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 المقدمة

 كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وأصفد أن ٓ إله إّٓ  ،احلؿد هلل

 عبده ورشوله. حمؿداً  اهلل وحده ٓ رشيك له، وأصفد أنّ 

ـَ إِٓ َوَأْكُتْؿ ﴿ ـَ َءاَمـُقا اَّتُؼقا اهلل َحَؼ ُّتَؼاّتِِف َوٓ ََتُقُّت ا اَلِذي َ َياَأُّيه

 .[201عؿران:.]آلُمْسؾُِؿقَن﴾

ـْ َكْػٍس َواِحَدةٍ  َا الـَاُس اَّتُؼقا َرَّبُؽُؿ اَلِذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم ﴿َياَأُّيه

َكثًِرا َوكَِساًء َواَّتُؼقا اهلل اَلِذي  َوَخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَّبَث ِمـُْفََم ِرَجآ

 .[2]الـساء:َّتَساَءُلقَن ّبِِف َوإَْرَحاَم إَِن اهلل َكاَن َظَؾْقُؽْؿ َرقِقًبا﴾

ـَ َءاَمـُقا اَّتُؼقا اهلل َوُققُلقا َقْقٓ َشِديًدا  ا اَلِذي َ ُيْصؾِْح  ﴿َياَأُّيه

ـْ ُيطِِع اهلل َوَرُشقَلُف َفَؼْد َفاَز َلُؽْؿ َأْظََمَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَّبؽُ  ْؿ َوَم

 ،[02-00:]إحزابَفْقًزا َظظِقًَم﴾



 
 

  المقدمة

 :ا بعدأمّ 

أصدق احلديث كتاب اهلل، وخر اهلدى هدى رشول اهلل  فننّ 

حمدثة  وكّل  ،إمور حمدثاهتا . ورّش صذ اهلل عؾقه وعذ آله وشؾم

 وكل ضاللة ذم الـار. ،بدعة ضاللة وكّل  ،بدعة

 ! لـاسأهيا ا

  :ذم كتابه الؽريم يؼول اهلل 

ـْ َذَكٍر َوُأْكثَك َوَجَعْؾـَاُكْؿ ُصُعقًّبا ﴿ َا الـَاُس إَِكا َخَؾْؼـَاُكْؿ ِم َيا َأُّيه

َوَقَبائَِؾ لَِتَعاَرُفقا إَِن َأْكَرَمُؽْؿ ِظـَْد اهللَِ َأّْتَؼاُكْؿ إَِن اهللََ َظؾِقٌؿ 

 .[21]احلجرات:﴾َخبِرٌ 

أكه خؾق الـاس من ذكر وأكثى، من  أبان اهلل  ذم هذه أية

َا الـَاُس اَّتُؼقا َرَّبُؽُؿ اَلِذي َخَؾَؼُؽْؿ ﴿: آدم وحواء، كام قال  َيا َأُّيه

ًٓ َكثًِرا  ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَّبَث ِمـُْفََم ِرَجا ِم



 

 

 المقدمة
 

َْرَحاَم إَِن اهللََ َكاَن َظَؾقُْؽْؿ َوكَِساًء َواَّتُؼقا اهللََ اَلِذي َّتَساءَ  ْٕ ُلقَن ّبِِف َوا

، وجعؾفم بعد خؾؼفم من آدم وحواء إىل فئتني [2]الـساء:﴾َرقِقًبا

 صعوبًا وقبائل، وهذا له معاين:

 ريض عباس ابن عنوغره  ،(1843)ذم صحقح البخاريمـفا ما 

َبائَِؾ ﴿َوَجَعْؾـَاُكْؿ ُصُعقًّبا َوقَ ذم قوله تعاىل:  عـفام اهلل

 والؼبائل العظام الؼبائل (:الشعوب)» :قال [21]احلجرات:لَِتَعاَرُفقا﴾

 . «البطون

ومن معاين ذلك أن الشعوب صعوب العجم، والؼبائل قبائل 

أن العزة  :هالعرب، أي أهنم عجم وعرب، وأمجل بعد ذلك كؾّ 

، ففـقئًا [21جرات:]احل﴾إَِن َأْكَرَمُؽْؿ ِظـَْد اهللَِ َأّْتَؼاُكؿْ ﴿ : بتؼوى اهلل

، كان ذلك هو الؽريم بـص الؼرآن دن حّؼق تؼوى اهلل 

الؽريم. وهـقئا دن كان من الؼبائل حمّؼؼا لإليامن باهلل ومالزما 

والؼبقؾة ، رشول اهلل  ه، هذا الصـف من الؼبائل اعتـى هبملتؼوا



 
 

  المقدمة

ذم قؾب صاحبفا، ويؼال هلا العاقؾة، وحتت الؼبقؾة أشامء هلا حّب 

 ، وهلذا يؼول اهلل والػخوذخر، كالعشائر والػصائل والبطون آ

ِخِر ُيَقاّدهوَن ﴿ذم كتابه الؽريم  ْٔ َٓ ََتُِد َقْقًما ُيْمِمـُقَن ّبِاهللَِ َواْلَقْقِم ا

ـْ َحاَّد اهللََ َوَرُشقَلُف َوَلْق َكاُكقا آَّباَءُهْؿ َأْو َأّْبـَاَءُهْؿ َأْو إِْخَقاََنُْؿ َأْو  َم

: هذه إمور ادذكورة أباء حمبوبون [11]ادجادلة:﴾ََتُؿْ َظِشرَ 

وإبـاء كذلك واإلخوان كذلك والعشرة كذلك التي هي من 

من أن تؽون هذه  إمر كذلك حذر اهلل كان الؼبقؾة، فؾام 

عن احلّق، وإكام حمبتك هلا عذ قدر ما لك الؼبقؾة أو العشرة مائؾة 

ُقْؾ إِْن َكاَن آَّباُؤُكْؿ َوَأّْبـَاُؤُكْؿ ﴿عـدها من اهلدى، قال اهلل: 

