
1 
 

 

 

 

تفسير قوله تعالى )غير المغضوب عليهم 

 )وال الضالين

 



2 
 

سورة الفاربة سورة عظيمة اشتملت على معاف صاحلة كثَتة، ومن ذلك: الدعاء ابذلداية إىل الصراط ادلستقيم اجملانب لطريق اليهود 
اتصفوا بكل قبيح كاالعتداء ابألقواؿ الشنيعة على هللا، واألقواؿ واألفعاؿ السيئة على رسلو وأوليائو، وطريق النصارى، الذين 

 فعاقبهم هللا يف الدنيا أبنواع العقوابت الشديدة.

 
 الدعاء في كل ركعة من ركعات الصالة

 

 

العظيم, يف كل ركعة, فقد جعل النيب عليو الصالة والسالـ أمر النيب عليو الصالة والسالـ بقراءة الفاربة لتضمنها ىذا الباب 
(, وقاؿ عليو الصالة والسالـ:  ال صالة دلن مل يقرأ بفاربة الكتاب ، )مسلمو  البخاري صالة من مل يقرأىا خداجاً, كما روى

(؛ وذلك لتضمنها ىذا الباب العظيم من أبواب العبادة, وىو  خداج خداجكل صالة ال يقرأ فيها بفاربة الكتاب فيها خداج  )
سؤاؿ هللا عز وجل اذلداية, من طريق أىل اإلدياف, وأىل اإلدياف ىم النبيوف وادلالئكة ومن تبع األنبياء, من أىل الصالح والتقى 

 والعبادة, فيسأؿ هللا عز وجل طريقهم.

عوج, وادلعوج ىو السبل اليت ذبتاؿ اإلنساف عن ديُت وعن مشاؿ, وعلى كل سبيل منها ولذلك مساه صراطاً مستقيماً غَت م
 وغَته. عبد هللا بن مسعود شيطاف يدعو إليها, كما جاء عن النيب عليو الصالة والسالـ, يف حديث

, ىو الكالـ على جزء من ذلك الدعاء, وىو سؤاؿ اإلنساف هللا جل وعال البعد عن منهج  ما يعنينا الكالـ فيو ىذا اليـو
 ادلغضوب عليهم والضالُت؛ والسبب من ذلك واحلكمة من جعل ذلك الدعاء يف كل ركعة, فهذا الدعاء يلهج بو اإلنساف

ويتلفظ بو يف كل ركعة؛ ولغلبتو على حاؿ اإلنساف يف كل صالة َقلَّ من يتدبر ذلك ادلعٌت؛ واحلكمة من ذلك الدعاء, ودلاذا كاف 
يف كل ركعة؟ وما احلكمة من زبصيص اليهود والنصارى؟ وما احلكمة من جعل اليهود مغضوابً عليهم, والنصارى ضالُت؟ وما 

دعاء آبمُت؟ وليس من ادلعتاد يف حاؿ من األحواؿ أف اإلنساف إذا دعا لنفسو أف يعقب بعد احلكمة من التعقيب بعد ىذا ال
 دعائو آبمُت, خبالؼ ىذا ادلوضع.

واحلكمة من اإلكثار من ىذا الدعاء يف ىذه السورة ظاىر جلي؛ وذلك أنو ما من شر ومعصية قد عصي هللا عز وجل هبا وما 
ن ادلغضوب عليهم والضالُت, فإذا كفي اإلنساف ىذا الطريق كفي الشر كلو, وإذا وفق من فتنة حلت يف الناس إال وأصلها م

 لطريق أىل اإلدياف على الصراط ادلستقيم وفق للخَت كلو.

  

 عظمة الدعاء ابذلداية إىل الصراط ادلستقيم 
 

 

البالغة من جعل اإلنساف يدعو يف   وذلذا يظهر ذلك عند من تبصر بصفات أىل الكتاب من اليهود والنصارى, ويعلم احلكمة
كل صالة من غَت ملل هبذا الدعاء, إذا علم صفاهتم وأحواذلم وصدىم عن دين هللا جل وعال, يعلم أف ذلك ىو سبيل اخلَت 
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يف ىذه األرض, وأف اإلنساف كلما أكثر من ذلك الدعاء بقلب سللص هلل جل وعال ربصل اذلداية وأبعده هللا عز وجل, عن 
 غواية والصراط ادلعوج.طريق ال

وذلذا ينبغي لإلنساف, بل جيب عليو حاؿ قراءتو للفاربة يف صالة أو يف غَتىا, أف يستحضر التعبد بذلك اللفظ، وأف 
 يستحضر أيضاً الدعاء.

[, قاؿ هللا جل وعال كما 286]البقرة: رَبػََّنا ال تُػَؤاِخْذََن ِإْف َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأَنَ   ولذلك هللا جل وعال دلا أنزؿ على عباده:
ما استحضر ذلك  (, أي: أنو دعاء؛ ولذلك حيـر كثَت من الناس بركة ىذا الدعاء؛ ألنو قد فعلت, قد فعلت يف الصحيح: )

الدعاء عند قراءتو لو, ويظن أف ىذه إمنا ىي سورة تقرأ فحسب, بل ىي سورة وىي دعاء أيضاً, ينبغي لإلنساف أف يستحضر 
 ذلك.

وإمنا حـر كثَت من الناس بركة ىذا الدعاء العظيم وبعدوا عن التدبر دلعانيو, وكذلك بعدوا عن توفيق هللا عز وجل ذلم إبجابة 
ال ذلذا الدعاء؛ ألهنم تلفظوا بذلك الدعاء والسؤاؿ من غَت استحضار الدعاء، وإمنا استحضروا تالوة تلك السورة هللا جل وع
 فحسب.

ولذلك اإلنساف يقرأ ىذا السورة يف اليـو والليلة شلن أتى ابلفرائض والسنن اليت أتت عن النيب عليو الصالة والسالـ, أكثر 
وىو أكثر دعاء يلهج بو اإلنساف بُت يدي هللا سبحانو وتعاىل, فال جيوز اجلهل بو, بل جيب  من أربعُت مرة, يدعو ىذا الدعاء,

 التفقو بتلك ادلعاين واألسرار اليت جعلها هللا عز وجل يف تلك السورة ويف ذلك الدعاء.

العظيم يف ىذه السورة؟ ودلاذا وما احلكمة أف تربط صحة الصالة بتالوة ىذا الدعاء الذي أنزلو هللا عز وجل وجعلو يف كتابو 
خص من فرؽ الضالؿ, والكفر, واألقواـ ادلنحرفة عن سبيل هللا تعاىل خص اليهود والنصارى؟ وىذا يظهر بيانو دبعرفة ما أييت 

 من صفاهتم.
 

 تفسَت ادلغضوب عليهم والضالُت 
 

 

يف  الًتمذيو  أمحد ادلفسرين يف ذلك, روى اإلماـ ادلغضوب عليهم والضالوف ىم اليهود والنصارى ابإلمجاع, وال خالؼ عند
اليهود  ، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )عدي بن حامت عن عباد عن مساؾ عن شعبة عن دمحم بن جعفر سننو وغَتمها من حديث

عبد هللا بن  عن ابن جريجو  الضحاؾ من حديث عبد هللا بن عباس عن (, وجاء ىذا مغضوب عليهم, والنصارى ضالوف
وغَتىم من أئمة التفسَت,  عبد الرمحن بن زيدو  زيد بن أسلمو  عكرمةو رلاىد بن جب  ، وجاء ىذا من طرؽ عدة عنعباس
أعلم خالفاً عند أىل التفسَت أف ادلغضوب عليهم اليهود, والنصارى ىم الضالوف,   يف تفسَته, قاؿ: وال ابن أيب حامت قاؿ:

 رين قاطبة, ويكفي يف ذلك ما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا.فال خالؼ يف ذلك عند ادلفس
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 احلكمة من الدعاء دبجانبة طريق ادلغضوب عليهم والضالُت 
 

