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الوقذهٔ
منذ سمن و مبسال أحد أسبلیت أؾددا ادیادبا اإللهیدة
للحیلولة یوا نطز التؿبلیم اإللهیة هدو التحزادم المؿندو
للتؿبلیم الدانیة  .حیج أا اهلل سدجحبن و عؿدبلذ رَدز هدذا
ُ

ُ

ْ َ

ي َح ِّ َ
ِهَالك ّ َلَ َعوَ َّن َِ ّاض ّع ّ ٌَ  1و نذ
ادسلوة نذ اآلاة الُزامة سف
ّ

ثؿؽ ادحیبا ندتذ هدذا التحزادم المؿندو ؾدن ثؿدؽ
المسلمین نؿلذ سجیل المخبل َبنت نُزة الخوارد و الدذ
يبل أمیزالمؤمنین

حول إستداللهم ثأنهب َلمة حى ازای

ثهب الجبطل 2نبعزة ؾن التحزام المؿنو .
إا غبهزة يتل المسلمین ثتهمة الُهز عم عأسیسدهب مدن
يجل الطیخ محمد ثن ؾجدالوهبة و الیدو َدل الزمبؾدب
التذ عنست نهسهب للهُز الوهبثذ و التذ منهدب یاؾدص ندذ
الؿزاو و سوراب عزیش لنهسهب ادسبلیت الوحطیة ندذ يتدل

 .1سورة النساء اآلية . 64
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المسلمین ثزقجة ضدادة من خالل إعجدبؼ اآلرا التُهیزادة
للطیخ محمد ثن ؾجدالوهبة و َذلٍ عًو ثتحزاؽ أهدل
السنة -الكیز مطلؿین ؾلذ مبهیة و حًیًة یاؾدص و الهُدز
الوهبثذ -ؾجز یؾباب نبرقة ؾد الطیؿة و عًو ثتدزقیجهم
للويول نذ ور آاب الًزآا الُزام وادحبیاج النجواة و
المؿبایز اإلنسبنیة لحخهم ؾلذ يتل أعجبؼ أهل ثیت النجدذ :و
سبئز المسلمین .
إا الًو اإلستؿمبراة نذ الؿبلم ثًیبیة الطیطبا ادَجدز
نذ الؿػز الحبؾز أستكلت هذا ادسلوة َأسدالنهب لخلدى
الػزاؾب و اإليتتبل ثین اإلخوة نذ ادمة اإلسالمیة ؾجدز
التزواذ للتهسیز المنحزل آلاب الًزآا الُزام و التؿدبلیم
النجواة ثین أعجبؼ المذاهت اإلسدالمیة  -لتحًیدى أهددانهب
لتًطیؽ التالحم و عهتیت الوحددة ؾجدز التأسدیإل لقؾتًدبی
ثبلتُهیز و وروة يتل المسلمین  -حتذ عدنؽ الخطز الذ
اهدیهب و الذ اتمخل ثُهبح ادمة اإلسالمیة ؾد اإلستؿمبر
و الػهیونیة الؿبلمیة .

7
و مبسال أؾدا اإلسال اًوموا ثخلى و نطدز و عدزواذ
الطجهب ؾد المجبی

الدانیة للحیلولدة یوا نطدز عؿدبلیم

اإلسال ادغیلة و عطوا غورع و ثهذه الطزاًة احدبولوا
إثؿ بی المخبطت ؾن الحًبئى الدانیة ؾجز اازبی الطجهب نذ
رهن لیحًًوا أهدانهم المطئومة ؾجز خلى ادروا المكجزة .
إا التزواذ لهدذه الطدجهب ثئمُبند سدوو المخبطدت
الؿبلمذ خبغة الطجبة المسلم و المؤمن للتطزل و الؿندم
َمب ثئمُبن خلى و عؿمیى الهزية ثین الهزو و المدذاهت و
ادیابا .
أحد أهم هذه الطجهب المؿبغزة التذ عم طزحهدب ندذ
الؿبلم و التذ عتؿمن إستدالل التیبرا التُهیزاة المتطزندة
المخیزة للهتن لًتل المسلمین و إثبیعهم ضیؿة و سدنة هدو
إیؾب (أولواة الزهبی ؾد الؿدو الًزات) و التدذ اسدتدلوا

َ َ ه َ َّ َ َ ُ
يوَآنيوِاَ
ؾلیهب ثبآلاة الُزامة  123من سورة التوثة ياَأُّياَال ّر
ْ
َ
ْ َ
َْ
ْ ُ َّ
ُ
َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
َّ
يوَيلِىك ْم َّن َوَالكفاز ََُليجدُا َّفيك ْم َّغلظوً ََُاعل ُُوِاَأهَ
ق ّاتلِاَال ّر
ّ ّ
ْ
َّ َ
اَّلل ََن َعَاْل ُ َّت ّق َنيَ.
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هذا اإلستدالل الخبطذ مؽ ادسم اليذ عزحیجدب و أخدذ
مُبنة واسؿة ثین ثؿؽ من الطجبة المؤمن الجسیط من إخواننب
أهل السدنة ثحیدج أنهدم السالدوا اًومدوا ثبلتسدزیل للًیدب
ثبلؿملیب اإلنتحبراة و اإللتحدبو ثبلتیدبرا التُهیزادة لًتدل
المسلمین المػلدومین مدن الطدیؿة و السدنة  .التدزواذ لهدذا
اإلستدالل الخبطذ أغجح ؾبمالً النحدزال آالل الطدجبة
المسلم ؾن الُهبح و الزهبی ؾد الؿدو الػهیونذ و اإللحبی
الؿبلمذ للًتبل ؾد المسلمین ادثزاب نذ سوراب و الؿزاو و
سبئز الجلداا اإلسالمیة .
لًد يبمت المؿبونیة الدولیة للحدوسا الؿلمیدة ثئؾددای
اإلربثة الؿلمیة لهذه الطجهة ثنب اً ؾلذ المجدبی

