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 التََّشبُّف  بالؽػار . -71

ـْ ُيْضؾِْؾ َفالَ َهاِدَي  ـْ ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف. َلُف، َوَأْشَفُد َأْن َٓ إَِلَف إَِّٓ الِل َوْحَدهُ  يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َٓ َذِ

ا َبْعُد.   َأمَّ

 فقا أَيا ادممـقن.

ٍة ُأخِرَجت لؾـاِس، فننَّ أمَة  اتؼقا الِلَ تعاىل واشُؽروه طذ أن جعَؾُؽؿ مـ خِر ُأمَّ

ٍة، وحزُبف هؿ أطزُّ حزٍب، قال الِل تع اىل: ﴿َولِلِِ ُمؿٍد صذ الِل طؾقف وسؾؿ هل خُر ُأمَّ

ُة َولَِرُسقلِِف َولِْؾُؿْمِمـنَِي﴾  .  ()اْلِعزَّ

ُتـا ٌة دائؿٌة، دواَم  -أَيا ادممـقن-فِعزَّ ِة الِلِ الؼقيِّ العزيِز، ففل ِطزَّ ٌة مـ ِطزَّ ُمستؿدَّ

ٌر  ، الؾقِؾ والـفاِر، ٓ يرفُعفا تلخُّ ساٌر طسؽريٌّ
، وٓ اكؽِ ، وٓ تراُجٌع طؾؿلٌّ حضاريٌّ

تِـا  ، بؾ كحـ إطزاُء بالِل تعاىل إن صدْقـَا الِلَ تعاىل يف إيامكِـا وطبقديَّ وٓ تؼفُؼٌر مادِّيٌّ

َْطَؾْقَن إِْن ُكـُْتْؿ ُمْمِمـنِي﴾ ْٕ َزُكقا َوَأْكتُُؿ ا وقد . ()لف، قال الِلُ تعاىل: ﴿َوٓ ََتِـُقا َوٓ ََتْ

 قال إول:                      

ــــــاً  ــــــًا وتِقف ف ــــــا زاَدف َذَ  ومم

ــاِدي ـــا طب ــؽ ي ــَت ققلِ ــقحت َت  ُدُخ
0 

ــــا  ــــْدُت بلُ ِطــــ أصــــُل ال َُّري  وكِ

ـــــا  ـــــَد حت كبق  َت أ  ْ ـــــرَّ  وأْن  ص
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ِة، وهذا التؿقُِّز  قدًا هلذه العزَّ
ٕمِة ُمؿٍد صذ الِل طؾقف وسؾؿ، فؼد هنك الِلُ وتلكِ

باِع سبقِؾ الؽافريـ مـ القفقِد والـصارى وادرِشكني، وغِرهؿ  تعاىل ادممـني طـ اتِّ

مـ ُأمِؿ الؽػِر، فـفك الِلُ أهَؾ اإلسالِم طـ التَّشبُّف بالؽػاِر، وطـ تؼؾقِدهؿ والتبعقِة 

ـَ اْْلَّؼ﴾هلؿ، فؼال جؾ وطال: ﴿َوٓ َتتَّبِْع َأهْ  َا  ،()َقاَءُهْؿ َطامَّ َجاَءَك ِم وقال: ﴿َيا َأَيُّ

ِؼ الِلَ ـَ َوادُْـَافِِؼنَي إِنَّ الِلَ َكاَن َطؾِقاًم َحؽِقاًم﴾ الـَّبِلُّ اتَّ  .()َوٓ ُتطِِع اْلَؽافِِري

وٓ شؽَّ طـَد أوحت إبصاِر أن تؼؾقَد الُؽػاِر، والتشبُّف هبؿ مـ أطظِؿ َصَقِر 

هلؿ، وقد هنك الـبلُّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ طـ مشاهبِة الؽػاِر يف أحاديَث ك رٍة،  الطاطةِ 

مـفا: ما أخرجف أ د وأبق داود بسـد جقد طـ ابـ طؿر ريض الِل طـفام طـ رسقِل 

، فػل هذا اْلديِث غايُة ()«مـ تشبََّف بؼقٍم ففق مـفؿ»الِلِ صذ الِل طؾقف وسؾؿ قال: 

اِر، كقَػ ٓ وقد َجَعَؾ الـبلُّ صذ الِل طؾقف التَّْحذيِر، ومـتف ك التـػِر طـ مشاهَبِة الؽػَّ

اِر مـفؿ؟! كعقُذ بالِلِ مـ اخِلذِٓن.  وسؾؿ مـ َتشبَّف بالؽػَّ

لقس ِمـَّا مـ تشبَّف »وقد قال الـبل صذ الِل طؾقف وسؾؿ يف بقاِن خطقرِة التشبُِّف: 

 .()«ارىوٓ بالـص بغِركا، ٓ تشبَّفقا بالقفقدِ 

                                 

 

 

