
وَفَّت أذُنُكَ يا غالمُ ماسَمِعَتْ .. 
احلـمـدُ لِ الـعـزيـزِ الـغـفـارِ , الـواحـدِ الـقـهـارِ , اجلـلـيـلِ اجلـبـارِ {وَرَبُّـكَ يَـخْـلُـقُ مَـا يَـشَـاءُ وَيَـخْـتَـارُ} , {خَـلَـقَ 
الـسَّـمَـاوَاتِ وَاألَْرْضَ بِـاحلَْـقِّ يُـكَـوِّرُ الـلَّـيْـلَ عَـلَـى الـنَّـهَـارِ وَيُـكَـوِّرُ الـنَّـهَـارَ عَـلَـى الـلَّـيْـلِ وَسَـخَّـرَ الـشَّـمْـسَ وَالْـقَـمَـرَ كُـلٌّ 

يَجْرِي ألَِجَلٍ مُسَمًّى أاَلَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ} ..  
أحـمـدهُ سـبـحـانـهُ وأشـكـرهُ , وأتـوبُ إلـيـه وأسـتـغـفـرهُ .. {الَُّ يَـعْـلَـمُ مَـا حتَْـمِـلُ كُـلُّ أُنْـثَـى وَمَـا تَـغِـيـضُ األَْرْحَـامُ 

وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مبِِقْدَارٍ} …  
وأشـهـدُ أن ال إلـهَ إال الُ وحـدهُ ال شـريـك لـهُ , وال ربَّ سـواهُ {الَُّ الَّـذِي خَـلَـقَ الـسَّـمَـاوَاتِ وَاألَْرْضَ وَأَنْـزَلَ 
مِـنَ الـسَّـمَـاءِ مَـاءً فَـأَخْـرَجَ بِـهِ مِـنَ الـثَّـمَـرَاتِ رِزْقًـا لَـكُـمْ وَسَـخَّـرَ لَـكُـمُ الْـفُـلْـكَ لِـتَـجْـرِيَ فِ الْـبَـحْـرِ بِـأَمْـرِهِ وَسَـخَّـرَ 
لَـكُـمُ األَْنْـهَـارَ * وَسَـخَّـرَ لَـكُـمُ الـشَّـمْـسَ وَالْـقَـمَـرَ دَائِـبَـيِْ وَسَـخَّـرَ لَـكُـمُ الـلَّـيْـلَ وَالـنَّـهَـارَ * وَآتَـاكُـمْ مِـنْ كُـلِّ مَـا 

سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ الَِّ الَ حتُْصُوهَا إِنَّ اإلِْنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} . 
وأشـهـدُ أن مـحـمـداً عـبـدُ الِ ورسـولـهُ, املـصـطـفـى اخملـتـارِ , صـلَّـى عـلـيـكَ الُ يـا خـيـرَ الـورَى .. وزكـاةُ ربـي 
والـسـالمُ مُـعـطـرا .. يـا ربِّ صـلِّ عـلـى الـنـبـيِّ املـصـطـفـى .. أزكـى األنـامِ وخـيـرُ مـن وَطِـئَ الـثَـرى .. يـا ربِّ صـلِّ 
عـلـى الـنـبـيِّ وآلـهِ .. تِـعـدادَ حـبـاتِ الـرِمـالِ وأَكـثَـرا  .. والـصـحـبِ واألتـبـاعِ ومـن لـهـم اقـتـفـى .. وسـلَّـم تـسـلـيـمـاً 

كثيرا أنورا ..  
: فـاتـقـوا الَ عـبـادَ الِ , {يَـا أَيُّـهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا اتَّـقُـوا الََّ وَكُـونُـوا مَـعَ الـصَّـادِقِـيَ} واعـلـمـوا أن  أمَّـا بـعـدُ
الـصـدقَ مـركـبٌ ال يـهـلَـكُ صـاحـبُـهُ وإن عـثـرَ بـه قـلـيـالً .. وأن الـكـذبَ مـركـبٌ ال يـنـجـو صـاحـبُـه وإن طـارَ بـه 
بـعـيـداً .. الـصـدقُ عِـزٌّ وإن كـان فـيـه مـا تـكـره , والـكـذبُ ذُلٌّ وإن كـان فـيـه مـا حتـب .. {فَـمَـنْ أَظْـلَـمُ ممَِّـنْ كَـذَبَ 
عَـلَـى الَِّ وَكَـذَّبَ بِـالـصِّـدْقِ إِذْ جَـاءَهُ أَلَـيْـسَ فِ جَـهَـنَّـمَ مَـثْـوًى لِـلْـكَـافِـرِيـنَ * وَالَّـذِي جَـاءَ بِـالـصِّـدْقِ وَصَـدَّقَ بِـهِ 

