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تحفة 
الخإوان

الرحيم الرحمن لله بسم

والسإللعاد، بالتأييللد أوليللائه علللى مللّن الللذي لللله الحمد
عللن عبللاده ونهللى والبعللاد، بالخللذلن أعللدائه علللى وقضى
فيلله وأبللدى ذلك في وشدد والوداد، بالموالةا إليهم التقرب
تعللداد، لهللا يحصللى ل الللتي نعملله على تعالى أحمده وأعاد،

زاد. شكر وكلما وأشكره

شللهادةا للله شللريك ل وحللده الللله إل إللله ل أن وأشللهد
ّدخإرها صللفوةا ورسإللوله عبده محمدا أن وأشهد التناد، ليوم أأ
الشللقاق أهل على وحجة للعالمين رحمة الله أرسإله العباد،

فللي وبللالغ المللة ونصللح المانة وأدى الرسإالة فبلغ والعناد،
والرشاد. البيان

آللله وعلللى محمللد ورسإللولك عبللدك علللى صللل اللهللم
الجهاد، حق الله في جاهدوا الذين المجاد، البررةا وأصحابه
السإلم مل حتى الجلد، غاية وجالدوهم الله أعداء وصارموا
تبعهللم مللن وعلللى والوهللاد، رباهللا ومغاربها الرض مشارق
كثيرا. تسليما وسإلم وباد، حاضر من بإحسان

بعد:  أما

من الله أعداء موالةا تحريم بيان في وجيزةا نبذةا فهذه
وغيرهم والمجوس والنصارى واليهود والمنافقين المرتدين

وتعظيمهللم مللوادتهم مللن والتحذير المشركين، أصناف من
ممللا ذلللك وغير المجالس في وتقديمهم بالسلم، وبداءتهم

بالفعل. أو بالقول لهم، تعظيم فيه

فللي المسلللمين من كثير فيه وقع ما جمعها إلى دعاني
سإللننهم واتبللاع وموادتهم تعالى الله أعداء تعظيم من زماننا
للمسلللمين النصلليحة ذلك من والمقصود بالنعل، النعل حذو

تعللالى الللله لعللداء التللذلل عاقبللة سإللوء مللن وتحللذيرهم
وموادتهم. وموالتهم

المسلللمين، وأحللوال حللالي يصلللح أن المسللؤول والله
والعمللال، القللوال من ويرضى يحب لما جميعا يوفقنا وأن
مجيب. قريب إنه والضلل، الغي أهل طريق يجنبنا وأن
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فصل
فللي أعللدائه مللوالةا عللن وتعللالى سإبحانه الله نهى وقد
اليمللان تنافي موالتهم أن وأخإبر القرآن، من كثيرةا مواضع

والفسللاد للفتنة سإبب وأنها الخإر واليوم ورسإله وكتبه بالله
فللي الللله مللن فليللس ووادهللم والهللم من وأن الرض، في

وأنلله السللبيل، سإللواء عن الضالين الظالمين من وأنه شيء
فللي واليات الخإرةا، في عقابه وأليم الله لسخط مستوجب

كثيرةا. هذا

ل آمنللوا الذين أيها ياتعالى: { الله  قولمانها:     الولى
وقللد بللالمودةا إليهللم تلقللون أوليللاء وعللدوكم عللدوي تتخذوا
تعللالى: {تسللرون قللوله  إلللىالحللق} من جاءكم بما كفروا
يفعللله ومللن أعلنتللم وما أخإفيتم بما أعلم وأنا بالمودةا إليهم
عبللاده وتعالى تبارك حث السبيل} ثم سإواء ضل فقد منكم

آمللن وبمن به والتأسإي إبراهيم خإليله متابعة على المؤمنين
وممللا منهللم والتللبري تعالى الله لعداء مصارمتهم في معه

والبغضللاء لهللم العللداوةا وإظهار تعالى الله دون من يعبدون
لكللم كانت تعالى: {قد الله فقال بالله، الكفر على داموا ما

ّنللا لقللومهم قللالوا إذ معلله والذين إبراهيم في حسنة أسإوةا إ
بيننللا وبللدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم برءاء

وحده} ومن بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوةا وبينكم
فللي والسلللم الصلللةا عليلله الخليللل بللإبراهيم يتأسإللى لللم

لهللم، والبغضللاء العللداوةا وإظهللار تعالى الله أعداء مصارمة
الخليللل، إبراهيم ملة من ترك ما بقدر النفس سإفه من فله
سإللفه مللن إل إبراهيم ملة عن يرغب تعالى: {ومن قال كما

نفسه}.

عللن الللله ينهللاكم تعللالى: {إنمللا  قللولهالثانية:     الية
وظللاهروا ديللاركم مللن وأخإرجوكم الدين في قاتلوكم الذين
هللم فأولئللك يتللولهم ومللن تولللوهم أن إخإراجكللم علللى

الظالمون}.

ل آمنللوا الللذين أيهللا تعللالى: {يللا  قللولهالثالثة:     الية
يئس كما الخإرةا من يئسوا قد عليهم الله غضب قوما تتولوا
القبور}. أصحاب من الكفار

ل آمنللوا الللذين أيهللا تعللالى: {يللا  قللولهالرابعة:     الية
حذر بعض} ثم أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا
ذللك علللى وتوعللد التحلذير بأبلغ موالتهم من وتعالى تبارك
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ّنه منكم يتولهم تعالى: {ومن فقال الوعيد بأشد إن منهم فإ
المفسللرين: فيلله بعض قال الظالمين}، القوم يهدي ل الله
تكلن لللم وإن لهللم الملوالةا صلورةا إظهللار عللن شللديد زجر

الحقيقة.  في موالةا

تحريللم تقضللي أنهللا اليللة هذه في الحوال قلت: وأقل
مللن كفللر يقتضللي ظاهرها كان وإن تعالى الله أعداء موالةا

قال: ليتق أنه عنه الله رضي حذيفة عن روي ولهذا تولهم،
هللذه وتل يشللعر، ل وهللو نصللرانيا أو يهوديا يكون أن أحدكم
الية.

قللال: قللال سإلليرين بللن محمد عن حاتم أبي ابن وروى
نصللرانيا أو يهوديللا يكللون أن أحللدكم عتبة: ليتق بن عبدالله

الية. هذه يريد يشعر. قال: فظنناه ل وهو

موسإللى أبللي عللن صللحيح بإسإللناد أحمللد المللام وروى
إن عنلله الله رضي لعمر قال: قلت عنه الله رضي الشعري

اللله سإلمعت أملا الللله قاتللك قلال: ماللك نصرانيا كاتبا لي
أوليللاء والنصارى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يقول: {يا

أميللر يللا حنيفا. قللال: قلللت اتخذت بعض} أل أولياء بعضهم
أهللانهم إذا أكرمهللم دينلله. قللال: ل وللله كتابته لي المؤمنين

الله. أقصاهم إذا أدنيهم ول الله أذلهم إذا أعزهم ول الله

أبللي بلن معاويللة كتللاب عنلله الله رضي عمر على وورد
فللي فللإن المللؤمنين أميللر يا بعد عنه: أما الله رضي سإفيان
أن فكرهللت بلله إل الخللراج أمللر يتللم ل نصللرانيا كاتبا عملي
قلرأت وإيللاك اللله إليله: عافانلا أمللرك. فكتلب دون أقللده
مللات، قللد النصللراني فإن بعد أما النصراني، أمر في كتابك

معاويللة كللان فمللا النصللراني هذا موت يقدر والسلم. يعني
الله رضي عمر من أمر وهذا الن، فليصنعه موته بعد صانعا

اد عنله الله رضي لمعاوية عنه غيلره وتوليلة النصلراني بإبع
بللأن للله وإخإبللار مراجعللة غيللر مللن مكللانه المسلللمين مللن

الحللذق فللي كللانوا ولللو الللله أعللداء عن غنية في المسلمين
كانوا. ما والضبط

يجللوز ل أنلله علللى دليللل عنه الله رضي عمر قول وفي
تعللالى الله أعداء من أحدا أعمالهم في يولوا أن للمسلمين

مللا خإلف وهللو وإدنللاءا وإعللزازا لهللم إكرامللا ذلللك فللي لن
وإقصائهم.  وإذللهم إهانتهم من الله شرعه
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مللرض قلللوبهم فللي الللذين تعللالى: {فللترى قللال ثللم
ابللن دائرةا} قللال تصيبنا أن نخشى يقولون فيهم يسارعون

مللرض} قلللوبهم فللي الللذين تعالى: {فترى الله رحمه كثير
فللي يبللادرون فيهللم} أي {يسللارعون ونفاق وريب شك أي

أن نخشللى {يقولون والظاهر الباطن في ومودتهم مولتهم
أنهللم ومللوالتهم مللودتهم فللي يتللأولون دائللرةا} أي تصلليبنا

لهم فتكون بالمسلمين الكفار ظفر من أمر يقع أن يخشون
الللله قللال ذلك، عند ذلك فينفعهم والنصارى اليهود عند أياد

عنللده مللن أمللر أو بالفتللح يللأتي أن الللله تعللالى: {فعسللى
نادمين}. أنفسهم في أسإروا ما على فيصبحوا

ل آمنللوا الللذين أيهللا تعالى: {يا  قولهالخاماسة:     الية
أوتلوا اللذين ملن ولعبلا هلزوا دينكلم اتخلذوا اللذين تتخلذوا
كنتللم إن الللله واتقللوا أوليللاء والكفللار قبلكللم مللن الكتللاب

مللوالةا عللن وتعللالى تبللارك الللله مللن نهللي مؤمنين} وهللذا
وإخإبللارا الكفللار سإللائر من وغيرهم الكتابين أهل من أعدائه

افي موالتهم بأن تعالى منه تعلالى: قلال ولهلذا اليملان، تن
فللي جرير بن جعفر أبو قال مؤمنين}، كنتم إن الله {واتقوا
وإخإوانا أنصارا المؤمنون أيها تتخذوهم الية: (ل هذه تفسير

مللودةا لكللم أظهللروا وإن خإبللال يللألونكم ل فللإنهم وحلفللاء
وصداقة) اهل.

ل آمنلوا اللذين أيهللا تعالى: {يا  قولهالسادسة:     الية
أن أتريللدون المللؤمنين دون مللن أوليللاء الكللافرين تتخللذوا
اللله رحمله كلثير ابلن مبينا} قال سإلطانا عليكم لله تجعلوا
عللن المللؤمنين عبللاده تعالى الله تفسيره: (ينهى في تعالى
مصلاحبتهم يعنللي المللؤمنين دون ملن أولياء الكافرين اتخاذ

وإفشللاء إليهللم المللودةا وإسإللرار ومناصللحتهم ومصللادقتهم
أن , وقللوله: {أتريللدون إليهللم الباطنللة المللؤمنين أحللوال
فللي عليكللم حجللة مبينللا} أي سإلللطانا عليكللم لللله تجعلللوا
إياكم) اهل. عقوبته

الللله لغضب تعّرضوا يقول: (ل جرير بن جعفر أبو وقال
نهللاكم مللا علللى تقللدمكم في أنفسكم على الحجة بإيجابكم

به) اهل.  الكفر وأهل أعدائه موالةا من ربكم

المؤمنللون يتخللذ تعللالى: {ل  قللولهالسييابعة:     الييية
فليللس ذلللك يفعللل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين

موالةا عن شديد وتهديد بليغ زجر شيء} وهذا في الله من
أشللد يحللذر أن للمسلم فينبغي وموادتهم، تعالى الله أعداء
ن يكون أن من الحذر شليء عللى أنهلم يحسلبون اللذين م
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عيللاذا شلليء فللي الللله من ليسوا الذين الخاسإرين من وهو
فللي المنللاوي عقللابه. قللال وأليللم غضللبه موجبات من بالله

وملوالته اللله عللدو عللى الصللغير: (القبللال الجلامع شلرح
الشلليطان تللوله عنلله أعللرض ومن الله عن إعراضه توجب
معقللول أمر الزمخشري: (وهذا الكفر) اهل. قال إلى ونقله

متنافيان) اهل.  عدوه وموالةا الولي موالةا فإن

حيللث تعللالى الللله رحمه القيم ابن العلمة أحسن ولقد
يقول: الشافية الكافية في

إمكان في ذاك ما له      حباوتدعي الحبيب أعداء أتحب
أخإا يا المحبة أين              أحبابه جاهدا تعادي وكذا

الشيطان

الثقفي:  الحكم بن يزيد وقال

منك الفعل ليس      صديقك أنني تزعم ثم عدوي تود
بمستوي

غيره: وقال

ليس صديقك أنني تزعم ثم عدوي تود
بعازب عنك النوك

قللال تقللاةا}، منهم تتقوا أن وتعالى: {إل تبارك قال ثم
الللله اليللة: (أن معنى تفسيره في تعالى الله رحمه البغوي
ومللداهنتهم الكفللار مللوالةا عللن المللؤمنين نهللى تعللالى

يكللون أو ظللاهرين، غللالبين الكفللار يكون أن إل ومباطنتهم،
وقلبلله باللسللان فيللداريهم يخللافهم كفللار قللوم في المؤمن
دمللا يسللتحل أن غيللر مللن نفسلله عن دفعا باليمان مطمئن

المسلللمين. عورةا على الكفار يظهر أو حراما مال أو حراما
ّ تكون ل والتقية الللله قللال النية، وسإلمة القتل خإوف مع إل

ّ هللذه باليمللان} ثللم مطمئللن وقلبلله أكللره مللن تعالى: {إل
أبللو عظيللم) اهللل. وروى أجللر فله قتل حتى صبر فلو رخإصة

قيللل أنه العابدين زين الحسين بن علي عن الحلية في نعيم
أو عليلله يفرط أن عنيدا جبارا يخاف قال: أن التقاةا؟، ما له
يطغى.  أن

التقللاةا معلللوم: (أن تعللالى الللله رحملله القيم ابن وقال
اقتضللى الكفللار مللوالةا عللن نهاهم لما ولكن بموالةا ليست

كل في بالعدوان ومجاهرتهم منهم، والبراءةا معاداتهم، ذلك
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التقية وليست التقية لهم فأباح شرهم من خإافوا إذا إل حال
لهم) اهل. موالةا

عقوبته الله يخوفكم نفسه) أي الله وقوله: (ويحذركم 
أبللو أمللره. قللال ومخالفللة نهيه وارتكاب أعدائه موالةا على

ما خإالفتم وقد إليه صرتم متى بذلك جرير: (يعني بن جعفر
من أولياء الكافرين اتخاذ من عنه نهاكم ما وأتيتم به أمركم

يقول به لكم قبل مال ربكم عقاب من نالكم المؤمنين دون
العقللاب) شللديد فللإنه منلله ذلللك ينالكم أن واحذروه فاتقوه

اهل.

ل آمنللوا الللذين أيهللا تعللالى: {يللا  قللولهالثامانة:     الية
علللى الكفللر اسإللتحبوا إن أوليللاء وإخإللوانكم آبللاءكم تتخللذوا
أمر الظالمون} وهذا هم فأولئك منكم يتولهم ومن اليمان

قريللب أقللرب كللانوا ولللو أعللدائه بمصللارمة تعللالى الله من
علللى النللص وفللي والعشلليرةا، والخإللوان والبنللاء كالبللاء
الكفللار مللن سإللواهم مللن مصللارمة أن علللى دليللل القارب
والخإرى. الولى بطريق مطلوبة

يؤمنللون قومللا تجللد تعللالى: {ل  قللولهالتاسعة:     الية
كللانوا ولللو ورسإللوله الللله حاد من يوادون الخإر واليوم بالله

البغللوي عشلليرتهم} قللال أو إخإللوانهم أو أبنللاءهم أو آباءهم
بمللوادةا يفسللد المؤمنين إيمان أن تعالى: ((أخإبر الله رحمه
مللن كللان وإن كفللر مللن يوالي ل مؤمنا كان من وأّن الكفار

عشيرته) اهل.

الللله رحملله تيميللة ابللن العبللاس أبو السإلم شيخ وقال
كلافرا يلواد ملؤمن يوجد ل أنه وتعالى سإبحانه تعالى: (أخإبر

بمؤمن) اهل.  فليس الكفار واد فمن

يصللارمون الللذين علللى وتعللالى تبللارك الللله أثنللى ثللم
اليمان لهم وأثبت ومبايبنتهم ببغضهم إليه ويتقربون أعداءه
مللع الخإللرةا الللدار فللي الجزيل الثواب ووعدهم منه والتأييد
اليمان قلوبهم في كتب تعالى: {أولئك فقال عنهم الرضى
النهلار تحتهلا ملن تجلري جنلات ويدخإلهم منه بروح وأيدهم
الللله حللزب أولئللك عنه ورضوا عنهم الله رضي فيها خإالدين

عنلد كلثير ابلن أورد المفلحلون} وقلد هلم الله حزب إن أل
ثللور بن محمد حدثنا حماد بن نعيم رواه ما الية هذه تفسير

الللله صلللى الللله رسإللول قللال: قللال الحسن عن يونس عن
ول يللدا عندي لفاسإق ول لفاجر تجعل ل : (اللهموسإلم عليه
ّده نعمة تجللد إلللّي: {ل أوحيتلله فيمللا وجللدت فإني قلبي فيو
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ّدون الخإللر واليللوم بللالله يؤمنللون قومللا الللله حللاد مللن يللوا
ورسإوله}).

منهللم كللثيرا تعللالى: {تللرى  قللولهالعاشييرةا:     الييية
سإخط أن أنفسهم لهم قدمت ما لبئس كفروا الذين يتولون

بالله يؤمنون كانوا خإالدون. ولو هم العذاب وفي عليهم الله
منهللم كللثيرا ولكللن أوليللاء اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي

مللوالةا بللأن تعللالى تبللارك الللله مللن إخإبللار فاسإقون} وهذا
سإللخط وتللوجب وكتللابه، ورسإوله بالله اليمان تنافي الكفار

ملوالتهم ملن وتحلذير زجلر أبلغ هذا وفي عقابه، وأليم الله
وموادتهم. 

