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﷽. 
 .احلمد  رب العاملني، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 "كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة"هللا تعاىل يف كتابه قال احلافظ ابن رجب رمحه 
ـ"  ًاحلـمـد  رب العــاملني محــدا كـثـريا طيـبـا مباركــا فـيـه كمــا ـحيـب ربـنـا ، ﷽ ً ً ً

 ينبغي لكرم وجهه وعز جالله، وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه ويرضى، وكما
 .ًوسلم، تسليما

بــدأ اإلســالم «:  قــال عــن النــيب  مــن حــديث أيب هريــرة "صــحيحه"َّخــرج مســلم يف 
ء ًغريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوىب للغر ً«)1(. 

دة   : قـيــل: يف آـخــره وهـــيوخرـجــه اإلمـــام أـمحــد واـبــن ماـجــه ـمــن حـــديث اـبــن مســـعود ـبــز
ء؟ قال  .)2(»َُّالنـزاع من القبائل«:رسول هللا، ومن الغر

ْالـذين يصـلحون إذا «: ومـن هـم  رسـول هللا؟ قـال:  قيـل،َّوخرجه أبـو بكـر اآلجـري وعنـده ُ
 .)3(»فسد الناس

 .»الذين يفرون بدينهم من الفنت«: َّوخرجه غريه وعنده قال
: ـبـن عـبـد هللا اـملـزين، عــن أبـيـه، عــن جــده، عــن الـنـيب َّوخرـجـه الرتمــذي مــن حــديث كـثـري 

ء اـلـذين يصــلحون مــا أفســد الـنـاس مــن « ًإن اـلـدين ـبـدأ غريـبـا، وســريجع غريـبـا، فطــوىب للغــر ً
 .)4(»سنيت

                              
 ).3986(، وابن ماجه )145(مسلم  (1)
 .3988 وابن ماجه 1/398أخرجه أمحد  (2)
 ).1(أخرجه أبو بكر اآلجري رقم  (3)
 ).2631(أخرجه الرتمذي  (4)
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ومـن هـم  رسـول هللا؟ :  قيـل:، ويف حديثـهَّوخرجه الطرباين من حديث جابر عن النـيب 
 .)1(»الذين يصلحون حني فساد الناس«:قال

ً أيضا من حديث سهل بن سعد بنحوهَّوخرجه
)2(. 

فطــوىب «:، ويف حديثــهوخرجــه اإلمــام أمحــد مــن حــديث ســعد بــن أيب وقــاص عــن النــيب 
ء إذا فسد الناس  .)3(»ٍيومئذ للغر

طـــوىب «: قـــالّوخـــرج اإلمـــام أمحـــد والطـــرباين مـــن حـــديث عـبــد هللا بـــن عمـــرو عـــن النـــيب 
ءلل ء؟ قــال: ، قلنــا»غــر س ســوء كثــري، مــن يعصــيهم أكثــر ممــن «:ومــن الغــر ٍقــوم قليــل يف  ٍ

ٌ ٌ
 .)4(»يطيعهم

ًوروي عــن عبــد هللا بــن عمــرو مرفوعــا وموقوفــا يف هــذا احلــديث ء؟ قــال: قيــل: ً : ومــن الغــر
 .")«)5بن مرمي اَّالفرارون بدينهم يبعثهم هللا تعاىل مع عيسى «

خلـري كلـه، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا احلمد  رب العاملني، أمحـده جـل يف عـاله وأثـين عليـه ا
ًوحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن دمحما عبــد هللا ورســوله، صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وصــحبه 

حسان إىل يوم الدين  .ومن اتبع سنته 
 .أما بعد

                              
مع  (1)  .رواه الطرباين يف األوسط): 7/278(قال اهليثمي يف ا
مع  (2)  .ثة من حديث سهل بن سعدرواه الطرباين يف الثال): 7/278(قال اهليثمي يف ا
 ).756 (ى، وأبو يعل)1604(أمحد  (3)
مع )7094(، )6661(أمحد  (4)  ).األوسط(رواه أمحد والطرباين يف ): 7/278(، قال اهليثمي يف ا
ء رقم 77أخرجه أمحد يف الزهد، ص (5)  ).37(، واآلجري يف الغر
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لــس األول يف قــراءة هــذه الرســالة اللطيفــة املباركــة للحــافظ اجلليــل العــامل الفقيــه  فهــذا هــو ا
ألصويل عبد الرمحن بن رجب رمحه هللا تعاىل، املتوىف سـنة مخـس وتسـعني وسـبعمئة ِّاحملدث ا
 .للهجرة 