أُولَئِكَ هُمُ املُْتَّقُونَ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ احملُْْسِنِيَ} ..  
وبـعـد فـحـديـثـا الـيـوم عـن قـصـة عـجـيـبـة .. بـطـلـهـا غـالم صـغـيـر مـن غـلـمـان األنـصـار .. رضـوان ال عـلـيـهـم 

أجمعي ..  
جتـرَّع هـذا الـغـالم الـبـطـل كـأس الـيـتـم والـفـاقـة مـنـذُ نـعـومَـةِ أظـفـاره .. فـقـد مَـات عـنـه أبـوه وهـو صـغـيـر , 

ودونَ أن يترُكَ له ماالً أوْ مُعيالً .. 
لـكـنَّ أمَّـه مـا لَـبِـثَـتْ أنْ تَـزَوَّجـتْ مـن أحـد أثَـرِيـاء قـبـيـلـة “األوس” , يُـدْعَـى اجلُـالسَ بـنَ سُـويَـدٍ , فَـكَـفَـلَ 

ابنَها الصغير , وضَمَّه إليه ..  
ومـا لـبـث الـفـتـى أن وجـد مـن عـمـه اجلـديـد كـل بـرٍّ وحُـسْـن رِعـايـة وجـمـيـلَ عَـطْـفٍ , مـا جَـعَـلـه يَـنْـسَـى كـلَّ مـا 
مـر بـه مـن يـتـيـم وفـقـر وفـاقـة .. ولـذلـك فـقـد أحــبَّ الـغـالم زوج أمـه اجلُـالس حُـبَّ االبـنِ ألبـيـه ,  كـمـا 
أولـع اجلُـالسُ بـالـفـتـى وَلَـعَ الـوالـد بـولـده .. وكـان الـغـالم الـصـغـيـر كـلـمـا منـا وشـبَّ , يَـزْدَادُ اجلُـالسُ لـه 
حـبّـاً وبـه إعـجـابـاً ملـا كـان يَـرَى فـيـه مـن أمـارات الـفِـطْـنَـةِ والـنَّـجـابَـةِ وخـصـال األمـانَـةِ والـصِّـدْقِ الـتـى تَـظْـهَـرُ 

ف كلِّ تَصَرُّفاته ..  
إنه عمير بن سعد األنصاري رضي ال عنه وأرضاه ..  

 أسـلـم عـمـيـرُ بـنُ سـعـدٍ وهـو لـم يُـجَـاوِزِ الـعـاشِـرَةَ مـن عُـمُـرِه إال قـلـيـالً , فَـوَجَـدَ اإلميـانُ ف قَـلْـبِـهِ الـغَـضِّ 
مـكـانـاً رحـبـاً , ووجـد اإلسـالمُ ف نـفـسِـه الـصَّـافِـيَـةِ الـشَّـفَّـافَـةِ تـربـة خـصـبـة فـأخـصـب فـيـهـا زرعـه املـبـارك .. 
وســارَت حـيـاةُ الـغـالم عـمـيـر بـنِ سـعـدٍ هـانـئـةً وادعـةً ال يـعـكِّـرُ صَـفْـوَهـا مُـعَـكِّـر , وال يُـكـدِّرُ هـنَـاءَتَـهـا مـكَـدِّر , 
حـتـى شـاء الّ أنْ يـعـرِّضَ الـغُـالم الـيـافِـعَ لـتَـجْـرِبَـةٍ مـن أشـدِّ الـتـجـاربِ عُـنْـفـاً وأكـثـرهـا قَـسْـوَةً … فـفـي الـسـنـةِ 
الـتـاسـعـةِ لـلـهِـجْـرَةِ أعـلـن الـرسـولُ صـلـى الِّ وسـالمُـه عـلـيـه عَـزْمَـه عـلـى غَـزْوِ الـرّومَ ف تَـبُـوك , وأمَـرَ 



