
عندما يرض عنا 
أهل الصليب

الصليب أهل عنا يرضى عندما
 الله فتح وسيم ؛بقلم

عليننه اللننه صننلى اللننه رسننول علننى تنننزل الية كانت
والفننوز والرضننوان بننالمغفرة تعننالى الله من بالوعد وسلم
ُيشُفق بالجنة مننن يكونننوا أل خشُية أنفسهم على الصحابة ف
تعننالى اللننه مننن والسننخط بالوعينند أخننرى تنننزل ثننم أهلها،
ُيشُفق العافية الله نسأل على عليهم الله رضوان الصحابة ف

أهلها.  من يكونوا أن خشُية أنفسهم

ٍة من لهم ويا جيٍل من له فيا تعننالى اللننه اختارها ُصحب
. وسلم عليه الله صلى لنبيه

ِبسننوا ولننم آمنننوا تعالى: {الذين قوله نزل إيمننانهم يل
وهرعنوا الصننحابة أيدي في فُسقط ]ن82بظلم} [النعام: 

يظلننم لننم وسننلم: {وأينننا عليننه اللننه صلى الله رسول إلى
تعننالى قننوله نننزل حتى مشُفقين وجلين زالوا نفسه؟} فما

ًا: {إن ّين ُظلٌم الشُرك مب ]. 31عظيم} [لقمان:  ل

ترفعننوا ل آمنننوا الننذين أيهننا تعننالى: {يننا قننوله ونننزل
كجهننر بننالقول لننه تجهننروا ول النننبي صننوت فننوق أصواتكم
تشُننعرون} ل وأنتننم أعمننالكم تحبننط أن لبعننض بعضننكم

رفيننع عنننه اللننه رضي قيس بن ثابت وكان ]،2[الحجرات: 
ممننن يكون أن - فخشُي بطبعه الصوت عالي - أي الصوت
النننار أهننل مننن قائلً: {أنا نفسه على وأشفق الية تشُملهم

ِبط ًا أهلننه في وجلس عملي}، ح رسننول فقننده حننتى حزيننن
فلمننا أمره يستقصي من فأرسل وسلم عليه الله صلى الله

وسننلم عليننه الله صلى النبي أتوا فيه الية أن بظنه أخبرهم
بننل وسننلم: (ل عليه الله صلى النبي فقال قال بما فأخبروه

- البخاري في الجنة) - والقصة أهل من هو

اللننه صلى النبي رآه النصار من رجل حال كان وهكذا
ًا وسلم عليه اللننه، نننبي فقننال: (يننا ذلك، عن فسأله محزون

ٌء عليننك نغنندو قال: (نحن هو؟)، قال: (ما فيه)، فكرت شي
ًا ونجالسك، وجهك إلى ننظر ونروح فل النبيين مع ُترفع وغد
ًا عليه وسلم عليه الله صلى النبي يرد فلم إليك)، نصل شيئ
اللننه يطننع اليننة: {ومننن بهننذه السننلم عليننه جبريننل فأتنناه

النننبيين مننن عليهننم اللننه أنعننم الننذين مع فأولئك والرسول
ًا} أولئننك وحُسننن والصننالحين والشُننهداء والّصننديقين رفيقنن
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ً روي وقنند جرير ابن ] [رواه69[النساء:  ًا مرسننل ومرفوعنن
كثير]. ابن ذكر كما حسان بأسانيد

حسننن مننع لنفسننهم القننوم تهمننة كننانت قلت: هكننذا
ويحسنننون الزلننل مظننان فنني أنفسهم يتهمون بالله، ظنهم
وتعننالى سننبحانه وحقننه قنندره يننذكرون حيننث بربهننم الظن

ومننولهم، ربهننم حننق أمننام أعينهننم فنني أعمالهم فتتضاءل
ً نفسننه يننرى فل الجميننل والوعد البشُارة أحدهم يسمع أهل

