قد روينا بأسانيدنا عن املحدث الكبري  ا

مخسامئة ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا   أيب داود، قال كتبت عن رسول اهلل 

مجعت فيه أربعة آالف وثامنامئة حديث، ويكفي اإلنسان   -يعني كتاب السنن  -الكتاب 

:  والثاين: قوله  (،إنام األعامل بالنيات) :أحاديث: أحدها: قوله لدينه من ذلك أربعة 

ال يكون املؤمن مؤمنا حتى  ): والثالث: قوله  ( من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه،)

  (1)(احلالل بني واحلرام بني ):  والرابع: قوله  (، يرىض ألخيه إال ما يرىض لنفسه  ال

   :(2)وقد عرب بعضهم عن ذلك شعرا، فقال 

 عمدة الدين عندنا كلامت 

 

 أربع من كالم خري الربيه   

 اتق الشبهات وازهد ودع ما  

 

 ليس يعنيك واعملن بنيه   

 قال احلكيم: أال ترون أنكم بتضييعكم هلذا احلديث وقعتم فيام وقعتم فيه؟  

 قال الرجل: كيف ذلك؟ 

ف الذي حصل بينكم وبني إخوانكم هو فضول كل  قال احلكيم: أليس سبب اخلال 

 طرف منكم للتفتش عىل عقائد اآلخر وأعامله. 

قال الرجل: البد من ذلك، وقد كان من سنة سلفنا الصالح امتحان الناس للتعرف  

لقيت شهابا وأنا  :قال هشام ) قال الذهبي: عىل عقائدهم، ليعاملوهم عىل أساسها، وقد 

وحدثتك، وإال مل   ،إن مل تكن قدريا وال مرجئا  :ومئة فقال يل شاب يف سنة أربع وسبعني 

 (3)(ما يف هذين يشء  : فقلت ، أحدثك

  ، قدم ابو إسحاق الفزاري دمشق ن فاجتمع الناس ليسمعوا منه : قال أبو مسهرو

 
 (62/ 1)جامع العلوم واحلكم  (1)

 (.63/ 1جامع العلوم واحلكم ) (2)

 . 8/286سري أعالم النبالء:  (3)
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ومن كان يرى   ،فال حيرض جملسنا  ،من كان يرى القدر : فقل هلم ،ىل الناسإ اخرج  :فقال

 .(1) فأخربهتم ،فخرجت  ، فالحيرض جملسنا  ،رأي فالن

ملا وقع من أمر الكالبية ما وقع   : سمعت أبا سعيد بن أيب بكر يقول :قال احلاكم و

فأقامني    ،فال حيدث أوالد الكالبية   ،يمتحن أوالد الناس  ،بنيسابور كان أبو العباس الرساج

إن قلت هذا ال يطعمني   :فقلت ، تعاىل من الكالبية قل أنا ابرأ إىل اهلل  :يف املجلس مرة فقال 

 .(2)دعوا هذا : فضحك وقال ، أيب اخلبز

قال احلكيم: ومل فعلوا هذا.. أمل يكن الكافرون واملنافقون حيرضون جملس رسول  

ومل ينهر أحدا منهم عن احلضور، أم أن هؤالء يتصورون أنفسهم أعظم وأرشف من    ،اهلل  

 ؟رسول اهلل 

)من  :رمى رجل منهم بسيفه، وقال: بورك فيك.. لكأين أول مرة أسمع قوله 

فلو أن كل مؤمن اكتفى بتطبيق ما كلف به من أوامر،   ،حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه( 

 أن يامرس ما اعتقده ملا حصلت كل هذه الفتنة. وترك لغريه احلرية يف 

َوُقِل احْلَقُّ ِمْن َربخُكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء  ﴿لقد رصح بذلك قوله تعاىل: 

َا النَّاُس َقْد َجاَءُكُم احْلَقُّ ِمْن َربخُكْم َفَمِن اْهَتَدى  ﴿، وقوله:  [ 29]الكهف:    ﴾َفْلَيْكُفرْ  ُقْل َياَأهيُّ

 [ 108]يونس:    ﴾إِنَّاَم هَيَْتِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِوكِيلٍ فَ 

  أصحاب النبي رمى آخر بسيفه، وقال: أجل.. وقد ورد يف الروايات الكثرية أن 

فطِر وال امُلفطِر عىل  فال ُينكِر الصائم عىل املُ )ُيفطِر، وبعضهم يصوم يف السفر،  كان بعضهم 

  (3) (الصائم

 
 . 8/541 سري أعالم النبالء:  (1)

 . 14/395 سري أعالم النبالء:  (2)

 (2/161جامع بيان العلم وفضله ) (3)
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قال يونس الصديف: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يومًا يف مسألة ثم  وقد 

يا أبا موسى أال يستقيم أن نكون إخوانًا وإن مل نتفق  )افرتقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: 

امل عقل هذا اإلمام  هذا يدل عىل ك)قال الذهبي معلقًا عىل هذه القصة: وقد ، (يف مسألة! 

  (1) (وفقه نفسه فام زال النظراء خيتلفون

  يحيى بن سعيدرمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم.. لقد تذكرت لتوي مقولة ل

ما برح املستفتون يستفتون فيحل هذا وحيّرم هذا، فال يرى املحّرم أن املحلل  ): يقول فيها 

إذا رأيت الرجل  ): آخر وقال  ، (لتحريمههلك لتحليله، وال يرى املحلل أن املحّرم هلك 

 ( يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غريه فال تنهه 

عبد  . لقد تذكرت لتوي ما ورد يف احلديث عن  .رمى آخر بسيفه، وقال: بورك فيكم

فأخذت   ،(2)خالفها   هلل بن مسعود، قال: سمعت رجاًلًً قرأ آية سمعت من رسول ااهلل 

ال ختتلفوا، فإن من كان قبلكم  ) قال:  ثم  ، فقال: كالكام حمسن،    اهللبيده، فأتيت به رسول  

. فهذا احلديث جييز االختالف ويعتربه، لكنه حيرم اخلالف.. فاخلالف  .(3)(اختلفوا فهلكوا

 شقاق، ويؤدي إىل اهلالك. 

لنا ملا رجع من األحزاب:    قال رسول اهلل  :  ابن عمر قال بل قد ورد يف احلديث عن  

  : وقال بعضهم  ،فأدرك بعضهم العرص يف الطريق  ،العرص إال يف بني قريظة  ال يصلني أحد 

، فلم  فذكر ذلك للنبي  ،بل نصيل ومل يرد ذلك منا  :وقال بعضهم ،ال نصيل حتى نأتيها 

.. وهذا يدل عىل أن يف الدين سعة.. وأن كل فهم للنص يمكنه أن يكون  يعنف واحدا منهم

 . هالدين وال قواعدمقبوال ما دام ال يعارض أصول 

 
 (4/548فتح الرب برتتيب التمهيد البن عبد الرب ) (1)

 قراءهتا.املراد منه االختالف يف كيفية  (2)

 .رواه البخاري (3)
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رمى آخر بسيفه، وقال: صدقتم مجيعا.. لقد مأل مشايخ السوء قلبي أحقادا، فقد  

كنت أهنض كل صباح ألشق عن قلوب املؤمنني، وأبحث عن عقائدهم، ألرميهم بعدها  

 بالبدعة.. ثم أصليهم نار جهنم، لريتاح قلبي، وتطمئن نفيس..  