 

احلكمة من ذلك: أف اليهود والنصارى ىم أشد عداء ذلذه األمة, وىم دبجموعهم أكثر أىل األرض, وىم دعاة الضالؿ, فما 
عز وجل فيو إال وىو فيهم, وما من عقاب عاقب هللا عز وجل فيو أمة من األمم, إال ولليهود والنصارى  من ذنب عصي هللا

فيو نصيب وافر؛ ولذلك عظم هللا عز وجل جانب ىذا الدعاء وجعل اإلنساف يتلوه يف كل ركعة, وجعل أتكيد ذلك أف 
يف مسنده من  أمحد ى أىل السنن وروى اإلماـاإلنساف بعده يدعو هللا عز وجل االستجابة, فيقوؿ: آمُت, كما رو 

 َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالُِّتَ   إذا قاؿ: أف النيب عليو الصالة والسالـ أنو قاؿ: ) وائل بن حجر حديث
َوال   إذا قاؿ اإلماـ: [, قاؿ: آمُت, ديد هبا صوتو (, وجاء عن النيب عليو الصالة والسالـ أنو قاؿ: )7]الفاربة:
[, فقولوا: آمُت, فمن وافق أتمينو أتمُت ادلالئكة غفر لو ما تقدـ من ذنبو (, ادلالئكة تؤمن, وادلصلوف 7]الفاربة: الضَّالُِّتَ 

وعال بدعاء ال يعقب لنفسو بدعائو يؤمنوف, ويرفع بذلك الصوت, وىذا خيرج عن األصل؛ فإف اإلنساف حينما يدعو هللا جل 
أف يقوؿ: آمُت, إال يف أضيق األحواؿ وىذا منها, ويدؿ على التأكيد والعناية هبذا الدعاء, ومل أيت دعاء يدعو اإلنساف بو, 

 مث يعقب بدعائو آبمُت أظهر وأجلى من ىذا الدعاء على وجو اإلطالؽ ال يف الكتاب وال يف السنة.

هللا عز وجل أبواب اخلَت كلها بسؤالو الصراط ادلستقيم, ويستعيذ من أبواب الشر كلها ابالستعاذة  وذلك أف اإلنساف يسأؿ
 من طريق ادلغضوب عليهم والضالُت وىم اليهود والنصارى.

 

 تعقيب الدعاء بقوؿ آمُت 
 

 

الدعاء مستجاابً عند هللا سبحانو ولذلك أكد هللا عز وجل أمهية ىذا الدعاء دبؤكدات عدة, وجعل مجيع السبل اليت ذبعل 
وتعاىل, ولو احلظوة وادلكانة جعلها يف ىذا الدعاء, من التقدمي بُت يدي هللا عز وجل, والتقرب ابلعبادة اليت يتقرب هبا 

 اإلنساف هلل سبحانو وتعاىل ويتوسل هبا قبل دعائو, وكذلك أف يعقب بعد ىذا الدعاء آبمُت وىو االستجابة؛ ولذلك اإلنساف
يدعو لكنو ال يقوؿ: آمُت؛ ولذلك موسى عليو الصالة والسالـ, كاف يدعو ربو بلساف واحد وأخوه ىاروف يقوؿ: آمُت, فقاؿ 

[, فادلؤمن والداعي كالمها يدعو, فآمُت ىي الدعاء, فيجوز أف 89]يونس: َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما  هللا عز وجل دلوسى:
 قاؿ: أمُت, ابلقصر.يقاؿ: آمُت ابدلد, وجيوز أف ي

 :ليلى ولذلك يقوؿ: رلنوف

 اي رب ال تسلبٍّت حبها أبداً ويرحم هللا عبداً قاؿ آمينا

 آمُت إذا يقاؿ: أمُت: ويقوؿ الشاعر يف قصر كلمة
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 تباعد مٍت فطحل إذ سألتو َأِمُت فزاد هللا ما بيننا بعداً 

فيجوز لإلنساف يف حاؿ الدعاء أف يؤمن على دعائو, فيما جاء فيو الدليل, وجيوز يف غَته, لكن األصل ال يؤمن على دعائو؛ 
وال يكوف الدعاء مجاعة, قاؿ: آمُت, أي: ألنو دعا بلفظ الدعاء وابللفظ آكد, ومن خلفو لكي ال يتلفظ مع الداعي 

استجب, ولكنو يف ىذا ادلوضع يدعو مع قراءتو تلك أف هللا عز وجل يستجيب لو بقولو: آمُت؛ ولذلك يعتب ادلؤمن داعياً هلل 
 سبحانو وتعاىل.

  

 
 الصفات الذميمة لليهود والنصارى

 

 

 ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكرمن صفات اليهود والنصارى: ترؾ األمر  
 

 

ويتضح فيها احلكمة البالغة من احلذر, من طريق ادلغضوب عليهم -من أعظم الصفات اليت وصف فيها أىل الكتاب 
من أظهر صفاهتم: عدـ األمر  -والضالُت, وىم اليهود والنصارى, ويسموف أبىل الكتاب, وببٍت إسرائيل, واليهود والنصارى

َبٍِت ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِف َداُوَد َوِعيَسى اْبِن   لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمنْ   عن ادلنكر؛ ولذلك يقوؿ هللا جل وعال:ابدلعروؼ والنهي 
َناَىْوَف َعْن ُمنَكٍر فَػَعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَػفْ  [, كانوا ال يتناىوف 79]ادلائدة: فَ َعُلو َمْرمَيَ َذِلَك دبَا َعَصْوا وََكانُوا يَػْعَتُدوَف َكانُوا ال يَػتػَ

 عن منكر فعلوه, وىذا جعلهم يستحقوف اللعن والطرد واإلبعاد عن رمحة هللا سبحانو وتعاىل.

وعليو يعلم أف اإلنساف إمنا استعاذ من ذلك الطريق ألجل ىذه الصفات, ومن أبرزىا: ذبنب األمر ابدلعروؼ والنهي عن 
وتعاىل صراط الذين أنعم عليهم أصحاب اخلَتية الذين أيمروف ابدلعروؼ وينهوف عن ادلنكر, ادلنكر؛ ولذلك جعل هللا سبحانو 

َهْوَف َعِن اْلُمنَكرِ   يقوؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم: َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُتْم َخيػْ ]آؿ  ُكنػْ
َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  اإلنساف هللا جل وعال إايه بقولو,[, وىذا ىو الذي سأؿ 111عمراف: [, أي: 6]الفاربة: اْىِدََن الصِّ

َكانُوا ال   صراط أىل اخلَتية من ىذه األمة, وىم أىل األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر, وما يقابلهم الذين استعاذ منهم,
َناَىْوَف َعْن ُمنَكٍر فَػَعُلوهُ  لذلك األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر قد جعلو غَت واحد من السلف ركناً [؛ و 79]ادلائدة: يَػتػَ

اإلسالـ أسهم,  قاؿ: ) حذيفة بن اليماف عن دمحم بن نصر كما رواه حذيفة بن اليماف من أركاف اإلسالـ, كما جاء عن
ج سهم, واجلهاد يف سبيل هللا سهم, واألمر ابدلعروؼ سهم, والصالة سهم, والزكاة سهم, والصياـ سهم, واحل  اإلسالـ سهم,

 (. والنهي عن ادلنكر سهم

فاألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر, ما من خَت يوجد يف ىذه األرض إال وأصلو ىذا الباب؛ وما من شر ينتشر يف الناس إال 
نواع الذنوب وادلعاصي وادلوبقات؛ وذلك أهنم ال بسبب التفريط يف ىذا الباب؛ ولذلك وجد عند اليهود والنصارى مجيع أ