املسلمي بأنْ يَسْتَعِدُّوا ويَتَجَهُّزوا لذلك ..  
وكـان عـلـيـه الـصـالةُ والـسـالمُ إذا أراد أنْ يـغـزوَ غَـزْوَةً لـم يـصـرِّح بـهـا مـبـاشـرة , وإمنـا يـوْهِـم أنـه يُـريـدُ جِـهَـةً 
غَـيْـرَ اجلـهـةِ الـتـي يَـقْـصِـدهـا , إال ف غـزوةِ تَـبُـوك , فـإنَّـه بَـيـنَّـهَـا لـلـنـاس , لِـبُـعْـدِ الـشُـقَّـة , ولـعِـظَـم املَـشَـقَّـةِ , 

وليكونَ الناس على بَينةٍ من أمرِهم , فيأخذوا لألمر أهْبَتَه ويُعِدُّوا له عُدَّته ..  
وعــلــى الــرغــم مــن أنَّ الــوقــت كــان صــيــفَــاً شــديــداً , وكــانــت الــثــمــارَ قــد أْيــنَــعَــتْ , والــظــاللَ قــد طــابــت , 
والـنـفـوسَ قـد مـالـتْ إلـى الـتَّـراخـي والـراحـة ; إال أن الـكـل قـد لـبَّـى دَعـوَةَ نـبـيِّـهـم عـلـيـه الـصـالة والـسـالم 
وأخـذوا يَـتَـجَـهَّـزون ويَـسـتَـعِـدُّون ..  عـدا طـائـفـةً مـن املـنـافـقـي أخـذوا يُـثَـبـطـونَ الـعَـزَائِـمَ , ويُـوهِـنـون 
الِـهـمَـمَ , ويُـثـيـرون الـشُّـكـوكَ والـبـالبـل , خـصـوصـاً ف مَـجـالِـسِـهـمِ اخلـاصـةِ الـتـي ال يـطـلـع عـلـيـهـا إال مـن 

يثقون فيه ..  
وف يــومٍ مــن هــذه األيَّــام الــتــي سَــبَــقَــت رحــيــل اجلَــيْــشِ , رجــع الــغــالمُ عُــمَــيْــرُ بــنُ سَــعــدٍ إلــى بَــيْــتِــه مــن 
املَـسـجِـدِ , وقـد امـتـألت نَـفْـسُـه ومـخـيـلـتـه بـطـائـفـة مُـشْرِقَـةٍ مـن صُـوَر الـبَـذْلِ والـتـضـحـيـة الـتـي قـدمـهـا 
املـسـلـمـون .. فـقـد رأَى نـســاءَ املُـهـاجِـرِيـن واألنْـصـارِ يُـقْـبِـلْـنَ عـلـى رسـولِ الِّ صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم  وَيَـنْـزَعْـنَ 
حُـلِـيَّـهـنَّ ويُـلْـقِـيـنَـه بَـيَْ يَـدَيْـهِ لِـيُـجَـهِّـزَ بِـثَـمَـنِـه اجلَـيـشَ الـغـازِيَ ف سـبـيـل الّ .. ورَأى عـثـمـانَ بـنَ عَـفَّـان رضـي 
ال عـنـه يـأتـي بِـجِـراب فـيـه ألْـفُ ديـنـارٍ ذَهَـبـاً , ويـقـدِّمُـه لـلـنـبـيِّ عـلـيـه الـصـالةُ والـسـالمُ .. وشَـاهـدَ عـبـدَ 
الـرحـمـن بـنَ عَـوف رضـي ال عـنـه وهـو يُـلْـقِـي بـي يَـدَي الـنـبـيِّ الـكـري صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم مـائـتـي أوقِـيَّـةٍ 