اَرٌة  ْفُتُؿقَها َوَِتَ َوإِْخَقاُكُؽْؿ َوَأْزَواُجُؽْؿ َوَظِشَرُّتُؽْؿ َوَأْمَقاٌل اْقَسَ

ـَ اهللَِ َوَرُشقلِِف  ـُ َّتْرَضْقََنَا َأَحَّب إَِلْقُؽْؿ ِم
َشْقَن َكَساَّدَها َوَمَساكِ ََتْ

َٓ َُّيِْدي اْلَؼْقَم َوِجَفاٍّد ِِف َشبِقؾِِف َفَسَ  ِِتَ اهللَُ ّبِلَْمِرِه َواهللَُ 
َّبُصقا َحَتك َيلْ

وٓ أن  ،، فال حيب أحد أن خيرج من عشرته[18]التوبة:﴾اْلَػاِشِؼيَ 

واهلل إكؽ »قال: دا خرج من مؽة  يسك قبقؾته، لذا رشول اهلل 
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، «ما خرجت مـؽ بؼاع إيل لق ٓ أَنؿ أخرجقين مـؽٕحّب ال

صديدة عذ الـػوس، إّٓ عذ من من البؾد ا صارت اهلجرة ولذ

 ، قال تعاىل:عذ ذلك مثوبة عظقؿةولشدهتا جعل اهلل قوي إيامكه، 

ـْ ﴿ َْرِض ُمَراَغًَم َكثًِرا َوَشَعًة َوَم ْٕ ـْ ُُّيَاِجْر ِِف َشبِقِؾ اهللَِ ََيِْد ِِف ا َوَم

ـْ َّبْقتِِف ُمَفاِجًرا إََِل اهللَِ  ُرْج ِم َوَرُشقلِِف ُثَؿ ُيْدِرْكُف ادَْْقُت َفَؼْد َوَقَع  ََيْ

: ٕكه يػارق أهؾه، [200]الـساء:﴾َأْجُرُه َظَذ اهللَِ َوَكاَن اهللَُ َغُػقًرا َرِحقًَم 

قه، وأكصاره وأعواكه، ومن بّ حُمِ بعض وعشرته وقبقؾته، ويػارق 

فؿفم ػ، ويوهلجته، ومن عذ أشؾوبه وصاكؾته عذ لغته

َٓ ّبِؾَِساِن َقْقِمِف ﴿ قال تعاىل:وكه، ويػفؿ ـْ َرُشقٍل إِ َوَما َأْرَشْؾـَا ِم

ؿْ  َ ََلُ ـْ َيَشاُء َوُهَق اْلَعِزيُز  لُِقَبين ـْ َيَشاُء َوَُّيِْدي َم ُيِضؾه اهللَُ َم

ؽِقؿُ   .[8]إبراهقم:﴾اْْلَ

وٓ يسعى إىل  الؼبائل ادممـة هلا فضائل والػضائل ٓ تـؽر،ف

قار بإرشار والغاء التػاضل إّٓ من ٓ إيامن له بـؼل مساواة إخ



 
 

  المقدمة

: شواء إكبقاء بعضفم عذ بعض قال اهلل  وٓ احسام لعؼل،

َوَلَؼْد َفَضْؾـَا َّبْعَض الـَبِقنَي َظَذ َّبْعٍض َوآَّتْقـَا َّداُووَّد ﴿

ُشُؾ َفَضْؾـَا َّبْعَضُفْؿ ظَ ﴿، وقال: [55]اإلرساء:﴾َزُّبقًرا َذ َّبْعٍض ّتِْؾَؽ الره

 .[151]البؼرة:﴾ِمـُْفؿْ 

أو فضائل ادممـني أو فضائل البؼاع أو فضائل البؾدان كام هو 

( مؽةمعؾوم من فضائل )الشام( وفضائل )القؿن( وفضائل )

 ، وكل بؾٍد له فضائؾه بؼدر ما عـدهو)من( وغرها (ادديـةو)

 تتػاوت الػضائل بحسب اإليامن والتؼوى.ومن اخلر. 

لؼبائل ادممـة ا اهدكا ذم هذا ادوضع ادفم هو أنّ وإكام ص

ؼبائل محاة الف .ـد رشول اهلل وهلا صلهنا وهلا مقزهتا ع ،مةمؽرّ 

ثبت عـه  ، ورشول اهلل ، وحصن دين اهلل وأكصاره دين اهلل

أكه كان يؿم ذم أشواق )عؽاظ( و)ذي ادجـة( و)ذي ادجاز( 

أٓ رجؾ حيؿؾـل »ويؼول:  أشواق بليام احلج يؽون فقفا احلجقج،
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عن جابر ريض اهلل  .«إَل ققمف ؟ فنن قريشا قد مـعقين أن أّبؾغ كالم ريب 

 .(102(، وابن ماجه)1315السمذي)(، و8018أيب داود)عـه عـد 

حترى أن  هذا دلقل عذ أن الؼبائل هلا مـعة، ورشول اهلل 

 اهلل له ّس عتدين والبغاة الظادني، وييؽون ذم قبقؾة متـعه، من اد

عذ  وهبايع: قبقؾة )إكصار(: )إوس( و)اخلزرج(، شود اهلللُ بِ 

مما يؿـعوه مـه أكػسفم وأهؾقفم، فبايعوه عذ  اادوت وأن يؿـعو

وهُ ﴿ذلك،  ـهقَر اَلِذي ُأْكِزَل َواَّتَبُعقا ال َوَظَزُروُه َوَكََصُ

وا﴿، [250]إعراف:﴾َمَعفُ  ، وصار هلم فضل [01]إكػال:﴾آَوْوا َوَكََصُ

إكصار ٓ حيّبفؿ إّٓ مممـ وٓ »: عظقم، حتى قال رشول اهلل 

 .(05/م1041)بالزاء ريض اهلل عـه ذم الصحقح عن .«يبغضفؿ إّٓ مـافؼ

امرأ مـ  ٓ اَلجرة لؽـُت ولق»وإكصار صعار.  ارثدالـاس 

 ذلك مما وغر، (2002/م1003)ب هريرة ريض اهلل عـه ذم الصحقحعن أيب «إكصار

ن ذم الصحاح وادساكقد ذم فضل إكصار إليوائفم هو مدوّ 
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)قحطان(:  من الؼبقؾة العظقؿة وكنهتم وفضؾفم تؾك

 )إوس( و)اخلزرج(.