 يتناىوف عن منكر فعلوه؛ ولذلك استحقوا ادلقت واللعن والطرد واإلبعاد عن رمحة هللا سبحانو وتعاىل.
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وهبذا تظهر أمهية األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر واإلصالح بُت الناس؛ وذلك أف فيو محاية لألمة من انتشار الفساد يف 
ض, ويكفي يف ذلك أف فيو بعدًا عن التشبو ابليهود والنصارى, وذلك أهنم ال يقولوف دلن أخطأ: إنك أخطأت, ودلن األر 

أصاب: إنك أصبت, وىذا ىو طريق أىل اإلدياف, خبالؼ طريق اليهود والنصارى, واألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ىو 
ألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر فيو دفع لنزوؿ البالء على األمم والشعوب الوقاية لألمة من انتشار الفساد وانتشار الشر. وا

 َوَما َكاَف رَبَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوفَ   اجملتمعات؛ ولذلك يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو العظيم:
أـ  وَنىوف عن ادلنكر؛ ولذلك كما يف الصحيح من حديث[, )) ُمْصِلُحوَف ((, أي: آمروف ابدلعروؼ 117]ىود:
قاـ النيب عليو الصالة والسالـ يف ليلة من الليايل فقاؿ: ويل للعرب من شر قد اقًتب, اليـو فتح من  قالت: ) سلمة

الصاحلوف؟! قاؿ: نعم, إذا   أيجوج ومأجوج ىكذا, وحلق أبصبعيو: السبابة واإلهباـ, فقالت: اي رسوؿ هللا! أهنلك وفينا  ردـ
(, ولذلك الصاحلوف يف األمة ال يكفوف األمة البالء ودفع الشر, وإمنا الذي يكفيها ادلصلحوف الذين يقوموف أبمر  كثر اخلبث

هللا سبحانو وتعاىل, الذي انصرفوا عن طريق اليهود والنصارى وسلكوا طريق أىل اإلدياف, فتحققت لألمة هبم مصاحل؛ من 
أعظمها: دفع الشر عن ذلك اجملتمع من أف ينزؿ بو عقاب هللا سبحانو وتعاىل والفتنة والفرقة؛ ولذلك جيهل كثَت من الناس 

سنن هللا سبحانو وتعاىل يف عباده حينما ينزؿ عليهم العذاب والعقاب يف ىذه الدنيا, جيهلوف ما ىي احلكمة من ذلك, 
وجل من عقاب وعذاب فهو بسبب تقصَتىم جبانب من اجلوانب الشرعية, وعلى فلينظروا ألنفسهم، فما أصاهبم هللا عز 

 َوَما َكاَف رَبَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى  رأسها: التفريط ابألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر؛ ولذلك قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:
ؽ, وابلزالزؿ, واحملن, والفتنة, والقتاؿ, وإذىاب [, واذلالؾ أييت جبميع أنواع العقاب: ابدلوت, وابلوابء, وابلغر 117]ىود:

 [.117]ىود: لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصِلُحوفَ   ادلاؿ, والبكة يف األعمار, وغَت ذلك,
 

 ارتفاع العذاب بوجود ادلصلحُت يف األرض 
 

 

 والشعوب.فأىل اإلصالح ىم مدفعة للشر, ومدفعة للبالء عن األمم 

يفهم كثَت من الناس أف عقاب هللا عز وجل لألمم إمنا يكوف ابلزالزؿ, وأف يسقط هللا عز وجل عليهم السماء كسفاً, أو حيل 
هبم الغرؽ, أو يسلط هللا عز وجل عليهم اجلراد والقمل والضفادع والدـ وغَت ذلك, وجيهل أف هلل عز وجل أنواعاً من البالء 

هللا عز وجل إال ىو, فمن عقاب هللا عز وجل: الفتنة, والفرقة, بل سوء خلق اإلنساف مع أىلو  عديدة, فال يعلم جنود
وزوجتو ىو من ىذا البالء الذي ينزلو هللا عز وجل عليو, وردبا وجد اإلنساف بالء يف داره, ويف من حولو يف رفقتو, وردبا حلقت 

 لك, حبسب تفريطو يف ىذا الباب.بو الضراء يف مالو ويف نفسو ويف رلتمعو, وردبا ُخص بذ

فلذلك أنواع البالء والفتنة متعددة فليس ذلا ابب معُت, وأبواب الشر اليت يدفعها هللا عز وجل ابإلصالح كثَتة جدًا, يدفعها 
فرح هللا عز وجل إبقامة شعَتة واحدة, وىي األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر, وىو اإلصالح؛ ولذلك ال ينبغي لإلنساف أف ي

بوجود صاحلُت من غَت إصالح, بل إف الصاحلُت إذا وجدوا يف األمة من غَت إصالح فذلك عالمة وابؿ وفتنة على األمة, 
ويُفهم ذلك إبدراؾ أنو إذا وجد أىل الصالح يف األمة وسكتوا عن قوؿ احلق وبياف الشر والتحذير منو ركن العامة إىل قوذلم، 
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نة, فيعم الشر وتعم الفتنة حىت يدرس احلق, ويضمحل ويذوب يف األرض حىت ال يكوف لو وظنوا أهنم سكتوا على بصَتة وبي
 رافع, إال من رحم هللا.

وإمنا يفرح اإلنساف يف وجود ادلصلحُت، وإف كاف لديهم تقصَت؛ ولذلك ادلصلحوف الذين يوجد لديهم أصل اإلدياف أفضل 
الزىادة, لكنهم ال يرفعوف ألمر هللا رأساً يف ابب اإلصالح, وال األمر عند هللا من العباد الزىاد الذين تفرغوا للعبادة و 

ابدلعروؼ وال النهي عن ادلنكر؛ وذلك للتالـز بُت األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر وبُت الدعوة إىل هللا عز وجل وطريق 
ادلنكر, فكل دعوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من أوذلا إىل  األنبياء, فدعوة النيب عليو الصالة والسالـ ومنهجو ىو األمر ابدلعروؼ والنهي عن

آخرىا ىي دعوة إىل اخلَت, أمر دبعروؼ أو هني عن منكر, ال خيرج شيء عن ذلك على اإلطالؽ؛ ولذلك األمر ابدلعروؼ 
ر من طريق الغواية,  والنهي عن ادلنكر ىو الدعوة إىل هللا, وىو التعليم, وىو اإلصالح، وىو إرشاد الناس وىدايتهم, والتحذي

 كل ىذه العبارات جاءت يف الوحي من الكتاب والسنة.
 

 من صفات اليهود والنصارى: ترؾ العمل ابلعلم الذي عرفوه 
 

 

ومن صفات أىل الكتاب: علمهم بوحي هللا عز وجل, لكنهم ال يعملوف دبا علموا من كالـ هللا؛ ولذلك استحقوا اللعنة 
النصارى عن اليهود يف ىذا الباب, فكاف اليهود أصحاب علم بكالـ هللا سبحانو وتعاىل, دبا أنزلو هللا عز وادلقت, وقد افًتؽ 

وجل عليهم, فخالفوا ما علموا من كالـ هللا, فكاف النصارى أصحاب جهل بكالـ هللا, فعبدوا هللا عز وجل على غَت بينة, 
الغضب أشد من أصحاب الضالؿ؛ وذلك أهنم قد علموا من دين فأصبح ىؤالء ضالُت, وىؤالء مغضوابً عليهم, وأصحاب 

هللا سبحانو وتعاىل ما خالفوه بفعلهم وىؤالء مل يعلموا شيئاً, وعبدوا هللا عز وجل على جهالة؛ ولذلك ال زاؿ العلماء حيذروف 
يهود، وحيذروف من العابد اجلاىل؛ ألف من العامل الذي ال يعمل بعلمو، وال يقوؿ شيئاً شلا علمو هللا جل وعال؛ ألف فيو شبهاً ابل

الفاجر, ومن فتنة   يقوؿ: كانوا يتعوذوف من فتنة العامل سفياف الثوري : مسعتالفضيل بن عياض فيو شبهاً ابلنصارى, يقوؿ
العابد اجلاىل؛ فإف فتنتهما فتنة لكل مفتنوف؛ وذلك أف العامل الفاجر فيو شبو من اليهود, والعابد اجلاىل فيو شبو من 

النصارى؛ ولذلك يقوؿ العلماء من السلف وغَتىم: من فسد من علمائنا كاف فيو شبو من اليهود, ومن فسد من عبادَن كاف 
ولذلك شبو هللا عز وجل اليهود أبهنم كاحلمار حيمل أسفارًا, لديهم علم من علم هللا سبحانو وتعاىل  فيو شبو من النصارى؛

 لكنهم ما عملوا بذلك العلم؛ ولذلك حذر هللا عز وجل من طريقهم ذلك.