الدانیدة و

المػبیر الحداخیة المؿتجزة لمذهت أهل السنة ثمطبرَة مدن
المزاَش المتخػػة نذ مزبل اإلربثة ؾلذ ادسئلة الدانیدة
ثأسلوة السؤال و الزواة .
هحوذ حسي صهبًٖ
الوسبعذ للشئَى الذٍل٘ٔ للحَصات العلو٘ٔ

9
 الشبْٔ:
إا ألتیبرا التُهیزاة المنحزنة و ثهدل سوو الطدجبة
المسلم و المؤمن و المزبهد من أهل السنة من ثالی الؿدبلم
أطلًوا مورة الًتبل ؾد ثبيذ المسلمین من الطیؿة و السنة
الذان لم اتجؿوا الهُز الوهبثذ و ؾجز اإلسدتنبی ثیادة مدن
الًزآا الُزام قیزوا الجوغلة مدن الُهدبح و الزهدبی ؾدد
الػهبانة و الوالاب المتحدة إلذ الزهبی ؾد إخوانهم مدن
الطیؿة و الزمهوراة اإلسالمیة االازانیة و َذلٍ ؾد أهدل
السنة المنبهؿین للػهیونیة.
هذه التیبرا ؾندمب عوارد السدؤال ثدأنُم (لمدبرا لدم
عذهجوا لنػزة ضؿت قشة المػلو و المحبغدز و العًدبعلوا
ؾد الػهبانة!!!) ادؾوا ثأا« :الجَاب األکثر في القررنى
الکرين ،حيي يتکلن اهلل تعالي عي العروٍ القريرة ٍ رن
الوٌافقَى في أغلة نيات القرنى الکرين ،ألًهرن أدرو
خطرا هي الکافريي األصلييي ٍالجرَاب عٌرو أتري تکرر
الصويق حيي قوم قتال الورترويي علري فرتل القرو

10
التي فتحها تعوُ عور تي الخطاب».1
اؿتًد عیبر التُهیز نذ المنطًة ثأند ثندب اً ؾلدذ اآلادة

الُزامة ٗٓب أَُّْٗٓب الَّزِٗيَ آهٌَُٓاْ قَبتِلَُاْ الَّزِٗيَ ٗٓلًََُنُن هِّيَ الْنُفَّبسِ
ٍٓلِ٘ٓجِذٍٔاْ فِ٘نُنٕ غِلْظًَٔ ٍٓاعٕلَؤَاْ أَىَّ اللِّٓ هٓعٓ الْؤتَّقِ٘يَ 2اسدتطیؽ
اإلیؾب ثأا الُهبر هم ؾلذ يسمین ؛ نزاى من الُهبر هدم
قیزمسلمین و اسُنوا نذ منبطى ركزانیة ثؿیدة و نزادى
من الُهبر هم َ-مب ادؾذ عیبر التُهیز -أضجبه المسدلمین
الددذان اؿیطددوا نددذ الددجالی اإلسددالمیة و الددذان اؿتًددد
التُهیزاوا أنهم أسوأ و أخطدز مدن الهزادى ادول َدونهم
لداهم ثؿؽ الؿًبئد المطوثة ثبلطزٌ و الُهز ؾلذ حد عؿجیز
التیبرا التُهیزاة.
و عدؾذ التیبرا التُهیزاة ثأا هذه اآلاة الُزامة عؤَد
أولواة الًتبل ؾد هؤال الُهبر الذان هم أضجبه المسلمین و

 .1مًبثلة مؽ أحد الًبیة التُهیزاین ينبة) CNNسدذ .إا .إا( نًدالً
ؾن وَبلة أنكبا اإلخجبراة اازَب.
 .2سورة التوثة أآلاة .123
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لیسوا ثمسلمین (ؾلذ حد عؿجیزهم) دا عأَیدهب هدو ؾلدذ

الًتبل و الزهبی ؾد ادؾدا و الُهبر الًدزاجین أوالً ألذزٗيَ
ٗٓلًََُنُن هِّيَ الْنُفَّبسِ و من حم امُن او ازت عدأخیز الزهدبی
ؾد الُهبر الجؿیدان  .و ؾلذ هذا نیزدت الزهدبی و الًتدبل
ؾددد المطددزَین مددن المسددلمین!!! و الُهددبر و الیهددوی و
النػبر السیمب الػهبانة و ادمزاُبا امخلوا ادولوادب
التبلیة للزهبی .
 اإلجببٔ:
و ریاً ؾلذ هذه الدؾباة و الطجهة:
 .1مب عم رَزه نذ نع اآلاة الُزامة  123مدن سدورة
التوثة هو حول يتبل الکفار الًزاجین و الضٍ ثدأا حتدذ
المنافقین الًزاجین مستحیل أا اُونوا مػدايب لهذه اآلادة
نؿالً ؾن المسلمین  .حیج رَز المهسزوا سجت نشول هذه
اآلاة الُزامة و نذ النهباة عوغلوا إلذ النتیزدة ثأند ندذ
حبل يتبل الکفار ازت ؾلذ المسلمین أا اُوا عزَیشهم و
إنتجبههم ؾلذ الُهبر الًزاجین ركزانیب و أا الاكهلوا ؾدنهم
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ثسجت اإلنتجبه للؿدو الجؿید و اوسدؿوا یائدزة الزهدبی ؾدد
الُهبر من الًزات حتذ الجؿید ثػورة عدرازیدة َمدب رَدز
غبحت عهسیز التسهیل أا هذه اآلاة الُزامدة عطدیز إلدذ
يتبل الزو نذ الطب .1
و َذلٍ يبل الهخز الزاس غبحت التهسیز الُجیز  :إن
عؿددبل لمددب أمددز ثًتددبل المطددزَین َبنددة أرضدددهم {أ
المسلمین}نذ رلٍ الجبة إل الطزاى ادغوة ادغدلح
وهو أا اجتدئوا من اديزة ندبديزة مندتًال إلد ادثؿدد
نبدثؿد.2
و الذ رَزع الزواادب هدو أا المًػدوی مدن الؿددو
الًزات هم الیهوی الذان َبنوا اسُنوا حول المدانة مخل ثنذ
يزاػة و ثنذ النؿیز و اهوی خیجدز