الللله رحملله تيميللة ابللن العبللاس أبللو السإلللم شيخ قال
ّين الى سإلبحانه تعالى: (ب الله اليملان أن وتع وملا والنلبي ب

عللدم يوجب وليتهم فثبوت وليتهم لعدم مستلزم إليه أنزل
الملزوم) اهل.  عدم يقتضي اللزم عدم لن اليمان

المنللافقين تعالى: {بشر  قولهعشرةا:     الحادية     الية
دون مللن أولياء الكافرين يتخذون الذين أليما عذابا لهم بأن

جميعا}. لله العزةا فإن العزةا عندهم أيبتغون المؤمنين

عللن الزهللد زوائللد فللي أحمللد المللام بن عبدالله وروى
رضلي الخطللاب بلن عمللر قال: سإلمعت المسيب بن سإعيد

وسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول يقول: سإمعت عنه الله
الله). أذله بالعبد اعتز يقول: (من

تكفللرون لو تعالى: {ودوا  قولهعشرةا:     الثانية     الية
ًءء فتكونللون كفللروا كمللا حللتى أوليللاء منهللم تتخللذوا فل سإللوا

حيللث واقتلللوهم فخذوهم تولوا فإن الله سإبيل في يهاجروا
نصيرا}. ول وليا منهم تتخذوا ول وجدتموهم

آمنللوا الللذين تعللالى: {إن  قولهعشرةا:     الثالثة     الية
والللذين الله سإبيل في وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا وهاجروا

تعللالى: قللوله بعللض} إلللى أولياء بعضهم أولئك ونصروا آوو
ّ بعض أولياء بعضهم كفروا {والذين في فتنة تكن تفعلوه إل

كبير}. وفساد الرض

المهللاجرين الللله اسإحاق: (جعللل ابن البغوي: قال قال
وجعللل سإللواهم مللن دون الللدين فللي وليللة أهللل والنصللار
تفعلللوه} وهللو قللال: {إل ثم بعض، أولياء بعضهم الكافرين

فللي فتنللة المللؤمن: {تكللن دون الكللافر المللؤمن يتللولى أن

)7(والجهاد التوحيد منبر



تحفة 
الخإوان

الكفللر، قللوةا الرض فللي كللبير} فالفتنللة وفسللاد الرض
السإلم) اهل.  ضعف الكبير والفساد

وتوالللوا المشللركين تجللانبوا لم إن كثير: (أي ابن وقال
ّ المؤمنين المللر التبللاس وهللو النللاس فللي فتنللة وقعت وإل
منتشللر فساد الناس بين فيقع بالكافرين المؤمنين واخإتلط
طويل) اهل.  عريض

إللى تركنلوا تعلالى: {ول  قولهعشرةا:     الرابعة     الية
أوليللاء من الله دون من ومالكم النار فتمسكم ظلموا الذين

عللن وتعللالى تبللارك الللله مللن نهللي تنصللرون} وهللذا ل ثللم
والفسللاق والمنللافقين الكفللار مللن الظللالمين إلللى الركون

مللوجب إليهللم الركللون بللأن تعللالى منلله وإخإبللار والفجللار،
الخإرةا.  الدار في للعذاب

اللغللة: أهللل مللن وغيرهمللا والهللروي الجللوهري قللال
البغللوي: إليه). وقللال والميل الشيء إلى السكون (الركون

بالقلب).  والميل المحبة (هو

الللذين إلللى تميلوا عنهما: (ل الله رضي عباس ابن قال
تللداهنوا. الشللرك. وعنلله: ل إلى الركون ظلموا). وعنه: هو

العاليللة: (ل أبللو الظلمللة). وقللال تللداهنوا السدي: (ل وقال
أو تطيعللوهم أن عكرمللة: (هللو بأعمللالهم). وعللن ترضللوا
تصطنعوهم).  أو تودوهم

ّلللوهم تصطنعوهم العلماء: معنى بعض قال العمللال تو
والفجار.  الفساق يولي كمن

وهللي الصللنيعة مللن افتعال الثير: (الصطناع ابن وقال
والحسان).  والكرامة العطية

هواهم في للنخراط متناول الزمخشري: (النهي وقال
والنسللبة بأعملالهم والرضللى ومصللاحبتهم إليهللم والنقطاع

بزيهم).  والتزيي إليهم

وزيللارتهم مجالسللتهم العلمللاء: وكللذلك بعللض قللال
تعظيللم فيلله بمللا وذكرهللم زهرتهللم إلى ومدلين ومداهنتهم

لهم. 

الللذين أيهللا تعالى: {يا  قولهعشرةا:     الخاماسة     الية
مللا ودوا خإبللال يللألونكم ل دونكللم مللن بطانللة تتخذوا ل آمنوا
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ابللن وليجتلله). وقللال الرجل الجوهري: (بطانة قال عنتم}،
الللذي أمللره وداخإلللة سإللره صللاحب الرجللل الثيللر: (بطانللة

أحواله).  في يشاوره

مللن بطانللة تتخللذوا {ل تعللالى قللوله فللي البغوي وقال
ّلتكللم أهللل غيللر من وأصفياء أولياء دونكم}: (أي وبطانللة م

لنهللم بطنلله تلللي الللتي الثوب ببطانة تشبيها خإاصته الرجل
ّطلعون أمره يستبطنون غيرهم، عليه يطلع مال على منه وي

ّلة بين ثم {ل ذكللره جللل فقللال مبللاطنتهم عن النهي في الع
فيمللا جهللدهم يللتركون ول يقصللرون ل خإبللال} أي يللألونكم
والفساد) اهل.  الشر يورثكم

وتعالى سإبحانه الله تفسيره: (نهى في القرطبي وقال
وأهللل واليهللود الكافرين من يتخذوا أن الية بهذه المؤمنين

إليهللم ويسللندون الراء في يفاوضونهم وولئج دخإلء الهواء
قللال: قيللل الدهقانللة أبي عن حاتم أبي ابن أمورهم. وروى

أهللل مللن غلم هنللا ها عنه: إّن الله رضي الخطاب بن لعمر
ًءا اتخللذت فقللال: قللد كاتبا، اتخذته فلو كاتبا حافظا الحيرةا إذ
المؤمنين).  دون من بطانة

هذه مع الثر هذا تعالى: (ففي الله رحمه كثير ابن قال
فللي اسإللتعمالهم يجللوز ل الذمللة أهللل أن علللى دليللل اليللة

عللى واطلع المسللمين عللى اسإلتطالة فيهلا اللتي الكتابة
مللن العللداء إلللى يفشللوها أن يخشللى التي أمورهم دواخإل

الحرب). أهل

أن حسبتم تعالى: {أم  قولهعشرةا:     السادسة     الية
مللن يتخللذوا ولللم منكللم جاهدوا الذين الله يعلم ولما تتركوا

بمللا خإللبير والللله وليجللة المللؤمنين ول رسإللوله ول الللله دون
اللغللة: وليجللة أهللل مللن وغيللره الجللوهري تعملللون} قللال

وبطانته.  خإاصته الرجل

ويفشللون يوالونهم وأولياء بطانة البغوي: (وليجة وقال
فللي أدخإلته شيء كل عبيدةا أبو قال: وقال أسإرارهم، إليهم
وليللس القوم في يكون والرجل وليجة، فهو منه ليس شيء
دون أمللره بدخإيلللة يختللص مللن الرجل فوليجة وليجة، منهم

والجمع).  للواحد وليجتي وهم وليجتي هو يقال الناس،

يتخللذه مللا كللل الصللفهاني: (الوليجللة الراغللب وقللال
فلن قللولهم مللن أهللله، مللن وليللس عليلله معتمللدا النسان

أو كللان إنسللانا منهللم وليللس بهللم لحق إذا القوم في وليجة
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ول رسإللوله ول الللله دون مللن يتخللذوا غيللره. قللال: {ولللم
اليهللود تتخللذوا قللوله: {ل مثللل وليجللة} وذلللك المللؤمنين
أولياء}).  والنصارى

فصل
ومللوادتهم، تعللالى الللله أعللداء مللوالةا تحريللم علللم إذا
كللثيرةا وموادتهم لموالتهم الجالبة السإباب أن أيضا فليعلم

فللي ولسإيما الديار، في مساكنتهم وسإيلة أقربها ومن جدا،
ومجالسللتهم العمللال في ومخالطتهم بهم، الخاصة ديارهم

ولي واسإلتزارتهم وزيلارتهم ومصلاحبتهم المجلالس فلي وت
ّيهللم والللتزيي المسلللمين أعمللال فللي وتللوليتهم أعمالهم بز
مللن بالفعللل. وكللثير أو بللالقول وتعظيمهللم بآدابهم والتأدب

الذميمللة، الفعللال هللذه بعللض فللي واقعللون المسلللمين
العلللي بالله إل قوةا ول حول فل منها كثير في واقع وبعضهم
العظيم. 

لعبللاده النهللي كللرر قللد وتعللالى سإللبحانه الللله أن وكما
وحللذرهم ذلك في عليهم وشدد أعدائه موالةا عن المؤمنين

الرض فللي والفسللاد الفتنللة مللن مللوالتهم على يترتب مما
تبللارك أمللر فقللد الخإرةا، الدار في عقابه وأليم الله وسإخط
عليهللم والشللدةا أعللدائه علللى بالغلظللة ذلللك مللع وتعللالى

وكللل لشللأنهم وتحقير وتصغير لهم إذلل فيه بما ومعاملتهم
وموادتهم. موالتهم بضد ذلك

والمنللافقين الكفار جاهد النبي أيها تعالى: {يا الله قال
ا وقال عليهم}، واغلظ قلاتلوا آمنلوا اللذين أيهلا تعلالى: {ي
وقللال غلظللة}، فيكللم وليجللدوا الكفللار مللن يلللونكم الللذين

ول الخإللر بللاليوم ول بللالله يؤمنللون ل الللذين تعالى: {قاتلوا
مللن الحللق ديللن يللدينون ول ورسإللوله الله حرم ما يحرمون

وهللم يللد عللن الجزيللة يعطللوا حللتى الكتللاب أوتللوا الللذين
معلله والللذين الللله رسإللول تعالى: {محمد صاغرون} وقال

تعالى: {ليغيللظ قوله بينهم} إلى رحماء الكفار على أشداء
أأون تعالى: {ول وقال الكفار}، بهم الكفللار يغيظ موطئا يط
ّ نيل عدو من ينالون ول الللله إن صللالح عمللل به لهم كتب إل

آمنللوا الللذين أيها تعالى: {يا وقال المحسنين}، أجر ليضيع
يحبهللم بقللوم الللله يللأتي فسللوف دينلله عللن منكللم يرتد من

الكافرين}.  على أعزةا المؤمنين على أذلة ويحبونه
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فصل
لعداء تعظيم فيه عما بالنهي كثيرةا أحاديث وردت وقد

مللن والمقصللود التعظيللم، مللن شلليء بأدنى ولو تعالى الله
والتهم إللى الذريعة سإد أعلم والله ذلك وادتهم م فملن وم
والقيللام بهللم والللترحيب ومصللافحتهم بالسلم بداءتهم ذلك
الطريللق، فللي لهللم والتوسإيع المجالس في وتصديرهم لهم
أن عنلله الللله رضي هريرةا أبي عن الصحيح الحديث في لما

اليهللود تبللدءوا قللال: (ل وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول
فاضللطروه طريق في أحدهم لقيتم فإذا بالسلم والنصارى

والترمللذي داود وأبللو ومسلم أحمد المام أضيقه) رواه إلى
حللديث الترمللذي: (هللذا وقللال المفللرد الدب في والبخاري

مسللنده فللي الطيالسللي داود أبللو صللحيح). ورواه حسللن
بنحوه. 

لقيتللم المفللرد: (إذا الدب فللي للبخللاري روايللة وفللي
واضللطروهم بالسلللم تبللدءوهم فل الطريق في المشركين

بنحوه.  مسنده في أحمد المام أضيقها) ورواه إلى

عنلله الللله رضللي عللامر بن عقبة عن أيضا المسند وفي
ّنلليوسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول قال: قال راكللب : (إ

عليكللم سإلللموا فللإذا بالسلللم تبللدءوهم فل يهللود إلللى غللدا
أبللي عللن سإللننه فللي ماجللة ابللن وعليكللم) ورواه فقولللوا

الللله صلللى النللبي عللن عنلله الللله رضي الجهني عبدالرحمن
عقبة هو هذا الرحمن عبد أبا أن قيل وقد بمثله، وسإلم عليه

عامر. بن

عمللاد الحللافظ بخلط حجللر: (قللرأت ابللن الحللافظ قال
الصللحابي عللامر بللن عقبللة هللو قيللل أنلله كللثير ابللن الللدين

كنيللة فللي الللبر عبد ابن ذكر فقد غيره يكون المشهور. وقد
الرحمن). عبد أبا فيها يذكر ولم أقوال ثمانية عامر بن عقبة

عبللد أبللا فيهللا يللذكر ولم أقوال تسعة فيها النووي وذكر
أعلم.  والله الرحمن
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المفلللرد الدب فلللي والبخلللاري أحملللد الملللام وروى
بصللرةا أبللي عللن المختللارةا فللي الضللياء والحافظ والنسائي
وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي عن عنه الله رضي الغفاري

عقبة.  حديث مثل

قال: عنه الله رضي علي عن الحلية في نعيم أبو وروى
يقللول: (ل وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول سإللمعت

فللإن الطللرق أضلليق إلللى وألجئوهم المجلس في تساووهم
ّبوكم فاقتلوهم). ضربوكم وإن فاضربوهم سإ

عليلله الللله صلللى الللله رسإول قال: سإمعت رواية وفي
بهم).  الله صغر كما بهم يقول: (صغروا وسإلم

حنبللل: بن أحمد يعني عبدالله لبي داود: (قلت أبو قال
أو حالللك كيف أو أصبحت كيف الذمي للرجل يقال أن تكره
مللن أكللثر عنللدي هللذا قللال: نعللم، هللذا؟ نحللو أو أنللت كيللف

توسإللع فل الطريق في لقيته الله: إذا عبد أبو السلم. وقال
له). 

الللذمي سإئل: (أيبتللدأ أحمد سإمعت أيضا داود أبو وقال
غير يعجبني). وذكر قال: ل حاجة؟ إليه له كانت إذا بالسلم

أهللل مصافحة عن سإئل تعالى الله رحمه أحمد أن داود أبي
فكرهه. الذمة،

ابللن اسإللحاق طريللق مللن الحليللة فللي نعيللم أبللو وروى
الزبيللر أبللي عللن القشلليري محمد حدثني بقية حدثنا راهويه

الللله صلللى الللله رسإول قال: (نهى عنه الله رضي جابر عن
ّنوا أو المشركون يصافح أن وسإلم عليه بهم).  يرحب أو يك

فللي الجهللال مللن كللثير يفعللله ما عنه النهي يجب ومما
ّو أحدهم لقي إذا زماننا علللى يللده ووضللع عليه سإلم الله عد
بيده يشير أو قلبه في ثابتة محبة يحبه أنه إلى إشارةا صدره

الللرأس. وهللذا علللى عنللده منزلته أن إلى إشارةا رأسإه إلى
عللن مرتللدا يكللون أن فللاعله علللى يخشللى المحللرم الفعللل
لعداء والتعظيم والموادةا الموالةا أبلغ من هذا لن السإلم

منهم}. فإنه منكم يتولهم تعالى: {ومن قال وقد تعالى الله
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فصل
والتهنئللة العيللادةا الفللروع: (وتحللرم فللي مفلح ابن قال
وكمبتللدع بالسلللم والبللداءةا والقيام كالتصدير لهم والتعزية

والشللافعي. حنيفللة لبللي وفاقللا هجللره. وعنلله: يجللوز يجب
شيخنا. اخإتاره السإلم كرجاء راجحة وعنه: لمصلحة

ويعللرض يعاد أنه العلماء قول وأنه الجري قول ومعناه
يللدعوه أن يريللد كان أنه داود أبو عنه نقل وقد السإلم عليه

فنعم) اهل.  للسإلم

عليه السإلم لعرض والكتابي المشرك عيادةا قلت: أّما
فللي مللا عليه والدليل ذلك، جواز فالصحيح إسإلمه رجى إذا

قلال: أبيله علن المسليب بن سإعيد عن وغيرهما الصحيحين
عليه الله صلى الله رسإول جاء الوفاةا طالب أبا حضرت لما

أميللة أبي بن الله وعبد هشام بن جهل أبا عنده فوجد وسإلم
الللله) عند بها لك أشهد كلمة الله إل إله ل قل عم فقال: (يا

أترغللب طللالب أبللا أمية: يا أبي بن الله وعبد جهل أبو فقال
عليلله الللله صلى الله رسإول يزل فلم المطلب عبد ملة عن

المقالة... الحديث. بتلك ويعودان عليه يعرضها وسإلم

عللن والنسللائي داود أبللي وسإللنن البخللاري صحيح وفي
النللبي يخللدم يهللودي غلم قللال: كللان عنلله الللله رضي أنس
عليلله الللله صلللى النللبي فأتاه فمرض وسإلم عليه الله صلى

أبيه إلى فنظر له: أسإلم فقال رأسإه عند فقعد يعوده وسإلم
النللبي فخللرج القاسإللم. فأسإلللم أبا له: أطع فقال عنده وهو

أنقللذه الللذي لللله يقول: (الحمللد وهو وسإلم عليه الله صلى
النار). من
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به جزم كما ذلك تحريم فالصح وتعزيتهم؛ تهنأتهم وأما
ويثبللت المللوالةا يحصللل بللأنه ذلللك وعللللوا العلماء من كثير

ّدةا لللذلك فيحللرم تعللالى الله أعداء تعظيم من فيه ولما المو
الطريق. في لهم والتوسإيع بالسلم بداءتهم تحرم كما

مللا وموادتهم الله أعداء موالةا من أنه فيه ريب ل ومما
فللي تعللالى الللله أعللداء إلللى الذهاب من الناس بعض يفعله
وكنائسللهم بيللوتهم فللي عليهللم فيللدخإلون عيللدهم أيللام

بهللا، السللرور مللن فيلله هللم وما الباطلة بأعيادهم ويهنئونهم
العلللم إلللى المنتسللبين مللن كثير يفعله هذا أن لنا ذكر ولقد
تعالى: {والذين قوله تفسير في قيل العامة. وقد عن فضل

حكللاه المشللركين أعيللاد بلله المللراد الللزور} أن يشهدون ل
العاليللة أبللي عللن كللثير ابللن وحكللاه مجاهللد، عللن البغللوي

وغيرهم. أنس بن والربيع والضحاك سإيرين وابن وطاووس

يسار بن عطاء عن بإسإناده الصبهاني الشيخ أبو وروى
وأن العللاجم ورطانة عنه: (إياكم الله رضي عمر قال: قال

كنائسهم).  في عيدهم يوم المشركين على تدخإلوا

قلال: دينلار بلن عطاء عن صحيح بإسإناد البيهقي وروى
ول العللاجم رطانللة تعلمللوا عنلله: (ل الللله رضللي عمللر قال

فللإن عيللدهم يللوم كنائسللهم فللي المشللركين علللى تللدخإلوا
عليهم).  تنزل السخطة

قللال: الصحيح صاحب البخاري عن بإسإناده أيضا وروى
بللن سإليمان سإمع يزيد بن نافع مريم: أنبأنا أبي إبن لي قال
سإللمع سإلللمة بللن سإللعيد سإمع الحارث بن وعمرو زينب أبي
قللال: (اجتنبللوا عنلله الللله رضي الخطاب بن عمر سإمع أباه

عيدهم). في الله أعداء

عللن القاسإللم ابللن حللبيب: (سإللئل بللن الملك عبد قال 
أعيادهم، إلى النصارى فيها تركب التي السفن في الركوب

الللذي بشللركهم عليهللم السللخط نللزول مخافللة ذلللك فكللره
عليه).  اجتمعوا

للنصللراني يهللدي أن للمسلللم القاسإم ابن قال: (وكره
للله وعونللا عيده تعظيم من ورآه له مكافأةا عيدهم في شيئا

ملن يلبيعوا أن للمسللمين يحلل ل أنله تلرى أل كفلره عللى
ثوبلا ول إدامللا ول لحمللا ل عيدهم مصلحة من شيئا النصارى

ذلللك لن عيدهم من شيء على يعاونون ول دابة يعارون ول
وينبغللي كفرهللم، علللى عللونهم ومللن شللركهم تعظيللم مللن
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مالللك قللول وهللو ذلللك عللن المسلللمين ينهوا أن للسلطين
فللي داخإللل أعيادهم ذبائح فيه. وأكل اخإتلف أعلم لم وغيره

أشد). عندي هو بل كراهته على اجتمع الذي هذا

السإلم شيخ عنه نقله المالكي حبيب ابن كلم كله هذا
كتللاب فللي تعللالى الللله رحملله تيميللة ابللن أحمد العباس أبو

السلف لئمة كثيرا كلما المستقيم) ونقل الصراط (اقتضاء
الحللق كان من لكل مفيد مهم فإنه فليراجع المعنى هذا في

ضالته. 