قد كان أولئك املشايخ يعرضون عن  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت يا أخي.. ل

التي تنهانا عن الشق عن قلوب الناس ملعرفة عقائدهم.. ليعوضوها    أحاديث رسول اهلل  

  يعني   –: )امتحنوا أهل املوصل باملعاىف فمن ذكره  يقول فيهسفيان الثوري  بحديث ينسبونه ل

 (1) (دعب أصحاب هؤالء   قلَت   عابه ومن ومجاعة، سنة  أصحاب  هؤالء َقلت  – بخري

  –  سلمة بن محاد يعني –: )إذا رأيت من يغمزه يقول فيهمحد بن حنبل وبحديث أل 

  (2)(البدع  أهل عىل  شديداً  كانفإنه  ؛  فاهتمه

إذا رأيت إنسانًا يقع يف عكرمة ومحاد بن سلمة  ):  يقول فيهيحيى بن معني  وبحديث ل

  (3) فاهتمه عىل اإلسالم(

  مبتدع  أو قدري معتزيل إال زمانه يف يثلبه يكن ومل)يقول فيه: بن حبان وبحديث ال

 (4) (املعتزلة  ينكرها  التي  الصحيحة   السنن من  يظهر كان ملا   جهمي

يعني ابن   -: )إذا رأيت العراقي يتكلم يف أمحد يقول فيهنعيم بن محاد ل وبحديث

  وإذا ، فاهتمه -  راهويه  ابن يعني – فاهتمه، وإذا رأيت اخلراساين يتكلم يف إسحاق  - حنبل 

 (5)( فاهتمه جرير بن  وهب  يف  يتكلم البرصي  رأيت

: )إذا رأيتم الرجل حيب أمحد بن حنبل  يقول فيه حاتم الرازي وبحديث أليب 

 
 . 28/153هتذيب الكامل  (1)

 . 7/452 سري أعالم النبالء:  (2)

 . 7/447، وسري أعالم النبالء  7/263هتذيب الكامل للمزي  (3)

 7/267هتذيب الكامل  (4)

   11/370 سري أعالم النبالء:  (5)
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 (1) فاعلموا أنه صاحب سنة( 

: )إذا رأيت الرجل يقع يف  يقول فيه حمد بن هارون املخرمي الغالس وبحديث مل

 (2)أمحد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع( 

: )أمحد بن حنبل حمنة  الذي يقول فيه احلسن الطرخاباذي اهلَمذاين  وبحديث أيب 

  (3)الزنديق( يعرف هبا املسلم من

َواَل َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقى  ﴿رمى آخر بسيفه، وقال: لقد غفل هؤالء مجيعا عن قوله تعاىل:  

اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا  ، فاآلية الكريمة متنع املؤمنني من أن خيرجوا أحدا  [94]النساء:    ﴾إَِلْيُكُم السَّ

من رشائعه.. لكن أولئك املشايخ    أو إظهاره ألي رشيعة  (4)من اإليامن بمجرد إلقائه السالم

مل يكونوا يكتفون ال بالسالم، وال بالشهادتني.. وال بالصالة.. وال بالقرآن.. بل كانوا  

يشرتطون للحكم عىل املؤمنني باإليامن أن يذعنوا هلم وملشاخيهم إذعانا تاما، حتى يشهدوا  

 هلم باإليامن. 

َتْبَتُغوَن َعَرَض  ﴿ الدينا، فقال: وقد ذكر اهلل تعاىل أن سبب ذلك اإلفراط يف حب 

ْنَيا  .. فالدنيا ومناصبها وأمواهلا وحب التعزز فيها هو الذي دعا  [ 94]النساء:  ﴾احْلََياِة الدُّ

 أولئك املشايخ إىل أن يعتربوا أنفسهم معايري لإلسالم والزندقة. 

رمى آخر بسيفه، وقال: لقد غفل أولئك املشايخ الذين حجبونا عن ربنا ومألوا  

قلوبنا أحقادا عن تلك الروايات الكثرية التي تدعونا إىل االهتامم بأنفسنا، وترك اخللق  

 
  1/456هتذيب الكامل  (1)

  1/456هتذيب الكامل  (2)

 .1/457هتذيب الكامل  (3)

من الروايات الواردة يف سبب نزول اآلية ما رواه أمحد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب  (4)

، وهو يسوق غنام له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إال ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي  النبي 

 (382/ 2فنزلت اآلية، تفسري ابن كثري )
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للخالق، فهو رهبم، وأعلم هبم، وبكيفية تربيته هلم.. لقد تذكرت لتوي ما ورد يف احلديث  

، فقام  رجلفدخل    (،أول من يدخل عليكم رجل من أهل اجلنةال: )أنه ق  عن رسول اهلل  

إن عميل لضعيف،  ) إليه ناس، فأخربوه، وقالوا: أخربنا بأوثق عملك يف نفسك، قال: 

  (1) (وأوثق ما أرجو به سالمة الصدر، وتركي ما ال يعنيني

ة  رمى آخر بسيفه، وقال: لقد غفل أولئك املشايخ عن تلك النصوص املقدسة الكثري

التي تدعونا إىل حتسني عالقاتنا بالناس مهام اختلفت مذاهبهم.. وراحوا يشحنون قلوبنا  

 باألحقاد التي جتعلنا أغلظ أكبادا من اإلبل. 

لقد غفلوا عام ورد يف القرآن الكريم من شأن يوسف عليه السالم يف السجن، وكيف  

ْجَن َفَتَياِن َقاَل  ﴿ :  تأثر به املساجني، مع كوهنم كانوا مرشكني، كام قالت تعاىل َوَدَخَل َمَعُه السخ

ا إِينخ َأَرايِن َأْعرِصُ مَخًْرا َوَقاَل اآْلَخُر إِينخ َأَرايِن َأمْحُِل َفْوَق َرْأيِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّرْيُ   ِمنُْه َنبخْئنَا  َأَحُدمُهَ

ا َنَراَك ِمَن املُْْحِسننِيَ     [ 36]يوسف:   ﴾ بَِتْأِويلِِه إِنَّ

و أن يوسف عليه السالم استعمل معهم قوانني الوالء والرباء التي ربانا عليها ول

مشاخينا ملا اعتربوه من املحسنني، وملا أقبلوا يسألونه.. وكيف يسألون من يعبس يف  

 وجوههم، وهيجرهم وحيتقرهم. 