عننز بربننه ظنننه وحسننن تعننالى للننه حبه يدفعه بل بعمله لها
المكانة. تلك استشُراف إلى وجل

السبعين في وسلم عليه الله صلى النبي بشُارة تأمل
فقننام حسنناب بغيننر الجنننة ينندخلون الننذين أمتننه مننن ألننف

ادع الله رسول فقال: (يا عنه الله رضي محصن بن عكاشة
عليننه اللننه صننلى  اللننه رسول فقال منهم)، يجعلني أن الله

الصحيحين]. في منهم) [الحديث اجعله وسلم: (اللهم

ًا الشُننرك أهننل حنناول ولقد النننبي يسننتميلوا أن قننديم
أن مقابننل فنني يرضننيهم مننا ليقننول وسننلم عليننه الله صلى

بالمرصنناد: لهم القرآني المنهج كان ولكن يرضيه، ما يقولوا
ّدوا ُتطع {فل ُينندهنون} [القلننم:  ُتنندهن لو المكذبين. و -8ف

ليرضننيهم عليننه وسننلمه اللننه صننلوات فتنتننه وحنناولوا ]،9
َنعننة بالمخاللننة الوعنند مقابل في بالقول المنهننج فكننان والم

النذي عنن َليفتنونننك كننادوا بالمرصناد: {وإن لهننم القرآنني
ًا غينره علينا لتفتري إليك أوحينا ً لتخننذوك وإذ * ولنول خليل

ًا إليهم تركن كدت لقد ثبتناك أن -73قليلً} [السننراء:  شيئ
74.[

اللننه صننلى النبي بعد موروثة الدعوة أمانة كانت ولما
مننن الشُننديد الوعينند كان التوحيد؛ لواء لحاملي وسلم عليه
ًا الكفننر أهننل إلننى ركننن لمننن تعننالى اللننه وأرضنناهم: {إذ

علينننا لننك تجنند ل ثننم الممات وضعف الحياة ضعف لذقناك
ًا} [السراء:  صننلى للنننبي كننان وإن والخطنناب ]،75نصير

وبيننن بينننه تحننول له تعالى الله عصمة فإن وسلم عليه الله
عنناد النندعوة ورثة عن العصمة امتنعت إذا حتى الوعيد، هذا

ًا المشُيئة خطر ًا واقع ّول بمن متربص رضننا نيل نفسه له تس
كننانت ولمننا فعننل، أو بقننوٍل وركنهننم وِخلتهننم الكفننر أهننل

عنذاب ضنعف المتوعند العنذاب كنان أكبر النبياء مسؤولية
فنني زل مننن أن على هذا فدل الخرة، عذاب وضعف الدنيا
بعننذاب متوعد فإنه الدعوة ورثة من الكفار استرضاء هاوية
الخرة... فتأمل! وعذاب الدنيا
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محاسننبة فنني الصننحابة َسنن من تقدم فيما النظر إن
فنني التأمننل ثننم والوعينند، الوعنند نصوص بمقتضى أنفسهم
رضنناهم - وهنني؛ الكفننر أهل مع التعامل في الزلل علمات

يركننن قننوة مننن أوتننوا مننا بكل ونصرته ومخاللته الفرد عن
الننروع قلوبنننا فنني ليبعننث ذلننك كننل إن - أقننول الفننرد إليها

المننة بدفننة المتحكميننن بعننض حننال تنندبر عننند والوجننل
والصننليب الكفننر أهننل عليهننم ُيغنندق ممننن اليوم السلمية
يفعلننون بمننا والسننرور البتهنناج وشننهادات الرضننا بأوسننمة

ترضى وجل: {ولن عز الله قول نقرأ حيث وذلك ويقولون،
].120ملتهم} [البقرة:  تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك

إن غايتهنا؛ مننا وتأمننل قائلها من وتأمل الية هذه تأمل
وإن قيلً، اللننه منن أصدق ول وتعالى سبحانه الله هو القائل
النفنني اجتمننع حيننث حصرية تكون تكاد محدد واضحة غايتها