صلللى الللله رسإللول أمللر الذي الراشد الخليفة كان وإذا
على الدخإول مجرد عن نهى قد به بالقتداء وسإلم عليه الله

العصللاةا فللي يقللال فكيللف عيدهم يوم في تعالى الله أعداء
ولعلهللم الباطلللة بأعيللادهم ويهنئللونهم عليهم يدخإلون الذين

ويظهللرون تعللالى الللله أعللداء وجللوه فللي يتطلقون ذلك مع
مللن بله وسإللروا الللله أعللداء بلله فللرح بملا والسللرور الفللرح

الباطلة. أعيادهم

رائحة أدنى شم عاقل مسلم يشك يقال: ل أن الجواب
تعللالى الللله لعللداء والمللوادةا الموالةا من هذا أن العلم من

غير واتباع وسإلم عليه الله صلى ولرسإوله لله المحادةا ومن
يشللاقق تعللالى: {ومللن الللله قللال وقللد المللؤمنين، سإللبيل

المؤمنين سإبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسإول
ّله ّنم ونصله تولى ما نو مصيرا}. وسإاءت جه

السإلللم إلللى المنتسبين بعض أحدثه ما الباب هذا ومن
الجلء، وعيللد الثللورةا، كعيللد الباطلللة العيللاد مللن زماننا في

يجللوز فل الباطلللة، أعيللادهم مللن ذلك وغير السإتقلل وعيد
التهنئللة ول المبتدعللة العيللاد هذه من شيء حضور للمسلم

أحللدثه الذي الجلوس عيد بها. وكذلك السرور عن فضل بها
به. السرور ول به التهنئة تجوز فل المسلمين بعض

الذمة: أحكام في تعالى الله رحمه القيم ابن قال وقد 
أو عافيللة أو غائب قدوم أو ولد أو بزوجة تهنئتهم في (فصل
ذللك في الرواية اخإتلفت ذلك: وقد ونحو مكروه من سإلمة

كللالكلم فيهللا والكلم أخإللرى ومنعهللا مرةا فأباحها أحمد عن
الوقللوع ليحللذر ولكللن بينهمللا، فرق ول والعيادةا التعزية في

ّهال فيه يقع فيما بدينه رضاه على تدل التي اللفاظ من الج
ّتعك يقول: أحدهم كما الللله أعزك يقول: له أو بدينك الله م

ّ أكرمك، أو بلله وأعللّزك بالسإلللم الللله يقول: أكرمللك أن إل
المشتركة. بالقوال التهنئة في فهذا ذلك، ونحو
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بالتفاق، فحرام به المختصة الكفر بشعائر التهنئة وأما
عليك، مبارك عيد فيقول وصومهم بأعيادهم يهنئهم أن مثل

فهللو الكفر من قائله سإلم إن فهذا ونحوه، العيد بهذا تهنأ أو
بللل للصللليب بسللجوده التهنئللة بمنزلللة وهللو المحرمات من

بشللرب التهنئللة مللن مقتللا وأشللد الللله عنللد إثما أعظم ذلك
وكللثير ونحللوه، الحرام الفرج وارتكاب النفس قتل و الخمر
ْدر ل ممن فعل، ما قبح يدرك ول ذلك في يقع عنده للدين ق
ّنأ فمن لمقللت تعللرض فقللد كفللر أو بدعة أو بمعصية عبدا ه
وسإخطه.  الله

ّنبللون العلللم أهللل مللن الللورع أهللل كللان وقد تهنئللة يتج
والتللدريس القضاء بمنصب الجهال وتهنئة بالوليات الظلمة
عينه) اهل.  من وسإقوطهم الله لمقت تجنبا والفتاء

الللله أعداء تهنئة تحريم على التفاق حكايته إلى فانظر
مللن كللثير فيلله وقللع مللا إلللى وانظر الباطلة بأعيادهم تعالى

المستعان. والله الدين، غربة لتعرف زماننا في المسلمين

فصل
تعللالى الللله أعللداء مصللاحبة أيضللا عنه النهي ورد ومما
الخللدري سإللعيد أبللي حللديث فللي كمللا طعللام إلى ودعوتهم

قللال: (ل وسإلللم عليلله الللله صلللى النبي عن عنه الله رضي
المللام تقللي) رواه إل طعامللك يأكللل ول مؤمنللا إل تصللاحب

والترمللذي السجستاني داود وأبو الطيالسي داود وأبو أحمد
ولللم السإللناد صللحيح وقللال والحللاكم حبللان وابن والدارمي

تلخيصه. في الذهبي ووافقه يخرجاه

دون الللدعوةا طعللام فللي هللذا جاء الخطابي: (إنما قال
قللال: {ويطعمللون سإللبحانه الللله أن وذلللك الحاجللة طعللام

أن وأسإلليرا} ومعلللوم ويتيمللا مسللكينا حبلله علللى الطعللام
مللن حللذر أتقياء. وإنمللا ول مؤمنين غير كفارا كانوا أسإراهم

لن ومللؤاكلته مخللالطته عللن وزجللر بتقللي ليللس من صحبة
ّدةا اللفة توقع المطاعمة تؤالللف ل يقول القلوب، في والمو
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تطللاعمه جليسا تتخذه ول والورع التقوى أهل من ليس من
وتنادمه) اهل.

داود وأبللو الطيالسي داود وأبو أيضا أحمد المام وروى
الللله رضللي هريرةا أبي عن والحاكم والترمذي السجستاني

ديللن على قال: (الرجل وسإلم عليه الله صلى النبي أن عنه
لحمد: (المرء رواية يخالل). وفي من أحدكم فلينظر خإليله
الترمللذي: يخالط). قللال من أحدكم فلينظر خإليله دين على
شللاء إن الحللاكم: (صللحيح غريب). وقال حسن حديث (هذا
أيضللا وصللححه تلخيصلله فللي الللذهبي ووافقلله تعللالى)، الله

النووي.

فصل
تعللالى الللله أعللداء مكاتبللة أيضللا عنلله النهللي ورد ومما
القاسإلم، وأبلي الللله عبلد كللأبي المسلللمين بكنلى وتكنيتهم

ونحوه.  الدين كعز المسلمين بألقاب تلقيبهم وكذلك

رضللي عمللر أن بإسإناده الصبهاني الشيخ أبو روى وقد
ّ عنه الله وبينهللم بينكللم فتجري الذمة أهل تكاتبوا كتب: (أل

ّنوهم ول المودةا الشللروط وفللي تظلملوهم، ول وأذلللوهم تك
الللله رضللي عمللر عليهللم وأمضاها الذمة أهل بها التزم التي
المسلمين).  بكنى يكتنون ل أنهم بعده فمن عنه

قللال: (نهلى عنه الله رضي جابر حديث قريبا تقدم وقد
أو المشللركون يصافح أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

ّنوا الحلية. في نعيم أبو بهم) رواه ويرحب يك
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فصل
الللدنيا أبللي ابن رواه لما تعالى الله أعداء مدح يجوز ول

الللله رضللي أنس عن اليمان شعب في والبيهقي يعلى وأبو
مللدح : (إذاوسإلللم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنه

العرش).  لذلك واهتز الرب غضب الفاسإق
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فصل
الجلل بصللفات تعللالى الللله أعللداء وصللف يجللوز ول

رواه لما ذلك، ونحو والسامي والعبقري، كالسيد، والتعظيم
بريللدةا عللن المفللرد الدب فللي والبخاري والنسائي داود أبو

:وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: قال عنه الله رضي
أسإللخطتم فقللد سإيدا يكن إن فإنه سإيدنا للمنافق تقولوا (ل

وصللححه، مسللتدركه فللي الحللاكم وجللل) ورواه عللز ربكللم
الحاكم: (إذا بنحوه. ولفظ اليمان شعب في البيهقي ورواه

وتعللالى)، تبارك ربه أغضب فقد سإيد يا للمنافق الرجل قال
بللاء فقللد ياسإلليد للمنللافق الرجللل قللال البيهقي: (إذا ولفظ

الوعيللد هللذا فللي داخإللل الطيبي: (ومولنا ربه). قال بغضب
أسإتاذي) اهل.  قوله وكذا أشد بل

حللتى الشللريف الحللديث هللذا بشللأن المبالةا قلت وقد
الكفلللار كلللبراء عللللى ونحلللوه السللليد إسإلللم إطلق صلللار

هللذه فللي المسلللمين مللن كللثير عنللد مألوفللا والمنللافقين
الفرنجية.  (المستر) باللغة السيد ومثل الزمان،

لنهم الذاعات، أهل الحديث لهذا مخالفة الناس وأشد
الكفللار أصللناف مللن إذاعللاتهم إلللى يستمع من كل يجعلون

والصلغير الكلبير ذللك في عندهم وسإواء سإادةا، والمنافقين
هللن النللاث بللل والنللثى، والللذكر والوضلليع والشللريف
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مللن الكثير وفي بالسيادةا، المخاطبة في عندهم المقدمات
أهللل تللأخإيرهن. وبعللض مللن الللله شللرعه لمللا خإلفللا المور

فللي عنللدهم وسإواء سإيدات، نسائهم جميع يسمون المصار
والطالحة.  والصالحة والمنافقة والكافرةا المسلمة ذلك

بريللدةا لحللديث المخالفللة شدةا في الذاعات أهل ويلي
مللن شللابهها ومللا والمجلت الجرائللد أهللل عنلله الللله رضللي
ومللوادتهم الللله أعداء بموالةا يرون ل لنهم العصرية الكتب

الللله فللي والبغض الله في للحب يرون ول بأسإا، وتعظيمهم
وشأنا. قدرا فيه والمعاداةا فيه والموالةا

فصل
في ومساكنتهم المشركين مجامعة عن النهي ورد وقد
مللن ومسللاكنتهم مجللامعتهم لن ذلللك في والتغليظ ديارهم
فللي والحاديث وموادتهم، لموالتهم الجالبة السإباب أعظم

كثيرةا: ذلك

الله رضي جندب بن سإمرةا عن  منهاالول:     الحديث
:وسإلللم عليلله الللله صلللى الله رسإول قال بعد قال: أما عنه
داود، أبللو مثللله) رواه فللإنه معه وسإكن المشرك جامع (من

بلن سإمرةا فقال: وروى الجزم بصيغة معلقا الترمذي ورواه
قللال: وسإلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي جندب

أو سإللاكنهم فمللن تجللامعوهم ول المشللركين تسللاكنوا (ل
مثلهم).  فهو جامعهم

عللن الحسللن حللديث مللن مسللتدركه في الحاكم ورواه
قال: وسإلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي سإمرةا

أو سإللاكنهم فمللن تجللامعوهم ول المشللركين تسللاكنوا (ل
شللرط علللى الحللاكم: (صللحيح منللا) قللال فليللس جللامعهم
يخرجاه).  ولم البخاري
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الشلليخين: شللرط علللى تلخيصلله فللي الللذهبي وقللال
امع ملن لكلل العملوم الحلديث هلذا (وظاهر المشلركين ج

وعجزا) اهل.  اضطرارا ل لذلك منه اخإتيارا وسإاكنهم

الللله رضللي الللله عبللد بللن جرير  عنالثاني:     الحديث
بريللء قللال: (أنللا وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول أن عنه
رسإللول يللا المشركين) قللالوا أظهر بين يقيم مسلم كل من

والترمللذي داود أبللو ناراهما) رواه تراءى قال: (ل الله: لم؟
سإللننه في والبيهقي الكبير في الطبراني ورواه اللفظ، بهذا

الذمة).  منه برأت فقد المشركين مع أقام ولفظهما: (من

تعللالى الللله رحملله أحمد زياد: (سإمعت بن الفضل قال
مللن تنللزل فقللال: ل ناراهمللا تللراءى ل معنللى عللن أيسللأل

أوقللدوا وإذا نارك فيه رأوا أوقدت إذا موضع في المشركين
عنهم) اهل.  تباعد ولكن نارهم فيه رأيت

ويجللب المسلللم يلللزم النهاية: (أي في الثير ابن وقال
بالموضلع ينلزل ول المشرك منزل عن منزله يباعد أن عليه
إذا المشللرك لنللار وتظهلر تللوح نلاره فيله أوقللدت إذا الذي

دارهللم فللي المسلللمين مللع ينللزل ولكنلله منزله في أوقدها
أمللان ول لهللم عهللد ل لنهللم المشللركين مجاورةا كره وإنما
النللارين إلللى الترائي الهجرةا. وإسإناد على المسلمين وحث
تقابلهللا فلن. أي دار إلللى تنظللر قللولهم: داري مللن مجللاز

تللدعو وهللذه الللله إلللى تللدعو هذه مختلفتان، يقول: ناراهما
يتفقان) اهل. فكيف الشيطان إلى

المشللركين جامع لمن شديد وعيد الحديثين هذين وفي
الوثنين بين المقيمون المسلمون فليحذر اخإتيارا، وسإاكنهم

الللله أعللداء مللن وغيرهللم والمجللوس والنصارى والمرتدين
الشديد. الوعيد هذا يلحقهم أن تعالى

النللبي عللن عنه الله رضي أنس  عنالثالث:     الحديث
بنللار تستضلليئوا قللال: (ل أنلله وسإلللم عليلله الللله صلللى

فللي والبخللاري والنسللائي أحمللد المللام المشللركين) رواه
يعلى.  وأبو جرير وابن تاريخه

تفسلليره: فللي تعللالى الللله رحمه كثير ابن الحافظ قال
فللي معهللم تكونللون بحيللث المنللازل في تقاربوهم ل (معناه
هللذا واخإتللار بلدهللم مللن وهللاجروا منهللم تباعدوا بل بلدهم
تعالى) اهل. الله رحمه القيم ابن العلمة القول
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تأخإللذوا ول تستشلليروهم ل الثيللر: (معنللاه ابللن قللال
الحيرةا) اهل. عند للرأي مثل الضوء جعل بآرائهم،

عنه رواه البصري الحسن عن مروي القول قلت: وهذا
الللذين أيهللا تعالى: {يا قوله تفسير في جرير وابن يعلى أبو

خإبلال} قلال يلألونكم ل دونكلم ملن بطانلة تتخلذوا ل آمنلوا
فللإنه المشللركين بنللار تستضلليئوا ول قللوله الحسللن: (وأمللا

الحسللن: أموركم) قللال من شيء في تستشيروهم ل يقول
أيهللا اليللة: {يللا هللذه تل الللله) ثللم كتاب في ذلك (وتصديق

كللثير: ابللن دونكللم}. قللال مللن بطانللة تتخذوا ل آمنوا الذين
نظر).  فيه التفسير (وهذا

فل كليهمللا للمريللن شللامل النهللي أن قلللت: والظللاهر
مشللاورتهم ول اخإتيللارا المشللركين مسللاكنة لمسلللم يجللوز
الللله صلللى قوله ذلك يدل أظهر الول والقول آرائهم، وأخإذ
الزهللري حللديث في ناراهما). وقوله تراءى : (لوسإلم عليه
ّ مشرك نار ترى ل قريبا: (وأنك ذكره سإيأتي الذي وأنللت إل

أعلم. حرب) والله له

جللده عللن أبيه عن حكيم بن بهز  عنالرابع:     الحديث
قللال: وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول أن عنه الله رضي

يفللارق أو عمل يسلللم بعللدما مشللرك مللن الللله يقبللل (ل
والنسللائي أحمللد المللام المسلللمين) رواه إلللى المشركين

يخرجللاه. ولللم السإناد وقال: صحيح مستدركه في والحاكم
تلخيصه.  في الذهبي ووافقه

أنللا قال: بينا الشّخير بن يزيد  عنالخاماس:     الحديث
قال: كتب أدم، قطعة معه رجل دخإل إذ بالمربد مطرف مع
منكللم أحللد فهل ،وسإلم عليه الله صلى الله رسإول هذه لي

صلللى النبي محمد فيها: (من فإذا أقرأ، أنا قال: قلت يقرأ؟
ْيللشْ بن زهير لبني وسإلم عليه الله أق ل أن شللهدوا إن أنهللم أأ
المشللركين وفللارقوا الللله رسإللول محمللدا وأن الللله إل إللله

ّيه النللبي وسإللهم غنلائمهم فللي بلالخمس وأقروا أصللف أنهللم و
النسائي. ورسإوله) رواه الله بأمان آمنون

قللال: عنلله الللله رضللي جرير  عنالسادس:     الحديث
الصلللةا إقام على وسإلم عليه الله صلى الله رسإول (بايعت

المشللركين) فللراق وعلللى مسلم لكل والنصح الزكاةا وإيتاء
صلللى النبي جرير: (أتيت قال له رواية النسائي. وفي رواه
يدك ابسط الله رسإول فقلت: يا يبايع، وهو وسإلم عليه الله

أن على قال: أبايعك أعلم، فأنت علي واشترط أبايعك حتى
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المسلللمين وتناصللح الزكللاةا وتللؤدي الصلللةا وتقيم الله تعبد
المشركين).  وتفارق

عمللرو بللن كعللب اليسللر أبللي  عللنالسابع:     الحديث
وهللو وسإلللم عليلله الله صلى النبي قال: أتينا عنه الله رضي
أبايعللك حللتى يللدك ابسط الله رسإول فقلت: يا الناس يبايع

أن علللى قال: (أبايعللك بالشرط، أعلم فأنت علي واشترط
المسلللم وتناصللح الزكللاةا وتللؤتي الصلللةا وتقيللم الللله تعبللد

مستدركه.  في الحاكم المشرك) رواه وتفارق

الللله رسإللول أن مرسإل الزهري  عنالثامان:     الحديث
السإلللم فللي دخإللل رجللل علللى أخإللذ وسإلللم عليه الله صلى

وتصللوم الللبيت وتحللج الزكللاةا وتللؤتي الصلللةا فقال: (تقيللم
ابن حرب) رواه له وأنت إل مشرك نار ترى ل وأنك رمضان
جرير. 