واإلمــام ابــن رجــب رمحــه هللا مــن أئمــة الــدين املشــهورين الــذين هلــم قــدم صــدق ونفــع وهلــم 
ت جليلة فعة، وكتا  .مؤلفات 

ـــا َّوقــد مجــع هللا تعــاىل ـهلــذا اإلمــام صــنوفا مــن العـلــم، يســرها لــه متيــز  ، فهــو رمحــه هللا فقـيــه ً
ِّحمقق، وحمدث مربز ، وأصويل حنرير، كما أنه من أبرز العلماء عنايـة بعلـوم القلـوب والـوعظ 

 .والتذكري
فعـة يف علـوم شـىت،  َّفجمع هللا تعاىل له هذه اخلصـال، لـه مؤلفـات جليلـة ، ورسـائل ماتعـة 

 ".القواعد الفقهية"فهو صاحب القواعد املشهورة يف 
ًيف التعليــق علــى جــامع الرتمــذي، ولــه أيضــا شــرح علــى صــحيح " العلــل الكبــري"ولــه كتــاب 

سف على ما فات منه ما مل يصل  .البخاري فيه من العلوم والكنوز ما 
وله رسائل عديدة كثرية ومنها هذه الرسالة املباركة اليت بني أيدينا واليت سنقرأها ونعلق علـى 

 .بعض ما جاء فيها
ذ  ".كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة" ا االسم ومسها رمحه هللا 

هــو اإلزالــة والبيــان واإليـضــاح، هــذا مــن حيــث اللـغــة، واملقصــود هنــا هــو اإلزاـلــة : الكشــف
 .والرفع

 .أي رفعها وإزالتها: فكشف الكربة
ـا تكـرب : والكربة تطلق علـى الشـدة، واحملنـة، والنازلـة الثقيلـة علـى الـنفس، ومسيـت كربـة أل

 .تشده وتعصرهاإلنسان ف
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ـــذا االســـم هـــو لكشـــف كربـــة علمـيــة اختـلــف العلمـــاء يف حتديـــدها  وتســـمية هـــذه الرســـالة 
ا وإيضاحها، وهي   ".أوصاف أهل الغربة" وبيا

 فمــن الكتــاب نفهــم أن هــذه الرســالة اعتنــت ببيــان صــفات أهــل الغربــة الــذين جــاء الثنــاء 
ََصلى ا عل عليهم واملدح هلم يف قول النيب َُّ َيه وسلمََّ َّ َ َ ِ ء« ْ  6.50.»فطوىب للغر

هذه الرسـالة املختصـرة ابتـدأها املؤلـف رمحـه هللا بـذكر احلـديث، فهـي أشـبه مـا تكـون رسـالة 
ََّصـلى ا عليـه وسـلم شرح فيها وأوضـح حـديث النـيب ََّ َ ِ ََْ َُّ مـن " صـحيحه"الـذي رواه مسـلم يف  َ

ََّصلى ا عليه وسلم  أن النيبطريق زيد بن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة  ََّ َ ِ ََْ َُّ : قال َ
ء«" ًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوىب للغر ً«." 

تــه، وهــذه فائــدة تســتفيدها مــن هــذا العــامل  ابتــدأ املؤلــف هــذه الرســالة بــذكر احلــديث وروا
 يعتـىن بـه هـو التخـريج الـذي اجلليل يف مسألة التخريج، فإن التخريج املفيـد الـذي ينبغـي أن

خــتالف طرقــه، فــإذا كــان احلــديث صــحيحا فإنــك حتتــاج التخــريج يف  ًيفيــد احلــديث قــوة 
ا املعىن   .بيان ألفاظ احلديث اليت يكمل 