رمى آخر بسيفه، وقال: أتذكر جيدا ذلك اليوم املؤمل الذي ذهبت فيه إىل بعض  

مشاخينا، وأخربته أن والدي قاما بزيارة لبعض األرضحة، وأهنام طلبا مني اصطحاهبام،  

فإن الوالد إذا دعا  فأخربين أهنام مرشكان، ثم أتبع ذلك بقوله ناقال عن شيخه ابن تيمية: )

الولد إىل الرشك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا األمر والنهي للوالد هو من  

  (2)(إليه. وإذا كان مرشكا جاز للولد قتله  اإلحسان

 
 (294/ 1جامع العلوم واحلكم ) (1)

 (. 478/ 14جمموع الفتاوى ) (2)
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وقد جعلتني فتواه تلك أفكر مرات كثرية يف قتلهام، لوال أين قرأت قوله تعاىل:  

ُه َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يِل  ﴿ ْنَساَن بَِوالَِدْيِه مَحََلْتُه ُأمُّ ْينَا اإْلِ َوَوصَّ

َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم  14َولَِوالَِدْيَك إِيَلَّ املَِْصرُي )  ( َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ

بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إيَِلَّ ُثمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبخُئُكْم باَِم َوَصا  ْنَيا َمْعُروًفا َواتَّ ُكنُْتْم  ِحْبُهاَم يِف الدُّ

 [ 15،  14]لقامن:    ﴾َتْعَمُلوَن 

  ﴿ وقرأت معها كيف تعامل إبراهيم عليه السالم مع قريبه املرشك، كام قال تعاىل: 

يًقا َنبِيًّا ) َواْذُكْر يِف الْ  ُه َكاَن ِصدخ ( إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َياَأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع  41كَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ

بِْعنِي َأْهِدكَ 42َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيًئا )   ( َياَأَبِت إيِنخ َقْد َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ َيْأتَِك َفاتَّ

ا )  اًطا َسِويًّ مْحَِن َعِصيًّا ) 43رِصَ ْيَطاَن َكاَن لِلرَّ يَْطاَن إِنَّ الشَّ ( َياَأَبِت إِينخ  44( َياَأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ

يَْطاِن َولِيًّا )  مْحَِن َفَتُكوَن لِلشَّ َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ ( َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَتِي  45َأَخاُف َأْن َيَمسَّ

يًّا )َياإِ 
( َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبخ إِنَُّه  46ْبَراِهيُم َلئِْن مَلْ َتنَْتِه أَلَْرمُجَنََّك َواْهُجْريِن َملِ

 47َكاَن يِب َحِفيًّا )
ِ
 َريبخ  ( َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَأْدُعو َريبخ َعَسى َأالَّ َأُكوَن بُِدَعاء

 [ 48 -   41]مريم:  ﴾ (48َشِقيًّا ) 

رمى آخر بسيفه، وقال: لقد حصل يل ما حصل لك، ولكن ليس مع أهيل، وإنام مع  

جرياين وأقاريب مجيعا الذين أعلنت احلرب عليهم بسبب خمالفتهم ملا أراه من آراء، أو ملن  

ية مع أنني قبل  أواليهم من الناس.. وقد جعلني ذلك أمتلئ بكل أنواع احلقد والكراه

 التزامي كنت مساملا، بل وحمبوبا من مجيع الناس. 

أذكر يف ذلك اليوم أين ذهبت إىل شيخي، وحكيت له عن أصدقائي وجرياين،  

)من جلس  :  فسألني عن عقائدهم، فأخربهتم عنها، فراح حيكي يل عن بعض مشاخيه أنه قال 

وأحب أن يكون  ،   احلكمةجلس مع صاحب البدعة مل ُيعطَ   ومن،  مع صاحب بدعة فاحذره

آكل مع اليهودي والنرصاين أحب إيلَّ من أن  ، حصن من حديد بيني وبني صاحب بدعة 
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 .  (1)البدعة( آكل مع صاحب 

،  اإلسالم   من أتاه رجل فشاوره فدله عىل مبتدع فقد غش) :  وحكى يل عن آخر قوله 

 (2)(واحذروا الدخول عىل صاحب البدع فإهنم يصدون عن احلق

صاحب بدعة خرج من عصمة اهلل   )من أصغى بإذنه إىل: عن آخر قوله وحكى يل 

 (3) ( ووكل إليها يعني إىل البدع

جياورين أحد    أحب إيلَّ من أن،  ألن جياورين قردة وخنازير )  :وحكى يل عن آخر قوله

 (4) (منهم يعني أصحاب األهواء

 (5)(معتزلًيا يتكلم جعل إصبعيه يف أذنيه ملا سمع وحكى يل عن آخر أنه )

  ألن :  وقال،  امتنع من سامع إبراهيم بن أيب حييى املعتزيلأنه ):وحكى يل عن آخر قوله

 (6)(لب ضعيف وإن الدين ليس ملن غلب قال

  فوىل ،  أسألك عن كلمة:  أصحاب األهواء سامهم  ن  رجل ممل   وحكى يل عن آخر قوله 

 .  (7)مرتني يشري بإصبعيه،  وال نصف كلمة : وهو يقول

رمى آخر بسيفه، وقال: لقد غفل هؤالء مجيعا أن حيدثونا عن مقولة إمام املتقني  

شعر قلبك الرمحة للرعية  أو..  ):  فقد قال له،  شرت ملا واله مرصيف عهده ملالك األاإلمام عيل  

ما أخ  إفإهنم صنفان  ،  كلهم أوال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم  ،  واملحبة هلم واللطف هبم

 
 .8/103احللية أليب نعيم  (1)

 .261رشح أصول اعتقاد أهل السنة برقم  (2)

 .60الربهباري يف رشح السنة / (3)

 .231رشح أصول اعتقاد أهل السنة برقم  (4)

 .1/40ابن بطة يف اإلبانة  (5)

 .1/40ابن بطة يف اإلبانة  (6)

 .291رشح أصول اعتقاد أهل السنة برقم  (7)
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ويؤتى عىل  ، وتعرض هلم العلل ، يفرط منهم الّزلل، أو نظري لك يف اخللق، نلك يف الدي

فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل من  ، يدهيم يف العمد واخلطأأ

  (1) عفوه وصفحه(

. وقد غفلوا عن أولئك العلامء الصادقني الذين  .رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت

من دعاة الرتفع عىل  فقد كان ، (2)الشيخ مجال الدين القاسميالفتنة، كوقفوا يف وجه هذه 

فمن مقوالته يف  ، ال بام يقتضيه والؤهم وبراؤهم ،والتعامل مع الناس بإنسانية، األحقاد

ال بد أن  ، وكثر سوادها ، من املعروف يف سنن االجتامع أن كل طائفة قوي شأهنا ): ذلك

وقد وجد  ، والغايل واملتسامح، تدل واملتطرفواملع ، يوجد فيها األصيل والدخيل

،  ألن التوسط منـزلة االعتدال، وأعظم استجابة، باالستقراء أن صوت الغايل أقوى صدى

ورغيبة السواد  ، وأما الغلو فمرشب األكثر ، ومن حيرص عليه قليل يف كل عرص ومرص 

والتفرد  ، فحاولت االستئثار بالذكرى، وعليه درجت طوائف الفرق والنحل، األعظم

،  وذلك باحلط من غريها ، ومل جتد سبياًل الستتباع الناس هلا إال الغلو بنفسها ، بالدعوى

أو  ، إن كان بالسنان، وتساعدها األقدار، حسب ما تسنح هلا الفرص، واإليقاع بسواها 

 . (3)(اللسان

تعمدوا  أهنم : )ولكن ال يستطيع أحد أن يقول: بالبدعةمدافعا عن املتهمني  وقال

وغاية ما يقال يف  ، وفساد طوية، ومكافحة الصواب عن سوء نية ، االنحراف عن احلق

وهبذا كان ينتقد عىل كثري من األعالم  ،  إهنم اجتهدوا فيه فأخطأوا:  االنتقاد يف بعض آرائهم

فال  : املجتهد خيطئ ويصيب : وقد قالوا، سلفًا وخلفًا ألن اخلطأ من شأن غري املعصوم

 
 . 53هنج البالغة:  (1)

انظر أقوال الشيخ ربيع بن هادي   وهو من علامء احلديث والتفسري، ومع ذلك ينكر عليه السلفية، ويتشددون يف رفضه  (2)