هذه تعالى الله أعداء مع الساكنون المسلمون فليتأمل
ّقها وليعطوها الحاديث تعللالى: الللله قللال فقللد العمل من ح
أحسللنه فيتبعللون القللول يسللتمعون الللذين عبللادي {فبشللر

اللباب}. أولوا هم وأولئك الله هداهم الذين أولئك

فصل
الللله فللي والمللوالةا الللله فللي والبغض الله في والحب

اليمللان عرى وأوثق الدين أمور أهم من الله في والمعاداةا
قيل:  كما

كل من البرا كذاكوالول والبغض الحب إل الدين وما
ومعتد غاو
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رضللي عللازب بللن الللبراء حديث من أحمد المام وروى
ّنا عنهما الله وسإلم عليه الله صلى النبي عند جلوسإا قال: ك

ّي أوثللق؟) قللالوا: الصلللةا. قللال: السإلللم عللرى فقللال: (أ
ومللا قال: (حسن رمضان، بها) قالوا: صيام هي وما (حسنة

بلله) قللال: (إن هللو ومللا به) قالوا: الجهاد. قال: (حسللن هو
الللله). فللي وتبغللض الللله فللي تحللب أن اليمللان عرى أوثق

و ورواه فلي واللبيهقي شليبة أبلي وابلن الطيالسلي داود أب
بنحوه.  اليمان شعب

الللله رضللي عبللاس ابن عن الكبير في الطبراني وروى
قلال: (أوثلق وسإلللم عليلله اللله صلللى الله رسإول أن عنهما
والحللب الللله فللي والمعاداةا الله في الموالةا اليمان، عرى

الله). في والبغض الله في

فللي والطللبراني مسللنده في الطيالسي داود أبو وروى
ابن عن الحلية في نعيم وأبو مستدركه في والحاكم الصغير
الللله صلللى النللبي علللى قال: دخإلت عنه الله رضي مسعود

أوثللق؟) اليمللان عرى أي مسعود، فقال: (يابن وسإلم عليه
الوليللة السإلم عرى أعلم. قال: (أوثق ورسإوله قلت: الله

الله).  في والبغض الله في والحب الله في

عنه الله رضي ذر أبي عن داود وأبو أحمد المام وروى
: (أفضلللوسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول قللال: قللال

الله). في والبغض الله في الحب العمال

بللن معللاذ عن الكبير في والطبراني أحمد المام وروى
عليلله الللله صلللى الللله رسإول سإأل أنه عنه الله رضي أنس

لللله وتبغللض لللله تحللب قللال: (أن اليمان أفضل عن وسإلم
أتعمل اذا ذكر في لسانك و ا الله) قلال: وم اللله؟، رسإلول ي

مللا لهللم وتكللره لنفسللك، تحللب مللا للناس تحب قال: (وأن
لنفسك).  تكره

بللن عمللرو عللن أيضللا والطللبراني أحمللد المللام وروى
عليلله الللله صلللى النللبي سإللمع أنلله عنلله الللله رضي الجموح

لللله يحللب حللتى اليمللان صللريح العبللد يجد يقول: (ل وسإلم
فقللد لللله وأبغللض وتعللالى تبللارك لللله أحب فإذا لله ويبغض
الله).  من الولية اسإتحق

اليملان شللعب فلي والللبيهقي سإننه في داود أبو وروى
رضللي البللاهلي أمامللة أبللي عن المقدسإي الضياء والحافظ

قلال: أنله وسإلللم عليلله اللله صلللى الله رسإول عن عنه الله

)24(والجهاد التوحيد منبر



تحفة 
الخإوان

فقللد لللله ومنللع لللله وأعطللى لللله وأبغللض لللله أحللب (مللن
اليمان).  اسإتكمل

علن واللبيهقي والحلاكم والترملذي أحملد المام وروى
وسإلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أنس بن معاذ

وأنكللح لله وأبغض لله وأحب لله ومنع لله أعطى قال: (من
شللرط على الحاكم: (صحيح اليمان) قال اسإتكمل فقد لله

تلخيصه. في الذهبي يخرجاه). ووافقه ولم الشيخين

علن لله واللفلظ والنسللائي الطيالسللي داود أبلو وروى
صلللى الللله رسإللول قال: قال عنه الله رضي مالك بن أنس
اليمللان حلوةا بهن وجد فيه كن من : (ثلثوسإلم عليه الله

ممللا إليلله أحللب ورسإللوله وجللل عللز الللله يكون أن وطعمه،
توقللد وأن الللله فللي يبغض وأن الله في يحب وأن سإواهما،

شلليئا). بلالله يشللرك أن من إليه أحب فيها فيقع عظيمة نار
هللذا بغيللر وغيرهمللا الصللحيحين فللي مخللرج الحللديث وهللذا

اللفظ.

عللن الحلية في نعيم وأبو المستدرك في الحاكم وروى
دبيللب مللن أخإفللى مرفوعا: (الشرك عنها الله رضي عائشة
علللى تحللب أن وأدناه الظلماء، الليلة في الصفا على النمل
ّدين وهل العدل، من شيء على تبغض أو الجور من شيء ال

ّ تعللالى: {قللل الللله قال الله، في والبغض الله في الحب إل
الله}).  يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن

سإللليم أبللي بللن ليث عن طرق من أيضا نعيم أبو وروى
لللي قللال: (قللال عنهمللا الله رضي عمر ابن عن مجاهد عن

الللله في وأبغض الله في : أحبوسإلم عليه الله صلى النبي
ّ الللله وليللة تنللال لللن فإنللك الللله في وعاد الله في ووال إل

وصلليامه صلته كثرت وإن اليمان طعم رجل يجد ول بذلك،
وأن الللدنيا أمر في الناس موالةا كذلك. وصارت يكون حتى
شيئا). أهله عن يجزئ ل ذلك

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جرير ابن وروى 
في وعاد الله في ووالى الله في وأبغض الله في أحب (من
اليمللان طعللم عبللد يجد ولن بذلك الله ولية تنال فإنما الله
صللارت وقللد كللذلك يكللون حللتى وصللومه صلته كثرت وإن

علللى يجللدي ل وذلللك الللدنيا أمللر علللى الناس مؤاخإاةا عامة
شيئا).  أهله
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بللن محمد الشيخ بن حسن بن الرحمن عبد الشيخ قال
عمت قد البلوى كانت تعالى: (فإذا الله رحمهم عبدالوهاب

فمللا القللرون خإير عنهما الله رضي عباس ابن زمن في بهذا
علللى المللوالةا وقعللت حللتى شللدةا إل ذلللك بعللد المللر زاد

والعصيان) اهل. والفسوق والبدع الشرك

أعظللم الرحمللن عبللد الشلليخ زمللن بعللد قلللت: والمللر
غربللة فيه اشتدت قد الذي هذا زماننا في سإيما ول وأعظم،

عللاد حللتى الكللثرين عنللد الحقللائق فيلله وانعكسللت الللدين
مللوالةا ذلللك ومن معروفا، والمنكر منكرا عندهم المعروف

ومجالسللتهم ومصللاحبتهم ومللوادتهم والمنللافقين الكفللار
معهللم والنبسللاط بهللم والنللس ومشللاربتهم ومللواكلتهم

ومصللاحبتهم والعصلليان والفسللوق البدع أهل موادةا وكذلك
والنبسللاط بهم والنس ومشاربتهم ومواكلتهم ومجالستهم

النللاس أكللثر عند المعروف قبيل من صار قد ذلك كل معهم
والدين. العلم إلى ينتسب ممن كثير عند بل

الللله في والموالةا الله في والبغض الله في الحب وأما
فللي والكفهللرار لله المعاصي أهل وهجر الله في والمعاداةا
قلد ذللك فكلل المعاصلي ملن ارتكبوه ما أجل من وجوههم

المنكرات.  قبيل من الناس من كثير عند صار

صلاروا قلد العلللم إلللى المنتسلبين ملن كللثيرا أن حللتى
الله إلى المحبوبة الفاضلة العمال هذه انكار حول يدندنون

مللن علللى ويعيبللون الخإلق، مسللاوئ مللن ويعللدونها تعللالى
وتعنللت وتكبر تجبر أهل لذلك ويعدونهم ويذمونهم بها يعمل

بعضلله أو هللذا سإمعت وقد الدين، في وغلو وتشديد وشذوذ
الللذين المتشللدقين الثرثللارين والقصاص الخطباء بعض من

الناس ويأمرون يؤمرون، مال ويفعلون يفعلون مال يقولون
يعقلون.  أفل الكتاب يتلون وهم أنفسهم وينسون بالبر

هم وسإلمعت بانكلار الشلهاد رؤوس عللى يصلرح بعض
يحثللون أيضللا وسإللمعتهم الللله، فللي والبغللض الله في الحب

مللع السلللوك حسللن علللى وقصصللهم خإطبهللم فللي النللاس
فللي ويرغبللونهم ومحبتهللم مللودتهم واسإتجلب كلهم الناس
الصالح كلمهم ظاهر على وسإواء أحد لكل البشاشة إظهار

الفعللال هللذه أن بعضلهم صللرح , وربما الناس من والطالح
العقل.  مقتضيات ومن الخلق حسن من الذميمة
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العقييل     المغرورييين،     الحيييارى     لهييؤلء     فيقييال
والمعيياداةا     والمييوالةا     والبغييض     الحييب     بيياب     فييي

عقلن: 

والنفللس للهللوى قللاهر موفللق مسللدد  عقلللأحدهما:
عليله الحلاكم وصلار اليملان بنور اسإتنار قد بالسوء المارةا

العقللل فهذا ،وسإلم عليه الله صلى رسإوله وسإنة الله كتاب
تعللالى الللله طاعللة علللى يقللدموا ل أن أصللحابه من يقتضي
من ويقتضي أبدا شيئا وسإلم عليه الله صلى رسإوله وطاعة
الللله في ويوالوا الله في ويبغضوا الله في يحبوا أن أصحابه
كللل إلللى ويسارعوا لله ويمنعوا لله ويعطوا الله في ويعادوا

رضللي سإللواء والعمللال القللوال مللن ويرضللاه الله يحبه ما
أقللل ومللا لئللم، لومللة الله في تأخإذهم ل سإخطوا أو الناس

المظلمة. الزمان هذه في العقل هذا أهل

قللد مخللذول نفللاقي معيشللي  عقلللالخإيير: والعقل
الدنيويللة الحظللوظ وأسإللرته بالسللوء المللارةا النفس قهرته

لهواه فمحبته الهوى عليه الحاكم وصار النفسية والشهوات
لهللواه وبللذله لهللواه ومعللاداته لهللواه وموالته لهواه وبغضه
يتملقللوا أن أربللابه ملن يقتضللي العقللل لهواهل. فهللذا ومنعه

مللع السلللوك ويحسللنوا بألسللنتهم النللاس أصللناف لسللائر
النللاس أكللثر علللى الغللالب هو العقل وهذا والطالح، الصالح

إلللى المنتسللبين في أكثره وما وخإاصتهم عامتهم زماننا في
العظيم. العلي بالله إل قوةا ول حول فل العلم

قللال: عنه الله رضي هريرةا أبي عن الترمذي روى وقد
آخإللر فللي : (يخللرجوسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول قال

ون باللدين اللدنيا يختللون رجال الزمان ود للنلاس يلبس جل
قلللوب وقلللوبهم السكر من أحلى ألسنتهم اللين من الضأن
حلفللت فبي تجترئون علي أم تغترون أبي الله يقول الذئاب
حيرانللا). منهللم الحليللم تللدع فتنللة منهللم أولئللك على لبعثن
عللن عنهمللا الللله رضللي عمللر ابللن عن أيضا الترمذي وروى
وتعللالى تبللارك الللله قللال: (إن وسإلللم عليه الله صلى النبي

وقلللوبهم العسللل مللن أحلى ألسنتهم خإلقا خإلقت قال: لقد
منهللم الحليللم تللدع فتنة لتيحنهم حلفت فبي الصبر من أمر

الترمللذي: (هللذا يجترئون) قللال علي أم يغترون فبي حيرانا
غريب).  حسن حديث

المعيشللي العقللل أهل إلى إشارةا الحديثين هذين وفي
والتكلللف باللسللان المنافقللة مللن عليلله هللم ومللا النفللاقي
قلوبهم. في ليس ما بألسنتهم يقولون الظاهر في والتصنع
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هللذا أهللل وصللف فللي تعللالى الله رحمه القيم ابن قال
الكللاذبون، هللم إنهم أل شيء على أنهم أربابه العقل: (يظن

طبقللاتهم علللى النللاس يرضللوا أن العقللل يللرون فللإنهم
ل أنلله مللع وهللذا ومحبتهللم مللودتهم ويسللتجلبوا ويسالموهم

الله في الذى مؤنة على والدعة للراحة إيثار فهو إليه سإبيل
فهللو عاجلة أسإلم كان وإن وهو فيه والمعاداةا فيه والموالةا

فللي يوال لم من اليمان طعم ذاق ما فإنه الجلة في الهلك
الللله رضللا إلللى أوصللل مللا العقل كل فالعقل فيه ويعاد الله

الموفق) اهل.  والله ورسإوله

وغيللره: (أوحللى البر عبد ابن ذكره مرفوع حديث وفي
العابللد: أمللا لفلن قللل إسإللرائيل بني أنبياء من نبي إلى الله

انقطاعللك وأمللا الراحللة، بلله تعجلللت فقللد الدنيا، في زهدك
قللال: عليللك، لي فيما عملت فما العز به اكتسبت فقد إلي،
عدوا). في عاديت أو وليا، في واليت هل قال علي، لك وما

محمللد طريللق مللن الحلية في نعيم أبو رواه قلت: وقد
حللدثنا منصور بن سإعيد قال: حدثني الورد أبي بن محمد بن

الحللارث بللن الللله عبد عن العرج حميد عن خإليفة بن خإلف
رسإللول قللال: قللال عنلله الله رضي مسعود بن الله عبد عن
بنحوه.  فذكره وسإلم عليه الله صلى الله

إللى أوحلى تعلالى اللله أيضلا: (أن اللبر عبلد ابن وذكر
فلنللا فيهم إن قال: يارب وكذا كذا بقرية اخإسف أن جبريل
قط) وقد يوما فّي وجهه يتمعر لم إنه فابدأ، قال: به العابد،

الللله رضللي جابر حديث من اليمان شعب في البيهقي رواه
بنحوه. فذكره وسإلم عليه الله صلى النبي عن عنه

واثلللة عن مكحول حديث من الحلية في نعيم أبو وروى
محسن بعبد قال: (يؤتى مرفوعا، عنه الله رضي السإقع بن
تلوالي كنلت لله: هلل فيقلول ذنبلا لله أن يلرى ل نفسه في

تعادي كنت قال: فهل سإلما، الناس من قال: كنت أوليائي،
الله فيقول شيء، أحد وبين بيني يكن لم قال: رب أعدائي،

ويعللاد أوليللائي يللوال لللم مللن رحمللتي ينللال وجللل: ل عللز
أعدائي). 

بمداهنللة يللرون ل المعيشللي العقللل فأهللل هذا علم إذا
يللرون ل منهللم وكللثير بأسإللا، والعصلليان والفسللوق البللدع

الجهللل أهللل بأسإللا. وبعللض والمنللافقين الكفللار بمداهنللة
والفسللوق البللدع أهل يهجر من على ينكرون منهم المركب

الهجللر مللن ذلللك ويعللدون وجللوههم فللي ويكفهر والعصيان
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بقللوله: (ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عنه نهى الذي
ثلث). فوق أخإاه يهجر أن لمسلم يحل تهاجروا) وقوله: (ل

منهللم والقصلاص الخطبللاء بعلض ملن هذا سإمعت وقد
كللان ملا وهللو الللديني الهجر بين التسوية على لهم والحامل

يخلللو ل النفللس لحللظ كللان مللا وهو الدنيوي الهجر وبين لله
وهذا. هذا بين بالفرق الجهل أمرين: إما أحد من

وتمويهللا ومكللابرةا عنللادا بالباطل الحق لبس قصد وإما
الخإير وهذا الحكام، بمدارك لهم علم ل الذين الغبياء على
المعاصللي ببعللض منهللم المتلبسللين حللال مللن الظللاهر هللو

هجرهللم أن الجهللال وليوهمللوا الشنعة أنفسهم عن ليدفعوا
ملن يهجرونهلم اللذين وأن يجلوز ل المعصية أجل من إياهم
مصيبين. ليسوا وغيرهم العلم طلبة

جللاءت الللذي المدلسللين: أن المذبللذبين لهللؤلء فيقال
التهللاجر هللو الثلث علللى زاد فيمللا عنلله بللالنهي الحللاديث

تعالى. الله شاء إن ذلك بيان سإيأتي كما الدنيوي

كمللا يتوبللوا حتى المعاصي أهل بهجر السنة جاءت وقد
وصللاحبيه مالللك بللن كعب وسإلم عليه الله صلى النبي هجر

عليهم.  الله تاب حتى يكلمهم ولم يوما خإمسين

ملن قريبللا عنهللا الللله رضللي جحللشْ بنللت زينللب وهجر
صفية. تعني اليهودية تلك أعطي قالت: أنا لما شهرين

وسإللواه بنللاءه هللدم حللتى الحاجة فوق بنى الذي وهجر
بالرض.

عنه وأزال غسله حتى بزعفران متخلقا رآه رجل وهجر
أثره. 

طرحها.  حتى حرير من جبة عليه رأى رجل وهجر

طرحه. حتى ذهب من خإاتما يده في رأى رجل وهجر

الحللاكم وسإلتدرك الترملذي وجامع داود أبي سإنن وفي
ثللوبين عليلله رأى رجل هجللر وسإلللم عليلله الللله صلللى أنلله

أحمرين. 
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مللن يهجللرون بإحسللان لهللم والتللابعون الصللحابة وكان
عبللد ابللن قللال وقد توبته، وتظهر يتوب حتى المعصية أظهر

القوي:

يردعه إذا   وقيل سإنة المعاصي أبدى من وهجران
وأوكد أوجب

بوجه       ولقه   معلنا دام ما الطلق على وقيل
معربد مكفهر

المجللاهر العاصللي هجللر سإللنية فللي خإلفللا يللذكر فلللم
الخلف وإنمللا يرتللدع، لللم أو بللالهجر ارتللدع سإواء بالمعصية

يرتدع العاصي كان إذا أم الطلق على هو هل الوجوب في
الللديني الهجللر إبطللال من المتهوكون يراه مما هذا فأين به

بللاللطف وطللالحهم صللالحهم كلهللم الناس ومعاملة بالكلية
والمودةا.  واللين

الجمهللور الباري: (ذهللب فتح في حجر بن الحافظ قال
المبتدع).  ول الفاسإق على يسلم ل أنه إلى

ترتللب خإللاف بأن السلم إلى اضطر النووي: (فإن قال
ّلم لم إن دنيا أو دين في مفسدةا ّلم).  أيس أسإ

من إسإم السلم أن وزاد: (وينوي العربي ابن قال وكذا
ّنه تعالى الله أسإماء عليكم).  رقيب قال: الله فكأ

سإللنة المعاصللي أهل على السلم المهلب: (ترك وقال
وألحللق البللدع أهللل فللي العلم أهل من كثير قال وبه ماضية
المللروءةا خإللوارم يتعللاطى من المعاصي بأهل الحنفية بعض

السإللواق في والجلوس القول وفحشْ واللهو المزاح ككثرةا
ذلك) اهل.  ونحو النساء من يمر من لرؤية

أهللل علللى يسلللم مالك: (ل قال: قال رشد ابن وحكى
الهواء). 