« قوا َانووَعسواضَثَنبو َنو َ

 .1محمد ثن أحمد ثن محمد الكزنبطذ الُلجذ التسهیل لؿلو التنشال
د 2ظ 86لجنددددبا ثیددددزو

یار الُتددددبة الؿزثددددذ س4

1403هد. 1983/
 .2نخز الدان محمد ثن ؾمز التمیمذ الزاس الطبنؿذ التهسیز الُجیز
د 16ظ .181ثیزو

یار الُتت الؿلمیة س1421 1هد . 2000/
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قسيظٌََُاليضریََُخيربََُنحٍِا.»1

 .2لم اذَز الًزآا الُزام ولدو مدزة واحددة المندبنًین
ثأنهم هم مػداو ادؾدا الًدزاجین أو ثؿجدبرة أخدز هدم
الذان الوا المسلمین من الُهبر هذا مؽ أنهم َبنوا اؿیطوا
ثین المسلمین و َبنوا احبولوا إستكالل الهزظ للتیمز ؾد
المسلمین و إلازبی الخلل نذ المزتمؽ اإلسالمذ  .و ؾلدذ
هذا مؽ أا الُخیز من التیبرا التُهیزاة و المتطزنة عنست
النهبو الذ مخبلهیهم من اهل السنة و الطیؿة و أعجبؼ مذهت
أهل الجیت

غلمب و سورا ؛ ولُن أاؿب الامُن لهب ؾلذ

أسبس اآلاب الًزآنیة إؾتجبرهم الذان الوا المسلمین من
النفبس و الازوس الزهبی ؾدهم و يتلهم والرات أا مب عًو
ث التیبرا التُهیزاة و الدواؾص ثئثبیعهم العمت إلذ اآلاة
الطزاهة ثطذ من الػلة.
 .3مؽ أن َبا نذ سمن حیب النجذ
 .1أثذ السؿوی محمد ثن محمد الؿمبی

ؾدی المنبنًین

عهسدیز أثدذ سؿوی(إرضدبی

الؿًل السلیم إل مشااب الًدزآا الُدزام) د 4ظ 112ثیدزو
إحیب التزاث الؿزثذ.

یار
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َخیزاً 1ثحیج نشلت سورة المنبنًوا علدومهم ؾلدذ أنؿدبلهم
ولُن مؽ رلٍ لم اًم النجذ

ثًتبلهم أثدا و يدتلهم لدم

اُن من سیزع الطزاهة أثدا ثل َبا منهزد الطدزام هدو
إرضبیهم و الُطم ؾن مدؤامزاعهم  .وؾلدذ هدذا إا يتدل
المسلمین قیزالوهبثیین الذان ادؾذ التیبر التُهیدز أنهدم
منبنًوا لیإلمطزوؾب و الاستند إلذ سیزع

ثطذ اثدا .

 .4ؾلذ ؾُإل ورهة نػز عیبر یاؾص التُهیز

إا اهلل

سجحبن نذ سورة التوثة أؾطذ أدولواة للزهبی ؾد الُهدبر

َ َ ه َ َّ
واَاليو ه َ
اٍ ّودَ
َه
و يدم ؾلذ يتبل المندبنًین حیدج يدبل :يواَأُّي
ّ
ّ
ْ
ْ ُ َّ َ ْ ُ َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
ری.2
َاْل ّيِص ُ َ
از ََُاْلي ّاف ّقنيَُاغلظَعلهْيَُنأُاُهَهََّنَُنئط َ
الكف
ّ
ّ

و نع اآلاة الُزامة غبهزٌ و واؾح ؾلذ أا رهبی الُهدبر
مًد ؾلذ يتبل المنبنًین و الحبل أا ورهدة نػدز یاؾدص
عؿبرؼ النع و غبهز اآلاة الُزامة.
 .5مؽ أا لهع (الزهبی) عم إستؿمبل و عُزاره َخیزا ندذ

 .1وٓمٙنْ أَهٕلِ الْمٓدٙانَةِ مٓزَیٔوا ؾٓلَ النِّهَبوِ ...سورة التوثة أآلاة .101
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الًزآا الُزام َنوؼ من التؿبمل مؽ الُهبر إال أند لدم ادتم
رَزه و إستؿمبل و لو مزة واحدة ؾد المسلمین المنحزنین
و إستؿمبل ؾد المنبنًین عم مزة واحدة نًع ولُن أرمدؽ
المهسزوا ؾلذ أا المًػوی مند الزهدبی الخًدبنذ و لدیإل
الزهبی الؿسُز  .لهذا أرمؽ أهل الؿلم و المهسزوا ؾلدذ
أن لم اتم رواس الزهبی ؾد المنبنًین ندذ اإلسدال حیدج
رَزوا نذ عهسیز اآلادة الُزامدة
ْ

ْ ُْ

َ ْ

َ ه َ َّ
ْ ُ
ك َّف َ
اليو ه
وازَ ََُ
َ
يواَأُّيواَ
هاٍ ّودَال
ّ
ّ

َ
ُ
َ
ْ
وهْي 1أا غبهز اآلاة الُزامة اطؿز ثوروة
ياف ّقنيَ ََُاغلظَعل َ
اْل ّ
ّ

الزهبی ؾد المنبنًین و لُن سیزة النجذ ادَدز

ثؿدد

يتبل ؾدهم َطهت لنب أا المًػوی هدو الؿمدل و الُهدبح
الخًبنذ و لیإل الزهبی الؿسُز  .إرا ازت حمدل مؿندذ
الزهبی نذ هذه اآلاة ؾلذ الزهبی ثبللسبا و أمخبل .2