 :رشول اهلل قال  ،ودا قدم وفد عبد الؼقس من البحرين

مرحبا ّبالؼقم أو  :: رّبقعة قالمـ القفد ؟ أو مـ الؼقم ؟ قالقا»

حّب هبم وكان يؽرمفم، يؽرم ر :«ا وٓ الـدامكّبالقفد غر خزاي

 لؼبائل ادممـة، الؼبائل ادسؾؿة.ا

يا رشقل اهلل إكا كلّتقؽ ّبشؼة ّبعقدة وإن ّبقــا وّبقـؽ ) :فؼالقا»

وإكا ٓ كستطقع أن كلّتقؽ إٓ ِف صفر  ،هذا اْلل مـ كػار مرض

 :قال (،فؿركا ّبلمر فصؾ كخز ّبف مـ وراءكا كدخؾ ّبف اجلـة ،اْلرام

قال أمرهؿ ّبإيَمن ّباهلل وحده  ،فلمرهؿ ّبلرّبع وَناهؿ ظـ أرّبع

 (اهلل ورشقلف أظؾؿ) :قالقا (،هؾ ّتدرون ما اإليَمن ّباهلل ؟) :وقال

صفاّدة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن حمؿدا رشقل اهلل وإقام الصالة ) :قال

وَناهؿ  (وإيتاء الزكاة وصقم رمضان وأن ّتمّدوا مخسا مـ ادغـؿ
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 وذم لػظ: ،«الـؼرو» وذم لػظ: ،«ْلـتؿ وادزفتظـ الدّباء وا

أرشبة كاكوا يرشبوهنا ما يدرون ما حال حرمتفا من : «ادؼرو»

دمـب هذه إرشبة ٕهنام مسؽرة  حؾفا، أباهنا هلم رشول اهلل 

هبا اجلـة، ورجعوا  فـفام عـفا، وأعطاهم مجاًل من العؾم، يدخؾون

احػظقه وأخزوا ّبف مـ » :ادبارك قال العؾم إىل قومفم هبذا

 .(20/م51)ببن عباس ريض اهلل عـه ذم الصحقحعن ا .«ورائؽؿ

أّتاكؿ أهؾ القؿـ » :  وهؽذا دا قدم وفد من القؿن، قال

، فؼال رجؾ مـ «كلَنؿ السحاب، هؿ خقار مـ ِف إرض

إٓ كحـ يا ): ، فسؽت، ثؿ قال؟(إٓ كحـ يا رشقل اهلل): إكصار

 .«ؿإٓ أكت»ؼال: ف، ؟(إٓ كحـ): ثؿ قال، فسؽت ؟(رشقل اهلل

 .عـد أمحد وغره عن جبر بن مطعم ريض اهلل عـه .«كؾؿة ضعقػة

اقبؾقا »، فؼال: قدم وفد بـي متقم عذ رشول اهلل  داو

ثؿ ّدخؾ  ،مرّتي (ظطـااقد ّبرشّتـا ف) :قالقا ،البرشى يا ّبـل َتقؿ
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أهؾ القؿـ إذ اقبؾقا البرشى يا ) :فؼال ،ظؾقف كاس مـ أهؾ القؿـ

جئـاك ) :قالقا (،قد قبؾـا يا رشقل اهلل) :قالقا (،مل يؼبؾفا ّبـق َتقؿ

وكان  ،كان اهلل ومل يؽـ يشء غره) :قال (.كسللؽ ظـ هذا إمر

ؾؼ السؿقات وَخ  ،تّب ِف الذكر كؾ يشءوكَ  ،ظرصف ظذ اداء

 .(1230عن عؿران بن حصني ذم البخاري) .«وإرض

قبائل اإلشالم  عذ ى رشول اهلل أهيا الـاس ! لؼد أثـ

 إكرام. وذم الصحقحني من حديث أيب هريرة وأكرمفا أُيام 

 (مزيـة)و (جفقـة)و (إكصار)و (قريش)» :قال الـبي  :قال

لقس َلؿ مقَل ّدون اهلل  ،مقايل (أصجع)و (غػار)و (أشؾؿ)و

 .(1510/م1521)ب. «ورشقلف

كعؿ اْلل »صعريني: وقال عؾقه الصالة والسالم عن قبقؾة إ

قن ٓ يػرون ِف الؼتال وٓ يغؾقن هؿ مـل وأكا يإشد وإصعر
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، والبخاري ذم صحقحه معؾؼًا (1380عن أيب عامر إصعري عـد السمذي وغره) .«مـفؿ

 .(8148قبل)

يا رشقل اهلل »قال:  لوقدم عؾقه وفد من القؿن من بـي الّدي

فؿـ وأشؾؿـا، ؿَت، قد ظرفَت، وجئـا مـ قد ظؾحقث كحـ مـ 

عن فروز الديؾؿي ريض  .قالقا: )حسبـا رضقـا( «اهلل وشقلف»ـا ؟ قال: ولقه 

 اهلل عـه عـد أمحد وغره.