التللأديب سإللبيل على ذلك العيد: (ويكون دقيق ابن قال
منهم).  والتبري لهم

(بللاب صللحيحه فللي تعللالى الللله رحملله البخللاري وقال
لرجللل يحللل : (لوسإلم عليه الله صلى النبي وقول الهجر)،

أحللاديث ثلثللة البللاب في سإاق ثلث) ثم فوق أخإاه يهجر أن
مللن يجللوز مللا قللال: (بللاب ثللم ثلث فللوق الهجر تحريم في
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النللبي عللن تخلللف حيللن كعللب عصللى) وقللال لمن الهجران
وسإلللم عليلله الله صلى النبي : (ونهىوسإلم عليه الله صلى

ليلة.  خإمسين كلمنا) وذكر عن المسلمين

لللم مللن السإللتئذان: (بللاب كتللاب فللي ذلك بعد قال ثم
تتللبين حللتى سإلللمه يرد لم ومن ذنبا اقترف من على يسلم
بللن الللله عبللد العاصللي) وقللال توبللة تتللبين متى وإلى توبته

ثللم الخمر)، شربة على تسلموا عنهما: (ل الله رضي عمرو
رسإللول قللال: (ونهللى مالللك بللن كعب حديث من طرفا ذكر
صلى الله رسإول وآتي كلمنا عن وسإلم عليه الله صلى الله
حللرك نفسي: هللل في فأقول عليه فأسإلم وسإلم عليه الله

ليلة).  خإمسون كملت حتى ل أم السلم برد شفتيه

هجللران فللي أصللل مالك بن كعب الطبري: (قصة قال
المعاصي).  أهل

فيمللا وأفللاد تعللالى الللله رحمه البخاري أجاد قلت: وقد
فللإنه الللديني والهجللر الدنيوي الهجر بين التفريق من سإلكه

يحللرم وأنلله الللدنيوي الهجللر حكللم الولللى الترجمة في ذكر
حكم الثالثة والترجمة الثانية الترجمة في ذكر ثم ثلث فوق

حللد ل أنلله أبللان و لله المعاصي أهل هجر وهو الديني الهجر
الصادقة. بالتوبة إل له

المسلللك هللذا نحللو تعالى الله رحمه داود أبو سإلك وقد
أخإللاه يهجللر فيمللن سإللننه: (بللاب مللن الدب كتاب في فقال

الهجللر تحريللم فللي أحاديث عدةا الباب في المسلم) وسإاق
عليله اللله صللى الباب: (النلبي آخإر في قال ثلث. ثم فوق

الللله رضللي عمر يوما. وابن أربعين نسائه بعض هجر وسإلم
ًءا هجر عنهما مات).  أن إلى له ابن

هللذا مللن فليللس لللله الهجللرةا كللانت داود: (إذا أبو قال
رجل).  عن وجهه غطى العزيز عبد بن بشيء. وعمر

مالللك بللن كعللب حديث على الكلم في الخطابي وقال
بيللن الهجللرةا تحريللم أن العلللم مللن عنلله: (فيلله الللله رضللي

قبللل من بينهما يكون فيما هو إنما ثلث من أكثر المسلمين
ونحوهللا العشللرةا حقللوق في يقع لتقصير أو موجدةا أو عتب
الهللواء أهل هجرةا فإن الدين حق في ذلك من كان ما دون

منهللم تظهر لم ما والزمان الوقات مر على دائمة والبدعة
الحق) اهل.  إلى والرجوع التوبة
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أن الللله عبد بن سإالم عن صحيحه في مسلم روى وقد
الله رسإول قال: سإمعت عنهما الله رضي عمر بن الله عبد

المسللاجد، نسللائكم تمنعوا يقول: (ل وسإلم عليه الله صلى
ّنكم إذا الللله: والللله عبللد بللن بلل إليهللا) قللال: فقللال اسإتأذ

مللا سإلليئا سإللبا فسللبه الللله عبللد عليلله فأقبللل قال لنمنعهن،
صللى اللله رسإلول عن وقال: أخإبرك قط مثله سإبه سإمعته

علن لله روايلة لنمنعهن. وفلي والله وتقول وسإلم عليه الله
المرفللوع البخللاري روى صللدره. وقللد في ضرب أنه مجاهد

ماجة وابن والترمذي داود وأبو أحمد المام ورواه فقط منه
مسلم.  رواية بنحو وغيرهم والدارمي

وقلال: فرفلع مجاهلد روايلة الطيالسلي داود أبو وروى
عليلله الللله صلللى الله رسإول عن فقال: أحدثك فلطمه يده

الللله عبللد كلملله لحمللد: فمللا رواية هذا. وفي وتقول وسإلم
مات.  حتى

السللنة علللى المعللترض تعزيللر النللووي: فيلله قللال
كبيرا) كان وإن ولده الوالد تعزير وفيه برأيه، لها والمعارض

ابللن الحللافظ قللاله بللالهجران، التأديب جواز أيضا اهل. وفيه
تعالى. الله رحمه حجر

قال: خإذف مسلم بن عمرو عن الحاكم مستدرك وفي
فللإني تخللذف فقللال: ل عنهما الله رضي عمر ابن عند رجل

الخللذف عن ينهى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت
فقللال: يخللذف ذلللك بعللد عنهمللا الله رضي عمر ابن رآه ثم

ثللم الخللذف عن ينهى وسإلم عليه الله صلى النبي أن أنبأتك
أبدا.  أكلمك ل والله خإذفت،

بللن محمللد رواية في تعالى الله رحمه أحمد المام قال
قومللا عنللدنا أن خإراسإللاني؛ رجللل سإللأله وقللد موسإللى أبللي

قللال: (ل عنه، ينهون وقوما الصلةا في اليدين برفع يأمرون
عليلله الللله صلللى الللله رسإللول ذلللك فعللل مبتللدع، إل ينهاك
). وسإلم

من يهجر المحرر: (وهل على النكت في مفلح ابن قال
بلله يخللبر تركلله فيمن أحمد المام عن روي العلم؟ مع تركه
سإللبيل علللى الهجللر الخلل. وهللذا ذكللره يهجر، ينته لم فإن

يكللون أن وينبغي المتروك وجوب لعدم والسإتحباب الجواز
بللأنه النللص علللى بنللاء مبتللدع بللأنه والنص بالهجر النص هذا

للسنة) اهل. تارك
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الللله رضللي الصلامت بن عبادةا أن ماجة ابن سإنن وفي
إلللى فنظللر الللروم أرض عنلله الله رضي معاوية مع غزا عنه

الفضللة وكسللر بالللدنانير الللذهب كسر يتبايعون وهم الناس
سإللمعت الربلا، تللأكلون إنكللم الناس أيها فقال: (يا بالدراهم

الللذهب تبتللاعوا يقللول: ل وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
للله نظللرةا) فقللال ول بينهمللا زيللادةا ل بمثللل مثل إل بالذهب

مللن ماكللان إل هللذا فللي الربللا أرى ل الوليللد أبللا معاوية: (يا
الللله صللى الللله رسإللول عللن عبادةا: (أحلدثك فقال نظرةا)،

ل الللله، أخإرجنللي لئللن رأيللك، عللن وتحللدثني وسإلللم عليلله
بالمدينة لحق قفل إمرةا). فلما فيها علي لك بأرض أسإاكنك

أبللا يا أقدمك عنه: (ما الله رضي الخطاب بن عمر له فقال
فقللال: مسللاكنته، من قال وما القصة، عليه الوليد؟) فقص

فيهللا لسللت أرضللا الللله فقبللح أرضك إلى الوليد أبا يا (ارجع
واحملل عليلله، للك إملرةا معاويلة: (ل إللى وكتب وأمثالك)،

المر). هو فإنه قال، ما على الناس

أبللي عنلد ولفظلله مختصللرا سإللننه فلي الللدارمي ورواه
أن عنلله الللله رضللي الصامت بن عبادةا قال: (ذكر المخارق

بللدرهم، درهميللن عللن : نهللىوسإلللم عليلله الللله صلى النبي
الللله رضي عبادةا فقال بيد يدا بأسإا بهذا أرى فلن: ما فقال

أرى ل وتقللول وسإلللم عليلله الله صلى النبي قال عنه: أقول
الحللديث هذا أبدا. وفي سإقف وإياك يظلني ل والله بأسإا به

برأيه).  وعارضها السنة خإالف من هجران جواز

مللن مسللنده فللي والشللافعي الموطللأ في مالك وروى
أن يسلار؛ بلن عطللاء عللن أسإلللم بلن زيللد عللن مالك طريق
ذهب من سإقاية باع عنهما الله رضي سإفيان أبي بن معاوية

عنلله: الللله رضللي الللدرداء أبو فقال وزنها، من بأكثر ورق أو
إل هذا عن ينهى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول (سإمعت

فقال بأسإا)، هذا بمثل أرى معاوية: (ما له فقال بمثل)، مثل
أنللا معاويللة مللن يعللذرني عنلله: (مللن الللله رضي الدرداء أبو

عللن ويخللبرني وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن أخإبره
رضللي الللدرداء أبللو قدم بها). ثم أنت بأرض أسإاكنك ل رأيه
عمر فكتب له، ذلك فذكر عنه الله رضي عمر على عنه الله

إل ذلك تبيع ل أن عنه؛ الله رضي معاوية إلى عنه الله رضي
بوزن.  وزنا بمثل مثل

يعللذرني مللن عنلله الللله رضللي الدرداء أبو قوله: (فقال
معاوية...إلخ).  من

)33(والجهاد التوحيد منبر



تحفة 
الخإوان

عليلله يللرد أن من أنفة منه ذلك البر: (كان عبد ابن قال
وسإللم عليله الللله صللى الللله رسإللول سإلنن من علمها سإنة

عنللدهم وهللو هللذا مثللل عللن تضلليق العلمللاء برأيه. وصللدور
لم من يهجر أن للمرء قال: وجائز بالرأي، السنن رد عظيم
أل المكروهللة، الهجللرةا من هذا وليس يطعه ولم منه يسمع

ل أن النللاس أمللر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن ترى
تبللوك. قللال: وهللذا عللن تخلللف حيللن مالك بن كعب يكلموا

وقطللع وهجرتلله ابتللدع مللن مجانبللة فللي العلمللاء عنللد أصل
رجل عنلله الللله رضللي مسللعود ابللن رأى وقللد عنلله، الكلم
كلم أبللدا). انتهللى أكلمك ل فقال: والله جنازةا، في يضحك

تعالى. الله رحمه البر عبد ابن

عنلله الللله رضللي مسعود ابن عن ذكره الذي الثر وهذا
سإللفيان فقللال: حللدثنا الزهد كتاب في أحمد المام رواه قد

عبس: بني من شيخ من سإمعه حميد بن الرحمن عبد حدثنا
فقللال: جنازةا في يضحك رجل عنه الله رضي الله عبد أبصر

أبدا).  أكلمك ل جنازةا، في (تضحك

عبللد قللال: رأى بريدةا بن الله عبد عن الصحيحين وفي
يخللذف أصللحابه مللن رجل عنلله الللله رضللي المغفل بن الله

وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول فإن تخذف له: (ل فقال
بلله يصللاد ل فللإنه الخللذف عللن قللال: (ينهللى أو يكللره)، كان

العين). ثم ويفقأ السن يكسر ولكنه العدو به ينكأ ول الصيد
صلللى الرسإللول أن للله: (أخإللبرك فقللال يخذف ذلك بعد رآه
أراك ثللم الخللذف عللن ينهللى أو يكللره كللان وسإلم عليه الله

رواه وقد مسلم لفظ هذا وكذا)، كذا كلمة أكلمك ل تخذف،
أبللدا). أكلمللك ل فيه: (والله وقال بنحوه سإننه في الدارمي

مختصرا.  داود وأبو أحمد المام ورواه

جبير بن سإعيد حديث من ماجة وابن أيضا مسلم ورواه
قللال: خإللذف عنلله الللله رضللي المغفل بن الله لعبد قريبا أن

عن نهى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وقال: إن فنهاه،
تكسر ولكنها عدوا تنكأ ول صيدا تصيد ل وقال: (إنها الخذف
الله رسإول أن العين) قال: فعاد،فقال: أحدثك وتفقأ السن
أبللدا. أكلمللك ل تخللذف، ثم عنه، نهى وسإلم عليه الله صلى

مسلم.  لفظ هذا

الله رضي المغفل بن الله عبد أن ماجة ابن رواية وفي
فنهللاه. وذكللر فخللذف، للله أخ ابن جنب إلى جالسا كان عنه

أبدا.  أكلمك ل وفيه، مسلم رواية بنحو الحديث تمام
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قللال: جللبير بللن خإللراش عللن سإللننه في الدارمي وروى
تخللذف شلليخ: ل للله فقللال يخذف، فتى المسجد في (رأيت
عللن ينهللى وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول سإمعت فإني

فخللذف للله يفطللن ل الشيخ أن فظن الفتى، فغفل الخذف،
الللله صلللى الله رسإول سإمعت أني الشيخ: أحدثك له فقال
للك أشلهد ل والله تخذف، ثم الخذف، عن ينهى وسإلم عليه

أبدا). أكلمك ول مرض في أعودك ول جنازةا

عللن جللبير بن سإعيد عن أيوب عن أيضا الدارمي وروى
الللله رسإللول قللال: نهلى عنلله اللله رضي مغفل بن الله عبد

تصللطاد ل وقللال: (إنهللا الخللذف عللن وسإلم عليه الله صلى
فرفع العين)، وتفقأ السن تكسر ولكنها عدوا تنكي ول صيدا
فقللال: (هللذه الرض مللن شلليئا قرابة سإعيد وبين بينه رجل
عللن أحللدثك أرانللي سإللعيد: (أل فقللال هللذه؟!)، تكللون ومللا

أكلمللك ل بلله، تهللاون ثللم وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول
أبدا). 

سإلليرين ابللن قال: حدث قتادةا عن أيضا الدارمي وروى
رجللل: فقللال ،وسإلللم عليه الله صلى النبي عن بحديث رجل
النللبي عللن سإلليرين: (أحللدثك ابن فقال وكذا، كذا فلن قال

ل وكللذا، كللذا وفلن فلن قللال وتقول وسإلم عليه الله صلى
أبدا). أكلمك

مغفللل بللن الللله عبللد حديث عن الكلم في النووي قال
ومنابللذي والفسللوق البدع أهل هجران عنه: (فيه الله رضي
علن النهلي وأن دائملا، هجرانلله يجلوز وأنله العلم مع السنة

نفسلله لحللظ هجللر فيمللن هللو إنمللا أيللام ثلثة فوق الهجران
دائمللا فهجرانهللم ونحللوهم البللدع أهللل وأما الدنيا، ومعايشْ

مالك بن كعب كحديث له نظائر مع يؤيده مما الحديث وهذا
وغيره) اهل. 

من هجران جواز الحديث حجر: (في ابن الحافظ وقال
عللن النهللي فللي ذلللك يللدخإل ول كلملله وتللرك السنة خإالف
نفسه) اهل.  لحظ هجر بمن يتعلق فإنه ثلث فوق الهجر

الللله: رحملله تيميللة ابللن العباس أبو السإلم شيخ وقال
للمنكللرات. الترك نوعان: أحدهما: بمعنى الشرعي (الهجر

عليها. العقوبة والثاني: بمعنى

تعللالى: {وإذا قللوله فللي المللذكور  هوالول:     فالنوع
يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضون الذين رأيت
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بعللد تقعللد فل الشلليطان ينسللينك وإمللا غيللره حللديث فللي
فللي عليكم نزل الظالمين} وقوله: {وقد القوم مع الذكرى
فل بهللا ويسللتهزأ بهللا يكفللر الله آيات سإمعتم إذا أن الكتاب
إذا إنكللم غيللره حللديث فللي يخوضللوا حللتى معهللم تقعللدوا

مثللل حاجة لغير المنكرات يشهد ل أنه به يراد مثلهم} فهذا
إلللى دعللوا وقللوم عنللدهم، يجلللس ل الخمللر يشللربون قللوم
بخلف ذلللك، وأمثال دعوتهم يجيب ل وزمر خإمر فيها وليمة

ولهللذا اخإتياره، بغير حضر أو عليهم للنكار عندهم حضر من
كفاعله. المنكر حاضر يقال

فل الخإللر واليللوم بللالله يللؤمن كان الحديث: (من وفي
مللن الهجللر الخمللر) وهللذا عليهللا يشرب مائدةا على يجلس
قللال كمللا المنكللرات فعللل عللن نفسلله النسلان هجر جنس
عنه). الله نهى ما هجر من : (المهاجروسإلم عليه الله صلى

السإلللم دار إلللى الكفر دار من الهجرةا الباب هذا ومن
الللذين والمنللافقين الكافرين بين للمقام هجر فإنه واليمان

تعللالى: قللوله هللذا ومللن بلله الله أمر ما فعل من يمكنونه ل
فاهجر}. {والرجز

مللن هجللر وهو التأديب وجه علو  الهجرالثاني:     النوع
صلى النبي هجر كما منها يتوب حتى يهجر المنكرات، يظهر

تللوبتهم، الللله أنزل حتى خإلفوا الذين الثلثة وسإلم عليه الله
عللذر. ولللم بغير عليهم المتعين الجهاد ترك منهم ظهر حين
بمنزلللة الهجللرةا فهنا منافقا، كان وإن الخير أظهر من يهجر

وفعللل الواجبات ترك منه ظهر لمن يكون والتعزير التعزير،
والفللواحشْ بالمظللالم والتظللاهر الصلللةا كللترك المحرمات

سإلللف وإجماع والسنة للكتاب المخالفة البدع إلى والداعي
مللن قللال مللن قللول حقيقللة وهللذا بللدع أنها ظهر التي المة

ول شللهادتهم تقبللل ل البللدع إلللى الدعاةا أن والئمة السلف
عقوبة فهذه يناكحون ول العلم عنهم يؤخإذ ول خإلفهم يصلى

الداعيللة، وغيللر الداعيللة بين يفرقون ينتهوا. ولهذا حتى لهم
بخلف العقوبللة فاسإللتحقوا المنكللرات أظهللروا الللدعاةا لن

صلللى النبي كان الذين المنافقين من شرا ليس فإنه الكاتم
عللز الله إلى سإرائرهم ويكل علنيتهم يقبل وسإلم عليه الله

منهم.  كثير بحال علمه مع وجل

تضللر لللم خإفيت إذا المعصية أن الحديث في جاء ولهذا
وذلللك العاملة ضلرت تنكلر فلللم أعلنت إذا ولكن صاحبها إل

رأوا إذا النللاس قللال: (إن وسإلللم عليلله الله صلى النبي لن
منله). فلإن بعقاب الله يعمهم أن أوشك يغيروه ولم المنكر
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فللإن الباطنللة بخلف إنكارهللا يجللب الظللاهرةا المنكللرات
خإاصة. صاحبها على عقوبتها

قللوتهم فللي الهللاجرين بللإخإتلف يختلللف الهجللر وهللذا
المهجللور زجللر بلله المقصود فأن وكثرتهم وقلتهم وضعفهم

المصلللحة كللانت فللإن حللاله مثل عن العامة ورجوع وتأديبه
الشللر ضللعف إلللى هجللره يفضللي بحيللث راجحللة ذلللك فللي

يرتللدع ل وغيللره المهجللور كللان وإن مشللروعا، كان وخإفيته
مفسللدةا تكللون بحيللث ضللعيف والهاجر الشر يزيد بل بذلك
التأليف يكون بل الهجر يشرع لم مصلحته على راجحة ذلك

من أنفع الناس لبعض والهجر الهجر، من أنفع الناس لبعض
التأليف.