املؤلف رمحه هللا ذكر ختريج احلديث ليس للتزيد كما هو شأن كثري من الباحثني املعاصرين، 
ًتخــريج صــفحات، وهــذا لــيس مــذموما علــى كــل األحــوال، جتــد املــنت كلمــة، واحلاشــية يف ال

 .ًلكن يف الغالب أنه يكون تزيدا وغري مفيد يف أكثر األحيان
لتخريج الذي ينبغي أن يعتىن به هو التخريج الذي يعتـىن  لكن على كل األحوال املقصود 

، أو ثبو وقوة ًفيه مبا يزيد احلديث إيضاحا وبيا ً ً. 
ًإيضاحا وبيا وهذ إلسنادً ملعىن، وثبو وقوة هذا يتعلق   .ًا يتعلق 

ًهذا الذي ينبغي أن يكون هم الباحث يف ختريج األحاديث منصبا عليـه، تقويـة حلديثـه مـن 
 .حيث ثبوته وإسناده، أو من حيث معناه وجالءه ووضوحه
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ـــا، وإن كاـنــت تزـيــد وذ لتخـــريج حمققـــة هلـــذين الغرضـــني فحـــيهال  كـــر ّفـــإذا كاـنــت العنايـــة 
ـا وضـوح  ـا قـوة اإلسـناد أو يتحقـق  غرائب الكتـب، وطـوال األسـانيد دون فائـدة يتحقـق 

 .املنت، فهذا مما ينبغي أن ينصرف عنه طالب العلم إىل ما هو أنفع 
ألهم فاملهم  .فالعلم إن طلبته كثري، والعمر يف حتصيله قصري، فابدأ منه 

لبسملة، كسائ سيا بكتاب افتتح هذه الرسالة رمحه هللا  م  م وكتا ًر أهل العلم يف مؤلفا
ََّصلى ا عليه وسلم هللا تعاىل، واقتداء بسنة النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ ًوجر على هدي علماء األمـة األبـرار يف  َ

م م وكتا  .مؤلفا
دة يف اخلــــري، وإال فالبســــملة تغــــين  ُمث عطــــف علــــى ذلــــك محــــد هللا والثنــــاء عليــــه، وهــــذا ز

ََّصـلى ا عليـه وسـلم وغالب كتب النـيبوتكفي،  ََّ َ ِ ََْ َُّ تقتصـر علـى البسـملة، دون ذكـر احلمـد،  َ
 ﴿لكن إذا ذكر احلمد فقد اقتدى بكالم هللا تعاىل الذي افتتح كالمه جل يف عاله حبمده 

َاحلمد  رب العالمني ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ َْ﴾)1(. 
ًاحلمــد  رب العــاملني محــدا كثــريا ":يقــول املؤلــف ًطيبــا مباركــا فيــه كمــا حيــب ربنــا ويرضــى، ً ً

وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله، وصـلى هللا علـى سـيد دمحم وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم، 
 ".ًتسليما

 أن ـهــذه املقدمــة ـقــد تـكــون -وهللا أعـلــم-، ظــين "َّـخــرج مـســلم :"بعــد ذـلــك ـقــال رمحــه هللا 
أمـا "ا بـني املقدمـة واملقصـود كلمـة منقوصـة فـإن العـادة اجلاريـة يف كـالم أهـل العلـم أن يـذكرو

 ".بعد

                              
 .2:سورة الفاحتة )1(
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، فلعلهـا سـقطت، أو أن هـذه أجـزاء مـن "أمـا بعـد" النسخة اليت بـني يـدي لـيس فيهـا كلمـة
أحاديث تكلم عليها املؤلف رمحه هللا واجتهد النساخ يف مجعها وجعلها رسائل مفرقة أو ما 

 .أشبه ذلك
 .احلديثاملراد أن املؤلف رمحه هللا ابتدأ مباشرة يف ذكر 

، مســلم هــو اإلمــام مســلم بــن احلجــاج صــاحب "َّخــرج مســلم يف صــحيحه:"قــال رمحــه هللا 
 .الصحيح املشهور، املتوىف سنة أربع ومئتني

:  قــال عــن النــيب َّخــرج مســلم يف صــحيحه مــن حــديث أيب هريــرة  :"يقــول رمحــه هللا
ء« ًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوىب للغر ً«." 
 .ذا احلديث هو حمل البحث ، هو موضوع الرسالة ه