، كان وثـا وبعث أمحس إىل الؽعبة القامكقة إىل ذي اخلؾصة

بؼوم من أمحس من أبطل  يعبد، فذهب ابن جرير البجيل 

درشكني، فؾام رجعوا الؼبائل، وهدموها، وقتؾوا من فقفا، من ا

عن  .«رجاَلاخقؾفا، و الؾفؿ ّبارك ِف أمحس و»: ؼالف أخز الـبي 

 .ضارق بن صفاب إمحيس عـد أمحد وغره

 (:أشؾؿ)و ،غػر اهلل َلا (:غػار)» قال عؾقه الصالة والسالم:و

 (.302عن أيب هريرة ريض اهلل عـه ذم البخاري) .«شؾؿفا اهلل



 
 

  المقدمة

سالم ظذ ال»قال:   بعث عيل ودا بؾغه إشالم مهدان حني

 وغره. "الؽزى"ذم عن الزاء ريض اهلل عـه عـد البقفؼي . «سالم ظذ مهدانالمهدان، 

إلشالم، اأشاس  ٕهنا ادسؾؿة كان يؽرم الؼبائل رشول اهلل 

 أصدّ  (اداشوكقة القفودية)هلذا فنكك دمد  أشاس محاية اإلشالم.و

متزيؼفم، و ،غاية اإلرادة تػتقتفم ما يؽون عؾقفا الؼبائل ! وتريد

 ترشيدهم، بؽّل الوشائل.و ،تبديدهمو ،إهاكتفمو

ذم جـوب  (آصساكقة)ذم هذا البؾد ازها وعصاها وركّ 

كام - ،(القؿن)ذم جـوب  (آصساكقة)! فؼد قامت  (القؿن)

برضب  (اداشوكقة القفودية)، بلشؾوب -ؽمؽم أو جؾّ يعؾؿه كؾّ 

واإلضاحة هبا، ثم  ! وعرفاء ! مشايخ :ئلبرضب الؼبا ،الؼبؾقة

وربام ء والدعاة، وكذلك فعؾوا، الؼػزة الثاكقة إىل رضب العؾام

، أعداداً  حصدوا ذم ادجؾس الواحد من الؼبائل عذ ضعام الغداء

ا، وقتؾوهم دوا هبم ترشيدً ن ذم تلرخيفم إشود. فرّش وهذا مدوّ 
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شؼط الـاس  م إّٓ ى ٓ يصػو هلحتّ  ،اهم متزيؼً وقومزّ  ،تؼتقالً 

ذين ٓ مؽـة هلم، والّ  ،والػرغ والضائعون ،وأصحاب الشوارع

 (ةالرافض)و (آصساكقة)و (اداشوكقة القفودية)همٓء هم صقد 

 (القؿن)ذم جـوب  (آصساكقة)ذي فعؾته ، فالّ (القؿن)ذم صامل 

ذم صامل  (الرافضة)ذي تػعؾه هو بعقـه وذاته وأشاشه ورأشه الّ 

 (القؿن)دوا مشايخ ، رّش عؿالء )اداشوكقة القفودية( (ؿنالق)

يعتـي بعرفاء الؼبائل  كان رشول اهلل  نذيوعرفائفم الّ 

 ويؽرمفم ٓ شقام الصاحلني.

دا قدم عؾقه جرير أخذ   معروفة، أكه البجيل وقصة جرير 

 «إذا أّتاكؿ كريؿ ققم فلكرمقه»، وقال: همتؽل ووضعه حتت

 واحلديث حسن.

أن الـبي  من حديث أيب هريرة  (2080/م1218)ب الصحقحوذم 

  :فلّدكك لؾؼرية حي صالة  ،...،غزا كبل مـ إكبقاء»قال
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وأكا  ،أكت ملمقرة) :فؼال لؾشؿس ،العَص أو قريبا مـ ذلؽ

حتك فتح اهلل  ،ففحبست ظؾق ،(الؾفؿ احبسفا ظذ صقئا ،ملمقر

فلّبت أن  ،لكؾففلقبؾت الـار لت ،قال فجؿعقا ما غـؿقا، قفظؾ

وذم رشعفم أهنم جيعؾوهنا لؾـار، كاكت دلقل أهنا قبؾت -، ّتطعؿف

 ،«مـ كؾ قبقؾة رجؾ ،فقؽؿ غؾقل فؾقبايعـل» :فؼال -عـد اهلل 

فؾتبايعـل  ،فقؽؿ الغؾقل» :فؾصؼت يد رجؾ ّبقده فؼال ،فبايعقه

فؾام  ،: قال أهل العؾم هذا الرجل ادبايع هو رأس الؼبقؾة«قبقؾتؽ

س الؼبقؾة وعؾم أن فقفم الغؾول، جعل ذلك الرأس يليت أخذ رأ

ذين يلتون بؿن بؼبقؾته لقبايعوه، ٕن رؤوس الؼبائل هم الّ 

يضبطون كثرًا من إمور، ذم الؼرى ذين الّ  مورائفم. وه

والعشائر وما إىل ذلك، هذا مؼصد من قديم الزمن وحديثه، إذا 

 كان فقه الرش الؽثر. أصؾحه اهلل كان فقه خر الؽثر، وإذا فسد
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أن الـبل  قال:  ادسور بن خمرمةعن  صحقح البخاريوذم 

 فسللقه أن يرّد إلقفؿ أمقاَلؿ  ،قام حي جاءه وفد هقازن

إن معل مـ ّترون وأحّب اْلديث إيل أصدقف » :فؼال ،وشبقفؿ

وقد كـت  ،«إما ادال وإما السبل ،فاختاروا إحدى الطائػتي

اكتظرهؿ ّبضع ظرشة لقؾة حي قػؾ  ـبل وكان ال ،اشتلكقت هبؿ

غر راّد إلقفؿ إٓ إحدى  فؾَم ّتبي َلؿ أن الـبل  ،مـ الطائػ

ِف الـاس فلثـك  فؼام الـبل  (فنكا كختار شبقـا) :قالقا ،الطائػتي

أما ّبعد فنن إخقاكؽؿ قد جاءوكا » :ظذ اهلل ّبَم هق أهؾف ثؿ قال

فؿـ أحّب مـؽؿ أن  ،وإين رأيت أن أرّد إلقفؿ شبقفؿ ،ّتائبي

ومـ أحّب أن يؽقن ظذ حظف حتك كعطقف  ،يطقّب ذلؽ فؾقػعؾ

ضقبـا لؽ ) :فؼال الـاس ،«إياه مـ أول ما يػلء اهلل ظؾقـا فؾقػعؾ

فارجعقا  ،إكا ٓ كدري مـ أذن مـؽؿ ممـ مل يلذن» :قال (،ذلؽ

فرجع الـاس فؽؾؿفؿ  ،«حتك يرفع إلقـا ظرفاؤكؿ أمركؿ
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. فلخزوه أَنؿ ضقبقا وأذكقا َل الـبل ثؿ رجعقا إ ،ظرفاؤهؿ