 .1سورة التوثة .73
 .2أنػز  :نخزالدان محمد ثن ؾمز الزاس
د16ظ 107ثیزو

التهسیز الُجیز أو مهبعیح الكیت

یار الُتت الؿلمیة س1421 1هد  2000 /؛ و اثن

َخیز إسمبؾیل ثن ؾمز عهسیز الًدزآا الؿػدیم د2ظ 372ثیدزو
الهُز 1401و؛ و الطجز
الًزآا د10ظ 183ثیدزو

یار

محمد ثن رزاز ربمؽ الجیدبا ؾدن عأوادل آ
یار الهُدز 1405و؛ و اآللوسدذ ضدهبة
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و هذا مب عؤَده الزوااب الػحیحة حیج رَز الطجدز
نذ عهسیزه ربمؽ الجیبا نذ عأوال الًزآا أحبیاج نذ هدذا

الجبة منهب :ؾٓنِ اثٕنِ ؾٓجٛبسٍ يَوٕلُ ٔ عَؿٓبلَ { :آب أَاٜهٓب النَّجِذ ٜرٓبهٙدٙ
الُُْهَّبرٓ وٓالْمٔنَبنًٙٙینَ وٓاقْلُعْ ؾٓلَیٕهِمٕ} «نَأَمٓزَهٔ اللَّ ٔ ثِزِهٓبی ٙالُُْهَّبرِ
ثِبلسٛیٕم ٙوٓالْمٔنَدبنًٙٙینَ ثِبللِّسٓدباِ وٓأَرْهٓدتٓ الزِّنْدىَ عٓذٌْْٔنٕ » ٍ
مزلل عي ابٕيُ عٓبَّبسٍ{ :جٓبِّذِ الْنُفَّبسٓ ٍٓالْؤٌَبفِقِ٘يَ} ،قَبلَ« :
الْنَفَّبس بِبلْقِتَبلِ ٍٓ ،الْؤٌَبفِقِ٘يَ أَىْ ٗٓغْلُظَ عٓلَِْٕ٘نٕ بِبلْنَلَبمِ».1
نجنب اً ؾلذ مب عًد اتؿح رلیبً ثأا اآلاب الُزامة نذ
سورة التوثة لم عزش د مسدلم يتدبل ثدبيذ إخوعد مدن
المسلمین حتذ و إا إختلهوا مؿ نذ الههدم  .ثدل خطدبة
اآلاة هو وروة الزهبی ؾد الُهبر الذان -إلردل يدزثهم
من المسلمین -امخّلوا خطزا ؾلذ المسدلمین و هدذا هدو

الدان سید محموی روح المؿبنذ نذ عهسیز الًزآا الؿػدیم والسدجؽ المخدبنذ
د10ظ 137ثیزو

یار إحیب التزاث الؿزثذ الطجبطجباذ محمد حسین

عهسیز المیشاا عزرمة موسدو همددانذ د19ظ 566-565يدم ینتدز
إنتطبرا إسالمذ ربمؿ مدرسین حوسه ؾلمی 1374ش.

 .1الطجز
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رأ ادقلجیة السبحًة من الؿلمب .1
 .6إا أيزة ؾدو َبنز لألمدة اإلسدالمیة مدن النبحیدة
الزكزانیة الیو هو الُیبا الػهیونذ الكبغت الدذ أحتدل
رش من ثالی المسلمین (نلسطین ادریا مػز سدوراب و
لجنبا ) نذ ؾًز یاراإلسال .
ألیإل الیو الزهبی ؾد الػهبانة الكبغجین وارجدبً ثندب اً
ؾلذ نع نهإل اآلاة
التيَیستد

ِّ ْ ُ َِّ
َ ُ ْ َِّ َ َ ُ َ ُ
يوَيلِىكم َّن َوَالكفوازَ
الُزامةَ َق ّاتلِاَال ّر
ّ

َهباَالتكفریویه !!!؟

ألیإل عؿجئة َل هذه الزموؼ من الطجبة المسلم النطیط
الخور من الجلدداا اإلسدالمیة و قیزهدب د اولئدٍ الدذان
قؿجهم من رزائم الػهبانة رؿل منهم ينبثل قؿت مويوعة
مستؿدة لقنهزبر ؾد الُیبا اإلسدزائیلذ الكبغدت د لًتدل
إخوانهم المسلمین نذ الجالی اإلسالمیة عًد أَجز خدمة نذ
 .1المكنذ إثن يدامة د 01ظ368؛ الحدبو الُجیدز المدبوری
د 14ظ 297یارالهُز؛ حبضیة إؾبنة الطبلجین ؾل حل ألهبظ نتح
المؿین لطزح يزة الؿین ثمهمب الدان أثذ ثُز اثن السید محمد ضطب
الدمیبطذ د 4ظ 194یارالهُز.

18
علجیددة إرایة الُیددبا الػددهیونذ الكبغددت و ادمزاُددذ
المزز !!!؟ و المؿلدو أند ندذ هدذا الندشاؼ و اإلحتدزاة
الداخلذ َل الهزاًین من الطجبة الكیور و الخور المسدلم
سیًٔتلوا و نذ المًبثدل الُهدبر و أؾددا اإلسدال خبغدة
الػهبانة سیجًوا نذ راحة من أمزهم.
ألم احذرنب اهلل حول هذا الخطز الُجیز و عددمیز ادمدة
اإلسالمیة مدن خدالل الػدزاؼ الدداخلذ و اإليتتدبل ثدین
اإلخواا حیج نهذ ادمة ثًولد :
ُ

َ َ ََ َ ُ ََْ َ ُ ََ ْ َ
ِاَُتورٍ َ َ
ُ ََل َتيواشعِاَفتفَول

ّز ُيحك ْ َم1و حز هذا النشاؼ الذ نطهده نذ اومنب!!!؟
 .7أا اهلل عؿبلذ نهذ ؾن عُهیز من اػهدز اإلسدال ندذ