 .فالرسالة تدور على بيان وتفصيل وإيضاح معىن هذا احلديث
ا أيش  إخواين ؟ كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة  .الرسالة مضمو

ََّصلى ا عليه وسلم اآلن النيب: ًإذا ََّ َ ِ ََْ َُّ ء« يقول  َ ء؟ ج"»فطوىب للغر م ، فمن هم الغر اء بيا
 .يف أحاديث أخرى

ًلنحصــي هــذه الصــفات مــن خــالل مــا ذكــره مــن التخــريج، ألـنـه ســيعود علـيـه رمحــه هللا ذكــرا 
 .بعدما أفرغ من التخريج

َّ، خرجـــه ورواه كالمهـــا لفـــظ واحـــد يـــؤدي إىل معـــىن واحـــد، "وخرجـــه اإلمـــام أمحـــد:"يقـــول 
،لكن الـذي عليـه عامـة "ن روىَّخرج ختتلف ع:" بعضهم يفرق بني التخريج والرواية فيقول 

 .َّأهل الشأن من احملدثني أنه ال فرق بني الرواية والتخريج ، فيقولون روى، ويقولون خرج
دة :"يقـــول  ، أي أن هـــذا "وخرجـــه اإلمـــام أمحـــد واـبــن ماجـــه مـــن حـــديث اـبــن مســـعود ـبــز

دة يف آخـره وهـي "احلديث رواه ابن مسعود، فابن مسعود ذكر هـذا احلـديث   : لقيـ: بـز
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ء؟ َّالنـــزاع مــن القباـئـل«:قــال "، هــذا شــروع يف بـيـان األوصــاف، "رســول هللا، ومــن الغــر ُ«" ،
م   ".َُّالنـزاع من القبائل "هذا أول األوصاف اليت ذكرها املؤلف رمحه هللا حلال أهل الغربة أ

 .وسيأيت الكالم على هذا فيما نستقبل
 .َّرج هذا احلديث، عن ابن مسعود، أي خ"َّوخرجه أبو بكر اآلجري وعنده :"يقول

ْالذين يصلحون«: ومن هم  رسول هللا؟ قال: قيل، اآلجري وعنده "  إذا -ُ أو يصـلحون-ُ
 .، يصلح الوجهان "»فسد الناس

ُيصلحون يف أنفسهم، أو يصلحون ، أي يصلحون غريهم َ. 
َوأيهما أكمل يف املعىن؟ إن قلنا يصلحون فهو يصلح، وإن قلنا يصلحون فه  .و يصلحُ

، هنـا صـلحوا يف أنفسـهم ، وأصـلحوا غـريهم، هـذا الغالـب مـع »ُيصلحون إذا فسـد النـاس«
صـــالح الـنــاس وال يصـــلح نفســـه  مـــرون النـَّــاس ﴿أـنــه قـــد يشـــتغل الـنــاس  َ أ َ ُ َـلــرب وتـنســـون ََُْ ْ َ َْ َ ِِّ ْ ِ

ْأنـفسكم ُ َ ُ َْ﴾)1(. 
 . غريهمَويصلحون يف أنفسهم وال يكمل صالحهم يف أنفسهم إال إذا أصلحوا

 .ِّفكال اللفظني له مرجح ، لكن حنن نقول كالمها يصلح، هذا أو ذاك كالمها صاحل 
 .، قراءته صحيحة»ُيصلحون«، قراءته صحيحة، ولو قرأها »َيصلحون«فلو قرأها إنسان 

ْالذين يصلحون إذا فسد الناس« :"يقول ُ«." 
، هـذا الوصـف الثالـث، "»الـذين يفـرون بـدينهم مـن الفـنت«:َّوخرجه غـريه وعنـده قـال:"قال 

َوهذا يرجح أي املعنيني؟ يصلحون أو يصلحون؟ يصلحون َ ُ ُِّ. 