من الذَّهَبِ .. بل ورأى رجالً يَعْرِضُ فِراشَه للبَيْع لِيَشْتَرِيَ بِثَمَنِه سَيفاً يُقاتلُ به ف سبيلِ الّ ..  
أخَـذَ عُـمَـيْـرٌ يَـسْـتَـعـيـدُ هـذه الـصُّـوَرَ الـرائِـعَـةَ , وف نـفـس الـوقـت يَـعْـجَـبُ مـن تـبـاطُـؤ عـمـه اجلُـالس , وتـأخّـرِه 
عـن الـبَـذْل واإلنـفـاق , عـلـى الـرغـم مـن قـدرتـه وغـنـاه .. وكـأمنَّـا أرادَ عُـمَـيْـرٌ أنْ يَـسْـتَـثـيـرَ هِـمَّـةَ اجلُـالسِ 
ويَـبْـعَـثَ احلَـمِـيَّـةَ ف نَـفْـسِـه .. فـاخَـذَ يَـقُـصُّ عـلـيـه أخـبـارَ مـا سَـمِـعَ ومـا رأى .. خـاصَّـةً خَـبَـرَ أولـئـك الـنَّـفَـرِ مـن 
املـؤمـنـي الـذيـن قَـدِمـوا عـلـى رسـولِ الّ صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم , وسـألـوه ف لَـوْعَـةٍ أنْ يَـضُـمَّـهُـمْ إلـى 
اجلـيـش الـغـازي ف سـبـيـل الِّ فَـرَدَّهـم الـنـبـيُّ الـكـري صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ألنَّـه لـم يَـجِـدْ ركـائـبـا يَـحْـمِـلُـهـم 

عليها , فَتوَلَّوا وأعيُنُهُمْ تفيضُ من الدَّمْع حَزَناً أالَّ يَجِدوا ما يُبلِّغُهُمْ اجلهاد ف سبيل ال ..  
لـكـنَّ اجلُـالسَ مـا كـادَ يَـسْـمَـعُ مـن عُـمَـيْـرٍ مـا سَـمِـعَ حَـتَّـى قـال كـلـمـة أطـارتْ صـوَابَ الـفَـتَـى املـؤمِـن .. فـقـد 

قال اجلالس : “إنْ كان محمدٌ صادقاً فيما يَدَّعيه من النُبوَّةِ فَنَحْن شَر من احلَميِرِ” ..  
ذهـل عُـمَـيـرٌ مِـن هـول مـا سَـمِـعَ .. فـمـا كـان يَـظُـنُّ أنَّ رجـالً لـه عـقـلُ اجلُـالسِ تـخـرج مـن فَـمِـهِ مـثـلُ هـذه 
الـكـلـمـات اخلـطـيـرة .. الـتـي تُـخْـرِجُ صـاحـبـهـا مـن اإلميـان وتُـدْخِـلُـه ف الـكـفـرِ مـن أوْسَـع أبـوابـه .. وانـطـلـق 
عَـقْـلُ الـفَـتَـى عُـمَـيْـرِ بـنِ سـعـدٍ يُـفَـكِّـر فـيـمـا يـجـب عـلـيـه أن يـصـنـع .. وكـان عـلـيـه أنْ يَـخْـتَـارَ بَـيَْ أمْـرَيْـنِ 

أحْالهُما مُرٌّ .. وسرعان ما اختارَ …  
الـتـفـتَ عـمـيـرُ إلـى اجلُـالسِ وقـال: والّ يـا جُـالسُ مـا كـانَ عـلـى ظَـهْـرِ األرضِ أحـدٌ بـعْـدَ مـحـمـد صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم أحَـبَّ إلـيَّ مِـنْـكَ .. فـأنـت آثـرُ الـنـاس عـنـدي , وأجـلُّـهـم يـداً عـلَّـي, ولـقـد قُـلْـتَ مَـقَـالـةً إن ذَكَـرْتُـهـا 
فَـضَـحْـتُـكَ , وإنْ أخْـفَـيـتُـهـا خُـنْـتُ أمـانـتـي وأهْـلـكْـتُ نـفـسـي وديـنـي , وقـد عـزمـتُ عـلـى أنْ أمْـضِـيَ إلـى رسـولِ 
الِّ صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم  , وأخْـبِـرَه مبـا قـلـت , فـحـقَّ الـديـن أولـى بـالـوفـاء , فـكـن عـلـى بَـيَـنّـةَ مـن أمـرك 
  فـقـال اجلـالس لـه اكـتـمـهـا عـلـيَّ يـا بـنـي, فـقـال الـغـالم : ال وال .. ألبـلِّـغـنَّ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 