َ ه َ َّ
َّ
َ
َ َ
َآن ُيِاَئذا ََض َس ْن ُ ْ
َاَّللَ
ي
وس
َظ
َِف
ُت
يو
ر
َال
ّ ّ ّ
الًزآا الُزام حیج يبلَ:ياَأُّيا ّ
ّ
ّ
َ ُ ُ َ َْ
َْ ُ
َ َ َ ُ ْ ََْ ُ َ َ
َ
ْ
َََ ُ َ
ك ُم َّ
َالعو لَل ْعوَُنإ ّنيواَغت وِهَع َوسََ
فتب َّييِاَََُلَتقِلِا َّْلوَألو َّئلوي
ْ
ِ َ
ه ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ
َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ ُ
اِنَكب َ
ا ل َح
َاَّللَعل ْويك ْمَ
وریًَكورل َكيوُت َّنووَقسو َفُوُ
َاَّللَن
ياًَالدىياَف ّعيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َََ ُ
َّ َّ َ َ َ ُ َ َ
2
َاَّللَاكهَِباَت ْع َُلِهَخسریاَ ََ.
فتب َّييِاَئه
ّ
ّ
ّ
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رَز المهسزوا سجت نشول هذه اآلاة ؾلدذ أا « ثٓؿٕدجَ
رٓسٔولُ اللَّ ٙ

سٓزِاٛةً ؾٓلَیٕهٓب أُسٓبمٓةُ ثٕنُ سٓإد ٚإِلَ ثٓنٙذ ؾَدمٕزَةَ

نَلًَُوا رٓرٔلًب مٙنْهٔمٕ أدٕؾٓ مٙزْیٓاسٓ ثٕنَ نَهٕیٍِ ٚمٓؿٓد ٔ قُنَیٕمٓدةٌ لَد ٔ
وٓرٓمٓلٌ أَحٕمٓزُ .نَلَمٛب رٓآهٔدمٕ أَوٓى إِلَد ََهٕدم ٙرٓجٓدلٍ وٓاعَّجٓؿٓد ٔ
أُسٓبمٓةُ .نَلَمٛب ثٓلَفَ مٙزْیٓاسٗ الَُْهٕمٓ وٓؾَؽٓ نٙی  ٙقَنَمٓ ٔ حُدم ٛأَيْجٓدلُ
إِلَیٕهِمٕ نًََبلَ" :السٛلَب ٔ ؾٓلَیُُٕمٕ أَضْهٓدٔ أَاْ لَب إِلَد ٓ إِلَّدب اللَّد ٔ وٓأَاَّ
مٔحٓمٛدٖا رٓسٔولُ اللَّ  ."ٙنَطَد ٛؾٓلَیٕ  ٙأُسٓبمٓةُ نًََتَلَ ٔ مٙنْ أَرٕلِ رٓمٓلٙ ٙ
وٓقُنَیٕمٓت .ٙ ٙوََٓباَ النَّجِذٜ

إِرَا ثٓؿٓجَ أُسٓدبمٓةَ أَحٓدت ٛأَاْ أخْنَد

ؾٓلَیٕ  ٙخَیٕزٌ وٓآسٕأَلُ ؾٓنْ ٔ أَغٕحٓبثٓ ٔ .نَلَمٛب رٓرٓؿٔوا لَمٕ آسٕأَلْهٔمٕ ؾٓنْ ٔ
نَزٓؿٓلَ الًَْوٕ ٔ أحٓدِّحُواَ النَّجِذٛ

وٓآًُولُواَ :آب رٓسٔولَ اللَّد  ٙلَدوٕ

رٓأَإتٓ أُسٓبمٓةَ وٓلًَٙیٓ ٔ رٓرٔلٌ نًََبلَ الزَّرٔلُ" :لَدب إِلَد ٓ إِلَّدب اللَّد ٔ
مٔحٓمٛدٗ رٓسٔولُ اللَّ  "ٙنَطَد ٛؾٓلَیٕ  ٙنًََتَلَ ٔ! وٓهٔدوٓ مٔؿٕدزِؼٗ ؾٓدنْهٔمٕ.
نَلَمٛب أََْخَزُوا ؾٓلَیٕ  ٙرٓنَؽٓ

رٓأْس ٙ ٙإِلَ أُسٓبمٓةَ نًََبلَََ :یٕمٓ أَنْتٓ

وٓلَب إِلَ ٓ إِلَّب اللَّ ٔ؟ يَبلَ :آب رٓسٔولَ اللَّ  ٙإِنَّمٓب يَبلَهٓب مٔتَؿٓوِّرًا عَؿٓدوٛرَ
ثِهٓب! .نًََبلَ لَ ٔ رٓسٔولُ اللَّ ٙ

 :هٓلَّب ضًًََْتٓ ؾٓنْ يَلْجِ  ٙنَنَػَدزَ ٕ
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إِلَیٕ ٙ؟  ...آًُولُ نَتَبةٓ اللَّ ٔ ؾٓلَیُُٕمٕ نَحٓلَمٓ أُسٓبمٓةُ أَاْ لَب أًَبعَدلَ
رٓرٔلًب آًُولُ" :لَب إِلَ ٓ إِلَّب اللَّ ٔ" ثٓؿٕدٓ رَل ٍٓٙالزَّرٔل».1
و من هدذا المنطلدى إا نسدجة النهدبو ااؿدبً د مدن
المسلمین د سوا َبنوا من السنة أو من الطیؿةد التذ عنست
لهم ؾجز الدواؾص و التُهیزاین الأسدبس لهدب ؛ دا مؿندذ
النهبو هو إغهبر اإلسال و إثطبا الُهز و الحدبل أا أهدل
السنة د المخبلهین لداؾص و التُهیزاین د و َذلٍ الطدیؿة
و اإلمبمیة اػهزوا الطهبیعین و اؤمندوا ثهدب مدن غدمیم
يلوثهم َمب أا يلوثهم و روارحهم و أؾمبلهم مملوئدة مدن
االامبا و التمسٍ ثزمیؽ ؾزوراب اإلسال و اػدزحوا
ثمؿتًداعهم نذ َتجهم من التهسیز و ادغول و الهً و قیزهب
و استدلوا ؾلذ ؾًیدعهم ثأیلة و ثدزاهین محُمدة و مخدل
أخوانهم أهل السنة اؤمنوا ثبلتوسل و الطدهبؾة و الجتدزٌ
ثیحبر ادولیب و لم اؿملدوا ثبلتًیدة حدول هدذه الًؿدباب و
اددؾوا الوهدبثیوا الدذان اخیدزوا الطدجهب حدول هدذه