                              
 .44:سورة البقرة )1(
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 َّوخرجه الرتمذي مـن حـديث كثـري بـن عبـد هللا املـزين، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن النـيب  "
ء الـذين ي«:قـال ُإن الـدين بـدأ غريبـا، وسـريجع غريبـا، فـطـوىب للغـر ً صـلحون مـا أفسـد الـنـاس ً

 .ُون، هذا الوصف الرابع، وهذا يرجح أي املعنيني؟ يصلحونُ، يصلح"»من سنيت
ومــن هــم  رســول :  قيــل:، ويف حديثــهَّوخرجــه الطــرباين مــن حــديث جــابر عــن النــيب  "

 ."»صلحون حني فساد الناسُي«، أو "»صلحون حني فساد الناسَالذين ي«:هللا؟ قال
ًوخرجه أيضا "  . هذا راجع ألي شيء؟ للحديث السابق،"َّ
ًخرجه أيضا من حديث سهل بن سـعد بنحـوهو " وخرجـه اإلمـام أمحـد مـن حـديث سـعد  ، َّ

ء إذا فسد الناس«: ، ويف حديثهبن أيب وقاص عن النيب   ".»ٍفطوىب يومئذ للغر
 .إىل اآلن ليس يف وصف جديد

 .حنن اآلن ذكر كم وصف؟ أربعة 
طــوىب «:  قــالعــن النــيب ّوخــرج اإلمــام أمحــد والطــرباين مــن حــديث عـبـد هللا ـبـن عمــرو  "

ء ء؟ قــال: ، قلـنـا»للغــر س ســوء كـثـري، مــن يعصــيهم أكـثـر ممــن «: ومــن الغــر ٍقــوم قلـيـل يف  ٍ
ٌ ٌ

لغربة كما سيأيت"»يطيعهم م قليل، وهذا من مناسبة وصفهم   .، هذا وصف زائد، أ
 .ًإذا هم قليل، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ، هذا الوصف اخلامس

ًهللا ـبـن عـمـرو مرفوعـا وموقوـفـا يف ـهـذا اـحلـديثوروي عـن عـبـد  " ء؟ ـقـال: قيـل: ً : وـمـن الغــر
 ".»بن مرمي اَّالفرارون بدينهم يبعثهم هللا تعاىل مع عيسى «

ء؟ ـقـال :"يف هـذا اـحلـديث قيـل  َّالفـرارون ـبـدينهم يبعـثهم هللا تعــاىل مـع عيـسـى «: وـمـن الغـر
 ".»بن مرمي ا
كـيــد ملعـــىن قوـلــه يف رواـيــة عـبــد هللا ـبــن ، هـــذا ـلــيس فـيــه وصـــف "َّالفـــرارون " زاـئــد إمنـــا فـيــه 

 ".»الذين يفرون بدينهم من الفنت« :"مسعود 
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ت عن الصحابة  ذه األلفاظ أفادتنا فائدتنيهذه الروا  ، : 
قـوة ثـبـوت هـذا اـحلـديث لتعـدد خمارجــه فقـد جــاء عـن مجاعــة مـن الصــحابة، :الفائـدة األوىل 

ة، وجاء عن عبد هللا بن مسعود، وجاء عن املزين، وجاء عن سعد بن أيب جاء عن أيب هرير
 .وقاص، وعن جابر، وجاء عن عبد هللا بن عمر

وأمــــا مــــن حـيـــث الصــــفات فقــــد مجعـنـــا ـمـــن خــــالل قراءتـنـــا يف أوصــــاف أـهـــل الغرـبـــة مخــــس 
 .صفات

 .يقول املؤلف رمحه هللا، يشرع اآلن يف بيان املعىن
يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضاللة عامة، كما قال » اًبدأ اإلسالم غريب«: قوله "

إن هللا نظــر إىل أهــل األرض «:  يف حــديث عيــاض بــن محــار اـلـذي أخرجــه مســلمالنــيب 
م وعجمهم، إال بقا من أهل الكتاب  .)1(»فمقتهم، عر

َفلما بعث النيب  ُِبعـد الواحـد  الواحـد ودعـا إىل اإلسـالم مل يسـتجب لـه يف أول األمـر إال 
 .من كل قبيلة