 ([15-14يف ]بيان مايف نصيحة إبراهيم الرحييل من اخللل واإلخالل[ ص ) يف مجال الدين القاسمي

 .4اجلرح والتعديل ـ ص (3)
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وإنام املالم عىل من ينحرف عن  ، ار عىل املجتهد أن أخطأ يف قول أو رأيغضاضة وال ع

 . (1) وزخر علمه(،  وال يتصور ذلك يف جمتهد ظهر فضله، اجلادة عامدًا معتمداً 

فإما أن يقنعك وإما أن  ، )دع خمالفك ـ إن كنت حتب احلق ـ يرصح بام يعتقد: قالو

من خرج  . نف أو تفاهم قوم بالطيش والرعونةتقنعه وال تعامله بالقرس فام انترش فكر بالع

يف معاملة خمالفه عن حد التي هي أحسن حيرجه فيخرجه عن األدب وحيوجه إليه ألن ذلك  

وبعد فإن اختالف اآلراء  . من طبع البرش مهام تثقفت أخالقهم وعلت يف اآلداب مراتبهم

واألدب مع من يقول فكره  ، وهو من أهم العوامل يف رقي البرش ، من سنن هذا الكون

والتعادي عىل املنازع الدينية وغريها  . باللطف قاعدة ال جيب التخلف عنها يف كل جمتمع

  (2)واملهوسني ال املعتدلني(،  من شأن اجلاهلني ال العاملني

)فأقول  : صالح بن مهدي املقبيل . وقد قال قبله .رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت

ومن كان قدوة  ، فمن شمله فهو صاحبي وأخي، دين اإلسالم اللهم إنه ال مذهب يل إال 

،  فإن استبان يل الدليل ، غري غاٍل فيه وال مقرص، وشكرت له صنعه، فيه عرفت له حقه

وإن أجلأتني الرضورة إليهم وضعتهم  ،  كنت غنيًا عنهم يف ذلك املطلب ،  واستنار يل السبيل

بريئًا من  ،  إىل الصواب بحسب احلادثة واقتفيت األقرب يف نفيس  ،  موضع اإلمارة عىل احلق

إىل ذلك اهلل، ومل يبق يل من  فإن أجلأين ، يكفيني أين من املسلمني، االنتساب إىل إمام معني 

إجاباهتم بد، قلت: مسلم مؤمن، فإن مزقوا أديمي، وأكلوا حلمي، وبالغوا يف األذى،  

ال َضرْيَ إِنَّا ﴿،  [ 55القصص: ]  ﴾اِهلِنيَ َسالٌم َعَلْيُكْم ال َنْبَتِغي اجْلَ ﴿واستحلوا البذا، قلت: 

نَا ُمنَقلُِبونَ  ،  بك من رشورهم  ، وأجعلك اللهم يف نحورهم، وأعوذ[50الشعراء:  ]  ﴾إِىَل َربخ

 
 .10اجلرح والتعديل ـ ص (1)

 .38اجلرح والتعديل ـ ص (2)
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 ) (1) وأحلقني بخري القرون من حزب أمينك، رب نجني مما فعله املفرقون لدينك

 
 ، 8ـ  7العلم الشامخ يف تفضيل احلق عىل اآلباء واملشايخ، املقبيل، صالح بن املهدي، ص (1)
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 الرمحة سابعا ـ  

أخربوين يا من ال تزالون حتملون سيوفكم   بني الصفني، وقال:  السابعقام احلكيم 

 عن أول اسم من أسامء اهلل احلسنى جتدونه يف القرآن الكريم. 

املقرتن  الرمحن ه . إنه ال شك اسم.قام رجل من القوم، وقال: ذاك مما يعرفه صغارنا 

محة اهلل يف القرآن  الرحيم.. فقد تكرر ذكرمها يف سورة الفاحتة مرتني.. وتكرر ذكر ر باسم 

. بل مل يذكر من أسامء اهلل احلسنى وصفاته العليا مثلام ذكرت  الكريم بام ال يعد وال حيىص. 

 رمحة اهلل. 

قال احلكيم: فهل رمحة اهلل خاصة بقوم دون قوم.. أو بخلق دون خلق.. أم أهنا  

 وسعت اخللق مجيعا؟ 

َوَرمْحَتِي َوِسَعْت   ﴿ :اخللق مجيعا، وقد قال تعاىل: وسعتقال الرجل: الشك أهنا 

ِذيَن ُهْم بَِآَياتِنَا ُيْؤِمنُوَن  َكاَة َوالَّ  َفَسَأْكُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ
ٍ
ء  ﴾ ُكلَّ يَشْ

 قال احلكيم: فهل يمكنها أن تسع املذنبني والغافلني والعاصني؟

أنت يف شك من ذلك.. فرمحة اهلل وسعت كل يشء..  . وهل .قال الرجل: ويلك

ُفوا َعىَل  ﴿ حتى املذنبني والغافلني والعاصني، وقد قال تعاىل: ِذيَن َأرْسَ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُه ُهَو اْلَغُفوُر ال ُنوَب مَجِيعًا إِنَّ مْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ ِحيُم َأنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمن رَّ :  الزمر]﴾رَّ

ُبوَك َفُقْل َربُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة َواَل ُيَردُّ َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم املُْْجِرِمنَي ﴿، وقال: [53   ﴾ َفإِْن َكذَّ

 [ 147]األنعام:  

من عمر طويال  عليهم الصالة والسالم قال احلكيم: فهل جتدون يف أتباع الرسل 

 تداركته يف آخر حلظة.. فآمن واتبع الرسل وحميت عنه كل  وهو كافر مرشك.. لكن رمحة اهلل

 خطاياه.. بل عوض بدهلا الدرجات الرفيعة من اجلنة؟
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قال الرجل: أجل.. وهو كثري جدا.. وقد ذكر القرآن الكريم من أمثلته سحرة  

فرعون، فقد عاشوا حياهتم كلها يف بالطه يرشكون باهلل.. ويامرسون كل صنوف  

ًدا َقاُلوا آَمنَّا  ﴿رمحة اهلل تداركتهم.. كام قال تعاىل:  االنحراف، ولكن  َحَرُة ُسجَّ َفُأْلِقَي السَّ

َقاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيخنَاِت َوالَِّذي   ﴿ ، و[70]طه:  ﴾ بَِربخ َهاُروَن َوُموَسى

ْنَيا )  َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض إِنَّاَم َتْقيِض َهِذهِ  نَا لَِيْغِفَر َلنَا َخَطاَياَنا 72احْلََياَة الدُّ ( إِنَّا آَمنَّا بَِربخ

ْحِر َواهللَُّ َخرْيٌ َوَأْبَقى )  ُه جُمِْرًما َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم اَل  73َوَما َأْكَرْهَتنَا َعَلْيِه ِمَن السخ ُه َمْن َيْأِت َربَّ ( إِنَّ

َرَجاُت اْلُعىَل  74َيُموُت فِيَها َواَل حَيَْيى ) احِلَاِت َفُأوَلئَِك هَلُُم الدَّ ( َوَمْن َيْأتِِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّ

ى ) 75) تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء َمْن َتَزكَّ ]طه:    ﴾ (  76( َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْري ِمْن حَتْ

72  -  76 ] 

 سعادة األبدية بعد قوهلم هذا؟قال احلكيم: فهل تراهم قد فازوا بال

وإال  فإن تاب و كافر يستتاب، قال الرجل: ال شك يف ذلك.. ومن شك يف ذلك فه

 قتل، ورميت رأسه يف املزابل. 