وسلم قبل أن ينزل الوحي يُشْرِكني ف إثمك .  
ومـضـى عـمـيـرُ بـنُ سـعـدٍ مـن فـوره إلـى املـسـجـدِ , وأخـبـرَ الـنـبـيَّ عـلـيـه الـصـالةُ والـسـالمُ مبـا سَـمِـعَ مـن 
اجلُـالسِ بـن سُـوَيْـدٍ .. فـاسْـتَـبْـقـاه الـرسـولُ صـلـواتُ الّ عـلـيـه عـنْـدَه , وأرسـلَ مـن يَـدْعُـوَ لـه اجلُـالسَ .. فـلـمـا 
: (مـا مَـقـالـة سَـمِـعَـهـا مِـنْـكَ عُـمَـيْـرُ بـنُ سَـعْـدٍ ?!) وذَكَـرَ لَـهُ مـا قَـالَـهُ  جـاءَ قـال لـه الـنـبـيُّ عـلـيـه الـصـالةُ والـسـالمُ
.. فـقـال اجلـالس : كَـذَبَ عـلَّـي يـا رسـولَ الّ وافْـتَـرَى , مـا تَـفَـوَّهْـتُ بِـشـيءٍ مـن ذلـك .. وإنـي أحْـلِـفُ بـالّ 

أني ما قلتُ شَيئاً من ذلك ..  



وأخَـذَت الـعـيـون تـتـنـقـل بـي اجلُـالسِ وفَـتَـاه عُـمَـيْـرِ بـن سَـعْـدٍ .. والـتَـفَـتَ الـرَّسـولُ صـلـواتُ الِّ عـلـيـه إلـى 
عـمَـيْـرٍ فَـرَأى وَجْـهَـهُ قـد احـتَـقَـنَ بـالـدَّمِ , والـدُّمـوعُ تَـتَـحَـدَّرُ مِـنْ عَـيْـنًـيـه , وهـو يـقـول : الـلَّـهُـمَّ أنـزِلْ عـلـى نَـبـيِّـكَ 

بَيَانَ ما تَكلَّمْتُ به .. اللَّهُمَّ أنزِلْ على نَبيِّكَ بَيَانَ ما تَكلَّمْتُ به …  
وبـيـنـمـا الـنـاس ف حـالـة مـن الـتـعـجـب والـتـرقـب , إذ تـغـيـرت حـالـة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم وغـشـيـتـه 
الـسـكـيـنـة , فـعـرَفَ الـصـحـابـةُ أنـهُ الـوَحـيُ , فَـلَـزِمـوا أمـاكِـنَـهـم وسَـكَـنَـتْ جـوارحُـهـم والذوا بـالـصَّـمـتِ , وتَـعَـلَّـقَـتْ 
أبـصـارُهـم وأسـمـاعـهـم بـالـنـبـيِّ صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم .. وظَـلَّ اجلـمـيـعْ كـذلـك حَـتَّـى سُـرِّي عـن رسـولِ الِّ 
: {يَـحْـلِـفُـونَ بِـالَِّ مَـا قَـالُـوا وَلَـقَـدْ قَـالُـوا كَـلِـمَـةَ الْـكُـفْـرِ وَكَـفَـرُوا  صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم , فَـتَـال قـولَـه جَـلَّ وعَـزَّ
بَـعْـدَ إِسْـالَمِـهِـمْ وَهَـمُّـوا مبَِـا لَـمْ يَـنَـالُـوا وَمَـا نَـقَـمُـوا إاِلَّ أَنْ أَغْـنَـاهُـمُ الَُّ وَرَسُـولُـهُ مِـنْ فَـضْـلِـهِ فَـإِنْ يَـتُـوبُـوا يَـكُ 
خَـيْـرًا لَـهُـمْ وَإِنْ يَـتَـوَلَّـوْا يُـعَـذِّبْـهُـمُ الَُّ عَـذَابًـا أَلِـيـمًـا فِ الـدُّنْـيَـا وَاآلْخِـرَةِ وَمَـا لَـهُـمْ فِ األَْرْضِ مِـنْ وَلِـيٍّ واَلَ 