قوملا يتلألف وسإللم عليله اللله صللى النلبي كان ولهذا
حلال أشللر قللوبهم المؤلفللة تكلون وقد آخإرين، قوما ويهجر

كللانوا خإلفوا الذين الثلثة أن كما المهجورين، من الدين في
ن خإيرا سإلادةا كلانوا أولئلك ولكلن قللوبهم المؤلفلة أكلثر م

تللأليف فللي الدينية المصلحة فكانت عشائرهم في مطاعين
كللثير سإللواهم والمؤمنللون مللؤمنين، كللانوا قلوبهم. وهللؤلء

وهللذا ذنللوبهم، من وتطهيرهم الدين تأييد هجرهم في فكان
وأخإذ تارةا والمهادنة تارةا القتال العدو في المشروع أن كما

والمصالح. الحوال بحسب ذلك كل تارةا، الجزية

علللى مبنللي الباب هذا في وغيره كأحمد الئمة وجواب
فيهللا كللثرت الللتي المللاكن بيللن يفرق كان ولهذا الصل هذا

المطللاعين الئمللة بللن ويفللرق كللذلك ليللس مللا وبيللن البدع
حصللوله فللي سإلللك الشللريعة مقصللود عللرف وغيرهم. وإذا

هللي الشللرعية فللالهجرةا هذا عرف وإذا إليه، الطرق أوصل
وسإلللم عليلله الللله صلللى ورسإوله بها الله أمر التي العمال

لمره، موافقة تكون وأن لله خإالصة تكون أن لبد فالطاعة
هجللر أو نفسلله لهللوى هجللر فمللن صوابا، لله خإالصة فتكون

تفعللل مللا أكللثر ومللا هذا عن خإارجا كان به مأمور غير هجرا
لله.  طاعة تفعله أنها ظانة تهواه ما النفوس

كمللا ثلث مللن أكللثر يجوز ل النسان حظ لجل والهجر
أنلله وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي عن الصحيحين في جاء

يصللد يلتقيان ثلث فوق أخإاه يهجر أن لمسلم يحل قال: (ل
في يرخإص بالسلم). فلم يبدأ الذي وخإيرهما هذا ويصد هذا
ثلث.  من أكثر الهجر هذا
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قال: (تفتح أنه وسإلم عليه الله صلى عنه الصحيح وفي
يشللرك ل عبللد لكللل فيغفللر وخإميللس اثنين كل الجنة أبواب
انظللروا فيقال شحناء أخإيه وبين بينه كان رجل إل شيئا بالله

وإنما حرام، النسان لحق الهجر يصطلحا). فهذا حتى هذين
فللي امرأتلله يهجللر أن للللزوج رخإللص كمللا بعضه، في رخإص

أن فينبغللي الثلث هجر في رخإص وكما نشزت إذا المضجع
فللالول نفسلله لحللق الهجللر وبيللن لله لحق الهجر بين يفرق
لن وهللذا إخإللوةا، المللؤمنين لن عنه منهي والثاني به مأمور
فللي الجهللاد جنللس مللن فهللو الشرعية العقوبات من الهجر
ويكللون العليا هي الله كلمة تكون لن يفعل وهذا الله سإبيل
لله. كله الدين

فللإن الللله في ويوالي الله في يعادي أن عليه والمؤمن
ل الظلللم فللإن ظلملله وإن يواليه أن فعليه مؤمن هناك كان

من طائفتان تعالى: {وإن الله قال اليمانية، الموالةا يقطع
علللى إحللداهما بغللت فللإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين

فلإن الللله أمللر إلللى تفيللء حلتى تبغلي التي فقاتلوا الخإرى
يحللب الللله إن وأقسللطوا بالعللدل بينهمللا فاصلللحوا فللاءت

وجللود مع اخإوةا إخإوةا} فجعلهم المؤمنون المقسطين. إنما
بينهم.  بالصلح وأمر والبغي القتال

مللا أكللثر فما النوعين هذين بين الفرق المؤمن فليتدبر
وإن مللوالته تجب المؤمن أن وليعلم بالخإر، أحدهما يلتبس
أعطللاك وإن معللاداته تجللب والكللافر عليك، واعتدى ظلمك

الكتللب وأنللزل الرسإللل بعللث سإبحانه الله فإن إليك وأحسن
لعللدائه والبغض لوليائه الحب فيكون لله كله الدين ليكون

والعقللاب لوليائه والثواب لعدائه والهانة لوليائه والكرام
وتقلى وشلر خإيلر الواحلد الرجلل فلي اجتملع وإذا لعلدائه،

المللوالةا مللن اسإللتحق وبدعة وسإنة ومعصية وطاعة وفجور
المعللاداةا مللن واسإللتحق الخيللر مللن فيلله مللا بقللدر والثللواب
الواحد الشخص في فيجتمع الشر من فيه ما بقدر والعقاب
كللاللص وهللذا هللذا مللن له فيجتمع والهانة الكرام موجبات

لحلاجته. يكفيله ملا المال بيت من ويعطى يده تقطع الفقير
والجماعة. انتهى السنة أهل عليه اتفق الذي الصل هو هذا

ملخصا. تعالى الله رحمه كلمه

العلمللاء مللن غيللره كلم فللي ليسللت جليلللة فوائد وفيه
أحسللنه فمللا آخإره إلى أوله من فليتأمل ذكرهم تقدم الذين

الباب. هذا في وأنفعه
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فصل
علن وآثلار أحلاديث المعاصلي أهلل هجلر فلي جاء وقد
أذكللر وأنا بعدهم من والهدى العلم وأئمة والتابعين الصحابة

الثقة. وبه تعالى الله شاء إن تيسر ما ذلك من

عليييه     اللييه     صييلى     النييبي     عيين     الحيياديث     فأماييا
:  وسلم

عنلله الللله رضللي مالللك بللن كعب حديث  منهافالول:
غللزوةا فللي وسإلم عليه الله صلى النبي عن تخلفه قصة في

وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول قللال: ونهللى تبللوك
عنلله تخلللف مللن بيللن مللن الثلثللة أيها كلمنا عن المسلمين

نفسللي فللي لللي تنكللرت حللتى لنللا وتغيللروا النللاس فاجتنبنا
ذلللك علللى فلبثنللا أعللرف كنت التي بالرض هي فما الرض

بيوتهمللا فللي وقعللدا فاسإللتكانا صللاحباي فأمللا ليلللة خإمسين
أشلهد فكنللت وأجلللدهم القلوم أشلد فكنللت أنلا وأما يبكيان
أحللد يكلمنللي فل بالسإللواق وأطللوف المسلللمين مع الصلةا

بعد مجلسه في وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وآتي
السلللم بللرد شفتيه أحرك نفسي في وأقول فأسإلم الصلةا

ّلي ثم ل أم علي أقبلللت فللإذا النظللر وأسإللارقه منه قريبا أص
إذا حتى عني أعرض نحوه التفت فإذا إلي نظر صلتي على
تسللورت حللتى مشلليت المسلللمين هجر من ذلك علي طال

فسللمت إللي النلاس وأحب عمي ابن وهو قتادةا أبي حائط
أنشللدك قتادةا أبا يا له فقلت السلم علي رد ما فوالله عليه
للله فعدت فسكت قال ورسإوله الله أحب أني تعلم هل الله

ه فعلدت فسلكت فنشدته ورسإلوله فقلال: اللله فنشلدته ل
المللام رواه الحللديث تمام عيناي. وذكر قال: ففاضت أعلم
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مطللول والنسللائي والترمللذي داود وأبللو والشلليخان أحمللد
ومختصرا.

اعتل أنه عنها الله رضي عائشة  عنالثاني:     الحديث
فضللل زينللب وعنللد عنهللا الللله رضللي حيي بنت لصفية بعير

لزينللب: وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول فقللال ظهللر
فغضللب اليهوديللة، تلللك أعطللي بعيرا) فقالت: أنللا (أعطيها
الحجللة ذا فهجرهللا وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول

داود. أبو صفر. رواه وبعض والمحرم

الللله رسإللول أن مالللك بن أنس  عنالثالث:     الحديث
فقللال: (مللا مشللرفه قبللة فرأى خإرج وسإلم عليه الله صلى

قللال: النصللار مللن رجللل لفلن أصللحابه: هللذه له هذا) قال
الللله رسإول صاحبها جاء إذا حتى نفسه في وحملها فسكت

عنلله أعللرض النللاس فللي عليلله يسلم وسإلم عليه الله صلى
والعللراض فيلله الغضللب الرجل عرف حتى مرارا ذلك صنع
رسإللول لنكر إني فقال: والله أصحابه إلى ذلك فشكى عنه
فرجع قال قبتك فرأى خإرج قالوا وسإلم عليه الله صلى الله

ّواها حتى فهدمها قبته إلى الرجل رسإللول فخللرج بالرض سإ
قللال: (مللا يرهللا فلللم يللوم ذات وسإلللم عليلله الله صلى الله

عنلله، إعراضللك صللاحبها إلينللا القبللة) قللالوا: شللكى فعلللت
صللاحبه علللى وبللال بناء كل إن فقال: (أما فهدمها فأخإبرناه

ّ ّ مال إل داود. أبو رواه منه بد مال مال) يعني إل

عنلله الللله رضللي ياسإللر بن عمار  عنالرابع:     الحديث
ّلقللوني يللداي تشللققت وقللد ليل أهلللي على قال: قدمت فخ

وسإلللم عليلله الللله صلللى الله رسإول على فغدوت بزعفران
فقللال: (اذهللب بللي يرحللب ولم علي يرد فلم عليه فسلمت
علللّي بقللي وقد جئت ثم فغسلته عنك) فذهبت هذا فاغسل

وقللال: بللي يرحللب ولللم علللّي يللرد فلللم فسلللمت ردع منلله
جئللت ثللم فغسلللته عنللك) فللذهبت هللذا أثللر فاغسل (اذهب

ّلمت ل لملئكللة وقللال: (إن بللي ورحللب علللي فرد عليه فس
ول بللالزعفران المتضللمخ ول بخيللر الكللافر جنللازةا تحضللر

السجسللتاني داود وأبللو الطيالسللي داود أبللو الجنللب) رواه
لفظه.  وهذا

رضللي طللالب أبللي ابللن علي  عنالخاماس:     الحديث
قللوم علللى وسإلللم عليلله الللله صلى النبي قال: مر عنه الله

وأعرض عليهم وسإلم إليهم فنظر بخلوق متخلق رجل فيهم
عينيللك قللال: (بيللن عنللي الرجل: أعرضت فقال الرجل عن

المفرد.  الدب في البخاري جمرةا) رواه
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أبيلله عللن شللعيب ابللن عمرو  عنالسادس:     الحديث
عليلله الللله صلى النبي أتى رجل أن عنه الله رضي جده عن

الللله صلللى النللبي فللأعرض ذهللب من خإاتم يده وفي وسإلم
فللألقى ذهللب كراهيتلله الرجللل رأى فلمللا عنلله وسإلللم عليلله

اللله صللى النلبي وأتلى فلبسه حديد من خإاتما وأخإذ الخاتم
النلار) فرجلع أهلل حليلة هلذا شلر، قلال: (هلذا وسإلم عليه

الللله صلى النبي عنه فسكت ورق من خإاتما ولبس فطرحه
المفرد. الدب في والبخاري أحمد المام . رواهوسإلم عليه

الللله رضللي الخلدري سإعيد أبي  عنالسابع:     الحديث
عليلله الله صلى النبي إلى البحرين من رجل قال: أقبل عنه

وعليلله ذهللب من خإاتم يده وفي يرد فلم عليه فسلم وسإلم
إمرأتلله إلللى فشللكى محزونللا الرجللل فللانطلق حريللر، جبللة

جبتللك وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله برسإللول فقالت: لعللل
وقللال: جئتللك السلللم فللرد ففعللل عاد، ثم فألقهما وخإاتمك

ًءا نللار) رواه من جمر يدك في قال: (كان عني فأعرضت آنف
ترجم لفظه. وقد وهذا المفرد الدب في والبخاري النسائي

تللرك مللن بقللوله: (بللاب قبللله والحللديثين الحديث هذا على
المعاصي). وأصحاب المتخلق على السلم

العللاص بللن عمللرو بللن الله عبد  عنالثامان:     الحديث
وسإلللم عليه الله صلى النبي على قال: مر عنهما الله رضي
الللله صلللى النللبي يللرد فلم فسلم أحمران ثوبان عليه رجل

وقللال والحللاكم والترمللذي داود أبللو . رواهوسإلللم عليلله
الحللاكم: صللحيح غريللب. وقللال حسن حديث الترمذي: هذا

تلخيصه. في الذهبي يخرجاه. ووافقه ولم السإناد

اللله رضلي الخللدري سإعيد أبي  عنالتاسع:     الحديث
إل تصللاحب قللال: (ل وسإلللم عليلله الله صلى النبي عن عنه

داود وأبللو أحمد المام تقي) رواه إل طعامك يأكل ول مؤمنا
وابن والدارمي والترمذي السجستاني داود وأبو الطيالسي

يخرجاهل. ووافقلله ولم السإناد وقال: صحيح والحاكم حبان،
تلخيصه.  في الذهبي

الللله رضللي حصللين بن عمران  عنالعاشر:     الحديث
إجابللة عللن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال: نهى عنه

والوسإللط الكللبير فللي الطللبراني الفاسإللقين. رواه طعللام
اليمان.  شعب في والبيهقي

الللله رضللي مسعود ابن  عنعشر:     الحادي     الحديث
المعاصللي، أهللل ببغللض الللله إلللى مرفوعللا: تقربللوا عنلله
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بسللخطهم الللله رضللا والتمسللوا مكفهللره بوجللوه والقللوهم
رفعلله وفلي شلاهين ابن منهم. رواه بالبعد الله إلى وتقربوا

وقللد عنلله، الله رضي مسعود ابن قول من أنه والشبه نظر
الصلللةا عليهمللا مريللم بللن عيسللى كلم مللن هللذا نحللو روي

والسلم. 

 (حللدثناالزهللد: فللي تعللالى الله رحمه أحمد المام قال
فللي الكلم هللذا أن بلغنللا قللال: غللالب أبو جعفر حدثنا سإيار
الحللواريين معشللر السلم: يا عليهما مريم بن عيسى وصية
إليلله وتقربللوا المعاصي أهل ببغض وجل عز الله إلى تحببوا

الللله نللبي قللالوا: يللا بسخطهم رضاه والتمسوا لهم بالمقت
منطقلله أعمللالكم فللي يزيد من : جالسواقالنجالس.  فمن
).عمله دنياكم في ويزهدكم رؤيته بالله تذكركم ومن

أن عنلله الللله رضللي علي  عنعشر:     الثاني     الحديث
شعب، أربعة قال: للجهاد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول

المللواطن فللي والصدق المنكر عن والنهي بالمعروف المر
فللي نعيم أبو وعداوتهم. رواه بغضهم الفاسإقين. أي وشنآن
الله رضي علي قول من أنه والشبه نظر رفعه وفي الحلية

عنه.

الللله رضللي هريللرةا أبللي  عللنعشر:     الثالث     الحديث
مررتللم قللال: (إذا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عنه

كللان وما والشطرنج النرد الزلم، بهذه يلعبون الذين بهؤلء
وفللي الجللري بكللر أبللو رواهعليهللم)  تسلللموا فل اللهو من

نظر.  رفعه

فصل
بعللدهم ومللن عنهللم الللله رضي الصحابة عن الثار وأما

الللله رضللي عمر ابن عن روي ما وهو منها طرف تقدم فقد
برأيه.  السنة عارض لما ابنه هجر أنه عنهما

بعللدما خإللذف الللذي الرجللل هجر أنه أيضا عنه روي وما
الخذف. عن ينهى كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن علم

رضللي الللدرداء وأبللي الصللامت بللن عبادةا عن روي وما
السنة عارض لما عنه الله رضي معاوية هجر من عنهما الله

برأيه.
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هجر أنه عنه تعالى الله رضي مسعود بنا عن روي وما
. الجنازةا في ضحك الذي الرجل

هجر أنه عنه الله رضي مغفل بن الله عبد عن روي وما
عليلله الللله صلللى النللبي أن علللم بعللدما خإللذف الذي الرجل
الخذف. عن ينهى كان وسإلم

مللن شلليخا أن جللبير بللن خإراش عن الدارمي رواه وما
حذف الذي الفتى هجر وسإلم عليه الله صلى النبي أصحاب

علن ينهلى كللان وسإللم عليله الله صلى النبي أن علم بعدما
الخذف.

هجللر أنلله جللبير بللن سإللعيد عللن أيضا الدارمي رواه وما
عليله الللله صللى الله رسإول بحديث التهاون منه ظهر الذي

وسإلم. 

الرجل هجر أنه سإيرين ابن عن أيضا الدارمي رواه وما
غيره. بقول وسإلم عليه الله صلى النبي قول عارض الذي

الللله رحملله العزيللز عبد بن عمر عن داود أبو ذكره وما
رجل. عن وجهه غطى أنه تعالى

تعللالى الللله رحمه أحمد المام عن مفلح ابن ذكره وما
يهجر. أنه بها العلم مع السنة ترك فيمن

قللال: أنه الحسن عن المفرد الدب في البخاري وروى
حرمة.  الفاسإق وبين بينك ليس

يسلللم لبللاب:  (المفرد: الدب في أيضا البخاري وقال
رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن وسإاق فاسإق) على
أورد  وقللد.الخمللر) شراب على تسلموا ل(قال:  عنهما الله

.الجزم بصيغة معلقا الثر هذا تعالى الله رحمه البخاري

عنهمللا الللله رضي عمر ابن عن منصور بن سإعيد وروى
إذا تعللودوهم ول الخمر شرب من على تسلموا ل(قال:  أنه

ماتوا).  إذا عليهم تصلوا ول مرضوا

)الفاسإق عيادةا باب(المفرد:  الدب في البخاري وقال
رضللي العللاص بللن عمللرو بن الله عبد إلى بإسإناده سإاق ثم

مرضوا). إذا الخمر شراب تعودوا ل(قال:  أنه عنهما الله
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الخللبيث الللدخإان شللراب الخمللر شللراب فللي ويللدخإل
فل وتفللتيره إسإللكاره ثبللت قد لنه والجراك بالتتن المسمى

مرض.  إذا يعاد ول يشربه من على يسلم

أحمللد  يعنللي- الللله عبد لبي قلت(المروذي:  قال وقد
له ترى ولده فيدعو مسكر يديه بين والد له رجل-  حنبل بن
عليه). يدخإل قال: ل ؟يجيب أن

الرجللل عللن الللله عبللد أبا سإألت (أيضا: المروذي وقال
مللن لهللا يللدعو والللدته ترسإله المسكر يشرب الخ له يكون

يللدعه ل قللال: نعللم، ؟يللذهب أن تللرى فيه هو الذي الموضع
.)خإارجا يقوم يدخإل، ل ولكن يتزيد

:المفللرد الدب فللي تعللالى الللله رحملله البخللاري وقال
عللن سإللاق النللرد) ثللم أصللحاب علللى يسلللم لللم مللن بللاب(

عنلله الللله رضللي علي قال: كان أبيه عن مسلم بن الفضيل
بهللم انطلللق النللرد أصللحاب فللرأى القصر باب من خإرج إذا

صللفن إلللى يعقللل مللن ومنهم الليل، إلى غدوةا من فعقلهم
يعلاملون اللذين الليلل إللى يعقلل اللذي قلال: وكلان النهار

بهللا يلهللون الللذين النهار نصف إلى يعقل الذي وكان بالورق
عليهم.  يسلموا ل أن يأمر وكان

بكللر أبللو قال: حللدثنا المسائل كتاب في داود أبو وقال
قللال: المنقللري أسإلللم عللن جريللر  حللدثنا:قال شيبة أبي بن

يسلم لم النردشير أصحاب على مر إذا جبير بن سإعيد كان(
عليهم). 