 



almosleh.com 

 
3 

ومـ طالماِت متققِّز هذه إمِة طـ غِرها: أن الـبلَّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ قد   

طؾَّؾ ك رًا مـ الرشائِع وإحؽاِم بؿخالػِة القفقِد والـصارى وغِرهؿ مـ ُأمِؿ الؽػِر، 

، فؿـ ذلؽ م اًل ما أخرجف مسؾٌؿ  مما يدلُّ طذ أن خمالػَة الؽافريـ مؼصٌد كبقيٌّ ذطلٌّ

اِد  خالػقا »بـ أوٍس  ريض الِل طـف أن الـبلَّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ قال: اطـ شدَّ

خالُػقا ادرشكني، »، وقال أيضًا: ()«القفقَد، فنهنؿ ٓ ُيصؾُّقن يف كِعاهِلؿ وٓ ِخػافِفؿ

 (، وهذا قؾقٌؾ مـ ك ٍر يف السـِة ادطفرِة.)«وأحػقا الشقارَب وأطػقا الؾحك

ِة، بؾ سبٌب ومما َيُدلُّ طذ  أمهقَِّة خمالػتِفؿ، وأن خمالػَتفؿ هل سبُب اخلريِة يف إُمَّ

ـِ وضفقِره أكف صذ الِل طؾقف وسؾؿ قاَل:  ي َؾ »لُعُؾقِّ الدِّ ـُ ضاهرًا ما طجَّ ي ٓ يزاُل الدِّ

ُرون   (.)«الـاُس الِػطَر؛ إنَّ القفقَد والـصارى يمخِّ

ؾ كالَم أهِؾ الِعْؾِؿ طذ اختاِلِف مشاِرهِبؿ ومذاِهبِفؿ طؾَِؿ ِطْؾاًم ٓ يدُخُؾف  ومـ تلمَّ

اِر، ووجقِب خمالػتِفؿ؛ وذلؽ  شؽٌّ وٓ ريٌب إمجاَطفؿ طذ الـفلِّ طـ مشاهبِة الؽػَّ

 لؽ رِة الـصقِص القاردِة بذلؽ. 

ؾقؿٍة، استؿعقا إىل ما أَيا ادممـقن .. اْلريصقن طذ أن تؾؼقا ربَّؽؿ بُؼؾقٍب س

ـُ تقؿقَة ر ف الِل تعاىل قال:  وباجلؿؾِة فالُؽػُر بؿـزلِة مرِض الؼؾِب "قالف اْلُز اإلماُم اب
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ًة ُمطؾؼًة، وإكام   ِصحَّ
ِ
، ومتك كان الؼؾُب مريضًا مل يصحَّ رٌء مـ إطضاء أو أشدَّ

 مـ أمقِره
ٍ
الُح أن ٓ ُتشبَِف مريَض الؼؾِب يف رء  .()"الصَّ

ُ أن خمالػَتفؿ يف مجقِع الشموِن مؼصقدٌة لؾشارِع، فؾقَس الـفُل طـ    وهبذا يتبنيَّ

مشاهبتِفؿ يف طباداَِتؿ أو طؼائِدهؿ فؼط، بؾ هق طاُم يف طاداَِتؿ وآداهِبؿ وأخالِقفؿ 

ومـ تشبَّف باإلفركِج يف لباِسفؿ "ومجقِع شموِن حقاَِتؿ، قال ابـ الؼقؿ ر ف الِل:

مالَِتؿ ففق بال شؽَّ إفركجلٌّ غُر مسؾٍؿ، وإْن صذ وصاَم وزطَؿ أكف وُكُظِؿفؿ ومعا

 . "مسؾؿٌ 

 أَيا ادممـقن.

إكف مع هذه الـصقِص الؽ رِة التل تـفك طـ التشبُّف بالؽػاِر، إٓ أن الـبلَّ صذ 

الِل طؾقف وسؾؿ قد أخَز أن مشاهبَتفؿ ومتابعَتفؿ ستؼع يف إمِة، فعـ أيب سعقد  ريض 

، »طـف أن الـبل صذ الِل طؾقف وسؾؿ قال :  الِل ا بِِشْزٍ ـْ َقْبَؾُؽْؿ، ِشْزً ـَ َم َـّ َسـَ َلَتتَّبُِع

َوِذَراًطا بِِذَراٍع، َحتَّك َلْق َسَؾُؽقا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَؾْؽُتُؿقُه، ُقْؾـَا: َيا َرُسقَل الِلِ، اْلَقُفقَد 

.؟ ـْ  (. )«َوالـََّصاَرى؟ َقاَل َفَؿ

يِّ وهاهل بعض ف ئام إمُة الققَم َتاكل أمَؿ الؽػِر، ذققًَّة وغربقًة يف الزِّ

والؾباِس، وتتشبف هبؿ يف آداِب إكِؾ والرشِب وأسالقِب ادعاذِة وادخالطِة، 

ك طـفؿ إفؽاَر وأراَء، حتك صاغ  وصرائؼ الؽالِم وادعامؾِة وغِر ذلؽ، بؾ وتتؾؼَّ
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ؿ وأفؽاَرهؿ وأسالقَبفؿ طذ هنِج اْلقاِة الغربقِة، فئاٌت غُر قؾقؾٍة مـ إمِة حقاََت 