نَصِيرٍ} . 
ارتَـعَـدَ اجلُـالسُ مـن هَـوْلِ مـا سَـمِـعَ , وكـادَ يَـنْـعَـقِـدُ لِـسَـانُـه مـن اجلـزع , ثُـمَّ الـتَـفَـتَ إلـى رسـولَ الِّ صـلـى ال 
عــلــيــه وســلــم  وقــال: بــل أتــوبُ يــا رســولَ ال … بــل أتــوب … صــدق عــمــيــرٌ يــا رســول الّ وكــنــتُ أنــا مــن 

الكاذبي .. اسْألِ الَّ أن يَقْبَلَ تَوْبَتِي , جُعِلْتُ فِدَاكَ يا رسولَ الِّ .. 
وهـنـا تَـوجَّـه الـرسـولُ صـلـواتُ الِّ عـلـيـه إلـى الـفـتـى عـمـيـر بـنِ سـعـدٍ , فـإذا دُمُـوعُ الـفَـرَح تُـبَـلِّـلُ وَجْـهَـهُ املـشـرِقَ 
بــنــورِ اإلميــانَ .. فــمــدَّ الــرســولُ يَــدَه الــشــريــفــةَ إلــى أذنــه وأمــســكَــهــا بِــرِفْــق وقــال: (وَفَّــت أذُنُــكَ يــا غــالمً 
مـاسَـمِـعَـتْ , وصَـدَّقَـكَ رَبُّـك) … وعـاد اجلُـالسُ إلـى حَـظِـيـرَةِ اإلسـالمِ وحَـسُـنَ إسـالمُـه .. وكـان يـقـولُ كُـلَّـمـا 

ذُكِرَ عمير: جزاه الّ عَنِّى خيراً , فقد أنقذقني من الكُفْرِ , وأعتَقَ رَقَبَتي من النار …   
لَـهُـمُ  الَِّ  إِلَـى  وَأَنَـابُـوا  يَـعْـبُـدُوهَـا  أَنْ  الـطَّـاغُـوتَ  اجْـتَـنَـبُـوا  {وَالَّـذِيـنَ  الـرجـيـم :  الـشـيـطـان  مـن  بـال  أعـوذ 
الْـبُـشْـرَى فَـبَـشِّـرْ عِـبَـادِ * الَّـذِيـنَ يَـسْـتَـمِـعُـونَ الْـقَـوْلَ فَـيَـتَّـبِـعُـونَ أَحْـسَـنَـهُ أُولَـئِـكَ الَّـذِيـنَ هَـدَاهُـمُ الَُّ وَأُولَـئِـكَ هُـمْ 

أُولُو األَْلْبَابِ } ..   بارك ال .. 
اخلطبة الثانية 

احلمد ل كما …    
وبـعـد فـالـوالء والـبـراء أصـلٌ عـظـيـم مـن أصـول اإلسـالم وركـن ركـي مـن أركـان الـديـن , وجـزء أسـاس مـن 