قال احلكيم: أرأيتم لو أن رجال من الغيورين أمثالكم راح لبعض هؤالء السحرة،  

 فقتلهم، كيف يكون مصريهم؟

 وبئس املصري.  ، ا سيكون جهنمقال الرجل: ال شك أن مصريهم حينه

 قال احلكيم: فكم سيمكثون فيها حينها؟

 قال الرجل: سيخلدون فيها خلودا أبديا. 

قال احلكيم: أال يكون الذي قتلهم حينها قد جنى عليهم..وقد حرمهم من السعادة  

 األبدية.. وأنزهلم دار الشقاوة األبدية. 

 قال الرجل: أجل..  

 أم رحيام؟ ، بفعله ذلك قال احلكيم: فهل تراه قاسيا 
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قال الرجل: بل أراه قاسيا ألن اهلل رمحهم بمد آجاهلم حتى يروا من آيات اهلل ما  

 تطمئن له قلوهبم، ويتخلصوا به من ضالهلم. 

قال احلكيم: فلم ال ترتكون الفرصة ملن تروهنم قد ابتدعوا أو ضلوا عسى هداية اهلل  

 وسعت كل يشء تتداركهم؟متأل قلوهبم.. وعسى رمحة اهلل التي 

سكت الرجل، فقال احلكيم: أخربوين عن خرب إبراهيم عليه السالم عندما جاءه  

املالئكة الذين يريدون إنزال العقوبة عىل قوم لوط بعد أن قامت احلجة عليهم.. هل ترونه  

راح يشجعهم عىل ذلك، ويفرح بام عزموا عليه، أم ترونه راح يستعمل كل الوسائل ملنعهم،  

 مع علمه بأهنم مالئكة اهلل؟ 

َفَلامَّ ﴿فقد قال تعاىل: ، فقال: لقد حكى القرآن الكريم عن ذلك.. آخر  قام رجل

اِدُلنَا يِف َقْوِم ُلوطٍ  ى جُيَ ْوُع َوَجاَءْتُه اْلبرُْشَ ، لكن اهلل عاتبه  [74]هود:    ﴾َذَهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ

ُْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغرْيُ  َياإِْبَراِهيُم َأْعِرْض ﴿عىل ذلك، فقال:  ُه َقْد َجاَء َأْمُر َربخَك َوإِهنَّ  َعْن َهَذا إِنَّ

 [ 76]هود:   ﴾ َمْرُدودٍ 

 قال احلكيم: فهل ترون اهلل تعاىل مدح إبراهيم عليه السالم يف موقفه ذلك أم ال؟ 

اٌه  إِنَّ إِْبَراِهيَم حَلَ ﴿قال الرجل: بل مدحه.. فقد قال تعاىل قبل ذكر عتابه له:  لِيٌم َأوَّ

   [75]هود:   ﴾ ُمنِيٌب 

 قال احلكيم: فهل كانت أفعال قوم لوط أفعاال شنيعة، وكان إبراهيم يعلم هبا أم ال؟ 

 قال الرجل: بل كانت أفعاال شنيعة.. وكان إبراهيم عليه السالم يعلم هبا. 

 قال احلكيم: ومع ذلك.. فقد توسط هلم ورمحهم وأثنى اهلل عليه بذلك. 

 : ذلك صحيح. قال الرجل

 قال احلكيم: ومل كان كذلك؟ 

قال الرجل: ألن األنبياء عليهم السالم جبلوا عىل الرمحة.. وقد أخرب اهلل تعاىل عن  
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.. قال  يقتل نفسهأنه كان من فرط حزنه عىل قومه بسبب عدم إيامهنم يكاد  رسول اهلل 

،  [6]الكهف:  ﴾  ُيْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسًفا َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعىَل آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ﴿تعاىل: 

 [ 3]الشعراء:   ﴾َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي ﴿وقال: 

 قال احلكيم: ومل كان كذلك؟ 

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن  ﴿ قال الرجل: حلرصه عىل إيامهنم، وقد قال تعاىل يبني ذلك:  

 [ 128]التوبة:    ﴾َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َماَعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم 

قيم عليهم مجيعا  متكن حينها منهم، أكان ي قال احلكيم: أرأيتم لو أن رسول اهلل 

 حد الردة، فيقتلهم لرشكهم، ولصدهم عن دين اهلل؟

 قال الرجل: وأنى لنا أن نعرف ذلك. 

أجاب من سأله: )هل أتى   أن رسول اهلل . أمل ترووا يف احلديث .قال احلكيم: بىل 

عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟(، قال: )لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما  

لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم جيبني إىل ما  

يس،  أردت، فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأ 

فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقال: إن اهلل قد سمع قول  

قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم، فناداين  

ملك اجلبال فسلم عيل، ثم قال: يا حممد، فقال، ذلك فيام شئت، إن شئت أن أطبق عليهم  

: بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده، ال يرشك  ل النبي  األخشبني؟ فقا 

 (1)به شيئا(

قال الرجل: احلديث صحيح.. وقد رواه مجع كثري من الثقاة الذين ال نشك يف  

 نزاهتم وضبطهم وكفاءهتم يف الرواية. 

 
 البخاري.رواه   (1)
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يقيم    كان يف إمكانه عن طريق ملك اجلبال أن  قال احلكيم: أال ترى أن رسول اهلل  

 عليهم أحكام الدين.. ويقيض عليهم دفعة واحدة، وتسرتيح األرض من رشكهم؟ 

يف أن يكون من أوالد أولئك املرشكني من يؤمن    قال الرجل: لقد طمع رسول اهلل  

 به.

قال احلكيم: فلم ال تطمعون يف أوالد من حتاربوهنم أن ينتهجوا الرصاط الذي  

 تنتهجونه. 

 يف مكة.. ال يف املدينة.. وكان قبل اهلجرة ال بعدها. قال الرجل: لقد كان ذلك 

 قال احلكيم: فهل ترون رمحة اهلل ورمحة رسوله نسخت أم عطلت بعد اهلجرة؟

َوَما    ﴿. كام قال تعاىل:  . فرسول اهلل كام ذكره ربه رمحة للعاملني .  . قال الرجل: معاذ اهلل

 [ 107نبياء:  ]األ ﴾ َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرمْحًَة لِْلَعاملَنَِي 

قال احلكيم: ولكنكم جتعلونه رمحة خاصة بكم حني تسمحون ألنفسكم أن تقتل  

 كل من خيالفكم بحجة أنه خيالف نبيكم. 

سكت الرجل، فقال احلكيم: ألستم تذكرون يف دواوينكم التي هي أهم عندكم من  

سلموا، وحسن  وتفننوا يف حربه قد أ  ، كل يشء أن كبار املرشكني الذين حاربوا رسول اهلل  

إسالمهم.. وأهنم صاروا صحابة أجالء.. وأهنم اكتسبوا بعد كل تلك احلروب التي  

خاضوها ضد اإلسالم من احلرمة واملنعة ما مل يكتسبه الذين ولدوا يف اإلسالم وعاشوا به،  

 وماتوا عليه. 

 قال الرجل: تقصد هندا وأبا سفيان؟

 تعظموهنم مع كل ما فعلوه؟ قال احلكيم: وغريمها كثري.. ألستم جتلوهنم و

 . فتحولوا من أعداء أشقياء إىل صحابة أجالء. قال الرجل: ألن رمحة اهلل تداركتهم. 