قللال: حللدثنا شلليبة أبللي بللن بكللر أبللو حللدثنا أيضا وقال
أنلله حدير بن زياد عن زياد أبي بن يزيد عن فضيل بن محمد

ثللم يعلللم ل وهللو عليهللم فسلللم بالنرد يلعبون قوم على مر
سإلمي).  علي ردوا(فقال:  رجع

وهللب. ابللن حللدثنا قال بيان بن وهب أيضا: حدثنا وقال
بللن الللله عبللد عللن وهللب ابللن قال: حللدثنا حسإر ابن وحدثنا

حللبيب أبللي بللن يزيللد سإأل أنه يوسإف بن يزيد عن المسيب
يلعبللون قللوم علللى مللررت لللو (فقللال: الشللطرنج عللن

.)عليهم سإلمت ما بالشطرنج

فللي اللعبللون والشللطرنج بللالنرد اللعللبين ومثل قلت
عن ويصد يلهي مما ذلك أشبه وما والكيرم بالجنجفة زماننا

عللى أيضلا يسللم ول عليهم يسلم فل الصلةا وعن الله ذكر

)44(والجهاد التوحيد منبر



تحفة 
الخإوان

الللله ذكر عن ويصد يلهي ما أعظم من لنها بالكرةا اللعبين
والشطرنج النرد مافي نحو المفاسإد من وفيها الصلةا وعن

عظم. أ أو

يتقللاذفون بالقوم أمر لحمد قلت(أيضا:  داود أبو وقال
مللن اسإللم والسلللم سإللفهاء، قوم قال: هؤلء عليهم؟ أسإلم

).تعالى الله أسإماء

ّلم لحمد قلت(أيضا:  داود أبو وقال المخنللث؟ على أسإ
تعالى). الله أسإماء من اسإم السلم أدري قال: ل

علللى السلللم كراهللة الروايللتين هللاتين : ظللاهرقلللت
فيلله عليهللم السلم ترك لن يتقاذفون الذين وعلى المخنث
, البتللذال عللن لهللا وصلليانة تعللالى الللله لسإللماء تعظيللم

بالنساء.  يتشبه الذي المؤنث هو والمخنث

مللن فهللو لحيتلله حلق فمن اللحى حلق الباب هذا ومن
مشللابهة وآثللر الرجللال مشللابهة عن رغب قد لنه المخنثين

, وفاعللل الوجه في الشعر وعدم الخدود نعومة في النساء
بالمعصية.  لمجاهرته عليه السلم ينبغي ل ذلك

بلن زيلاد علن جيللد بإسإناد الحلية في نعيم أبو روى وقد
عنلله الللله رضللي الخطللاب بللن عمر على قال: قدمت حدير
رأسإلله فرفللع عليلله فسلللمت عاف وشاربي طيلسان وعلّي
ابنلله فللأتيت عنلله فانصرفت السلم علي يرد ولم إلّي فنظر

الللرأس في المؤمنين أمير من رميت له: لقد فقلت عاصما
المللؤمنين أميللر فقللال: يللا أباه , فلقي ذلك فقال: سإأكفيك

السلللم، عليلله تللرد فلللم عليللك يسلللم حللدير بن زياد أخإوك
, عافيللا شللاربه ورأيللت طيلسللانا عليلله رأيت قد فقال: إني

وكان شاربي فقصصت فانطلقت فأخإبرني إلي قال: فرجع
عملر إللى أقبللت ثلم ورداء إزار فجعلتله شلققته بلرد معي

هللذا السلللم فقللال: وعليللك عليلله فسلللمت عنه الله رضي
زياد.  يا فيه كنت مما أحسن

حللدير بللن زيللاد هجللر قللد عنه الله رضي عمر كان وإذا
لن لحيتلله حلق من هجر ينبغي فكذلك ،لشاربه إعفائه على
أمللر مخالفللة مللن فيهما لما ظاهره معصية المرين من كل

وإعفللاء الشللوارب بإحفاء وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
يحللذو ومللن بللالمجوس التشبه من أيضا فيهما , ولما اللحى

. المشركين أصناف من حذوهم
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: (منقال أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن ثبت وقد
وغيرهمللا داود وأبو أحمد المام منهم) رواه فهو بقوم تشبه

عنهما.  الله رضي عمر ابن حديث من

إعفللاء علللى الهجللر مللن أولى اللحية حلق على والهجر
بالنسللاء التشللبه مزيللد مللن اللحيللة حلللق فللي لمللا الشارب
صلللى الللله رسإللول لعللن , وقد المخنثين عداد في والدخإول

أحمللد الملام الرجللال. رواه ملن المخنلثين وسإلم عليه الله
رضللي عبللاس ابللن حللديث مللن وغيرهم داود وأبو والبخاري

 عنهما. الله

حنبل: رواية في تعالى الله رحمه أحمد المام قال وقد
هللو إن يللأثم لللم معصللية علللى مقيللم أنه رجل من علم إذا(

ير لم إذا عليه هو ما للرجل يتبين كيف وإل يرجع حتى جفاه
صديق).  من جفوةا ول عليه منكرا

تعللالى الللله رحملله حنبل بن احمد عن أيضا حنبل ونقل
ول حرمللة الفللواحشْ مللن شلليئا قارف منل ليس(قال:  أنه

 معلنا). كان إذا وصلة

و(المجانبلة:  كتاب في الخلل وقال يهجلر اللله عبلد أب
حللديث تعللدى أو الرديئة العمال قارف ومن المعاصي أهل

أو شرب أو سإكر من وأما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ولم بها يكاشف لم ثم المحظورةا الشياء هذه من فعل فعل
وعللن أعراضللهم عللن فللالكف الحيللاء جلبللاب فيهللا يلللق

المسلللمين وعللن أعراضللهم عللن والمسللاك المسلللمين
. الشرعية الداب في مفلح ابن عنه . نقله)أسإلم

عللن الزهللد زوائللد فللي أحمللد المللام بن عبدالله وروى
،الخللائن المام لهم؛ غيبة ل ثلثة(قال:  أنه البصري الحسن

المعلللن والفاسإللق هللواه، إلللى يللدعو الللذي الهوى وصاحب
فسقه). 

الللله رحملله تيميللة ابللن العبللاس أبللو السإلللم شيخ قال
وجللب المنكللر أظهللر مللن(المصللرية:  الفتللاوى فللي تعللالى
قللولهم معنللى فهللذا ذلللك علللى ويذم يهجر وأن عليه النكار

مسللتترا كللان من بخلف له غيبة فل الحياء جلباب ألقى من
ويهجللره سإرا ينصح لكن عليه يستر هذا فإن مستخفيا بذنبه

النصيحة). وجه على أمره ويذكر يتوب حتى حاله عرف من
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مللن شلليئا فعل من(آخإر:  موضع في أيضا الشيخ وقال
وغير والعدوان والخمر كالفواحشْ المنكرات من شيئا فعل
النللبي قللال كما ،القدرةا بحسب عليه النكار يجب فإنه ذلك

بيللده فليغيللره منكرا منكم رأى وسإلم: (من عليه الله صلى
وذلللك فبقلبلله يسللتطع لللم فللإن فبلسللانه يسللتطع لللم فللإن

معلنللا وليس بذلك متسترا الرجل كان اليمان) فإن أضعف
عليله الله صلى النبي قال كما عليه وسإتر سإرا عليه أنكر له

أن ) إلالخإللرةاو الدنيا في الله سإتره عبدا سإتر وسإلم: (من
المرء نهاه وإذا عدوانه كف من لبد والمتعدي ضرره يتعدى

ذلللك كان إذا وغيره هجر من به ينكف ما فعل ينته فلم سإرا
وجللب المنكللرات الرجللل أظهللر إذا وأمللا الللدين، فللي أنفللع

يعللاقب أن ووجللب غيبللة للله يبقللى ولللم علنيللة عليه النكار
عليلله لمسللي فل وغيللره هجللر من ذلك عن يردعه بما علنية

ذلللك مللن متمكنللا لذلك الفاعل كان إذا السلم عليه يرد ول
راجحة. مفسدةا غير من

هوهجللر كما ميتا هويهجر أن والدين الخير لهل وينبغي
فيللتركون المجرميللن مللن لمثللاله كف ذلك في كان إذا حيا

الصلللةا وسإلللم عليه الله صلى النبي ترك كما جنازته تشييع
بللن لسللمرةا قيللل , وكمللا الجرائللم أهللل من واحد غير على

فقللال: بشما البارحة ينم لم ابنك عنه: إن الله رضي جندب
فيكللون نفسلله قتللل علللى أعللان لنهعليه.  أصل لم مات لو

الصلللةا وسإلللم عليه الله صلى النبي ترك وقد نفسه، كقاتل
ظهللر الللذين الثلثة الصحابة هجر , وكذلك نفسه قاتل على

فللإذا عليهللم، الللله تللاب حتى الواجب الجهاد ترك في ذنبهم
 ) اهل.الخير له أظهر التوبة أظهر

تعللالى الللله رحملله الشلليخ ذكللره الللذي سإمرةا وحديث
قللال: قيللل الحسللن طريق من الزهد في أحمد المام رواه

.فذكره عنه الله رضي لسمرةا

ل     الييذي     المسييتتر     بييين     الفييرق     فمييا     قيل     فإن
؟  هجره     يسن     الذي     المعلن     وبين     هجره     يجوز

بللالمنكر المستتر أن (القوي: عبد ابن قاله ما فالجواب
إمللا حضللره مللن غيللر غالبللا بلله يعلللم ل بموضع فعله من هو

ولللو جيرانلله بلله يعلللم بموضع فعله من وأما نحوه، أو لبعده
مستتر) اهل. غير مجاهر معلن هذا فإن داره في

كللانت فللإذا هذا وعلى اعتباره ينبغي حسن تفريق وهذا
ن فصلاحبها الملهلي وأصلوات الغنلاء منها يسمع الدار معل

)47(والجهاد التوحيد منبر



تحفة 
الخإوان

أو اللهللو آلت كللانت إذا . وكذلكيجب أو هجره يسن مجاهر
تللرى شللربه آلت أو الخللبيث الللدخإان أوعية أو الخمر أواني
احب فيهلاخي ل اللدار فلي كلانت أو اللداخإلين علن اللدار ص

ّفي من توجد المسكرات من غيره أو الخبيث الدخإان رائحة
اهر معللن ذلك فصاحب بيته من أو أحد ن مج أو هجلره يس

أو البللدع أهللل علللى يسلللم الرجللل كللان إذا وكللذلك ،يجللب
فللي عليهللم يللدخإل أو بهللم ويللأنس يجالسللهم أو يماشلليهم

معلن فإنه بحالهم عالم وهو بيته في عليه يدخإلون أو بيوتهم
يجب.  أو هجره يسن بالمعصية مجاهر

 أرى:حنبللل بن أحمد الله عبد لبي قلت(داود:  أبو قال
؟كلملله أتللرك البللدع أهللل من رجل مع السنة أهل من رجل
،بدعللة صللاحب معلله رأيتلله الذي الرجل أن تعلمه أو  لقال:
به). فألحقه وإل كلمه ترك فإن

. بخدنه) المرء(عنه:  الله رضي مسعود ابن وقال

قلال(الصليداوي:  الفضللل بلن محمد بن الله عبد وقال
النللبي قال ،يحبه فهو المبتدع على الرجل سإلم إذا أحمد لي

فعلتمللوه إذا مللا علللى أدلكللم وسإلللم: أل عليلله الللله صلللى
بينكم).  السلم أفشوا تحاببتم،

فصل
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في الواردةا الحاديث ذكر في
البدع أهل هجر

إسإللماعيل بللن موسإللى سإللننه: حللدثنا فللي داود أبو قال
رضللي عمللر ابن عن أبيه عن حازم أبي بن العزيزعبد حدثنا
قللال: (القدريللة وسإلللم عليه الله صلى النبي عن عنهما الله

فل مللاتوا وإن تعللودوهم فل مرضللوا إن المللة هللذه مجوس
.تشهدوهم)

بللن أحمللد بكللر أبللي عللن مسللتدركه فللي الحاكم ورواه
بللن سإللليمان داود أبللو حللدثنا الفقيلله الحسللن بللن سإللليمان
شللرط علللى صللحيح حللديث قللال: هللذا ثللم فذكره الشعث

يخرجه. ولم عمر ابن من حازم أبي سإماع صح إن الشيخين
منقطللع، هللذا: (المنذري  وقالتلخيصه. في الذهبي ووافقه

روي  وقللدعمللر. ابن من يسمع لم دينار بن سإلمة حازم أبو
)يثبللت شيء فيها ليس عمر ابن عن طرق من الحديث هذا

انتهى.

حللازم بلليأ عللن طريقيللن من الجري بكر أبو اهرو وقد
داود: أبللو قال ولكن عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن
حازم أبي حديث من أنكره تعالى الله رحمه أحمد المام أن

عبللد بللن الجعيللد طريللق مللن أيضللا الجري  ورواهنافع. عن
قللال: قللال عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع عن الرحمن
آخإللر فللي يكللون نللهأوسإلللم: ( عليلله الللله صلللى الله رسإول
وس أولئلكو أل بالقلدر يكذبون قوم الزمان الملة هلذه مج

تشللهدوهم) ورواه فل مللاتوا وإن تعللودوهم فل مرضللوا فإن
به.  الجعيد حديث من الصغير في الطبراني

عللن سإللفيان أخإبرنللا كثير بن محمد حدثنا داود أبو وقال
النصللار من رجل عن غفرةا مولى عمر عن محمد بن عمرو

رسإللول قللال: قللال عنهمللا الللله رضي اليمان بن حذيفة عن
هذه ومجوس مجوس أمة وسإلم: (لكل عليه الله صلى الله

تشللهدوا فل منهللم مللات مللن قللدر، ل يقولللون الللذين المللة
الللدجال شلليعة وهللم تعللودوهم فل منهم مرض ومن جنازته

بالدجال).  يلحقهم أن الله على وحق

أبللو فقال: حللدثنا مسنده يف الطيالسي داود أبو ورواه
ولى عملر قال: حدثنا عتبة ن غفلرةا م علن المدينلة أهلل م
اليمان بن حذيفة عن الشهل عبد بني من النصار من رجل

قللال: وسإلللم عليلله الللله صلللى النللبي أن عنهمللا الللله رضي
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مرضللوا فللإن قدر، ل يقولون قوم الزمان آخإر في (سإيكون
الللدجال شلليغة فللإنهم تشهدوهم فل ماتوا وإن تعودوهم فل

المللام بللن الللله عبللد ورواهبلله)  يلحقهم أن الله على وحق
مللولى عمللر عللن مؤمل عن أبيه عن السنة كتاب في أحمد
يحتللج ل غفللرةا مللولى عمللر(المنللذري:  قللالبنحللوه.  غفرةا

آخإللر طريق من روي وقد مجهول النصار من ورجل بحديثه
يثبت) اهل. ول حذيفة عن

المصللفى بللن محمللد حللدثنا سإللننه فللي ماجة ابن وقال
جريللج ابللن عن الوزاعي عن الوليد بن بقية حدثنا الحمصي

قللال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن الزبير أبي عن
هللذه مجللوس وسإلللم: (إن عليلله الله صلى الله رسإول قال

وإن تعللودوهم فل مرضللوا إن الللله، بأقللدار المكللذبون المة
عليهللم). تسلللموا فل لقيتمللوهم وإن تشللهدوهم فل مللاتوا
الصللقر بللن الللله عبللد عللن الصللغير فللي الطللبراني ورواه

كتللاب فللي الجري المصفى. ورواه بن محمد عن السكري
أعللل وقللد المصللفى، بللن محمللد عن الفريابي عن الشريعة

تدليسه. كثرةا مع عنعنه الوليد بن بقية بأن الحديث هذا

هريرةا أبي عن مكحول عن طريقين من الجري وروى
عنهللم الللله رضي عمر وابن جابر حديث نحو عنه الله رضي
بالنقطاع.  وأعل

مكحللول يسلمع تعللالى: (للم الللله رحمه القيم ابن قال
البللاب فللي مللا وأجللود قللال عنلله، الله رضي هريرةا أبي من

ابللن أن نافع حدثني صخر أبو أخإبرني شريح بن حيوةا حديث
عليللك يقرأ فلنا فقال: إن رجل جاءه عنهما الله رضي عمر

قللد كللان فللإن أحللدث قللد أنلله بلغنللي قد فقال: إنه السلم،
صلى الله رسإول سإمعت فإني السلم مني تقرئه فل أحدث

أمللتي فللي أو المللة هللذه فللي يقول: يكون وسإلم عليه الله
الترمللذي رواه .القللدر أهللل فللي قللذف أو مسللخ أو خإسللف

غريب).  صحيح حسن حديث وقال: هذا

بن حيوةا حديث من سإننه في ماجة ابن رواه  وقدقلت:
وخإسللف مسللخ قوله في بالواو وعنده صخر أبي عن شريح

الللواو)( بمعنللى الترمللذي روايللة (أو) فللي أن فأفللاد وقللذف
للشك. وليست

عاصللم أبللو خإبرنللاأفقللال:  سإللننه فللي الللدارمي ورواه
ابللن عللن نللافع عللن صللخر أبو حدثني شريح بن حيوةا خإبرناأ

يقللرأ فلنللا فقللال: إن رجللل جاءه أنه عنهما الله رضي عمر
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أحللدث كللان فللإن أحللدث، قد أنه لغني(قال:  السلم، عليك
.)السلم عليه تقرأ فل

بن هارون فقال: حدثنا مسنده في أحمد المام ورواه 
نافع عن صخر أبو أخإبرني وهب بن الله عبد أخإبرنا معروف

عنهمللا الللله رضللي عمللر بللن الللله عبللد عند نحن قال: بينما
لرجللل السلللم عليك يقرأ فلنا فقال: إن رجل جاء إذ قعودا

أنلله بلغنللي: (عنلله الللله رضي الله عبد فقال الشام أهل من
السلللم منللي عليلله ّنتقللرأ فل كللذلك كللان فإن حدثا أحدث

إنللهيقللول:  وسإلللم عليلله الللله صلللى الللله رسإللول سإللمعت
والقدرية). الزندقية في وهو وقذف مسخ أمتي في سإيكون

يزيللد بللن الرحمن عبد أبو حدثنا أيضا أحمد المام وقال
نللافع عللن صللخر أبو حدثني أيوب أبي ابن يعني سإعيد حدثنا
أهللل ملن صللديق عنهمللا الللله رضللي عمللر لبللن كان(قال: 
عنهمللا الللله رضللي عمللر بن الله عبد مرةا إليه فكتب الشام

تكتللب أن فإيللاك القللدر من شيء في تكلمت أنك بلغني أنه
يقللول: وسإلللم عليه الله صلى الله رسإول سإمعت فإني إلي

فللي داود أبو ورواهبالقدر)  يكذبون أقوام أمتي في سإيكون
عللن كلهما السنة كتاب في أحمد المام بن الله وعبد سإننه

الحللاكم  ورواهتعالى. الله رحمه حنبل بن أحمد عبدالله أبي
أبيلله، عللن أحمد المام بن عبدالله طريق من مستدركه في

يزيللد بللن عبدالله عن كلهما خإزيمة بن السري طريق ومن
ولللم مسلللم شللرط على صحيح الحاكم قال ثم به، المقري
تلخيصه. في الذهبي ووافقه يخرجاه

وعبد داود وأبو التاريخ في والبخاري أحمد المام وروى
فلي والحلاكم صلحيحه فلي حبلان وابن أحمد المام بن الله

عمللر عللن عنلله تعللالى الللله رضي هريرةا أبي عن مستدركه
يقللول: (ل وسإلللم عليلله الله صلى الله رسإول قال: سإمعت

تفاتحوهم).  ول القدر أهل تجالسوا

أتيت(: قال رباح أبي بن عطاء عن حاتم أبي ابن وروى
ابتلللت وقد زمزم من ينزع وهو عنهما هالل رضي عباس ابن

فقللال: أوقللد القللدر، فللي تكلللم : قللدللله فقلت ثيابه أسإافل
إل اليللة هللذه نزلللت مللا قللال: فللوالله قلللت: نعللم، فعلوها،

بقللدر} خإلقنللاه شلليء كللل نلاإ * سإللقر مللس ذوقوا {فيهم:
علللى تصلللوا ول مرضاهم تعودوا فل المة هذه شرار أولئك

).هاتين بإصبعي عينيه فقأت منهم أحدا رأيت إن موتاهم،

)51(والجهاد التوحيد منبر



تحفة 
الخإوان

مللن وغيرهما النخعي وإبراهيم جبير بن سإعيد كان وقد
عنهللم ذلللك روى ويجانبوهم المرجئة يهجرون السلف أكابر

السنة.  كتاب في الله عبد وابنه أحمد المام

أحمللد البوشللنجي: سإللمعت إبراهيللم بللن محمللد وقللال
أهللل ببغللض الللله إلللى تقربللوا(يقللول:  تعللالى الللله رحملله
عندنا).  العمال أوثق من فإنه ،الرجاء