عقيدة املسلم التي ال يقبل ال من أحدٍ غيرها ..  
روى اإلمـام أحـمـد عـن الـبـراء بـن عـازب رضـي ال عـنـه أن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم قـال: (إن 
أوثـق عـرى اإلميـان أن حتـب ف ال وتـبـغـض ف ال) .. أي أن حتـب مـن يـحـبـه ال وتـكـره مـن يـكـرهـه ال 
, وأن حتـب مـا يـحـبـه ال وتـكـره مـا يـكـرهـه ال , فـال ال يـحـب الـكـافـريـن , ومـن أحـب الـكـافـريـن أو 
نـاصـرهـم أو قـلـدهـم أو تـشـبـه بـهـم أو أحـب شـيـئـاً مـن عـاداتـهـم وتـقـالـيـدهـم أو ممـا هـو مـن خـصـائـصـهـم 
فـقـد أحـب مـا ال يـحـبـه ال , ومـن أحـب مـا ال يـحـبـه ال فـهـو كـاذب ف دعـوى مـحـبـتـه ل .. قـال تـعـالـى : 
{قُـلْ إِنْ كُـنْـتُـمْ حتُِـبُّـونَ الََّ فَـاتَّـبِـعُـونِـي يُـحْـبِـبْـكُـمُ الَُّ وَيَـغْـفِـرْ لَـكُـمْ ذُنُـوبَـكُـمْ وَالَُّ غَـفُـورٌ رَحِـيـمٌ} .. وقـال صـلـى 

ال عليه وسلم: (من أحبَّ ل وأبغض ل, وأعطى ل ومنع ل, فقد استكمل اإلميان)   
وقـد جـاءت آيـات وأحـاديـث كـثـيـرة ف الـتـحـذيـر مـن مـواالة الـكـفـار ومـودتـهـم .. قـال ال تـعـالـى: {الَ يَـتَّـخِـذِ 
املُْـؤْمِـنُـونَ الْـكَـافِـرِيـنَ أَوْلِـيَـاءَ مِـنْ دُونِ املُْـؤْمِـنِـيَ وَمَـنْ يَـفْـعَـلْ ذَلِـكَ فَـلَـيْـسَ مِـنَ الَِّ فِ شَـيْءٍ إاِلَّ أَنْ تَـتَّـقُـوا مِـنْـهُـمْ 
تُـقَـاةً وَيُـحَـذِّرُكُـمُ الَُّ نَـفْـسَـهُ وَإِلَـى الَِّ املَْـصِـيـرُ } ; ومـعـنـى: {فـلـيـس مـن ال ف شـيء} يـعـنـي: “فـقـد بـرئ 

من ال وبرئ ال منه , فأي وعيد فوق هذا الوعيد ..  
وقـال تـعـالـى: { يَـا أَيُّـهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا الَ تَـتَّـخِـذُوا الْـيَـهُـودَ وَالـنَّـصَـارَى أَوْلِـيَـاءَ بَـعْـضُـهُـمْ أَوْلِـيَـاءُ بَـعْـضٍ وَمَـنْ 
يَـتَـوَلَّـهُـمْ مِـنْـكُـمْ فَـإِنَّـهُ مِـنْـهُـمْ إِنَّ الََّ الَ يَـهْـدِي الْـقَـوْمَ الـظَّـاملِِـيَ } ; قـال الـصـحـابـي اجلـلـيـل حـذيـفـة بـن 
الـيـمـان رضـي ال عـنـه : (لـيـتـق أحـدكـم أن يـكـون يـهـوديـاً أو نـصـرانـيـاً وهــو ال يـشــعـر, فـإن ال يـقــول: 



{ وَمَـن يَـتَـوَلَّـهُـمْ مّـنـكُـمْ فَـإِنَّـهُ مِـنْـهُـمْ } .. وقـال تـعـالـى: {وَلَـوْ كَـانُـوا يُـؤْمِـنُـونَ بِـال والـنَّـبِـيِّ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْـهِ مَـا 
اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} ..  

قـال شـيـخ اإلسـالم ابـن تـيـمـيـة رحـمـه ال: ” وهـذه جـمـلـة شـرطـيـة إذا وُجـد الـشـرط وُجـد املـشـروط فـال 
يجتمع اإلميان واتخاذهم أولياء ..  