 .(0200و 1513)

 ويؼال عـفم شادة الؼوم:

اَءَكا َفَلَضؾهقَكا ﴿ قال تعاىل: َوَقاُلقا َرَّبـَا إَِكا َأَضْعـَا َشاَّدَّتـَا َوُكَزَ

ـَ اْلَعَذاِب َواْلَعـُْفْؿ َلْعـًا  الَسبِقاَل  َرَّبـَا آَِتِْؿ ِضْعَػْيِ ِم

مـ شقدكؿ »: قال عؾقه الصالة والسالمو، [00،04]إحزاب:﴾َكبًِرا

أي كان بخقالً، قالقا: )اجلد ّبـ ققس غر أكا كبخؾف(  «يا ّبـل شؾؿة

 «مـ البخؾ، شقدكؿ ظؿرو ّبـ اجلؿقح ىوأي ّداء أّدو»قال: 

 "الشعب"والبقفؼي ذم  "إدب"عن جابر ريض اهلل عـه عـد البخاري ذم  وكان رجاًل كرياًم.

 .وغرهم

 ،لعريف الؼبقؾة، لشقخ الؼبقؾة ،د الؼبقؾةفؿن هذا يـبغي لسقّ 

 ،والـجدة ،شفامةالالؽرم، و :بصػات عظقؿة من ذلك يتحّذ أن 
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وغر ذلك مما هو  ذم إمور، والتبن ،التلينو ،مؽارم إخالقو

 من صلهنم دا ذم ذلك من اخلر.

ما  آخذاً ، ٓ بالعصبقة باحلق اوأن يؽون كارصا هلا، دافعا عـف

هذا حريصًا عذ إيصال اخلر والعؾم والـػع هلا، هلا وما عؾقفا، 

 ة كثرة.من أدلّ  يشء يستػاد

يعدل عذ كتاب  نفالؼبقؾة فقفا خر كثر، وما كان فقفا من خط

، وٓ يتعارض مع الؼرآن ومع السـة، فؽم وشـة رشول اهلل  اهلل

الـنة، وكم ترى مـفم من الؽرم، وكم من الشجاعة، وكم من 

 ،من اإليواء، وكم من إخالق، وكم من مضافرة اجلفود

والػتن،  ،عوالتعاون عذ الز والتؼوى، وكم من البعد عن التؿقّ 

را واحلقاء، دمد كل ذلك موفّ  ،والصقاكة ،وكم من الرشف وادروءة

 وأقرب توفر عـد الؼبائل، عذ ما حيصل ذم كّل  ،بلحسن تػسر
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إكرام الؼبائل ادسؾؿة، حتى  :ولؽن الشاهد خر ورش، منقبقؾة 

 اعتز هجاء الؼبقؾة بؽامؾفا جرمًا. إن رشول اهلل 

، (1002)وابن ماجه (408)"إدب ادػرد"ثبت عـد البخاري ذم 

إن »قال:  ن الـبي من حديث أم ادممـني عائشة ريض اهلل عـفا أ

رجؾ أظظؿ الـاس جرما إكسان صاظر ُّيجق الؼبقؾة مـ أرسها و

 هاجك لرجؾ فرية الـاس أظظؿ إن»وذم لػظ:  ،«ّتـػك مـ أّبقف

يعتز جمرما ومػسيا، ٕن الؼبقؾة قد  :«ّبلرسها الؼبقؾة ففجا رجال

وفقفا من ٓ يستحؼه، فؾذلك ٓ  ايؽون فقفا من يستحق اهلج

ام ثم إن الؼبقؾة قد تؽون واشعة وربّ  ،الؼبقؾة بلرسها ىجيوز هج

قبقيل من )مرّض(،  ديم، بل رشول اهلل أصؾفا إىل زمن ق يؿتدّ 

 فؼبقؾة )قريش( كّؾفا من قبقؾة )مرّض(.

 (:1832قال اإلمام البخاري رمحه اهلل رقم )
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حدثـا كؾقب بن  ،حدثـا عبد الواحد ،حدثـا ققس بن حػص

 :قال ،زيـب بـت أيب شؾؿة حدثتـي ربقبة الـبي  :قال ،وائل

فؿؿن ) :قالت؟(،  (مرّض )أكان من  الـبي  أرأيِت ) :هلا قؾُت 

 (.من بـي الـرض بن كـاكة (،مرّض )من  كان إّٓ 

وعدم  ،الشاهد من ذلك يا معرش ادسؾؿني العـاية بالؼبائل

، ودعوهتم إىل اهلل تػتقتفم، بل احسام أكابرهم ومشاخيفم، 

يتللف أمثال ذلك  ، فؽان رشول اهلل ، ويتللػونوالصز عؾقفم

، (ابن حصن)مائة من اإلبل، و (إقرع بن حابس)ويعطي 

، كل ذلك تللػا لؾؼبائل (فالن)و (فالن)، و(مرداس إشؾؿي)و

 ولسوات الؼبائل.

قال رشول قال:  عن أيب هريرة  (1031/م1382ب)وذم الصحقح

. وذم مسؾم «لق آمـ يب ظرشة مـ القفقّد ٔمـ يب القفقّد»: اهلل 

طفرها ُّيقّدي إٓ  لق ّتاّبعـل ظرشة مـ القفقّد مل يبؼ ظذ»لػظه: 
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ذلك لتلّثر الـاس  .«ظرشة مـ أحبار القفقّد». وعـد أمحد: «أشؾؿ

 بؽبارهم.

 ! (العؾامكقة)خطر  ! (اداشوكقة)خطر وفؼؽم اهلل احذروا و

ذين يسعون إىل تػتقت الّ  ! (العؾامكقة)، و(اداشوكقة)خطر أذكاب 

، وإن هذا ين والدكقافنن هذا واهلل رضر عذ الدّ  ،الؼبائل العربقة

ذين يرضبون ذم وعؽاز همٓء وشؾؿفم وعصاهم الّ  ! واهلل إهاكة

 ، وهذا مثال حّي أمام(الرافضة)و (آصساكقة)ادجتؿع 

 إبصار.