 .1ربمؽ الجیبا نذ عهسیز الًزآا الطجز

د 5ظ.142
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المؿتًدا ثبلمنبغزة ثػو ؾبل.
 .8ازت ؾلذ َل مسلم أا استخزد عؿزام الُدبنز و
المسلم من أحبیاج النجذ ادؾػم
«أًِ قبل

حیج رو ؾن

أتذسٍى هذب اإلٗوذبى بذبً ٍحذذُ قذبلَا اً

ٍسسَلِ أعلن قبل

شْبدٓ أى ال إلِ إال اً ٍأى هحوذذا

سسَل اً ٍإقبم الصالٓ ٍإٗتبء الضمبٓ ٍص٘بم سهضذبى ٍأى
تعطَا هي الوغٌن الخوس  » ...الحذٗج.1
الحداج الطزام اػزح ؾلذ أا من ضدهد ثبلوحددة هلل
ؾشورل و ثنجوة الزسول

و إيب الػلوة و ااتب الشَوة و

الػو و الخمإل نهو مسلم و من الجداهذ أا أهدل السدنة
المخبلهین لداؾص و َذلٍ الطیؿة و أعجبؼ أهل الجیت
اؤمنوا ثهذه المجبی

و ثبلتحداد أعجدبؼ أهدل الجیدت

حیج اؤمنوا ثئغول اإلسال و اؿملوا ثأحُبم الهًهیة .
 .9ؾند النػز للػهحب ادولذ من روامؽ الحدداج ٌ
د غحیحذ الجخبر و مسلم -نستطیؽ أا نز الحداج ثأا
 .1غحیح الجخبر َتبة االامبا ثبة أیا الخمإل من االامبا.

22
الزسول ادؾػم

نهذ ؾن يتبل المسلمین حیدج إَتهدذ

من يتبل النبس ثأا اػهزوا الطهبیعین و اًیمدوا الػدلوة و
اػوموا و اؤعوا الشَوة نًبل

« :أهشت أى أقبتل الٌبس

حتذذي ٗشذذْذٍا أى ال إلذذِ إال اً ٍأى هحوذذذا سسذذَل اً
ٍٗق٘وَا الصالٓ ٍٗؤتَا الضمبٓ فئرا فعلَا رلل عصوَا هٌٖ
دهبءّن ٍأهَالْن إال بحق اإلسالم ٍحسببْن علي اً ».1
و نذ حداج آخز رو الجخبر ؾن أنإل ثدن مبلدٍ
أن يبل رسول اهلل

 « :هي صلي صالتٌب ٍاستقبل قبلتٌذب

ٍأمل رب٘حتٌب فزلل الوسلن الزٕ لِ رهٔ اً ٍرهٔ سسَلِ
فال تحقشٍا اً فٖ رهتِ».2
هذه ادحبیاج و َذلٍ آالل ادحبیاج ادخز عددل
ؾلذ أن الازوس نسجة الُهز أو الطزٌ لمن اػهز الطهبیعین
و ال ازور أا اتم إستجبحة یم و مبل ثهدذه الذراؿدة ثدل
 .1غحیح الجخبر

َتبة االامبا ثبة :نئا عبثوا و أيدبموا الػدالة

ح 25یار إثن َخیز.
 .2غحیح الجخبر َتبة الػالة ثبة نؿلإسدتًجبل الًجلدة ح 384یار
إثنَخیز.
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الؿُإل غحیح و هو أن ثمززی إغهبر الطهبیعین اُوا نذ
رمة اإلسال و اتم التؿبمدل مؿد َمسدلم مؿػدو الدد و
الؿزؼ و المبل .
 .10ثنب اً ؾلذ ضزاؿة اإلسال حتذ الُهبر إرا لم اًدموا
ؾلذ الًتبل و إخزاد النجدذ

و المسدلمین مدن یادبرهم

الازوس يتبلهم و محبرثتهم و اُوندوا ثأمدبا و إرا نػزندب
ثػورة یيیًة الذ سورة التوثة نستطیؽ أا نههم ثأا السدیبو
الؿب لهذه السورة المجبرَة هو يتبل المطزَین الدذان َدبنوا
یائمب اػهزوا الؿداوة و اخططوا و اخیزوا الحدزوة ؾدد
اإلسال و هم الدذان ندذ المػدطلح الهًهدذ اؿجدز ؾدنهم
ثبلمحبرثین و لم عًػد السورة قیز هؤال حیج اًدول اهلل:

َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ
َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ه ْ ْ
َّ ُ
ُُكَأ َُّ َ
َالسظِ َُُهَندؤ
َهِاَناخ َساج
أَلَتق ّاتلِهَقِناَىكبِاَأْياهَنَُ
ّّ
ّ
ّ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِّ َ ه َ َ ْ
َ
ُ ُ ه ُ
َ ُ
ُ َ
ني 1و نددذ اآلاددة
واَّللَأ و َأهَََْ ْوًَِئهَكيووُتَنوإ ّن ّي َ
ن َّوسٍَأََْو ْوِهَنَف
ّ

الالحًة اأمز اهلل سجحبن ثبلًتبل ؾد الطكبة من الُهبر ؛ دا
الزهددبی و الًتددبل ؾدددهم سددیؤی إلددذ ادمددن و ادمددبا
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للمؤمنین من عؿد و طكیبا الُبنزان.