ىم اليهود, ولذلك الشر اجتمع يف أىل الكتاب بوجود اجلهل يف فرقة منهم وىم النصارى, ووجود العلم فيهم من غَت عمل و 
 فاستحقوا اللعن وادلقت, وىو الطرد واإلبعاد من رمحة هللا سبحانو وتعاىل.

 وعليو يُعلم أف هللا سبحانو وتعاىل ما أمر اإلنساف ابالستعاذة من طريق اليهود والنصارى إال ذلذه الصفات اليت ىي فيهم.
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 خطر العمل ببعض صفات أىل الكتاب 
 

 

والنصارى استحق ما استحقوه من العقاب والعذاب الذي أنزلو هللا عز وجل عليهم كما أييت ذكره, فإف ومن شابو اليهود 
اإلنساف ال يلعن وال يطرد لذاتو, فال فرؽ عند هللا عز وجل بُت أبيض وأمحر وبُت عريب وعجمي إال بتقوى هللا سبحانو وتعاىل, 

طريقو, وكذلك استحق عقاب هللا عز وجل أبوضح حجة وأبُت  فمن ربققت فيو ىذه الصفات, استحق من االستعاذة من
 برىاف؛ وذلك ألنو شاهبهم بتلك الصفات, فاستحق ما استحقوه أبظهر احلجج والبينات.

وعلى ىذا يعلم اإلنساف خطر كتماف العلم وعدـ بيانو للناس, وكذلك يعلم اإلنساف خطر االبتداع يف دين هللا سبحانو وتعاىل, 
نساف هللا جل وعال وأكثر من العبادة والزىادة فإف ىذا ىو أعظم احلرماف إذا كاف على غَت علم من هللا جل وإف عبد اإل

عليو رضواف هللا تعاىل: أنو مر على صومعة نصراين وىو يتعبد فيها فبكى, فناداه  اخلطاب عمر بن وعال؛ ولذلك يروى عن
 َعاِمَلٌة ََنِصَبةٌ   عليو رضواف تعاىل, تذكرت قوؿ هللا تعاىل, بن اخلطاب عمر فخرج إليو, فقاؿ: ما يبكيك؟ فقاؿ:

[, أي: عاملة يف الدنيا, َنصبة يف النار يـو القيامة, قد ذبردت من لذائذ الدنيا وانقطعت إىل العبادة ابلكلية, 3]الغاشية:
 اإلنساف خطر االبتداع يف دين هللا سبحانو وتعاىل.ونزلت يف اذلاوية يف َنر جهنم, فحرمت الدنيا واآلخرة؛ ولذلك يعلم 

 

 خطر البدع واإلحداث يف الدين 
 

 

ولذلك كاف األصل يف البدعة أهنا أحب وأعظم إىل إبليس من ادلعصية؛ وذلك أف ادلعصية يفعلها اإلنساف وىو يعلم أهنا 
ادلعصية فيفعلها اإلنساف وىو يظن أهنا عبادة هلل عز  معصية ويدعو هللا عز وجل أف جينبو إايىا, ويستغفر ويتوب منها, أما

 وجل وقربة, وينتظر من هللا عز وجل ثواابً عليها.

ال يقبل هللا من صاحب بدعة  ولذلك روي عن النيب عليو الصالة السالـ من طرؽ متعددة أنو عليو الصالة والسالـ قاؿ: )
ألنو قد ُأشرب يف قلبو ذلك   هللا: ادلراد بذلك أنو ال يوفق للتوبة, ودلاذا ال يوفق للتوبة؟عليو رمحة  أمحد (, قاؿ اإلماـ توبة

العمل؛ ألنو يفعلو عن عبادة وتدين, وما يفعلو اإلنساف من أفعاؿ عن طريق العبادة والتدين ال ينتزع من قلبو إال بعبادة وتدين 
ع عنو حبسب ىواه وحبسب ثباتو على دين هللا سبحانو وتعاىل واستقامة آخر, خبالؼ ما يفعلو اإلنساف من ابب ادلعصية, فينتز 

 على أمر هللا.

ولذلك كاف أبعد الناس عن التوبة أىل البدع والضالؿ, وأقرهبم إىل التوبة أىل احلق وأىل ادلعصية, الذين عصوا هللا عز وجل 
وف أف هللا عز وجل قد أعد ذلم عقاابً. وىذا الباب مع علمهم أهنم عصوا هللا عز وجل, فهم أقرب إىل التوبة؛ ألهنم يعلم

يستثٌت منو اليهود؛ إذ ىو يف األمم كلها إال يف اليهود, أي: يف ابب ادلعصية ويف ابب البدعة, فالنصارى أقرب إىل التوبة من 
اىل يف كتابو اليهود؛ ولذلك فاليهود لديهم علم بوحي هللا عز وجل, أف ىذا ىو احلق؛ ولذلك قاؿ هللا سبحانو وتع

[, من ىو؟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, يعلمونو يف كتاهبم أنو نيب 197]الشعراء: َأَومَلْ َيُكْن ذَلُْم آيًَة َأْف يَػْعَلَمُو ُعَلَماُء َبٍِت ِإْسَرائِيلَ   العظيم:
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اليهود والنصارى, والنص ينصرؼ ىنا إىل هللا سبحانو وتعاىل حق, لكنهم خالفوه استكبارًا, وادلراد بعلماء بٍت إسرائيل ىنا ىم 
 اليهود على األوىل؛ ألهنم أعلم بكتاهبم من النصارى؛ ولذلك وقع التحريف يف كتب النصارى أكثر شلا وقع يف كتب اليهود.

 

 من صفات اليهود والنصارى: ربريف كالـ هللا 
 

 

 والتحريف على ضربُت:ومن صفات اليهود والنصارى: ربريفهم لكالـ هللا جل وعال, 

إما ربريف للرسم واللفظ, وإما ربريف للمعٌت, وكلها قد وقعت يف اليهود والنصارى؛ ولذلك لعنهم هللا عز وجل وطردىم 
 وأبعدىم من رمحتو.

ا وادلعٌت الثاين: صرؼ اللفظ عن ظاىره, قد وقع فيمن لو شبو ابليهود والنصارى, شلن ينتسب للعلم من أىل اإلسالـ, فصرفو 
معاين األلفاظ إىل غَتىا؛ ليصدوا عن سبيل هللا؛ ولذلك خالفوا ميثاؽ هللا عز وجل الذي أمر بو, وىو البياف للناس, فلما 

خالفوه استحقوا اللعن والطرد واإلبعاد, فاشًتكوا مع اليهود والنصارى ابللعن؛ ولذلك يقوؿ هللا جل وعال يف كتابو 
يَِّناِت َواذْلَُدى ِمْن بَػْعِد َما بَػيػَّنَّاُه ِللنَّاِس يف اْلِكَتاِب ُأْولَِئَك يَػْلَعنُػُهمُ ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُتمُ   العظيم: ُ َويَػْلَعنُػُهُم  وَف َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلبػَ اَّللَّ

ِعُنوفَ  الناس من [, قيل يف الالعنُت: إهنم ادلالئكة, وقيل فيهم: إف الدواب كلها تلعنهم؛ ألنو قد ... 159]البقرة: الالَّ
سلالفة أمر هللا عز وجل وما تبع ذلك من سخط هللا عز وجل ونزوؿ البالء بسبب ربريف كالـ هللا سبحانو وتعاىل, عن 

 مواضعو؛ ولذلك حذر هللا عز وجل من ربريف ادلعنيُت.
 