اهلل  ما ٓ يعؾؿه إّٓ  (القؿن)ذم جـوب  (آصساكقة)صـعت 

، (القؿن)ذم صامل  (الرافضة)بالؼبائل، ثم صـعت كظرها وأصد 

قت، قت من مزّ يارهم، وقّتؾت من قتؾت، ومزّ م من ددهْت فرّش 

 وأهاكت من أهاكت.
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دمد فقه أدكى معرفة بؽتاب اهلل  وهذا غزو ماشوين هيودي ! ٓ

 وشرة السؾف رضوان اهلل عؾقفم. ،وشـة رشول اهلل 

 وكوصقفم بام أوصاهم اهلل وهـا كـصح الؼبائل حػظفم اهلل 

َواْظتَِصُؿقا ﴿ وهو العصؿة بالؽتاب والسـة: :به رشوله و

َٓ َّتَػَرُققا َواْذُكُروا كِْعَؿَت اهللَِ َظَؾقُْؽْؿ إِْذ ُكـْتُْؿ  ّبَِحْبِؾ اهللَِ ََجِقًعا َو

 .[201عؿران:.]آل﴾َأْظَداًء َفَلَلَػ َّبْيَ ُقُؾقّبُِؽْؿ َفَلْصَبْحُتْؿ ّبِـِْعَؿتِِف إِْخَقاًكا

( 8842وأخرج اإلمام مسؾم بن احلجاج ذم صحقحه رقم )

من حديث أيب هريرة ريض اهلل عـه، قال: قال رشول اهلل صذ 

فرىض لؽؿ أن  ،إن اهلل يرىض لؽؿ ويؽره لؽؿ ثالثا»عؾقه وشؾم: 

وأن ّتعتصؿقا ّبحبؾ اهلل َجقعا وٓ  ،ّتعبدوه وٓ ّترشكقا ّبف صقئا

 .«ويؽره لؽؿ ققؾ وقال وكثرة السمال وإضاظة ادال ،ّتػرققا

وأن »( وفقه زيادة: 4118)رقم  "ادسـد"وأخرجه أمحد ذم 

 .«ّتـاصحقا مـ وٓه اهلل أمركؿ
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 شتغؾت صقئني اثـني ذم الؼبائل:ابثوب )الرافضة(  (اداشوكقة)

/التحاشد، فنذا وجد بني صقخ قبقؾة وأخر حتاشد أخذت 2

 واحدًا ممن هو أقرب إلقفا ورضبت به أخر.

عذ الزعامة، أو خصومة  /وهؽذا إذا وجد بقـفم تـافس1

بؼة، مع أماين صقطاكقة مؽذوبة دن يؿثل إلقفم أهنا شتؿؽـه ذم شا

 .صئون كبرة، ودمعؾه يـتؼم من خصؿه وهؽذا

يؼتل بعضفم بعضا وتصر صذر مذر، حتى دمعل الؼبقؾة 

وٓ تريد أن ، افضة( غداً لرّ ا)لِـ: حقة هو الضصور مـفم القوم ـواد

ن من أعظم أ، هذه ادسللة خزاءجيتؿع مـفم ضرفان، وقد أبان 

عن ضريق عؿالئفم شواء  (العؾامكقة)و (اداشوكقة)ادخططات 

، أو غرهم من أهل إهواء، هذا (ة)الرافضأو  (آصساكقة)

 .اإلجراميادخطط 
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 ةالؼبائل إبقة ادسؾؿ ومعرفة حّق  تؼوى اهلل ب فعؾقـا

واهلل لعايص ادسؾؿني خٌر ُيـصح، و ، وإن وجد العايصادممـة

 (الروافض)، و(ادرشكني)و (القفود)، و(الؽافرين)ماليني من 

، وذلك من حمادي اهلل ورشوله ، وأمثال همٓء(آصساكقني)و

مر رجؾ ظذ ريض اهلل: شفل  كام ذم حديث قال الـبي  أنّ 

حري إن ) :قالقا ،«ما ّتؼقلقن ِف هذا» :فؼال ،رشقل اهلل 

 :قال (،يستؿع وإن قال أن ،وإن صػع أن يشػع ،خطّب أن يـؽح

ما ّتؼقلقن ِف » :فؿر رجؾ مـ فؼراء ادسؾؿي فؼال ،ثؿ شؽت

وإن صػع أن ٓ  ،حري إن خطّب أن ٓ يـؽح) :قالقا ،«هذا

هذا خر مـ » :فؼال رشقل اهلل  ،«وإن قال أن ٓ يستؿع ،يشػع

 .(5032البخاري). «مؾء إرض مثؾ هذا

امت عذ معرش ادسؾؿني، آتوين عذ مر التلريخ ! فتـة ق

اإلشالم وأهؾه، وعذ الؼبائل ادممـة مل يؽن عصاها لرضب 
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، أو أمثال همٓء من أهل (الباضـقة)أو  (الرافضة)ادسؾؿني هي 

 "آدب الطؾب"إهواء. وها كتب اإلشالم بني أيديؽم، 

لشقخ اإلشالم ابن تقؿقة، وغر  "ج السـة الـبويةامـف"لؾشوكاين، 

 ذلك من الؽتب.

اهلل ! معرش ادسؾؿني عذ احلػاظ عذ ادممـني وأشس  فـَ: اهلل !

ادممـني، وقبائل ادممـني، حمبة، واحساما وكصحا، ودعوة. 

ذم دعوة الؼبائل اجلفال،  فركزوا جفودكم معرش الدعاة إىل اهلل !