قال احلكيم: فلم ال تدعون رمحة اهلل تتدارك هؤالء البسطاء الذين تقاتلوهنم.. ومل ال  
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 تدعون رمحة اهلل تتنزل عىل أوالدهم وأحفادهم إن مل تتنزل عليهم؟

الرجل، فقال احلكيم: أخربوين ماذا تفعلون برجل حيمل النجاسات..  سكت 

 ويضعها يف املسجد؟ 

سل بعضهم سيفه، وقال: من رأيته يفعل ذلك ألغمدن سيفي يف صدره.. أو  

 ألجتزن رقبته وأرمي برأسه للكالب والثعالب. 

 قال احلكيم: فهل لك دليل عىل ذلك من سنة نبيك الذي تزعم أنك تتبعه؟ 

رجل: أجل.. فاملساجد من شعائر اهلل.. ومن حقرها فقد حقر شعائر اهلل..  قال ال 

 وليس لذلك سوى القتل. 

 ؟قال احلكيم: فهل أنت أكثر تعظيام لشعائر اهلل من رسول اهلل  

هو أعلم اخللق باهلل، وأعظمهم تعظيام   قال الرجل: معاذ اهلل.. فرسول اهلل 

 لشعائره. 

 فيمن فعل ذلك؟ قال احلكيم: فام سنته 

 قال الرجل: أنا مل أسمع بأي سنة يف هذا الباب. 

 قال احلكيم: أمل تسمع بحديث الذي بال يف املسجد؟ 

قال الرجل: بىل.. لقد أنستنيه األيام مع أنني لدي إجازة من مشاخيي بروايته.. فقد  

إذ جاء   بينام نحن يف املسجد مع رسول اهلل قال: أيب هريرة حدثني شيخي عن شيخه إىل 

ال  : )فقال رسول اهلل ، : مه مه فقال أصحاب رسول اهلل  ،أعرايب فقام يبول يف املسجد

إن هذه املساجد ال  )دعاه فقال له:  ، ثم إن رسول اهلل  ،فرتكوه حتى بال (،دعوه  ،تزرموه

  (،إنام هي لذكر اهلل عز وجل والصالة وقراءة القرآن  ، تصلح ليشء من هذا البول وال القذر

 .(1) أمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه عليهف

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 . لكنك مل تكمله.. فللحديث تتمة. .قال احلكيم: بورك يف حفظك للحديث

أيب هريرة أن أعرابيا دخل املسجد  قال الرجل: أجل.. وقد رويتها بسندي عن 

اللهم ارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدًا،   : فصىل ركعتني ثم قال  ، جالس ورسول اهلل 

  ، فأرسع الناس إليه   ، ثم مل يلبث أن بال يف ناحية املسجد  .: لقد حتجرت واسعاً فقال النبي  

صبوا عليه سجال من   (، ومل تبعثوا معرسين ، إنام بعثتم ميرسين) : ، وقالفنهاهم النبي 

 .(1)ماء

 . أم أهنا عامة؟. زمنه قال احلكيم: فهل ترى أن هذه احلادثة خاصة ب

يف آخر احلديث لصحابته هذه   قال الرجل: بل هي عامة.. فقد ذكر رسول اهلل 

 ( ومل تبعثوا معرسين ، إنام بعثتم ميرسيناملقولة: )

قال احلكيم: فهل ترون ما تقومون به من قتل بعضكم بعضا من أجل رأي أو قضية  

 قف داخل يف التيسري أم التعسري؟وأو م 

ل، فقال احلكيم: بل هو داخل يف التعسري.. وأنتم بمواقفكم هذه  سكت الرج

.. بل حتولون دين الرمحة إىل دين قسوة.. ودين اليرس إىل دين عرس..  ختالفون سنة نبيكم 

 أنتم حترفون الدين حتريفا خطريا. 

رمى رجل سيفه، وقال: بورك فيك أهيا احلكيم.. لقد تذكرت لتوي كيف فعل  

  ، ه الذين صبوا عليه وأصحابه مجيع أنواع العذاب ئمتكن من أعداعندما  رسول اهلل 

قابل كل تلك اإلساءات   لكنه  ،وأجلوهم عن بالدهم ،وديارهم ،وسلبوا أمواهلم 

أخ    ، قالوا: خرًيا  ، ما ترون أين فاعل بكم؟(  ، بالعفو والصفح واحللم قائاًل: )يا معرش قريش

 ( فأنتم الطلقاء اذهبوا ):  فقال ، كريم وابن أخ كريم

ُتْم هَلَُو َخرْيٌ  ﴿ :قد أنزل اهلل عليه ل َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصرَبْ

 
 رواه أبو داود. (1)
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ابِِرينَ  وأن ال يعاقب    ، فاختار أن يعفو عنهم ويصرب عىل ما كان منهم   ،( 126)النحل:  ﴾لِلصَّ

 فقال: )نصرب وال نعاقب( 

جابر أنه غزا مع  ال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث رمى آخر بسيفه، وق

  فلام قفل معه أدركتهم القائلة يف يف واد كثري العضاة فنزل رسول اهلل  ، رسول اهلل 

  ، ونمنا نومة   ،حتت سمرة فعلق سيفه   ونزل رسول اهلل    ،وتفرق الناس يستظلون بالشجر

  ، وأنا نائم ،هذا اخرتط عيل سيفي فقال: )إن  ، وإذا عنده أعرايب ،يدعونا  فإذارسول اهلل 

 .(1) ومل يعاقبه وجلس ،فاستيقظت وهو يف يده فقال: من يمنعك مني؟( فقلت: اهلل ثالثا 

أن رسول  اآلخر  جابر  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث  

فقال له رجل: يا رسول   ،ويفرقها  ،جعل يقبض يوم حنني من فضة يف ثوب بالل  اهلل 

من يعدل إذا أنا مل أعدل؟ قد خبت وخرست إن كنت ال أعدل(   ، فقال: )وحيك ، اهلل أعدل

 (2) منافق؟ فقال: )معاذ اهلل أن يتحدث أين أقتل أصحايب(فإنه  فقال عمر: أال أرضب عنقه

عبد اهلل بن مسعود  وقد تذكرت لتوي حديث  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. 

فأعطى األقرع بن حابس    ، ناسا يف القسمة ليؤلفهم  قال: ملا كان يوم حنني آثر رسول اهلل  

فقال رجل: إن    ،وآثرهم يومئذ يف القسمة  ،وأعطى ناسا من أرشاف العرب  ،مائة من اإلبل 

: فقلت: واهلل ألخربن رسول اهلل  قال  ،وما أريد هبا وجه اهلل تعاىل  ،هذه لقسمة ما عدل فيها 

  ثم قال: )فمن يعدل إن مل   ، فتغري وجهه حتى كان كالرصف ، فأخربته بام قال ، فأتيته

 (3) قد أوذي بأكثر من هذا فصرب( ،يرحم اهلل موسى )يعدل اهلل ورسوله؟ ثم قال:  

أن  : عبد اهلل بن سالمرمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث 

 
 رواه البخاري. (1)

 رواه أبو الشيخ، وابن حبان. (2)
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قال: إنه مل يبق من عالمات النبوة  ـ وهو أحد علامء أهل الكتاب من اليهود  ـ زيد بن سعية 