 من صفات اليهود والنصارى: ادعاؤىم أهنم أولياء هللا وأحباؤه 
 

 

ادعاؤىم أهنم أولياء هللا جل وعال وأحب الناس إليو, مع ظهور اضلرافهم وضالذلم؛ ولذلك  ومن صفات اليهود والنصارى:
جيب على اإلنساف أف ال يغًت بدعوة داع يقوؿ: إنو أقرب الناس إىل الصواب, وأقرب الناس إىل احلق ما مل يكن لديو شيء 

سكاً هبما, إال من أزاغ هللا جل وعال قلبو فاضلرؼ على من الكتاب والسنة يعتمد عليو, فكٌل يدعي وصالً ابلكتاب والسنة وسب
 بينة من أمره, فاستحق العقاب ابحلجة الظاىرة البينة؛ ولذلك كاف اليهود والنصارى أصحاب تدليس وتلبيس.

 

 من صفات اليهود والنصارى: نقض ادلواثيق والعهود 
 

 

فَِبَما نَػْقِضِهْم ِميثَاقَػُهْم   قالوه ووعدوا بو, كما قاؿ هللا جل وعال:ومن صفاهتم: نقض ادلواثيق والعهود وسلالفة القوؿ الذي 
[, فهم نقضة للعهود وادلواثيق, وما حيدث يف نقض العهود وادلواثيق بُت الناس, من حدوث شر وفتنة 13]ادلائدة: َلَعنَّاُىمْ 

 ىو نقض العهود وادلواثيق اليت بُت الناس.وإراقة الدماء, واستباحة األعراض واألمواؿ وسلبها, يُعلم أف أصل ذلك 
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 أنواع العهود وادلواثيق 
 

 

 وقد جعل هللا عز وجل العهود وادلواثيق على ضربُت:

الضرب األوؿ: ما أخذه هللا عز وجل, على الناس من عهود ومواثيق فيما بينهم, فبُت احلالؿ وبُت احلراـ, فمن اعتدى من 
الذي قد أسبن عليو؛ ولذلك عظم هللا عز وجل بعض احملرمات على بعض، وإف كانت من جنسها  ذلك فقد نقض ذلك ادليثاؽ 

كلما قوي العهد وادليثاؽ من أمر هللا سبحانو وتعاىل؛ ولذلك عظم هللا عز وجل الزَن من شخص آلخر, والراب من شخص 
سُئل النيب عليو الصالة والسالـ: أي الذنب أعظم؟  آلخر, والقتل من شخص آلخر, والغيبة من شخص آلخر؛ ولذلك )

وادليثاؽ, وكذلك بغلبة حاؿ  (؛ وذلك لوجود العهد قاؿ: أف تشرؾ ابهلل وقد خلقك, قيل: مث أي؟ قاؿ: أف تزاين حبليلة جارؾ
الناس فيما تعارفوا عليو, ومن ذلك: أف اإلنساف أيمن من حولو, وكلما قرب اإلنساف من إنساف دؿ على ثقتو بو, فإف خانو 

 دؿ على أف ذلك خبيث الطوية والسريرة, فكاف بو شبو من طريق اليهود والنصارى, فاستحق اللعن وادلقت.

ض الناس من بعض على الوفاء، من لزـو طريقة صادقة يف القوؿ والفعل, أو يف البيع والشراء, أو الضرب الثاين: ما أخذه بع
حقن الدماء وغَتىا, فإذا نقض كاف ذلك طريق اليهود والنصارى؛ ولذلك من سلك ىذا السبيل كاف بو شبو من اليهود 

 والنصارى.
 

 من صفات اليهود والنصارى: الكذب على هللا 
 

 

ضَلُْن َأبْػَناُء اَّللَِّ  صفاهتم: الكذب على هللا سبحانو وتعاىل, والقوؿ على هللا جل وعال بال علم؛ ولذلك قاؿ اليهود:ومن 
َنا  [, وقالوا افًتاء على هللا جل وعال:18]ادلائدة: َوَأِحبَّاُؤه َنا َأالَّ نُػْؤِمَن ِلَرُسوٍؿ َحىتَّ أيَْتِيػَ ]آؿ  ِإفَّ اَّللََّ َعِهَد ِإلَيػْ
َنا ِبُقْراَبفٍ   [, دباذا؟183عمراف: [, قالوه لعيسى عليو الصالة والسالـ, وىذا ادعاء وكذب 183]آؿ عمراف: َحىتَّ أيَْتِيػَ

على هللا جل وعال, فمن أفىت بغَت ما علم ألجل مطمع من الدنيا فقد كذب على هللا عز وجل, وكاف فيو شبو من اليهود 
 والنصارى.

اطر اليت لعن ألجلها بنو إسرائيل؛ وذلك أهنم لبسوا على الناس دينهم, ولبسوا احلالؿ ابحلراـ, فاستحقوا وىذا من أعظم ادلخ
 العقاب يف الدنيا واآلخرة.

  

 
 أنواع عقاب هللا لليهود والنصارى

 

 

وتعاىل أنواعاً من العقاب أنزلو وقد رتب هللا جل وعال على ذلك عقاابً دلن خالف أمره من اليهود والنصارى, فذكر هللا سبحانو 
 هللا جل عال عليهم بسبب صفاهتم تلك.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003719&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003719&spid=2102
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 الطرد واإلبعاد عن الرمحة 
 

 

أوذلا: اللعن والطرد واإلبعاد عن رمحة هللا سبحانو وتعاىل, وىذا متعلق جبميع صفاهتم, نقض العهد والكذب على هللا, وادعاء 
هللا جل وعال, وكذلك ربريف كالـ هللا سبحانو وتعاىل, وترؾ األمر ابدلعروؼ والنهي عن أهنم أولياء هللا وأحباؤه, وأهنم أبناء 

[, فنقضوا ادلواثيق والعهود فلعنهم هللا جل 13]ادلائدة: فَِبَما نَػْقِضِهْم ِميثَاقَػُهْم َلَعنَّاُىمْ   ادلنكر, كلها كانت سبباً للعنهم,
[, دلاذا؟ بسبب تركهم األمر 78]ادلائدة: َبٍِت ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِف َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن   وعال:

ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر, وكذلك بسبب ربريفهم لكالـ هللا سبحانو وتعاىل التحريف على وجهيو: بتحريف اللفظ, وربريف 
 ادلعٌت.

 

 تصيَت قلوهبم قاسية 
 

 

العقاب الذي أنزلو هللا عز وجل: أف جعل قلوهبم قاسية, فال يرتدعوف لكالـ هللا سبحانو وتعاىل إذا تلي عليهم؛ ولذلك ومن 
مثَّ َقَسْت   من كاف بو شبو من اليهود ال يرتدع لكالـ هللا جل وعال, فقلبو شبيو ابحلجارة, كما قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:

َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ   [, أي: من بعد تلك األفعاؿ اليت فعلوىا قست قلوهبم,74]البقرة: َذِلكَ قُػُلوبُُكْم ِمْن بَػْعِد 
[؛ ولذلك من شكا قسوة يف قلبو فلينظر إىل صفاتو, فسيجد فيها شبهاً ولو يسَتاً من صفات اليهود 74]البقرة: َقْسَوةً 

 من االستعاذة من طريق اليهود والنصارى.والنصارى؛ وذلذا يعلم اإلنساف عظيم الدعاء 
 

 جعل الدنيا أكب مههم 
 

 

ومن عقاب هللا سبحانو وتعاىل ذلم: أف صرفهم هللا عز وجل إىل الدنيا فجعل الدنيا مههم, من ماؿ وبنُت ومتاع, فكانوا أىل 
 لََتِجَدنػَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ  جبنهم:جنب, فأصبح اجلنب وحب الدنيا مالزماً ذلم؛ ولذلك قاؿ هللا عز وجل واصفاً 