ولو تػؼه لؽان بنذن باديته ذم قريته،  اهلل ذمفؽثر مـفم جيفل دين 

عن أيب اهلل ويذّب عـه كام ذم الصحقح اهلل من خر من حيؿل دين 

 :قال (،يا رشقل اهلل مـ أكرم الـاس ؟) :ققؾهريرة قال: 

 ،فققشػ كبل اهلل» :قال (،لقس ظـ هذا كسللؽ) :قالقا ،«أّتؼاهؿ»

لقس ظـ هذا » :قالقا ،«اّبـ خؾقؾ اهلل ،اّبـ كبل اهلل ،اّبـ كبل اهلل
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هؿ ِف خقار !فعـ معاّدن العرب ّتسللقين ؟» :قال ،«كسللؽ

 .(1104/م1151)ب. «اجلاهؾقة خقارهؿ ِف اإلشالم إذا فؼفقا

، فؼد كان كام ثبت عـه ذم هذا أمر اعتـى به رشول اهلل 

 ذم موشم احلّج يؿم بني الؼبائل  :وغره "مسـد اإلمام أمحد"

 .ويدعوهم إىل اهلل ، «ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل ّتػؾحقا»يؼول: 

لك أن الغزو خطر، وأكه والشاهد من ذ ،هذا الذي أردكا

مدمر تدمر، وأن عؿالئه ورواجه كثر، وكسلل اهلل أن يؽون هلم 

 بادرصاد.

َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اهللَُ َواهللَُ َخْرُ ﴿رب العزة يؼول: 

ـَ   .[10]إكػال:﴾ادَْاكِِري

 .[20]فاضر:﴾َوَمْؽُر ُأوَلئَِؽ ُهَق َيُبقرُ ﴿يؼول:  ةرب العز
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َٓ الـََصاَرى ﴿ول: يؼ ةرب العز ـْ َّتْرىَض َظـَْؽ الْقَُفقُّد َو َوَل

 .[210]البؼرة:﴾َحَتك َّتَتبَِع ِمَؾَتُفؿْ 

فؾقسوا راضني أن جيتؿع ادسؾؿون عذ أمة واحدة كام أمرهم 

ُؽْؿ َفاْظُبُدونِ ﴿اهلل:   .[31]إكبقاء:﴾إَِن َهِذِه ُأَمتُُؽْؿ ُأَمًة َواِحَدًة َوَأَكا َرّبه

 راضني أن جيتؿع الشعب الواحد أمة واحدة حتىلقسوا 

 .ُيرشذم وُيؿّزق، وكّل يؽون ضّد أخر

لقسوا راضني أن دمتؿع الؼبقؾة أمة واحدة حتى يسرون 

وهذا واهلل من  متـافرين، خمتؾػني، متباعدين، متعادين، متؼاتؾني !

ـْ َأهْ ﴿أصد وألد العداء واحلسد  ـَ َكَػُروا ِم ِؾ اْلؽِتَاِب َما َيَقّده اَلِذي

ـْ َرّبنُؽْؿ َواهللَُ ََيْتَصه  ـْ َخْرٍ ِم كَِي َأْن ُيـََزَل َظَؾْقُؽْؿ ِم َٓ ادُْرْشِ َو

ـْ َيَشاُء َواهللَُ ُذو اْلَػْضِؾ اْلَعظِقؿِ  تِِف َم َوّدهوا لَْق ﴿. [205]البؼرة:﴾ّبَِرمْحَ

 .[43]الـساء:﴾َّتْؽُػُروَن َكََم َكَػُروا َفتَُؽقُكقَن َشَقاءً 
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وادخرج من ذلك وغره من الرّش وادؽر التؿّسك بؽتاب اهلل 

 وشـّة رشوله، واحلذر من اهلرولة وراء الؽّػار وعؿالئفم.

معرش ادسؾؿني ! إن عزكم ! وكنكم ! وجمدكم ! وخركم ! 

وجـتؽم ! وشعادتؽم ! ذم الدكقا وأخرة هو بآعتصام 

ػرقة ! واحلذر من ! واحلذر من ال بالؽتاب اهلل وشـة رشوله 

َٓ َّتُؽقُكقا ﴿ قال تعاىل: الؽافرين ! ةالتحّزب  ! واحلذر من جمارا َو

ْؿ  ـْ َّبْعِد َما َجاَءُهُؿ اْلَبقنـَاُت َوُأوَلئَِؽ ََلُ ـَ َّتَػَرُققا َواْخَتَؾُػقا ِم َكاَلِذي

 .[205عؿران:.]آل﴾َظَذاٌب َظظِقؿٌ 

ـْ َيْعَتِصْؿ ّبِاهللَِ فَ وقال تعاىل:  اٍط ﴿َوَم َؼْد ُهِدَي إََِل ِِصَ

 .[202عؿران:.]آلُمْسَتِؼقٍؿ﴾

كَِي ﴿ وقال تعاىل: ـَ ادُْرْشِ َٓ َّتُؽقُكقا ِم ـَ َفَرُققا  َو ـَ اَلِذي ِم

 .[12،11]الروم:﴾ِّديـَُفْؿ َوَكاُكقا ِصَقًعا ُكؾه ِحْزٍب ّبََِم َلَدُّْيِْؿ َفِرُحقنَ 
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َا اَلذِ ﴿: تعاىل اقرءوا قول اهلل ـْ َيا َأُّيه ـْ َيْرَّتَد ِمـُْؽْؿ َظ ـَ آَمـُقا َم ي

ِّديـِِف َفَسْقَف َيْلِِت اهللَُ ّبَِؼْقٍم حُيِبهُفْؿ َوحُيِبهقَكُف َأِذَلٍة َظَذ ادُْْمِمـَِي َأِظَزةٍ 

ئٍِؿ َذلَِؽ  َٓ َٓ ََيَاُفقَن َلْقَمَة  ـَ َُيَاِهُدوَن ِِف َشبِقِؾ اهللَِ َو َظَذ اْلَؽافِِري

ـْ َيَشاُء َواهللَُ َواِشٌع َظؾِقؿٌ َفْضُؾ اهللَِ  .[58]ادائدة:﴾ ُيْمّتِقِف َم

﴿َأِذلٍَة َظَذ ادُْْمِمـَِي َأِظَزٍة والشاهد من أية ذم هذا ادوضع: 

﴾ ـَ  ! َظَذ اْلَؽافِِري

ذ رشول اهلل قدموا عدا وهذه أية كزلت ذم وفٍد من القؿن، 

. 