إال اثنتني مل أخربمها منه: أن يسبق   ،حني نظرت إليه  شئ إال وقد عرفتها يف وجه حممد 

فكنت أتلطف له ألن أخالطه فأعرف   ،إال حلام شدة اجلهل عليهوال تزيده  ،حلمه جهله

فلام كان قبل حمل األجل   ،وأعطيته الثمن ، فابتعت منه مترا معلوما إىل أجل معلوم ، حلمه

فقلت: يا   ، ونظرت إليه بوجه غليظ ، فأخذت بجامع قميصه وردائه ، أتيته  ، بيومني أو ثالثة

  ، وقد كان يل بمخالطتكم علم  ،ني عبد املطلب ملطلحممد أال تقضيني حقي؟ فواهلل إنكم يا ب

ما أسمع؟ فواهلل لوال ما أحاذر فوته لرضبت    أتقول لرسول اهلل    ،فقال عمر: أي عدو اهلل 

ثم قال: )أنا وهو    ،وتبسم ، وتؤدة ،ينظر إىل عمر يف سكون ورسول اهلل   ،بسيفي رأسك 

اذهب يا   ، وتأمره بحسن التباعة ، اءتأمرين بحسن األد ، كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر

كل   ، يا عمر فقلت: ، ففعل عمر ،مكان ما رعته(  ،وزده عرشين صاعا  ،عمر فاقضه حقه 

يسبق حلمه   ، إال اثنتني مل أخرب مها منه عالمات النبوة قد عرفتها يف وجه رسول اهلل 

فأشهدك أين رضيت باهلل تعاىل   ، فقد خربهتام ، وال تزيده شدة اجلهل عليه إال حلام ، جهله

 .(1)نبيا  وبمحمد   ، وباإلسالم دينا  ،ربا 

عائشة قالت: ابتاع  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث 

فلم   ، فالتمس التمر ، فجاء منزله ، جزورا من أعرايب بوسق من متر الذخرية رسول اهلل 

من متر   ، إنا قد ابتعنا منك جزورك هذا بوسق ،فخرج إىل األعرايب فقال: )عبد اهلل  ،جيده

فوكزه   ، فلم نجده( فقال: األعرايب: واغدراه واغدراه ،ونحن نرى أن عندنا  ، الذخرية

فإن لصاحب احلق مقاال( فردد    ، تقول هذا؟ فقال: )دعوه الناس وقالوا: إىل رسول اهلل  

فلام رآه ال يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: )اذهب إىل    ،مرتني أو ثالثا   رسول اهلل    ذلك

يقول لك إن كان عندك وسق من متر   خولة بنت حكيم بن أمية فقل هلا رسول اهلل 

 
 رواه ابن حبان، واحلاكم. (1)
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ثم رجع قال:   ،الذخرية فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء اهلل تعاىل( فذهب إليها الرجل 

للرجل: )اذهب    فقال رسول اهلل    ، فابعث من يقبضه   ،ول اهللقالت: نعم هو عندنا يا رس

وهو جالس يف   ، قال فمر األعرايب برسول اهلل  ،فأوفاه الذي له ، فأوفه الذي له( فذهب

: )أولئك خيار  فقال رسول اهلل  ، فقد أوفيت وأطيبت ،فقال: جزاك اهلل خريا ،أصحابه

 (1) الناس املوفون املطيبون(

أنس قال: كنت أمشى  قال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث  رمى آخر بسيفه، و 

فأدركه أعرابّى فجذبه بردائه جذبة   ، وعلْيه ُبُرٌد نجرانّى غليظ احلاشية مع رسول اهلل 

ة اجلذبة   فنظرُت إىل صفحة عنق رسول اهلل    ،شديدة داء من شدَّ ثم    ،وقد أثَّر هبا حاشية الرَّ

 .(2)ثم أمر له بعطاء ،فاْلَتفَت إليه فضحك ،لذى عندكقال: يا حممد ُمْر ىل من مال اهلل ا

أتى  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث الرجل الذي 

:)دعوه فإن لصاحب  فقال رسول اهلل    ، فهم به أصحابه  ، يتقاضاه فأغلظ له  رسول اهلل  

ال نجد إال أفضل من   ، فقالوا: يا رسول اهلل  ، ثم قال: اعطوه شيئا مثل سنة( ، احلق مقاال

 (3) وخريكم أحسنكم قضاء(  ،قال: )اعطوها   ،سنه

أتت  التي يهودية رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث ال

  (4)فقيل: أال تقتلها فقال: )ال( ، فأكل منها فجئ هبا  ،بشاة مسمومة  رسول اهلل 

ملا كرست   أن رسول اهلل مى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي ر

فقال   ، وقالوا: لو دعوت عليهم ، وشج وجهه يوم أحد شق ذلك عىل أصحابه ،رباعيته

فإهنم ال   ،اللهم اهد قومي  ،ولكن بعثت داعيا ورمحة  ،: )إين مل أبعث لعانا رسول اهلل 
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 (1)يعلمون(

ما رأيت أحدا  )أنس: .. وقد تذكرت لتوي قول رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت

 ) (2)كان أرحم بالعباد من رسول اهلل 

مالك بن احلويرث  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث 

  ، فظن أنا قد اشتقنا إىل أهلنا   ،فأقمنا عنده عرشين ليلة   ،رفيقا   ، رحيام  قال: كان رسول اهلل  

 (3)  فأقيموا عندهم( ،فقال: )ارجعوا إىل أهليكم ،فأخربناه ، فسألنا عمن تركنا عند أهلنا 

أيب قتادة أن رسول اهلل  رمى آخر بسيفه، وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث  

    :فأسمع بكاء الصبي فأجتاوز يف صاليت    ،وأنا أريد أن أطيلها   ،إين ألدخل يف الصالة )قال

  (4)جدانه من بكائه(مما أعلم من شدة و

 
اإليامن، مرسال، ورواه موصوال عن سهل بن سعد خمترصا: )اللهم: اغفر لقومي، فإهنم ال  رواه البيهقي يف شعب (1)

 يعلمون(

 رواه مسلم. (2)
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 اخلامتة 

بعد أن حتدث هؤالء وغريهم هبذا وغريه.. قامت ضجة كبرية بني اجليشني،  

  سالحه، ثم ينزل من ئدي كال اجليشني يرمي وارتفعت أصواهتم بالبكاء، وفجأة رأيت قا 

 فرسه، ويسري نحو أخيه يعانقه ويقبله، وحياول كل منهام أن يقبل جبهة اآلخر. عىل 

روحانية عظيمة يف ذلك احلني، مل تقطعها إال أصوات بعض من مل يضعوا  رست 

سيوفهم، فقد قال أحدهم، وكان ذات مرتبة كبرية يف أحد اجليشني، بل كان بمثابة مستشاره  

اإلعالمي: ويلكم يا قوم.. أتستسلمون لبعض كلامت قاهلا هؤالء اجلهلة املبتدعة املمتلئني  

ن ربكم، وقد وضعتم سيوفكم قبل أن تغمدوها يف صدور  تالقو  كيف  بالضاللة.. ويلكم

.. ويلكم هل نسيتم سلفكم الصالح، وغريهتم عىل الدين، وشدهتم عىل  ؟أعداء الدين

   ؟املبتدعة

قام آخر من اجليش اآلخر، وهو يقول: أبعدوا عنكم وساوس الشياطني، وهلموا  

محل السالح أن يضعه، وال   امحلوا سيوفكم لتغمدوها يف صدور أعدائكم.. فال ينبغي ملن

 ملن ثار غرية دين اهلل أن يسكت صوت غريته قبل أن يعيد لدين اهلل حرمته. 