وقـال تـعـالـى عـن الـيـهـود: {تَـرَى كَـثِـيـرًا مِـنْـهُـمْ يَـتَـوَلَّـوْنَ الَّـذِيـنَ كَـفَـرُوا لَـبِـئْـسَ مَـا قَـدَّمَـتْ لَـهُـمْ أَنْـفُـسُـهُـمْ أَنْ 
الــيــهــود  هــؤالء  مــن  كــثــيــرًا  الــرســول  أيــهــا  تَــرَى  أي:   .. { خَــالِــدُونَ هُــمْ  الْــعَــذَابِ  وَفِ  عَــلَــيْــهِــمْ  الَُّ  سَــخِــطَ 
يـتـخـذون املـشـركـي أولـيـاء لـهـم , فـسـاء مـا عـمـلـوا فـقـد كـان ذلـك سـبـبًـا ف غـضـب ال عـلـيـهـم , وخـلـودهـم 

ف العذاب ..  
ثـم إن الـبـراءة يـا  عـبـاد ال تـقـتـضـي كـره الـكـفـار وأعـداء الـديـن وبـغـضـهـم ومـعـاداتـهـم قـال تـعـالـى: {قَـدْ 
كَـانَـتْ لَـكُـمْ أُسْـوَةٌ حَـسَـنَـةٌ فِ إِبْـرَاهِـيـمَ وَالَّـذِيـنَ مَـعَـهُ إِذْ قَـالُـوا لِـقَـوْمِـهِـمْ إِنَّـا بُـرَآءُ مِـنْـكُـمْ ومَمَِّـا تَـعْـبُـدُونَ مِـنْ دُونِ 
الَِّ كَـفَـرْنَـا بِـكُـمْ وَبَـدَا بَـيْـنَـنَـا وَبَـيْـنَـكُـمُ الْـعَـدَاوَةُ وَالْـبَـغْـضَـاءُ أَبَـدًا حَـتَّـى تُـؤْمِـنُـوا بِـالَِّ وَحْـدَهُ إاِلَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِـيـمَ 
ألَِبِــيــهِ ألََسْــتَــغْــفِــرَنَّ لَــكَ وَمَــا أَمْــلِــكُ لَــكَ مِــنَ الَِّ مِــنْ شَــيْءٍ رَبَّــنَــا عَــلَــيْــكَ تَــوَكَّــلْــنَــا وَإِلَــيْــكَ أَنَــبْــنَــا وَإِلَــيْــكَ 

املَْصِيرُ} .. 
إال أنـه لـيـس كُـل الـكـفـار جتـب مـعـاداتـهـم وبـغـضـهـم ومـحـاربـتـهـم , فـقـد أمـرنـا ال سـبـحـانـه بـالـعـدل 
والـقـسـط والـبـر , ملـن كـان مـسـاملـاً مـن الـكـفـار , فـقـال تـعـالـى: {الَ يَـنْـهَـاكُـمُ الَُّ عَـنِ الَّـذِيـنَ لَـمْ يُـقَـاتِـلُـوكُـمْ فِ 

الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الََّ يُحِبُّ املُْقْسِطِيَ},  
وقـد كـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم يـتـعـامـل مـع غـيـر املـسـلـمـي ويـحـسـن إلـيـهـم ويـعـود مـرضـاهـم , 
ويـنـهـى عـن أذيـتـهـم .. أاَل فَـلْـيَـخـشَ الَ ويـتـقـه مَـن يُـحِـبُّ أَعـدَاءَ ال أَو ميَـدَحُـهُـم وَهُـوَ يـسـمـع قُـولُ ال 
يُـحِـبُّ  ال  الَ  {فَـإِنَّ  تـعـالـى :  قـولـه  ويـسـمـع   .. { لِـلـكَـافِـرِيـنَ عَـدُوٌّ  الَ  {فَـإِنَّ  الـكـري ..  كـتـابـه  ف  تـعـالـى 
يَـزِيـدُ  واَلَ  مَـقـتًـا  إاِل  رَبِّـهِـم  عِـنـدَ  كُـفـرُهُـم  الـكَـافِـرِيـنَ  يَـزِيـدُ  {واَل  تـعـالـى :  ال  قـول  ويـسـمـع   .. { الـكَـافِـرِيـنَ

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إاِلَّ خَسَارًا} .. 
ويـا ابـن آدم عـش مـا شـئـت فـإنـك مـيـت , وأحـبـب مـن شـئـت فـإنـك مـفـارقـه , واعـمـل مـا شـئـت فـإنـك مـجـزي 

به , البر ال يبلى , والذنب ال ينسى , والديان ال ميوت , وكما تدين تدان …  
اللهم صلِّ … 