 :ل أيةرمحه اهلل ذم شبب كزو قال الطزي

 كر من قال ذلك:ذِ »

حدثـا حمؿد بن ادثـى قال، حدثـا حمؿد بن جعػر قال، حدثـا 

صعبة، عن شامك بن حرب، عن عقاض إصعري قال: دا كزلت 
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ـْ ِّديـِِف َفَسْقَف  هذه أية، ـْ َيْرَّتَد ِمـُْؽْؿ َظ ـَ آَمـُقا َم ا اَلِذي َ ﴿َيا َأُّيه

 أيب إىل  اهلل رشول أومل: قال ،ُفْؿ َوحُيِبهقَكُف﴾َيْلِِت اهللَُ ّبَِؼْقٍم حُيِبه 

 .«!هذا قومُ  هم»: فؼال معه، كان بمء موشى

 عن صعبة، حدثـا قال، الولقد أبو حدثـا قال، ادثـى ابن حدثـا

 أن: موشى أيب عن حيّدث عقاًضا شؿعت: قال حرب، بن شامك

 ،ٍم حُيِبهُفْؿ َوحُيِبهقَكُف﴾قْ َفَسْقَف َيلِِْت اهللَُ ّبِؼَ ﴿ :أية هذه قرأ  الـبي

 .موشى أيب قوم يعـي: قال

 إدريس، ابن حدثـا قال، جـادة بن شؾم السائب أبو حدثـي

 بن شامك هو عن-: أصحابـا قال: السائب أبو قال ؛ صعبة عن

 رشول قال إصعرّي، عقاض عن ؛ -شامًكا أحػظ ٓ وأكا حرب،

 .موشى أبا يعـي« هذا قوم هم: » اهلل
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 عن صعبة، عن إدريس، ابن حدثـا قال وكقع بن شػقان حدثـا

 قوم هم: »موشى ٕيب  الـبي قال إصعري، عقاض عن شامك،

 .ٍم حُيِبهُفْؿ َوحُيِبهقَكُف﴾َفَسْقَف َيْلِِت اهللَُ ّبَِؼقْ ﴿ :قوله ذم- .«هذا

 صعبة، أخزكا قال، يزيد حدثـا قال، موشى بن جماهد حدثـا

 دا: يؼول إصعري عقاًضا شؿعت: قال حرب بن شامك عن

 اهلل رشول قال ،ٍم حُيِبهُفْؿ َوحُيِبهقَكُف﴾َفَسْقَف َيْلِِت اهللَُ ّبَِؼقْ ﴿ :كزلت

 :«يعـي-« هذا قوم هم: »قال أو- «!موشى أبا يا قومك هم 

 .-موشى أبا

شػقان احلؿري، عن حصني، حدثـا ابن وكقع قال، حدثـا أبو 

ٍم حُيِبهُفْؿ َفَسْقَف َيْلِِت اهللَُ ّبَِؼقْ ﴿: -قاضأو: ابن ع- عن عقاض

 «.هم أهل القؿن»، قال: ﴾َوحُيِبهقَكفُ 

حدثـا حمؿد بن عوف قال، حدثـا أبو ادغرة قال، حدثـا 

صػوان قال، حدثـا عبد الرمحن بن جبر، عن رشيح بن عبقد 
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ـْ َيرْ  قال: دا أكزل اهلل: ـَ آَمـُقا َم ا اَلِذي َ ـْ ّدِيـِِف ﴿َيا َأُّيه َّتَد ِمـُْؽْؿ َظ

إىل آخر أية، قال عؿر:  َفَسْقَف َيْلِِت اهللَُ ّبَِؼْقٍم حُيِبهُفْؿ َوحُيِبهقَكُف﴾

يعـي  «ا وقومه!ٓ بل هذ» قال: (،أكا وقومي هم، يا رشول اهلل؟)

 رمحه اهلل. "تػسر ابن جرير الطزي"من   اهـ .«أبا موشى إصعري

 جيوز إكؽارها، وٓ مساوة ادصؾح الػضائل ٓ تـؽر وٓو

﴿َوَلقَْس الَذَكُر بإكثى، قال تعاىل:  وٓ الّذكر ػسد،باد

ُْكَثك﴾ ْٕ  ،فمجؿهبر الؼوم وٓ اجلاهل بالعامل، وٓ كبا [10عؿران:.]آلَكا

 :وكام ققل

اةَ  ٓ َفْوَض  الـاُس  َيْصؾُح  ٓ اةً  وٓ     هلم رَسَ  شاُدوا اهُلمْ ـُّج  إذا رَسَ

َما َلُؽْؿ َكقَْػ  َفـَْجَعُؾ ادُْْسؾِِؿَي َكادُْْجِرِمَي أَ ﴿

ُؽُؿقنَ  اِت ﴿، [15،10]الؼؾم:﴾ََتْ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا الَصاِْلَ َأْم َكْجَعُؾ اَلِذي

َْرِض َأْم َكْجَعُؾ ادَُْتِؼَي َكاْلُػَجارِ  ْٕ ـَ ِِف ا وقال ، [14]ص:﴾َكادُْْػِسِدي

َٓ َيْعَؾُؿقَن إَِكََم ﴿ُقْؾ َهْؾ َيْس تعاىل:  ـَ  ـَ َيْعَؾُؿقَن َواَلِذي تَِقي اَلِذي
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َْلَباِب﴾ ْٕ كقف يساوى ادممن بالؽافر، كقف ، [3]الزمر:َيَتَذَكُر ُأوُلق ا

قة الؼبائل ورسوات العامل باجلاهل، كقف يسعى إىل تـحيساوى 

إرشار الؼبائل وعؾامء ادسؾؿني ودعوة ادسؾؿني وتسؾقط 

ادسؾؿني، هذا يشء ٓ يؼره رشع وٓ عرف عذ خقار والػجار 

 أن يـتؼم بـؼؿته من مجقع ادجرمني وٓ دين، وكسلل اهلل 

 ، واحلؿد هلل رب العادني.ويؽػي ادسؾؿني رّشهم

 اخلطبة هذه

 ـي هبا ذمُفّرغت واعتُ 
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 وباهلل التوفقق