يرصخان من غري أن يلتفت هلام أحد.. وفجأة  ني اجليشكل بقي هذان وغريمها من 

 سار كال القائدين إىل ربوة مرتفعة لرياهم اجلميع، ويسمعهم، وهناك جرى هذا احلديث. 

. لست أدري ما  .هيا اإلخوان الفضالء ممن كانوا معي أو كانوا مع أخيأ قال األول:  

أقول لكم، وكيف أعتذر ألين أخرجتكم من بني أهليكم وأوالدكم ألزج بكم يف هذه الفتنة  

العمياء..لقد غطى الران عىل قلبي بسبب بعض من استرشهتم من رجال الدين والدنيا..  

هلا.. ودفعتكم إليها.. وأنا اآلن تائب إىل اهلل تعاىل..  فكلهم زينوا يل اجلرائم التي حركتكم 

العذاب األبدي والغضب الذي ال يطيقه أحد من  يصليني بوقد رميت سالحي الذي كاد 
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 اخللق.

وأنا أشكر هؤالء احلكامء السبعة الذين جعلهم اهلل أنوارا هنتدي هبا.. وشموسا  

ن أشعر براحة عظيمة.. فكل األثقال  حترق كل ما يف قلوبنا من غل وحقد وحسد.. وأنا اآل

 التي كانت جتثم عىل قلبي سقطت منذ سقط سيفي من يدي. 

قال الثاين: بورك فيك يا أخي.. وأنا أعتذر لك.. ولكل من محلت يف وجهه  

السالح.. لقد كنت أسريا للشيطان الرجيم.. وأسريا ألولئك الذين يتاجرون بالدين يف  

م.. وأنا اآلن قد عزمت مع أخي عىل أن نجتث جذورهم،  سبيل الدنيا، ويف سبيل أهوائه 

 والروحانية والتوجه الصادق إىل اهلل.  ةال باملشانق والسجون، وإنام بالعلم واحلكم

فلوال غفلتنا عن اهلل ما ترسبت شياطني اإلنس واجلن لتكدر علينا صفونا، ومتأل  

ته ورمحته ولطفه بعباده لرأينا الكون  حياتنا باملآيس واآلالم.. لو أننا عرفنا اهلل، وعرفنا عظم

أصحاب  من  أمجل بكثري وأعظم بكثري من تلك الصورة التي صورها لنا جتار الدين 

 األهواء. 

ولو عرفنا أنبياءنا وورثتهم الطاهرين، ورشبنا من بحارهم العذبة لتخلصنا من كل  

 السموم التي اشتعلت يف صدورنا.

عل من احلكامء السبعة أئمة هيدوننا سواء  قال األول: لقد قررت أنا وأخي أن نج

السبيل، إليهم نرجع، وهبدهيم هنتدي، وبسريهتم نسري.. فهم الذين فهموا الدين، وفقهوا  

 عن رب العاملني.. 

قال الثاين: وقد قررنا أن ننزل العقوبة عىل كل من يسعى للفتنة أو يشعلها بيننا..  

.. فاهلل تعاىل أمرنا باالجتامع عىل قتاهلم،  وسنبدأ هبؤالء الذين رفضوا أن يضعوا سيوفهم 

ا َعىَل اأْلُْخَرى  ﴿فقال:  َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ

تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ َفإِْن َفاَءْت َفَأْص  لُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللََّ  َفَقاتُِلوا الَّ
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 [ 9]احلجرات:    ﴾حُيِبُّ املُْْقِسطنِيَ 

فهم خمريون بني أمرين: إما االستسالم ملا تقتضيه العدالة، ونحن لن نفعل هبم إال  

مع ألد أعدائه.. وإما أن يعلنوا احلرب علينا مجيعا، وحينها   ما كان يفعل رسول اهلل 

 اتلهم، بعد أن نعتذر هلم بأن ذلك مل يكن إال بسببهم. سنق

فجأة سقطت كل السيوف التي مل تسقط من قبل.. وقد أجرى كال القائدين حتقيقا  

يف أسباب الفتنة، فوجدوا أن أولئك الذين رفضوا وضع سيوفهم هم أول من بدأها..  

بلدتنا  أن تستأصل ووجدوا بعد اقتحام بيوهتم أن هلم عالقة بدول أجنبية كانت تريد 

 بأكملها ال تفرق يف ذلك بني جهة وجهة..  

وقد توصلت التحقيقات إىل أن كل القتىل الذين قتلوا، واهتم فيها طرف من  

 األطرف قصد إشعال الفتنة مل يكن سببها إال أولئك اخلونة.. 

وتوصلت التحقيقات إىل العالقة احلميمة التي كانت تربط مثريي الفتن يف كال  

 ني.. بل كان كالمها جيتمعان، وخيططان ملا يقول كل طرف، وما جييبه الطرف اآلخر. اجلهت

بعد أن اكتشفت بلدتنا بمعونة حكامئها كل ذلك أقيمت حمكمة عادلة، وطبقت  

 العدالة عىل أولئك الشياطني الذين كادوا يستأصلون األخرض واليابس.. 

يعا بعدها إىل حياهتم إخوة  وقد حرض اجلميع تطبيق أحكام العدالة.. وانرصفوا مج

 متحابني متصافني، وكأنه مل حيدث بينهم كل ما حدث من الفتن.

وقد بارك اهلل يف أوالدهم وأرزاقهم وحياهتم.. فكانت النعم هتب عليهم من كل  

جهة.. وقد سمع أعداؤهم بام وقع هلم فازدادوا هيبة يف أعينهم.. ومل يفكر أحد يف االقرتاب  

 منهم أو غزوهم.. 

بل إنه بسبب ذلك الرخاء الذي حتقق يف البلدة صار كبار التجار والعلامء من الدول  

 املجاورة يزوروننا ويستثمرون أمواهلم وعلومهم يف بلدتنا.. وقد أكسبنا ذلك قوة عىل قوة.. 
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ومل يكن ذلك وحده ما بورك لنا فيه.. فقد كانت أعظم بركة هي تلك املشاعر  

ني املؤمنني مع اختالف مذاهبهم يف املسجد الواحد.. وهم  الروحية التي كانت جتمع ب

. وبعدها يعودون إىل أعامهلم  يصلون هلل، ويتوجهون إليه بقلوب واحدة، وبألسن متعددة.

   بقلوب صافية سليمة.
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 هذا الكتاب 

اإلسالميني ـ حركيني كانوا أو سلفيني  هذه الرواية موجهة بالدرجة األوىل ألولئك 

وراحوا يتدنسون  الدعوة لإلسالم ـ الذي أردوا احتكاره دون سائر الناس ـ  ا تركوالذين ـ 

 . بعار الطائفية واحلزبية والفرقة

دورهم الوحيد نرش البغضاء واألحقاد يف القلوب، ونرش التفكك والقطيعة  فصار 

  األوطان.يف املجتمعات، ونرش الدمار واخلراب يف

، وهدي األئمة الطاهرين   وهي حتاول أن تعيدهم إىل كتاب رهبم، وسنة نبيهم

 ، وورثة لنبيه. ممثلني لدينه الذين جعلهم اهلل 

   وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط، ليسهل االستفادة منها عىل العامة واخلاصة. 
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