ُ وكــان املســتجيب ـلـه خائفــا مــن عشــريته وقبيلـتـه ـيـؤذى غاـيـة األذى، ويـنـال مـنـه وهــو صــابر  ُ ً
 .على ذلك يف هللا عز وجل

وكــان املســلمون إذ ذاك مستضــعفني يشــردون كــل مشــرد ويهربــون بــدينهم إىل الــبالد النائيــة 
وكـان مـنهم مـن يعـذب يف هللا ومـنهم . ينةكما هاجروا إىل احلبشة مرتني، مث هاجروا إىل املد

ء، مث ظهـــر اإلســـالم بعـــد اهلجـــرة إىل  مـــن يقتـــل، فكـــان الـــداخلون يف اإلســـالم حينئـــذ غـــر
ًاملدينة وعز، وصار أهله ظـاهرين كـل الظهـور، ودخـل النـاس بعـد ذلـك يف ديـن هللا أفواجـا،  َّ

 .ألمر على ذلك واوأكمل هللا هلم الدين وأمت عليهم النعمة وتويف رسول هللا 

                              
 ).2865(سلم أخرجه م (1)
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 وأهل اإلسالم على غاية من االستقامة يف ديـنهم وهـم متعاضـدون متناصـرون، وكـانوا علـى 
ذلـــك زمـــن أيب بكـــر وعمـــر رضـــي هللا عنهمـــا، مث أعمـــل الشـــيطان مكائـــده علـــى املســـلمني 

سهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات  . وألقى 
ن الفتنتان تتزايدان شيئ ًا فشيئا حىت استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعـه أكثـر ًومل تزل ها

اخللق، فمـنهم مـن دخـل يف طاعتـه يف فتنـة الشـبهات، ومـنهم مـن دخـل يف فتنـة الشـهوات، 
 ". بوقوعهومنهم من مجع بينهما، وكل ذلك مما أخرب النيب 

 يعـــود ً وجـــه ـكــون اإلســـالم ـبــدأ غريـبــا، ووجـــه كوـنــهَّـبــني لـنــا املؤـلــف رمحـــه هللا يف هـــذا املقطـــع
 ً.غريبا

 .فغربته يف أول األمر من حيث قلة أنصاره، ومن حيث ضعفهم، وكذلك يف آخر الزمان
 .وهذا استعراض موجز خمتصر حلال أول اإلسالم ، وحال آخره

يريد به أن الناس كـانوا قبـل مبعثـه علـى ضـاللة » ًبدأ اإلسالم غريبا«:قوله :"يقول رمحه هللا 
 . أحد دون أحد، العرب والعجم، هذا معىن العامة، أي على ضاللة ال ختص"عامة

ََّصـــلى ا علـيــه وســـلم أهـــل الكـتــاب وغـــريهم كـــانوا عـلــى ضـــاللة عامـــة، كمـــا قـــال الـنــيب ََّ َ ِ ََْ َُّ يف  َ
 - إن هللا نـظــر إىل أهـــل األرض فمقـــتهم،«:ـحــديث عـيــاض ـبــن محـــار اـلــذي أخرـجــه مســـلم

م وعجمهـم، إال بقـا مـن أهـل- كرههم وغضب عليهم ٌ، فهـم نفـر قليـل ال » الكتـاب عر
 .يذكرون

َفلمــــا بعــــث الـنـــيب  " ُِالواحــــد بعــــد  ودعــــا إىل اإلســــالم مل يســــتجب ـلـــه يف أول األمــــر إال 
 .َّ، فهم نزاع من القبائل، وهم قلة من حيث العدد"الواحد من كل قبيلة

ََّصـــلى ا عليـــه وســـلم عنـــد اآلن حتقـــق وصـــفان، ممـــا ذكـــر النـــيب: ًإذا ََّ َ ِ ََْ َُّ يف األحاديـــث الـــيت  َ
م نزاع  .َّمضت، القلة وأ
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َّوالنزاع مجع نزيع، وهو املقتطع من الشيء، املستخلص من غريه، نزاع من القبائل َّ. 
ُوكـــان املـســـتجيب لـــه خائـفـــا مـــن عـشـــريته وقبيلتـــه ـيـــؤذى غايـــة األذى:"مث قـــال اـيـــة "ً ، أي 
املســـــلمون إذ ذاك وكـــــان ، وهـــــو صـــــابر علـــــى ذلـــــك يف هللا عـــــز وجـــــلُوينـــــال منـــــه "األذى،