يًعا ِإالَّ يف قُػًرى زُلَصََّنٍة َأْو ِمْن َورَاِء ُجُدرٍ   [, وقاؿ هللا جل وعال عنهم:96]البقرة: [, 14]احلشر: ال يُػَقاتُِلوَنُكْم مجَِ
والقرى احملصنة ىي اليت عليها أسورة, وىذا من شدة اخلوؼ والرعب من أىل اإلدياف؛ دلاذا؟ لكراىية ادلوت؛ ولذلك كلما كاف 

اإلنساف زلباً للدنيا خشي ادلوت؛ ألف يف ادلوت تفويتاً لتلك ادلصاحل, وكلما تعلق قلبو أبمر هللا جل وعال ىاف عنده ادلوت, 
  عز وجل, وىانت عنده يف ادلقابل احلياة.وأقبل إىل هللا

ولذلك كاف من صفات أىل اإلدياف ادلتعلقُت أبمر هللا سبحانو وتعاىل: حب لقاء هللا جل وعال, فمن أحب لقاء هللا جل وعال 
دينار والدرىم, أحب هللا لقاءه, ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه, ولذلك كاف من صفات اليهود والنصارى: أهنم كانوا عبدة لل

ففتنوا هبا عن عبادة هللا سبحانو وتعاىل. ومن نظر إىل أحواذلم يف عصرَن وجد ذلك بيناً ظاىرًا, وجد أهنم أجنب اخللق على 
اإلطالؽ, وأحب الناس للحياة والركوف إليها, فأحدىم يود أف يعمر ألف سنة؛ ولذلك وجد فيهم من يضع نفسو يف أماكن 
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الية؛ طمعاً يف أف يتطور العلم وأف تعاد لو احلياة, وىذا من شدة حب احلياة, وىذا موجود يف اليهود مبدة بدرجات برودة ع
والنصارى يف عصرَن ىذا, وىذا كلو من حب احلياة؛ ولذلك انصرفوا إليها انصرافاً اتماً, وتركوا اآلخرة, وهللا عز وجل قد بُت 

تو من الستُت إىل السبعُت, وقليل من جياوز ذلك, فمهما فعلوا وصنعوا على لساف نبيو عليو الصالة والسالـ أف أعمار أم
فأمر هللا عز وجل ابٍؽ وأعمار الناس على ما ىي عليو, ال يزيد حرصهم على احلياة وحبثهم عن طوؿ البقاء زايدة يف أعمارىم, 

نصرافاً عن أمر هللا سبحانو وتعاىل وذبنباً وإف كاف هللا عز وجل قد أمر ابألخذ ابألسباب, وأمر ابلتداوي, لكن ال يعٍت ذلك ا
 لو.

 

 بث الفرقة والعداوة بينهم 
 

 

ومن عقاب هللا عز وجل الذي أنزلو عليهم: الفرقة فيما بينهم, والصراعات اليت ربل بُت اليهود والنصارى, فما من أصحاب 
والنصارى, وىذا من عقاب هللا عز وجل؛ ولذلك قاؿ شريعة, وما من فرقة تنوعت ادلذاىب وادلشارب فيها كما عند اليهود 

يًعا َوقُػُلوبُػُهْم َشىتَّ   هللا عز وجل واصفاً حاذلم: [, أي: متفرقُت, وإف رأيتهم يف الظاىر متكاتفُت، 14]احلشر: رَبَْسبُػُهْم مجَِ
ت اليهود والنصارى هبذه األمة, إال إهنم يلعن بعضهم بعضاً, وإذا حلت يف األمة فرقة وفتنة فيها فبسبب حلوؽ شيء من صفا

 وكلما بعد الناس عن تلك الصفات ألف هللا عز وجل فيما بينهم ومجع كلمتهم على احلق.
 

 ربرمي الطيبات عليهم 
 

 

ومن صور عقاب هللا عز وجل ذلم: أف يسلط عليهم من حيـر عليهم احلالؿ؛ وحيلل عليهم احلراـ؛ ولذلك قاؿ هللا سبحانو 
[, فحـر هللا عز وجل عليهم 161]النساء: فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت ذَلُمْ   اليهود:وتعاىل عن 

 الطيبات عقاابً, والتحرمي ىنا حيمل على وجهُت:

 الطيبات؛ عقاابً وردعاً.الوجو األوؿ وىو األصل: ما أنزلو هللا عز وجل عليهم يف التوراة واإلصليل من ربرمي 

واألمر الثاين: فيتعلق ابلقدر, ال ابألمر الشرعي, وىو أف يسلط هللا عز وجل عليهم من األحبار والرىباف من حيـر عليهم 
 الطيبات, بتحريف كالـ هللا سبحانو وتعاىل, فتتفرؽ كلمتهم، ويقع فيهم الفرقة, وحيـر كثَت منهم اللذات.

 عز وجل الذي وقع فيو اليهود والنصارى؛ ولذلك إف وقعت ... أمة من األمم ربرمي احلالؿ وربليل وىذا ىو الغلو يف دين هللا
احلراـ وخاصة ربرمي الطيبات اليت أابحها هللا عز وجل يف كتابو العظيم؛ فهذا دليل على مشاهبة تلك األمة لليهود والنصارى 

يظهر يف أمة من غلو ورلانبة للحق وربرمي الطيبات فيكوف من ىذا  بشيء من الصفات اليت عاقبهم هللا عز وجل عليها, فما
 الباب, وىذا ظاىر جلي.

ولذلك ظهرت األمة احلرورية, وىم اخلوارج الذين حرموا ما أحل هللا عز وجل, وأحلوا ما حرمو هللا سبحانو وتعاىل, وجانب 
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ن الصلوات حاؿ حيضها؛ ولذلك دلا التحرمي ذلم أشد, ولذلك أمروا احلائض أف تصلي, فتقضي ما فاهتا م
فيهم شبو من اليهود؛   عليها رضواف هللا تعاىل عن قضاء احلائض للصالة, قالت: أحرورية أنت؟ (, ىؤالء عائشة سئلت )

وتعاىل  وذلك أف هللا عز وجل سلط عليهم دبشاهبتهم تلك الصفات من حيـر عليهم الطيبات, وىذا من عقاب هللا سبحانو
 ذلم.

 

 تسليط أقواـ يسوموهنم سوء العذاب 
 

 

ومن عقاب هللا جل وعال ذلم: أف يسلط هللا سبحانو وتعاىل عليهم من يسومهم سوء العذاب؛ كما سلط على اليهود 
 والنصارى يف أوؿ أمرىم فيسلط هللا جل وعال عليهم يف آخر أمرىم.

على األمة عدو من أعدائها فهذا بسبب تفريطها أبمر هللا سبحانو وتعاىل, ورلانبة وأمر هللا عز وجل آت ال زلالة, فإذا سلط 
َراَط   الصواب, ومشاهبة اليهود والنصارى فيما لديهم من صفات؛ ولذلك يعلم اإلنساف دلاذا يدعو يف كل ركعة: اْىِدََن الصِّ

[, وىذا يظهر لإلنساف جلياً 7-6]الفاربة: اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالُِّتَ  ِصَراَط الَِّذيَن َأنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغَْتِ   * اْلُمْسَتِقيمَ 
إذا علم صفات اليهود والنصارى, وأف اإلنساف بذاتو ال يُطرد, فاليهود ما طردوا وال لعنوا من رمحة هللا سبحانو وتعاىل 

منهم بنو األصفر وغَتىم, ولكن بسبب ما فعلوه لذواهتم, أو أهنم من ساللة معينة, فمن اليهود عرب, ومنهم عجم, و 
استحقوا ذلك العقاب من هللا سبحانو وتعاىل, حبسب ما أتوا من صفات وتعٍد على هللا جل وعال؛ ولذلك أنزؿ هللا عز وجل 

 عليهم أنواع العقاب كلو.
  