.  والػؽِر الغريبِّ

وإسباُب التل دطت هذه الػئاَم إىل التشبُِّف بالؽػاِر وتؼؾقِدهؿ طديدٌة، إٓ أنَّ 

َـّ  ِة والسعادِة اْلؼقؼقِة، فننَّ ك رًا ممـ تشبَّف بالؽػاِر ض مـ أبرِزها الغػؾَة طـ سبِب الِعزَّ

ـِ وطدِم أن سبَب طز ي ِة همٓء وارتػاطفؿ هق أخالُقفؿ وما هؿ طؾقف مـ كبِذ الدِّ

ـِ اخلطاِب ريض الِل طـف:  آهتامِم بف، وقد غَػَؾ همٓء طـ ققِل أمِر ادممـني طؿَر ب

ـا الِلُ" َة بغِره أذلَّ كا الِلُ باإلسالِم، فؿفام ابَتغْقـا الِعزَّ  : ﴿َوٓ ََتِـُقا َوٓ()"كحـ ققٌم أطزَّ

َْطَؾْقَن إِْن ُكـْتُْؿ ُمْمِمـنَِي﴾ ْٕ َزُكقا َوَأْكُتُؿ ا   (.)ََتْ

فــــًا وتِقفــــاً   وممــــا زاَدف َذَ

 ُدُخقحت َتَت ققلِؽ يـا طبـاِدي
0 

ــا  ــُل ال َُّري ــ أص ــْدُت بلُ ِط  وكِ

ـــا َت  أ ـــَد  حت  كبق  ْ  وأْن  صـــرَّ
0 
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 اخلطبة ال اكقة  

 أَيا ادممـقن.

اِر مـ  إن مـ إسباِب الرئقسِة التل جعَؾْت ك رًا مـ ادسؾؿني يتشبَُّف بالُؽػَّ

القفقِد والـصارى آختالَط هبؿ وآكػتاَح طؾقفؿ؛ وذلؽ أنَّ هذه العصقَر شِفَدت 

ثقرًة كزى يف آتصآِت، فَؼُرَبت ادسافاُت، واتصَؾْت اجلفاُت، حتك َغدا العاملُ كام 

واحدًة، وكذلؽ يف اإلطالم الذي يروج لؾ ؼافة إجـبقة، ويسقق صريؼة قريًة :ُيؼاُل 

اْلقاة الغربقة طذ أهنا الـزاث واد ؾ، فؾام وقَع ذلؽ كُ ر آحتؽاُك هبؿ والتعامُؾ 

معفؿ، فلدَّى ذلؽ إىل ضفقِر معاملِ التشبُِّف والتبعقِة والتؼؾقِد َُٕمِؿ الؽػِر يف حقاِة 

مـ جعَؾ الغرَب وما فقف  -هداهؿ الِلُ-رأْيـا بعَض إخقاكِـا ادسؾؿني وواقِعفؿ، ف

ف، بؾ  ، ويف إكِؾ والرشِب، ويف تصػقِػ الشعِر وقصِّ يِّ قدوًة لف يف الؾباِس والزِّ

ْأِي؛ فنكا لِل وإكا إلقف راجعقن.   ومتادى بعُضفؿ حتك قؾَُّدوهؿ يف الِػؽِر والرَّ

، ووُجقِدهؿ بني ادسؾؿني،  وٓ حؾَّ هلذه ادشؽؾِة إٓ بالتؼؾقِؾ مـ
ِ
خؾطِة همٓء

فال جيقز ٕحٍد أن يسافَر إىل بالِد الؽػِر إٓ طـَد اْلاجِة، وجيُب أن يؽقَن ادسافُر طـده 

ؿ، ويتَِّؼل بف ما يف بالِدهؿ مـ َتمـ العؾِؿ واإليامِن والصِز والقؼنِي ما يدفُع بف شبفاِ 

ـٍ وشفقاٍت، َتتزُّ هلا اجلباُل الرواد  . فت

اِر إٓ طـَد طدِم وجقِد  كام أكف جيُب طؾقـا مجقعًا أن كتعاوَن طذ طَدِم استْؼداِم الؽػَّ

مـ يُؼقمقن بام يؼقمقن بف مـ أطامٍل؛ وذلؽ أن تؽاثَرهؿ بني ضفراَكْقـا يف بققتِـا 

 وأطاملِـا وأسقاِقـا ومؽاتبِـا لف تلثٌر بالٌغ يف بثِّ أخالِقفؿ وإشاطِة أفؽاِرهؿ. 

 