1

نؿلذ مب رَزنبه آنهب إا السیبو الؿب لسورة التوثدة مدن
الجدااة هو الُال حول الطكبة والمحبرثین من الُهبر و لیإل
حتذ حول الُهبر و المطزَین الذان هم نذ حبلة سال مؽ
المسلمین حیج لهم حًدوو خبغدة و لدم اسدمح الًدزآا
َّ َّ

ه

ْ ْ

ِّ َ ُ
َ َ َ
َ
ني . .... 2و خطدأ
ووَاْلَوس ّك َ
يوَعاٍودَّ ّن
الُزام ثًتبلهم ؛ ئَلَال ّور
ّ
ّ

یاؾص و التُهزاین هو ؾد التمییش ثین هذان النوؾین مدن
اآلاب حیج غنوا أا الًزآا ازیش لندب يتدبل أ ضدخع
إؾتجزنبه َبنزا و هذا نهم خبطذ و مزیوی من ورهة نػدز
الًزآا الُزام حیج اًدول اهلل سدجحبن :

َّ
َ َ َ ُ ْ َّ ِّ َ ُ
َ
ََلَيح ِّ
َ َُ ُ َ ُ ْ َ ْ
ال ّريوَيق ّاتلِىكمََُلَتعتدُا َّئهَاَّلل ّ

 .11من سنن النجذ
الُهبر و المؿتدان أن
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ْ

َ َ ُ ْ
ِّ
َ
َاَّللَ
واتلِا َّي َظ ّوسي ّ ّ
ُق ّ

ُ َ
يو.3
َاْل ْعت ّد َ َ

نذ الحزوة حتذ نذ الًتبل ؾد
َبا اُتهذ نًط ثبلًتدبل و يتدل

25
الزنوی المؿتدان و لم اتؿزؼ للنبس الؿشّل أثدا  .و نذ هذا
السیبو ندز أند

َدبا ؾنددمب اجؿدج السدزااب لًتدبل

المطزَین َد "سزاة ؾجد الزحمن ثن ؾول" لًتدبل يجیلدة
؛ « فذٖ

َلت نذ السنة السبیسة من الهزدزة اوغدیهم

خبصتِ بتقَى اً ٍهي هعِ هي الوسذلو٘ي خ٘ذشا حذن مذبى
ٗقَل لْن اغضٍا ببسن اً فٖ سب٘ل اً قبتلَا هي مفش بذبً
أغضٍا ٍال تغلَا ٍال تغذسٍا ٍال توخلذَا ٍال تقتلذَا ٍل٘ذذا
ٍإرا لق٘ت عذٍك هي الوششم٘ي فبدعْن إلي حالث خصبل
أٍ خالل فأٗتْي هب أجببَك فبقبل هٌْن ٍمذ

عذٌْن حذن

ادعْن إلي اإلسالم فئى أجببَك فبقبل هٌْن ٍمذ

عذٌْن

حن ادعْن إلي التحَل هي داسّن إلي داس».1
و َذلٍ من وغباب أثذ ثُز دمزا الزندد " :ال تغلذَا
ٍال تغذسٍا ٍال تجبٌَا ٍال تفسذٍا فذٖ األسض ٍ مذزلل
مبى َٗصْ٘ن ال تقتلَا اهشأًٍٓ ،ال صذبّٖ٘بٍ ،ال مب٘ذشًا ّٓشهٖذب،

 .1غحیح مسلم َتبة الزهبی و السیز ح  1731سنن أثو یاوی َتبة الزهدبی
ح .2613
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ٍال تقطعَا شجٓشًا هٔخوشًا 1و ."...
َمب َبا ؾمز ثن الخطبة اوغذ ریوض ؾند عزهشاهم :
" ...فقبتلَا فٖ سب٘ل اللِّ هي مفش ببللّذِ  ...ال توخّلذَا عٌذذ
القذسٓ ٍال تسشفَا عٌذ الظَْس ٍال تقتلَا ّشهٖذب ٍال اهذشأٓ
ٍال ٍل٘ذٖا . " 2 ...
نیبعز هل أنؿدبل هدؤال المتطدزنین و التُهیدزاین و
الدواؾص من يتل النسب و الطدیو و ادطهدبل و الندبس
الؿشّل الذان ربلسین نذ ثیوعهم و لم اًدموا ؾلذ المًبعلدة
أثدا اتهدى و ادتالئم مدؽ وغدباب الزسدول ادؾػدم

و

الخلهب الزاضدان نذ مدرسة أهل السنة !!!؟
 .12إا إستنبی الدواؾص و التُهیزاین ثًتبل أثدذ ثُدز
ؾد أهل الزیة أاؿب قیزعب و ؾؿیم رداً ؛ دن َمب اػزح
التُهیزاوا أنهسهم إا أثبثُز يدب ثًتدبل المزعددان الدذان
 .1الجدااددة و النهباددةإثددن َخیددزد  6ظ 336السددنن الُجددز
الجیهًذريم.1790
 .2ؾیوا ادخجبرإثن يتیجد د  1ظ َ 107ندشل الؿمدبل د  5ظ
.689
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خزروا من اإلسال و لم اًم ثًتبل المػلین أو الذان مزیوا
ؾلذ النهبو من أهل المدانة  .إا الخلیهة ادول يبعل الذان
َبنوا ادؾوا النجوة  .و حتذ أضخبظ َد مسیلمة الُذاة و
أسوی الؿنسذ لم اسلموا أثدا حتدذ نًدول ثئرعددایهم ثؿدد
اإلسال نهم َبنوا اؿتجزوا أنهسهم ضزَب نذ نجوة الزسدول
ادؾػم

سمن حیبع و هو

يب ثئرسبل من اًدبعلهم

نذ أواخز ؾمزه الطزام ؛ دنهم َبنوا امخلدوا أهدم خطدز
ؾلذ المسلمین  .نلو َبا إستدالل التُهیزاین و الددواؾص
ؾلذ وروة يتبل الؿدو اديزة غحیحبً لُبا ازت ؾلذ
أثذ ثُز يتبل المنبنًین نذ المدانة يجل يتبل أهدل الدزیة و
أغحبة طلیحة و مسیلمة الُهبر حیج الرات أا المنبنًین
ثؿد ونبة رسول اهلل

َبنوا مورویان و سای أؾدایهم ؛

ولُن يب أثوثُز ثًتبل أهل الزیة ثدل السؿذ لتحداد هواة
المنبنًین و يتلهم  .حتذ نذ يؿیة يتبل مبنؿذ الشَوة لدم
اجدأهم أثوثُز ثًتبل إال لمب أخجزوه ثأنهم إرعدوا و أنُدزوا
نجوة رسول اهلل

ثحیج لو لم عُن علدٍ ادخجدبر التدذ

وغلت ل حول إرعدایهم لمب َبا اجدأ ثًتبلهم .