أهننل رضننا إن نقننول أن المبالغننة مننن فليننس والسننتثناء،
هننذا انتحنناِل علننى دليننٌل السلم إلى المنتِسب عن الصليب

السير مدى في تفاوٍت على والضلل الغضب لطريق الفرد
الطريقين. هذين في

رأٌس أثنننى كلمننا أسى تتفطر وقلوبنا الكلم هذا نقول
ٌد الحقننود الصننليبية رؤوس مننن الخنننازير أحفنناد مننن وحفينن

فنني الفتنننة ِكننبر يتزعم ممن للسلم منتسٍب على والقرود
ًا الدين فتنة - أعني بلدنا شتى؛ بلبوس - متلبس

ًة- فعلننه يشُننهد حيننن فنني اللننه؛ بننأمر الحاكم هو  فتار
إبليس. بأمر حاكٌم أنه عنه الصليب أهل ورضا

ًة- وأمنهننم المسننلمين حرمننات علننى الميننن هو  وتار
دماءهم. يسفك من به فإذا

ًة- المسننلمين فنني العنندو لثخننان المسننتنكر هو  وتار
عوراتهم. على دل الذي هو به وإذا وإذللهم وإهانتهم

ًة- ّكم الذي هو  وتار الننذي بننه فننإذا والنندين الشُرع ُيح
الممي. الطاغوت أروقة في البليسيين شريعة إلى يتحاكم

ًة- المسننلمين جننوع ويسنند الفقر يكافح الذي هو  وتار
َذّر ويتننذرع والصننهاينة الصليبيين بطون يتخم الذي به فإذا ِبنن

للصليب الموال ويضخ المساكين جموع موائد على الفتات
طعننام فصننناديق السننلمية المننة نصننيب أمننا بننالبليين،
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مننع اتصننال ومكنناتب وزيارات سفارات اللجئين، لمخيمات
ومللييم. ففلوس القدس نصيب أما وأورشليم أبيب تل

بننني رضننا إلننى فانظر نقول ما كل مصداق أردت وإذا
عنهم. الصليب وحملة صهيون

ّباد رضا قضية إن ملننة منتسبي عن والصليب العجل ُع
الحننق فلعمننر الحقيرة، ول اليسيرة بالقضية ليست التوحيد

الدين. عن الردة قضية إنها

"القتننال": {إن سننورة في تعالى الله قول معي تأمل
الهنندى لهننم تننبين مننا بعنند مننن أدبننارهم علننى ارتنندوا الذين

ّول الشُيطاُن للننذين قننالوا بننأنهم * ذلننك لهننم وأملى لهم س
يعلننم واللننه المننر بعننض فنني سنطيعكم الله نّزل ما كرهوا

وجننوههم يضننربون الملئكننة تننوفتهم إذا * فكيف إسرارهم
رضوانه وكرهوا اللَه أسخط ما اتبعوا بأنهم * ذلك وأدبارهم

].28-25أعمالهم} [محمد:  فأحبط

فنني والزهنند الكفننر أهننل طاعننة بيننن صننريٌح فالتلزم
بعننض بننذكر تسننتغني القننرآن وآيننات تعننالى اللننه رضننوان
فنني سنننطيعكم الكفننر؛ لهننل قال فمن بعض؛ عن الضداد

مندوحة، ل المر هذا في تعالى لله مخالٌف فإنه المر، بعض
والعينناذ تعننالى الله رضوان خسر الكفر أهل برضا فاز ومن
فهننو القننول مجننرد فنني هنننا الشُننديد الوعيد كان وإذا بالله،

ً عمننل مننن أولننى باب من يتناول الكفننر، أهننل ُيرضنني عمل
ًا الوعينند كننان ولئننن إذا تعننالى: {فكيننف قننوله فنني شننديد