الثقفللي إسإللحاق بللن إسإللماعيل الخلل: حللدثنا وقللال
رافضللي جللار له رجل عن لئسإ الله عبد أبا أن النيسابوري:

عليه). يرد ل عليه سإلم وإذا ل،(قال:  عليه، يسلم

أهللل مللن رجللل عليلله سإلللم أحمللد رأيت داود أبو وقال
تجيللء أرينللك ل أغرب(فقال:  ،بلغني فيما وقف ممن بغداد

ه: وقلال السللم عليله يرد ولم غليظ كلم . في)بابي إلى ل
بصبيغ).  عمر صنع ما بك يصنع أن أحوجك ما(

المللروزي سإللعيد بللن حمللزةا حللدثنا أيضللا داود أبو وقال
ن بكلر أبلو قلال(قلال:  القلرآن أن للك زعلم ملن عيلاش ب

ول تجالسلله ل ،لللله عللدو زنللديق كللافر عنللدنا فهللو مخلللوق
.)تكلمه

ن محملد بن أحمد بكر أبو وقال اللوراق الخلالق عبلد ب
الوراق: يجالس يعني الوهاب عبد سإألت (الورع: كتاب في
المللرء ،يكلمللون ول يجالسون قال: ل ؟الجهمية يكفر ل من

خإليله).  دين على

قال: الطوسإي اسإماعيل عن الحلية في نعيم أبو وروى
 بدعة). صاحب مع تجلس أن إياك(المبارك:  ابن قال

السرخإسلي عملر بلن الله عبد عن أيضا نعيم أبو وروى
فبلللغ أكلللة بدعللة صاحب عند أكلت(قال:  الحارث قال: إن

يوما). ثلثين كلمتك فقال: ل المبارك ابن ذلك

عبلدوس روايللة في تعالى الله رحمه أحمد المام وقال
كللان بمللا التمسللك عنللدنا السللنة أصللول (العطار: مالك بن

والقتللداء وسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول أصحاب عليه
الخصللومات وتللرك ضللللة فهللي بدعة وكل البدع وترك بهم

الرسإالة. تمام  وذكر..)الهواء. أصحاب مع والجلوس
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)الهللواء أهللل مجانبللة بللاب(سإللننه:  في داود أبو وقال
 :أحاديث ثلثة الباب في وسإاق

قللالت: عنها الله رضي عائشة حديث الول:     الحديث
الللذي هو {الية: هذه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قرأ

تعللالى: قللوله } إلللىمحكمللات آيات منه الكتاب عليك أنزل
عليلله الللله صلللى الللله رسإول اللباب} قالت: فقال {أولوا

الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم وسإلم: (فإذا
داود وأبللو أحمللد المللام رواه فاحللذروهم) وقللد الللله سإمى

نبوا جرير وابن ماجة وابن والترمذي والشيخان الطيالسي
.وغيرهم حبان

:قللال عنلله الله رضي ذر أبي  حديثالثاني:     الحديث
العمللال وسإلللم: (أفضللل عليلله الللله صلى الله رسإول قال

أحمللد المللام رواه ) وقللدالللله فللي والبغللض الله في الحب
ذكره. وتقدم

مالللك بللن كعللب حللديث مللن  طرفالثالث:     الحديث
قصللة فللي وغيرهمللا الصحيحين في المخرج عنه الله رضي
قال: تبوك غزوةا في وسإلم عليه الله صلى النبي عن تخلفه

عللن المسلللمين وسإلللم عليلله الللله صلى الله رسإول ونهى(
الثلثة). أيها كلمنا

)الهللواء أهللل على السلم ترك باب(داود:  أبو قال ثم
 حديثين: الباب في وسإاق

عنلله الله رضي ياسإر بن عمار  حديثالول:     الحديث
الحللاديث مللع ذكللره تقدم وقد بالزعفران الخلوق قصة في
المعاصي. أهل هجر في

فللي عنهللا الللله رضي عائشة  حديثالثاني:     الحديث
رضللي جحللشْ بنت لزينب وسإلم عليه الله صلى النبي هجر
المعاصي. أهل هجر في الحاديث مع أيضا وتقدم عنها الله

أهل على السلم ترك على الحديثين بهذين والسإتدلل
القللوةا غايللة فللي مجللانبتهم علللى كعللب وبحللديث الهللواء

أن إل المعصللية اسإللم في مشتركون الجميع لن والمناسإبة
بالنسللبة خإفيفة الحاديث هذه في المذكورين هؤلء معصية

الهواء. أهل لمعصية
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كعبللا هجللر قللد وسإلللم عليلله الللله صلللى النبي كان وإذا
مللن ومجللانبتهم بهجرهللم أصللحابه وأمللر وجللانبهم وصاحبيه

وجانبهللا زينب وهجر عليهم الواجب الجهاد عن تخلفهم أجل
صفية.  حق في قالته الذي القول أجل من

كللان الللذي الخلوق أجل من عمار على لمالس يرد ولم
بطريللق مطلوبللة ومجللانبتهم البللدع أهللل فهجللر يللديه، فللي

والمسلللمين السإلللم علللى ضللررهم لن والحللرى الولللى
أعلم.  والله ،المعاصي أهل ضرر من أعظم

رضي عباس ابن عن بإسإناده الجري بكر أبو روى وقد
مجالسللتهم فإن الهواء أهل جالست ل(قال:  أنه عنهما الله

للقلوب).  ممرضة

تجالسوا (لقال:  أنه قلبة أبي عن بإسإناده أيضا وروى
فللي يغمسللوكم أن آمللن ل فللإني تجادلوهم، ول الهواء أهل

.عليهللم) لبللس ما بعض الدين في عليكم يلبسوا أو الضللة
بنحوه.  سإننه في الدارمي رواه وقد

:قللال أنلله الحسللن عللن بإسإناده وضاح بن محمد وروى
قلبك).  يمرض فإنه بدعة صاحب تجالس ل(

سإلليرين وابللن الحسللن عللن سإللننه فللي الدارمي وروى
تجللادلوهم ول الهللواء أصللحاب تجالسللوا ل(قللال:  أنهمللا

 منهم). ولتسمعوا

ن محملد جعفلر أبلي علن أيضلا الدارمي وروى عللي ب
الللذين فللإنهم الخصللومات أصللحاب تجالسللوا ل(وقللال: 

الله). آيات في يخوضون

:قللال أنلله ابراهيللم عللن بإسإناده وضاح بن محمد وروى
ترتلد أن أخإاف فإني تكلموهم ول البدع أصحاب تجالسوا ل(

قلوبكم). 

مللن(قللال:  أنله الثوري سإفيان عن أيضا بإسإناده وروى
يكللون أن ماإ ؛ثلث إحدى من يسلم لم بدعة صاحب جالس

الله فيدخإله به فيزل شيء قلبه في يقع أن وإما ،لغيره فتنة
واثللق وإنللي تكلمللوه مللا أبالي ما  واللهيقول: أن وإما ،النار

.)إياه سإلبه عين طرفة دينه على الله نِمأأ فمن ،بنفسي
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سإليمان بن فرات طريق من الحلية في نعيم أبو وروى
ل بهللن نفسللك تبلللون ل ثلث(قللال:  مهران بن ميمون عن

تللدخإل ول الله، بطاعة آمره قلت وإن السلطان على تدخإل
بسللمعك تصغين ول الله، كتاب أعلمها قلت وإن امرأةا على
.)منه بقلبك يعلق ما تدري ل فإنك هوى لذي

:قللال الوزاعللي عللن بإسإللناده وضللاح بللن محمد وروى
قلوبهم منهم وتشمئز ألسنتهم عليهم تشتد أسإلفكم كانت(

). بدعتهم الناس ويحذرون

موسإللى بن أسإد أن واحد غير قال: أخإبرني أيضا وروى
أهللل مللن لللك يكللون أن إيللاك (الفللرات: بللن أسإد إلى كتب
جللالس الثللر: مللن جللاء فللإنه صللاحب أو جليس أو أخ البدع

ومللن نفسلله إلللى ووكللل العصللمة منلله نزعت بدعة صاحب
وقللد السإلللم هللدم فللي مشى فقد بدعة صاحب إلى مشى
علللى وسإلللم عليلله الللله صلللى الله رسإول من اللعنة وقعت

فريضللة ول عللدل ول صرفا منهم يقبل ل الله وأن البدع أهل
ملن ازدادوا وصلللةا وصللوما اجتهللادا زادوا وكلملا تطوعا ول

أبعلدهم كملا وأبعلدهم وأذلهلم مجالسهم فارفض بعدا، الله
الهللدى وأئمللة وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأذلهم الله

بعده).

محمللد أبللو خإلللف بللن علللي بللن الحسللن المللام وقللال
سإللفيان قللال(السنة:  شرح في تعالى الله رحمه البربهاري

عصللمة من خإرج بدعة صاحب إلى بإذنه أصغى من: الثوري
- البدع  يعني- إليها ووكل تعالى الله

بللن موسإللى إلللى الللله أوحللى هنللد أبللي بللن داود وقللال
فللإن البللدع أهل تجالس ل  أن:والسلم الصلةا عليه عمران

فللي لكبنللك يقولللون مما شيء صدرك في فحاك جالستهم
جهنم. نار

بدعللة صللاحب مللع لسج عياض: من بن الفضيل وقال
الحكمة. يؤت لم

عللى أعللان فقللد بدعللة صلاحب عظم من(أيضا:  وقال
بمللا اسإللتخف فقللد مبتدع وجه في تبسم ومن السإلم، هدم
ومللن وسإلم، عليه الله صلى محمد على وجل عز الله أنزل
مبتللدع جنللازةا تبع ومن رحمها قطع فقد بمبتدع كريمته زوج
ذكللره مللا  انتهللىيرجللع) حللتى الللله سإللخط فللي يللزل لللم

ي.رربهابال
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قال: يزيد بن الصمد عبد عن الحلية في نعيم أبو وروى
بدعللة صللاحب أحللب من (يقول: عياض بن الفضيل سإمعت

قلبه).  من السإلم نور وأخإرج عمله الله أحبط

الفضلليل قللال: سإللمعت الصللمد عبللد عللن أيضللا وروى
آخإر).  طريق في فخذ طريق في مبتدعا رأيت إذا(يقول: 

بللن الفضلليل قال: سإللمعت الصمد عبد عن أيضا وروى
هللدم علللى أعان فقد بدعة صاحب أعان من(يقول:  عياض

زوج مللن(للفضلليل:  قللال رجل وسإللمعت:  قللال.السإلللم)
فضلليل سإمعت: ( قال.رحمها) قطع دفق فاسإق من كريمته

:. قللال)العمى يورث البدعة صاحب إلى الرجل يقول: نظر
علمه فقصر فشاوره رجل أتاه من(يقول:  الفضيل سإمعت

السإلم). غشْ فقد مبتدع على فدله

(سإللمعتقللال:  الصللمد عبللد عللن يضللاأ نعيم أبو وروى
إلللي أحللب والنصراني اليهودي عند آكل نإيقول: ل الفضيل

ل عنللدهما أكلللت إذا فللإني بدعللة، صللاحب عنللد آكل أن من
النللاس، بللي اقتللدى بدعة صاحب عند أكلت وإذا ،بي ىيقتد
حديللد، مللن حصللن البدعة صاحب وبين بيني يكون أن أحب

ومللن بدعللة، صللاحب عمللل مللن خإيللر سإنة في قليل وعمل
إللى جللس وملن الحكملة، يعلط لم بدعة صاحب مع جلس

ول دينللك على تأمنه ل بدعة وصاحب فاحذره، بدعة صاحب
الله ورثه إليه جلس فمن ،إليه تجلس ول أمرك في تشاوره

لصللاحب مبغللض أنلله رجللل مللن علللم وإذا ،العمى وجل عز
للله، أرجللو فإني عمله قل وإن ،له الله يغفر أن رجوت بدعة

يرتفللع ل البدعة وصاحب خإير، كل يعرض السنة صاحب لن
عمله). كثر وإن عمل الله إلى له

ملئكللة وجل عز لله يقول: أن الفضيل وسإمعت(: قال
يكللون ل مجلسللك يكون من مع فانظر الذكر، حلق يطلبون

وعلمللة ،إليهللم ينظللر ل تعللالى الللله فللإن بدعللة صاحب مع
, وأدركللت بدعللة صللاحب مللع ويقعد الرجل يقوم أن النفاق

أصللحاب عللن ينهللون وهللم سإللنة أصللحاب كلهم الناس خإيار
 .)البدعة

سإلمعتقلال:  الصلمد عبلد علن أيضلا نعيلم أبلو وروى
صللاحب الرجللل يكللون أن البلء علمللة من(يقول:  الفضيل

.)بدعة
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سإللفيان إلللى بإسإللناده الجللوزي ابللن الفللرج أبللو وروى
بمللا الللله ينفعلله لللم مبتللدع مللن سإمع من(قال:  أنه الثوري

 عروةا). عروةا السإلم نقض فقد صافحه ومن ،سإمع

:قللال أنله عيلاض بلن الفضليل إلى بإسإناده أيضا وروى
فاحذره).  بدعة صاحب إلى جلس من(

أحللب مللن(قللال:  أنلله الفضيل إلى بإسإناده أيضا وروى
قلبه). من السإلم نور وأخإرج عمله الله أحبط بدعة صاحب

رأيللت إذا(قللال:  أنلله الفضلليل إلى بإسإناده أيضا وروى
لصللاحب يرتفللع ول آخإللر، طريق في فخذ طريق في مبتدعا

فقللد بدعة صاحب أعان ومن عمل، وجل عز الله إلى بدعة
فقللد مبتللدع مللن كريمته زوج ومن السإلم، هدم على أعان
الحكمللة يعللط لللم بدعة صاحب مع جلس ومن رحمها قطع
بدعلة لصلاحب مبغلض أنله رجل من وجل عز الله علم وإذا

 سإيئاته). له الله يغفر أن رجوت

هللذا بعللض روي وقد تعالى الله رحمه الجوزي ابن قال
مرفوعا. الكلم

رسإللول قللالت: قللال عنها الله رضي عائشة  وعنقال:
فقللد بدعللة صللاحب وقللر (مللن وسإلللم: عليه الله صلى الله

السإلم). هدم على أعان

بسللمعه أصللغى مللن (الحللارثي: النضر بن محمد وقال
 .)نفسه إلى ووكل العصمة منه نزعت بدعة صاحب إلى

لللو: (سإللعد بللن الليللث عبدالعلى: قال بن يونس وقال
فقللال. قبلتلله) مللا المللاء علللى يمشللي بدعللة صللاحب رأيت

ملا الهلواء علللى يمشلي رأيتلله للو قصللر ملا إنه(الشافعي: 
قبلته).

علن الخلل بكللر أبللي عللن  وحللدثت:الجللوزي ابلن قال
عنللد كنللا(قللال:  البخللاري سإللهل بللن محمللد عللن المللروذي
حللدثنا رجللل: لللو للله فقال ،البدع أهل يذكر فجعل الفريابي

أحللب البدع أهل في وقال: كلمي فغضب، إلينا أعجب كان
الجللوزي ابللن ذكللره مللا سإللنة). انتهللى سإتين عبادةا من إلي

تعالى. الله رحمه
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ن اسإلماعيل الملام الشليخ جملع وقلد الرحملن عبلد ب
قللال والجماعة السنة أهل عقيدةا في حسنة نبذةا الصابوني

أصللحاب ويعللادون والضللللت البللدع أهللل ويجللانبون(فيها: 
فلي أحلدثوا اللذين البلدع أهلل ويبغضون والجهالت الهواء
يسللمعون ول يصللحبونهم ول يحبونهم ول منه ليس ما الدين

ول اللللدين فلللي يجلللادلونهم ول يجالسلللونهم ول كلمهلللم
إذا التي أباطيلهم سإماع عن آذانهم صون ويرون يناظرونهم

إليهللا وجللرت ضللرت القلللوب فللي ووقللرت بللالذان مللرت
واتفقللوا: (قللال أن إلى ...)،الفاسإدةا والخطرات الوسإاوس

واخإزائهللم وإذللهلم البللدع أهلل بقهلر القللول عللى ذلك مع
مصلللاحبتهم وملللن منهلللم والتباعلللد وإقصلللائهم بعلللادهمإو

بمجللانبتهم وجللل عللز الللله إلللى والتقللرب ومعاشللرتهم
ومهاجرتهم) اهل. 

هجللر فللي الخلللف أئمللة من بعدهم ومن السلف وكلم
كفاية ههنا ذكرته وفيما جدا كثير إليهم يميل ومن البدع أهل

المعيشللي العقلل أهل أبى فقد هذا ومع تعالى، الله شاء نإ
ا يخلالفوا أن إل فلتراهم وأئمتهلا الملة سإللف عليله كلان م

علللى ويحرصللون وتعظيمهللم البللدع أهل توقير في يبالغون
عليهم والدخإول منازلهم إلى ودعوتهم مصاحبتهم مؤاخإاتهم

والنبسللاط بهللم والنللس ومشاربتهم ومواكلتهم بيوتهم في
عندهم فرق ل وغيره تعليم من العمال في وتوليتهم معهم
وعمللى الخللذلن مللن بللالله نعللوذ السللنة أهللل وبيللن بينهللم

البصيرةا.

وظللائف فللي وتللوليتهم البللدع أهللل تقريللب صللار وقللد
كللثير عقائللد إفسللاد فللي سإببا ذلك في بهم والوثوق التعليم

المللأمورات بترك يبالون ل فتراهم وأخإلقهم المتعلمين من
العلللي بللالله إل قللوةا ول حللول فل ،المنهيللات بارتكللاب ول

العظيم.

فيهللا بأسإللانيد وغيرهمللا نعيللم وأبللو الطبراني روى وقد
مللن (مرفوعللا: عنلله الللله رضي بسر بن الله عبد عن مقال
ابللن . وذكللرالسإلم) هدم على أعان فقد بدعة صاحب وقر

وتقللدم مثللله مرفوعللا عنهللا الللله رضي عائشة عن الجوزي
قريبا. ذكره

لبعللض قللال أنلله الثللوري سإللفيان عللن نعيللم أبللو وروى
مؤمنللا، إل تصحب ول ،الجفاء أهل ومجالسة إياك (أصحابه:

ول تجالسه ول الفاجر تصحب ول تقي، إل طعامك يأكل وأل
ول يللؤاكله مللن تؤاكللل ول تللؤاكله ول يجالسلله مللن تجللالس
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ول وجهلله فللي تبّسللم ول سإرك إليه تفشْ ول يحبه من تحب
فقلد ذللك ملن شليئا فعللت فلإن مجلسلك، فلي لله توسإلع

.)السإلم عرى قطعت

صللراطه المسلللمين وإخإواننللا يهدينا أن المسئول والله
ويبغللض الللله فللي يحللب ممن جميعا يجعلنا وأن المستقيم،

البللدع أهللل ويهجر الله في ويعادي الله في ويوالي الله في
وبالجابللة قللدير شلليء كل على إنه لله والعصيان والفسوق

جدير.

جمعه تيسر ما آخإر وهذا
العالمين رب لله والحمد

تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا اللهم ىوصل
الدين يوم إلى بإحسان

كثيرا تسليما وسإلم 

السللبت يوم في النبذةا هذه تسويد من الفراغ كان وقد
كللان ثللم للل ه1383 سإللنة مللن الول ربيللع شللهر عشر ثالث

الخللامس الخميللس يللوم فللي النسخة هذه كتابة من الفراغ
يد على ةاالمذكور سنةال من المذكور الشهر من والعشرين

التللويجري الللله عبد بن حمود تعالى الله إلى الفقير جامعها
 ولوالديه. له الله غفر
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