28
 .13ازت ؾلذ الدواؾص و التُهیزاین و أعجبؼ الوهبثیة
أا اؿلموا ثأا أعجبؼ المذاهت اإلسالمیة ادخز َدد أعجدبؼ
المذهت الحنهذ المبلُذ الطبنؿذ و الحنجلدذ و الطدیؿة
لیسوا َهبراً و ال منبنًین دنهم اػزحوا ثبلطدهبیعین َمدب
اؿتًدوا ثهب من غمیم يلوثهم و اؿتًدوا ثوحیبنیة الًدزآا
الُزام و التوحید و المؿبی و اؿملدوا ثبلطدزااؽ اإلسدالمیة
مخل ايب الػلوة و الػو و الخمإل و الشَوة و الحدذ و ...
و خالنهم مؽ الوهبثیة حول مطزوؾیة ثؿؽ ادؾمبل الهًهیة
مخل سابرة يجز النجذ

و التوسدل و طلدت الطدهبؾة مدن

ادنجیب :و ادولیب

(و حتذ لدو انتزؾدنب رددال أنهدم

مخطئوا نذ نهمهم) نهو إختالل نذ اإلرتهبی و ندذ نهدم
النػوظ الدانیة و الاورت الُهز و الخزود ؾن الدان .
الازوس الحزة و الًتبل ثین أعجبؼ المدذاهت اإلسدالمیة
ثسددجت الخالنددب الؿًبئداددة و الهًهیددة .و الحددزة ثددین
المسلمین من النبحیة الطزؾیة الدانیة حزا  .دن ثنب اً ؾلذ
الًبؾدة الطزؾیة التدذ أرمدؽ ؾلیهدب رمیدؽ نًهدب ادمدة
اإلسددالمیة "للوجتْذذذ الوصذذ٘ر أجذذشاى ٍ للوخط ذ أجذذش
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ٍاحذ"َ .ل اعجبؼ المذاهت االسدالمذ اُوندوا مدأروران
ؾنداهلل عؿبلذ وَیم مؽ رلٍ ازوس يدتلهم؟ نورهدة نػدز
الوهبثیددة التُهیزاددة و الدددواؾص مددن إؾتجددبر رزامددة
«ألطددبنؿیین» هددو إعّجددبؾهم «لقمددب الطددبنؿذ» و رنددت
«الحنهیددین» هددو إعّجددبؾهم «لقمددب أثوحنیهدد » و رنددت
«المبلُیین» هو أعّجبؾهم «لقمب مبلٍ» و رنت الطدیؿة و
ادمبمیة هو إعّجبؼ اإلمب رؿهزالػدبیو

ندذ المسدبئل

الخالنیة ارا َبا رنت اعجبؼ هذه المدذاهت وردزامتهم هدو
االعجبؼ ؾن احدد مدن هدؤال االئمدة االّ اا هذاالدذنت ال
اسو٘ـ مخلهم اثداً و مستحیل أا عُوا يبؾدة عزیش التُهیدز
و يتل أعجبؼ المذاهت ثل ازت ؾلینب إحتزا ی و مدبل و
ؾزؼ اآلخزان َمب ازت ؾلینب أا نتنبيص حول الخالنب
ثأسلوة ؾلمذ لنتؿلم المؿبرل الحًیًة لقسال .

30
الٌت٘جٔ
ثنب اً ؾلذ مب رَزندبه مدن آادب الدذَز الحُدیم إا يیدب
التیبرا التُهیزاة ثًتل و إثبیة المسلمین مدن السدنة و الطدیؿة
لیإل ل أ أغل أو یلیل يزآنذ نبلمًػوی من الُهبر الًدزاجین
و الذان الوا المسلمین من الُهبر نذ اآلاة الُزامة  123من
سورة التوثة هم الُهبر الذان لم اؤمنوا ثبإلسال و ال الًدزآا و
ال نجوة محمد

لم اًجلدوه و ندذ نهدإل الويدت اتدیمزوا و

اخططوا إلحبرة الهتن و يتبل المسلمین و هم اؿیطوا نذ وسط
المسلمین و الذ مػدايهم نذ اومنب هذا هم الػهبانة المؿتدوا
نذ نلسطین المحتلة و لُدن المسدلمین مدن الطدیؿة و السدنة
مستحیل أا اُونوا مػدايب للُهبر و العطملهم اآلادة الُزامدة
 123من سوة التوثة أثدا و أنمب التُهیزاوا الذان اًومدوا ثًتدل
المسلمین ادثزاب هم مػداو اآلادة الُزامدة :
َ
ُن َت َع ُِّدا َفج َص ُاؤ ًُ ََه ََ َِّ ُ
َّن ََخالداَف َيَا ََُ َغضَ َ
ّ ّ
ّ
ّ

ٍالسالم
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َ

َ َ

َ

ََ ْ َُْ ْ ُ ْ
ووَيقتو َ نإ ّنيواَ
ُن
َ

َ

َ

َِّ ُ
َاَّلل ََعل ْي ٌّ ََُل َعي ٌُ ََُأ َع َِّدَل ٌُ ََعراناَع ّظميَ.1