بقوله فكيف وأدبارهم}، وجوههم يضربون الملئكة توفتهم
أعمالهم}؟ تعالى: {فأحبط

ًا ممننن الرضننا أوسننمة تقلنندتم مننن يننا إذن لكننم هنيئنن
عليه الله صلى محمد شريعة كره ممن رضاهم في تسعون
المسننلمين علننى ليقتحننم الصننليب لننواء عقنند وممن وسلم

ٍء منكننم بعننوٍن وأمننوالهم ودمنناءهم أعراضننهم منكننم ورد
ٍر ٍة منكم وإسرا لننم - إن القننول بعننض فنني لهم منكم وطاع

-  كله يكن

ًا البيضنناء الننبيوت مننن وبيننان تصننريح كننل لكننم هنيئنن
الننذي الممنني الطنناغوت أروقننة ومننن السننوداء والوجننوه
لنه المسننلمين رقنناب وأخضننعتم الله دون من إليه تحاكمتم

الله. دون من

)4(والجهاد التوحيد منبر



عندما يرض عنا 
أهل الصليب

ًا من يا له ذمة ل من مع الذمة بعقد وفاؤكم لكم وهنيئ
َله اللَه خفرتم فنني ذمتننه فنني وسننلم عليننه الله صلى ورسو

قتننل من تعالى الله عند أهون الدنيا زوال فيمن القبلة، أهل
منهم. واحد

الصننليب خنندُم وليستنفر الطاغوت خدُم فليستنفر أل
وإن بعنند، تنته لم أسيادهم أوامر فإن العجل خدُم وليستنفر

ًا أقولها ول بعد، تنته لم رضاهم في يسعون من طلبات خرق
أصنندق ومننن قال تعالى الله لن أقولها ولكن الغيب لحجب

ن إنهنم ملتهنم}، تتبعنوا قيلً: {حنتى الله من إذن يرضنوا ل
تسننعون الننذين إن نعننم ملتهننم، في التباع تمام يكون حتى
المحننّرف النجيننل أهننل مننن الكتنناب أهننل مننن رضاهم في

َفقننة والتننوراة عننن تننام انسننلٌخ إل عنكننم يرضننيهم لننن المل
ٍة كل وإن السلم، كل السلم رضنناهم إشننارات مننن إشننار

السننفر مراحل من قطعتموها مرحلًة إل ليست اليوم عنكم
فلتقفلننوا، أو فلتسننتكثروا أل والضننلل، الغضننب طريق في

طلننوع أمننا سننبيل، والننندم للتوبننة يننزال ل حيننث راجعيننن
تغرغننر حيننن وأمننا ننندم، حيننن فلت مغربهننا مننن الشُننمس
ُتحشُرج والدبار. الوجوه يضربون فملئكٌة و

ما إلى نصير أن من بك ونعوذ منهم إليك نبرأ إنا اللهم
إليه.  صاروا

عاجننل يكون حين عظيمة والمصيبة خطير، إذن المر
عنه. الكفر أهل رضا الدنيا من العبد بشُرى

عليهننم اللننه رضننوان الصننحابة منهننج إلننى عنندنا ولئن
بيننن ملبسننة أو شننبهة أدنننى مننن أنفسننهم على وإشفاقهم

كننم لدركنننا القننرآن آيننات فنني الوعينند أهننل وصننفة حننالهم
كننان كيننف وتأمننل اللننه، كتنناب وتدبر فهم عن نحن بعيدون
مننن نجنناة عليهننم تعالى الله رضوان الصحابة بشُرى عاجل
إشننفاقهم صنندق مننن تعالى الله علمه لما بالجنة وفوز النار

سننوء عاجننل كننان كيننف وتأمننل التهمة، مظان عن وبعدهم
َكلهننم أن الكفننر أهننل مرضنناة في سعى لمن العاقبة اللننه َو
رضاهم. إلى تعالى

ٍة مننن لهننا ويننا حبوط من له ويا خسارة من لها فيا خلنن
بننالله إل قننوة ول حننول ول عقبنناه، تحمنند ل مننا إلننى مآلهننا

العظيم.
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