، أي مطـــاردون كـــل مطـــرد وينـــال مـــنهم األذى مـــن كـــل  "مستضـــعفني يشـــردون كـــل مشـــرد
 .وجه
ويهرـبـــون ـبـــدينهم إىل اـلـــبالد النائـيـــة كمــــا هــــاجروا إىل احلبشــــة مــــرتني، مث هــــاجروا إىل :"قــــال

 .املدينة
ينئـذ فكان الداخلون يف اإلسالم ح:"، يقول" وكان منهم من يعذب يف هللا ومنهم من يقتل

ء ، وهـــذا وجـــه غـــربتهم ، قلـــة عـــددهم وضـــعفهم وتســـلط أعـــدائهم علـــيهم، هـــذا وجـــه "غـــر
 .ِّغربتهم يف أول اإلسالم، وهذا ظاهر بني 

، "َّمث ظهــر اإلســالم بعــد اهلجــرة إىل املدينــة وعــز، وصــار أهلــه ظــاهرين كــل الظـهــور:"يقــول
ِهــو الــذي أرســل رســوله ﴿: فتحقــق قــول احلــق جــل وعــال َُ ُ ََ َ َْ ِ َّ َ َهلــدى ُ ََوديــن احلــق ليظهــره علــىُْ َُ ِ ْ ُ َِ ِّ ْ ِ ِ َ 

ِِالدين كله ِّ ُ ِ ّ﴾)1(. 
 على كل دين، حىت خلصت اجلزيرة من كـل عبـادة سـوى هللا جـل يف عـاله، فظهر اإلسالم

َـصــلى ا عليــه وســلم وكــان مــن آخــر ـمــا أوصــى النــيب َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ َِ أخرـجــوا المشــركني مــن جزـيــرة «بــه  َ ِ ِ َِ ْ ُِ َِ ْ ُ ْ ْ َ
ََالعر  .، وهذا لظهور اإلسالم وقوته، فال يقبل له منازع يف جزيرة العرب)2(»ِبْ

َإذا جـاء  ﴿، كمـا قـال تعـاىل " ًودخل النـاس بعـد ذلـك يف ديـن هللا أفواجـا:"يقول رمحه هللا  َ َ ِ
ُنصر ا والفتح  َْ َْ َ َِّ ُ ِورأيت النَّاس يدخلون يف ) 1(ْ َ ُْ ُ َْ َ َ ًدين ا أفـواجاَََ َ َْ ِ َِّ ِ﴾)1(. 

                              
 .33:سورة التوبة )1(
 ).1551(،ومسلم)3053"(صحيح البخاري" )2(
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ْأكملــــت لكــــم ديــــنكم وأمتمــــت علــــيكم  ﴿، "كمــــل هللا هلــــم الــــدين وأمت علــــيهم النعمــــةوأ " ْ ُْ ُ ُْ ََ ُ َُْْ َْ ََ ََ ِ َ ْ
ِنعميت َ ِْ﴾)2(. 

، على هذه احلال ، كمال يف الـدين ، وظهـور " واألمر على ذلكوتويف رسول هللا :"قال
 .يف اإلسالم

اية "وأهل اإلسالم على غاية:"قال  ، »خري الناس قرين«، "نهممن االستقامة يف دي"، أي 
م، مث الـــــذين « كمـــــا يف حـــــديث عمـــــران ـبــــن حصـــــني،  خـــــري الـنــــاس قـــــرين مث اـلــــذين يـلــــو

م ََّصلى ا عليه وسلم ، كما يقول النيب)3(»يلو ََّ َ ِ ََْ َُّ َ . 
زمـن أيب "، أي علـى هـذا السـرية، يف "وهم متعاضـدون متناصـرون، وكـانوا علـى ذلـك :"قال

 ".ابكر وعمر رضي هللا عنهم
 

                                                                                 
 .سورة النصر )1(
 .3:سورة املائدة )2(
 ).2533(، ومسلم )2652(أخرجه البخاري  )3(