 
 من أسباب مصائب أمة اإلسالم

 

 

ومن نظر حلاؿ األمة يف وقتنا وجد كثَتاً من صفات اليهود عند كثَت شلن ينتسب لإلسالـ, من الركوف إىل الدنيا وحبها, وإمهاؿ 
األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر, وربريف كالـ هللا عز وجل عن مقاصده, ونقض العهد وادلواثيق, فاستحقوا قسوة القلب, 

الشقاؽ والنفاؽ, وركنوا إىل الدنيا, وبث هللا عز وجل يف قلوهبم حب الدنيا وكراىية ادلوت  ودب بينهم الفرقة واالختالؼ و 
كراىية مفرطة, وجعل هللا عز وجل عدوىم يتسلط عليهم فيستبيح بيضتهم, وعليو يعلم أف كل شر حل هبذه األمة فبسبب 

ادلرء من اليهود من بٍت إسرائيل خالصاً,  تلك الصفات, وكل خَت نزؿ فيها فبسبب نقصاف تلك الصفات فيها, حىت يكوف
فيستحق ما استحقوه ابلكماؿ والتماـ؛ ولذلك حذر هللا عز وجل من الركوف إىل اليهود والنصارى؛ ألف اإلنساف رلبوؿ على 

لنصارى, ادلشاكلة وادلشاهبة يف اخللق الظاىر والباطن؛ ولذلك حذر هللا عز وجل من مواالة أعداء هللا عز وجل من اليهود وا
ُهمْ   فقاؿ هللا جل وعال: ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمنػْ [, أي: منهم يف الظاىر والباطن, ويستحق ما استحقوه من 51]ادلائدة: َوَمْن يَػتػََوذلَّ

 عقاب؛ ألنو قد تلبس بتلك الصفات, فاستحق عقاب هللا سبحانو وتعاىل.
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 استحضار الدعاء بالهداية كل ركعة

 

 

أجل الواجبات وأعظمها: أف يستحضر اإلنساف ما يتلوه من دعاء يف كل ركعة, فكلما تبصر بذلك الدعاء استحق  ولذلك من
اإلجابة, وكلما تلفظ بو من غَت تدبر بعد عن اإلجابة؛ ألف هللا عز وجل ال يقبل دعاء اإلنساف وقلبو ساه اله, فإذا علم 

ل يـو أكثر من أربعُت مرة, فلو استحضر ىذا الدعاء يف أايمو, وىو يؤديها على اإلنساف أنو يدعو هللا عز وجل هبذا الدعاء يف ك
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتِّ   وجو الوجوب والفرض فإنو قطعاً سيجد رابً مسيعاً رليباً جييبو إذا دعاه, ولذلك يقوؿ هللا جل وعال:

[, فاإلنساف يدعو, ومأمور بذلك, بل ال تصح عبادتو أي: الصالة إال 186]البقرة: فِ فَِإيّنِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعا
بذلك, فما بقي عليو إال استحضار الدعاء أنو دعاء وتالوة لكالـ هللا جل وعال أيضاً, وكذلك استحضار دلعٌت كلمة آمُت, أي: 

 استجب لنا ذلك الدعاء.

كلها، ويسلك بنا الطريق ادلستقيم, فإذا استحضر اإلنساف ذلك رزؽ خَتاً عظيماً نسأؿ هللا تعاىل أف يبعدَن عن تلك الصفات  
 وكفي شراً عظيماً وواباًل عليو وعلى أمتو.

 

 
 األسئلة

 

 

 ترؾ الصدع ابحلق خوفاً على النفس 
 

 

 السؤاؿ: ىل اخلوؼ من تبعات قوؿ احلق والصدع بو يعد عذرًا شرعياً يعذر بو ادلرء؟

اجلواب: اخلوؼ أصالًة ليس بعذر يف ترؾ بياف احلق وبياف اخلطأ, والتمييز بينهما حاؿ االلتباس, ولو كاف اإلنساف يعذر 
ابخلوؼ لعذر األنبياء, وما أرسل هللا عز وجل األنبياء, قد ربصل لألنبياء من اخلوؼ واألذية ما ربصل, مع ذلك أمر هللا عز 

اَي َأيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما أُنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْف مَلْ تَػْفَعْل َفَما   عز وجل لنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:وجل ابإلبالغ؛ ولذلك يقوؿ هللا 
 [.67]ادلائدة: بَػلَّْغَت ِرَسالََتوُ 

 

 حكم الصدع ابحلق 
 

 

 يلـز من كل أحد؟ السؤاؿ: ىل الصدع ابحلق فرض كفاية, يسقط إذا قاـ بو من يكفي أـ

 اجلواب: إذا قاـ بو من يكفي وظهر ذلك للناس, وكاف بذلك البياف كفاية فإنو فرض كفاية.
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 الدعاء بػحسيب هللا ونعم الوكيل 
 

 

 السؤاؿ: ىل قوؿ: حسيب هللا ونعم الوكيل دعاء أـ إخبار؟

دمحم اجلواب: ىو دعاء, قالو اخلليل إبراىيم, وقالو موسى, وقالو نبينا 
 ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 رفع العذاب بسبب اإلصالح يف األرض 
 

 

السؤاؿ: إذا أراد هللا أف ينزؿ ىالكو أبىل بلد وكاف فيهم مصلحوف أيمروف ابدلعروؼ وينهوف عن ادلنكر؛ فهل يدفع هللا عن 
 أىل البلد اذلالؾ بسببهم أـ أنو ينزؿ هبم اذلالؾ فقط؟

بذلك ال ينزؿ عليهم اذلالؾ؛ ألف هللا عز وجل أخذ على نفسو ذلك, إذا قاـ ادلصلحوف ابلواجب  اجلواب: إذا قاـ ادلصلحوف
َوَما َكاَف   الكامل ببياف احلق واإلصالح حيمي هللا عز وجل األمم من اذلالؾ؛ لذلك يقوؿ هللا عز وجل يف كتابو العظيم:

 [.117]ىود: ُحوفَ رَبَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها ُمْصلِ 
 

 احلكم على حديث: )...ست وثالثُت زنية( 
 

 

 السؤاؿ: ما صحة حديث ... والراب أشد من كذا وكذا, يعٍت: ست وثالثُت ...؟

 اجلواب: احلديث روي من أكثر من مخس طرؽ ال يصح منها شيء, وىي واىية كلها وال يصح، وىو ضعيف.
 

 مشركُت اخلالؼ يف كوف اليهود والنصارى 
 

 

 السؤاؿ: ىناؾ من يقوؿ: إف اليهود والنصارى ليسوا مشركُت بل كفار؟

قاؿ: اليهود   يف كتابو اإلحكاـ, ابن حـز األندلسي اجلواب: ىذا خالؼ عند أىل السنة, مع اتفاقهم على كفرىم, يقوؿ
 والنصارى كفار ابتفاؽ ادلسلمُت, واختلفوا بتسميتهم مشركُت, وىم من جهة اللغة يسموف مشركُت.

 

 لعن اليهود والنصارى على سبيل العمـو وعلى سبيل التعيُت 
 

 

؟السؤاؿ: ىل جيوز لعن   اليهود والنصارى أو على سبيل العمـو

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001235&spid=2102
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اجلواب: يلعن اليهود والنصارى بطبيعة احلاؿ وال خالؼ يف ذلك, لكن ىل يلعن بعينو؟ يلعن بعينو إذا ُعلم أنو ابؽ على 
 يهوديتو.

 

 تعدد طرؽ احلديث وعالقتو ابلضعف 
 

 

 وىناً؟ السؤاؿ: ىل من توضيح للقوؿ يف أف كثرة الطرؽ ال تزيد احلديث إال

اجلواب: نعم؛ وذلك أف الراوي كلما قل ضبطو اضطرب ابلرواية, فَتوي احلديث من طرؽ عدة, فيحدث بو اترة ىكذا، واترة 
ىكذا، واترة ىكذا؛ لعدـ وضوح اإلسناد لديو, فيظن أو يتوىم البعض أف ىذا من تعدد الطرؽ وىو من الوىم واخللط وعدـ 

 احلفظ.
 

 عن ادلنكر يف األسواؽ األمر ابدلعروؼ والنهي 
 

 

السؤاؿ: أرى كثرة ادلعاصي وادلنكرات حينما أذىب إىل السوؽ، كيف آمر ابدلعروؼ وأهنى عن ادلنكر, فتجد ىذا مسبالً 
 وىذا كذا, وىذه متبجة وضلو ذلك؟

وال يقاؿ: إف على اإلنساف اجلواب: أيمر اإلنساف ابدلعروؼ, وينهى عن ادلنكر ابحلكمة وادلوعظة احلسنة, وبقدر استطاعتو, 
 أف يتفرغ لكل معصية يراىا, وإمنا يبُت بقدر استطاعتو, من غَت إحداث معصية أعظم.

 

 احلكم على حديث: سيأيت على الناس زماف... زماف جهاد 
 

 

 (؟ سيأيت على الناس زماف يقوؿ فيو ... ليس ىذا الزماف زماف جهاد, فمن أدرؾ ذلك الزماف السؤاؿ: ما صحة حديث )

عبد  ق من حديثيف اتريخ دمش ابن عساكر يف كتاب الفنت, ورواه كذلك أبو عمرو الداين اجلواب: ىذا احلديث قد رواه
 .عبد الرمحن بن زيد عن أبيو مرساًل, واحلديث يف إسناده ضعف؛ إلرسالو, ولضعف الرمحن بن زيد بن أسلم

 

 مشاركة اليهود والنصارى يف التجارة 
 

 

 السؤاؿ: ىل جيوز ... مشاركة اليهود والنصارى يف التجارة؟

(,  مات ودرعو مرىونة عند يهودي الصالة والسالـ تعامل مع اليهود والنصارى, بل )اجلواب: جائز ابالتفاؽ, النيب عليو 
ف مع اليهود والنصارى ابلتجارة والبيع والشراء, وهللا عز وجل قد أابح نكاح والرىن نوع من أنواع التجارة, فيتعامل اإلنسا

شيء  عبد هللا بن عمرو نسائهم, وىذا عند عامة العلماء, ومل خيالف يف ذلك معتب يف قولو يف ىذه ادلسألة, نعم يروى عن
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 البيع والشراء, وىذا ما مل يكونوا زلاربُت.  خيالف يف ىذا, لكن العلماء عامة على اجلواز, سواء يف النكاح أو يف
 

 قراءة الفاربة للمأمـو يف الصالة اجلهرية 
 

 

؟ السؤاؿ: ىل قراءة سورة الفاربة واجبة حىت  يف الصالة اجلهرية إذا كاف اإلماـ يقرأ, ىذا ابلنسبة للمأمـو

اجلواب: أواًل قراءة سورة الفاربة يف الصالة أايً كانت جهرية أو سرية, ىي فرض يف كل ركعة, وىذا مروي عن مجاعة من 
وغَتىم, وقد قاؿ بو غَت واحد من  األسود و... علقمةو  سعيد بن جبَتو  أيب الدرداءو  أيب ذرو  عبد هللا بن مسعودالسلف كػ

عليو رمحة هللا, فإنو قاؿ بعدـ وجوب  أيب حنيفةالعلماء, خالفاً لػ وغَته, ىذا عند مجهور ابن تيمية األئمة؛ كشيخ اإلسالـ
 قراءة الفاربة بعينها, وإمنا يقرأ ما يتيسر لو من القرآف.

 ا ادلأمـو يف الصالة اجلهرية فإنو ال يقرأ على الصحيح.أم
 

 الرد على من يقوؿ: إف أىل السنة ال حيبوف الرسوؿ حينما يقولوف بعدـ التبؾ 
 

 

السؤاؿ: كيف يُرد على من يقوؿ: إننا ال ضلب الرسوؿ صلى هللا عليو سلم؛ وذلك أننا نقوؿ: إنو ال جيوز التبؾ حبجرتو, 
 أابه يف النار؟ونقوؿ: إف 

اجلواب: نقوؿ: ضلن أمة متعبدة بكتاب وسنة, وال تعلق ذلذا األمر جبانب العقل, وال ربكيم عاطفي, النيب عليو الصالة 
(,  ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي والسالـ ىو نيب ىذا األمة, وعبد هللا جل وعال ورسولو, فهو الذي قاؿ: )

لعن هللا اليهود والنصارى  (, وقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ) اللهم ال ذبعل قبي عيداً  وقاؿ عليو الصالة والسالـ: )
(, فالنيب عليو الصالة والسالـ حذر من ذلك كلو, ومن تبؾ ابلنيب عليو الصالة والسالـ, أو  زبذوا قبور أنبيائهم مساجدا

بقبه فقد خالف أمره وخالف ما كاف عليو الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل, فالصحابة حُت نزلت هبم نوازؿ, وحدث 
عليو رضواف هللا تعاىل, دلا كاف عاـ  عمر بن اخلطاب النيب عليو الصالة والسالـ, بل إفادلرتدوف وحدثت فرقة ما جلأوا إىل قب 

ملسو هيلع هللا ىلص,   عم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, ليدعو ذلم وىم يؤمنوف, فقاؿ: اللهم إَن كنا نستسقي برسوؿ هللا العباسالرمادة وجفت األرض قدم
قي بعم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاسقنا, فيسقوف, أي: أف النيب عليو الصالة والسالـ قد انقطع عنو الوحي فتسقينا، واآلف نستس

وانقطع أمر هللا عز وجل لو بوفاتو, وضلن متعبدوف ابلكتاب والسنة, ولسنا متعبدين بعواطف, أو متعبدين بعقوؿ وضلو ذلك, 
 (. ورحم هللا امرئ انتهى إىل ما مسع اؿ: )فيقاؿ: إف النيب عليو الصالة والسالـ قد ق

 

 حكم الدعاء على اليهود والنصارى مجلة 
 

 

الدعاء على اليهود والنصارى مجلة؛ وذلك حبجة أنو من التعدي يف الدعاء وأف بقاءىم السؤاؿ: ىناؾ من يقوؿ بعدـ جواز 
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 فيو حكمة؟

اجلواب: اإلنساف بُت أمرين؛ حينما يدعو على وجو العمـو جائز من وجهُت: يف ابب اخلَت ويف ابب الشر, ومن قاؿ ابدلنع, 
حيـر الدعاء هبداية الناس ابجلملة, أو ادلغفرة للناس مجلة, فهو أنو ال جيوز الدعاء على اليهود والنصارى ابجلملة فيلزمو أف 

يدعو للمؤمنُت وادلؤمنات, اللهم ارحم ادلؤمنُت وادلؤمنات, ومنهم من ال يُرحم, أخب هللا عز وجل أف ىناؾ من يعذبو يف النار, 
.  مث خيرجوف إىل اجلنة, فهو مل يستحق الرمحة وأنت تدعو على وجو العمـو

, كذلك هللا عز وجل قد لعن اليهود والنصارى كذلك أف ن وحاً عليو الصالة والسالـ قد دعا على الكفرة على وجو العمـو
, لكن أف خياطب اإلنساف أنو يستحضر بقلبو أال يلعن إال فئة معينة, ال يعم كلهم؛ ىذا فيو تكلف, والبحث  على وجو العمـو

على وجو العمـو مجلة وتفصيالً, وحكمة هللا عز وجل وقدره ماضياف وال عن مثل ىذه ادلسائل فيو ما فيو, بل يدعى عليهم 
 خيالف دعاء اإلنساف ذلك.

 وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
  

 

 


