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 وقوته يف احلق َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ رسول هللا  سخاوة وحسن خلق

 وأثر هذا يف نشر الدعوة 

 بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه،

 : }َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{. َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه رسول هللا يف حّق  قال هللا تَ َعاَل فقد أما بعد، 
 (. 1213، أخرجه مسلم )"وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجالا َسْهالا "ويف حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل:  

حديث الوحي  ويف  بدء  يف  ُُيْزِيَك  َعاِئَشَة  َما  َواَّللَِّ  "َكالَّ  ْعُدوَم، : 
َ

امل َوَتْكِسُب  الَكلَّ،  َوََتِْمُل  الرَِّحَم،  لََتِصُل  ِإنََّك  ا،  أَبَدا  ُ اَّللَّ
ْيَف، َوتُِعنُي َعَلى نَ َواِئِب احَلقِّ   (. 160(، ومسلم )3"، أخرجه البخاري )َوتَ ْقرِي الضَّ

ْعُت َجاِبراا َرضِ  ْنَكِدِر، قَاَل: َسَِ
ُ

ُ َعْنُه، يَ ُقوُل: "َما ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ومن سخاوته وحسن خلقه كما قال اْبِن امل َي اَّللَّ
َخاِء.عليهوبوَّب (، 6034َوَسلََّم َعْن َشْيٍء َقطُّ فَ َقاَل: اَل"، أخرجه البخاري )  : ََبُب ُحْسِن اخلُُلِق َوالسَّ

عَ 6035)برقم    بعده  وأخرج َمَع  ا  ُجُلوسا قَاَل: ُكنَّا  َمْسُروٍق،  َعْن  اَّللَِّ  (  َرُسوُل  َيُكْن  َلَْ  قَاَل:  ِإْذ  ثُ َنا،  ُُيَدِّ َعْمرٍو،  ْبِن  اَّللَِّ  ْبِد 
ا، َوِإنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »ِإنَّ ِخَيارَُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخالَ  شا ا َوالَ ُمتَ َفحِّ  . ( 2321، وأخرجه مسلم )قاا«َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِحشا

ُ َعْنُه، حيث قَاَل: "َخَدْمُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِننَي، َفَما قَ ومن حسن خلقه رفقه   اَل  خبادمه أََنٌس َرِضَي اَّللَّ
، َواَل: َلَ َصنَ ْعَت؟ َواَل: َأالَّ َصنَ ْعَت"، أخرجه البخاري )  . (6038ِل: ُأفٍّ

»َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَشدَّ َحَياءا   َعْنه: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  بل كما قال أبو َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ َرِضَي اَّللَُّ 
ئاا َيْكَرُهُه َعَرفْ َناُه يف َوْجِهِه«  (. 2320ومسلم )(، 6101، أخرجه البخاري )ِمَن الَعْذرَاِء يف ِخْدرَِها، فَِإَذا رََأى َشي ْ

)وأ البخاري  قُ ْلُت:  2125خرج  ُهَما،  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  الَعاِص  ْبِن  َعْمرِو  ْبَن  اَّللَِّ  َعْبَد  َلِقيُت  قَاَل:  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن   )
ِإنَّ  َواَّللَِّ  "َأَجْل،  قَاَل:  ْورَاِة؟  الت َّ يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  ِصَفِة  َعْن  يف  َأْخِبِْن  ِصَفِتِه  بِبَ ْعِض  ْورَاِة  الت َّ يف  َلَمْوُصوٌف  ُه 

راا َونَِذيراا{ ]األحزاب:   ا َوُمَبشِّ ُتَك 45الُقْرآِن: }ََي أَي َُّها النَِّبُّ ِإَّنَّ أَْرَسْلَناَك َشاِهدا يِّنَي، أَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِل، ََسَّي ْ [، َوِحْرزاا ِلْْلُمِّ
يَِّئَة، َوَلِكْن يَ ْعُفو َويَ ْغِفُر، َوَلنْ املتَ وَكَِّل لَْيَس ِبَفظٍّ وَ  يَِّئِة السَّ اٍب يف اأَلْسَواِق، َوالَ يَْدَفُع َِبلسَّ ُ َحَّتَّ    الَ َغِليٍظ، َوالَ َسخَّ يَ ْقِبَضُه اَّللَّ

ُ، َويَ ْفَتُح ِِبَا أَْعي ُ  ا".يُِقيَم ِبِه املِلََّة الَعْوَجاَء، ِِبَْن يَ ُقوُلوا: الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ ا، َوقُ ُلوَبا ُغْلفا  ناا ُعْمياا، َوآَذاَّنا ُصمًّ
الكافر:  و  مع  ولو  َبلعهد  الوفاء  خلقه:  وحسن  سخاوته  )من  مسلم  ثَ َنا  1787أخرج  َحدَّ الطَُّفْيِل،  أيب  حديث  من   )

اُر قُ َرْيٍش، قَاُلوا: ِإنَُّكْم  ُحَذيْ َفُة ْبُن اْلَيَماِن، قَاَل: َما َمنَ َعِِن َأْن َأْشَهَد بَْدراا ِإالَّ َأِّنِ َخَرْجُت أَََّن َوَأيب ُحَسْيٌل، قَاَل:   فََأَخَذََّن ُكفَّ
فَ ُقلْ  ا،  دا ُُمَمَّ اْلمَ تُرِيُدوَن  ِإَل  لَنَ ْنَصرَِفنَّ  َوِميثَاقَُه  هللِا  َعْهَد  ِمنَّا  فََأَخُذوا  اْلَمِديَنَة،  ِإالَّ  نُرِيُد  َما  نُرِيُدُه،  َما  َمَعُه،  َنا:  نُ َقاِتُل  َواَل  ِديَنِة، 

َنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْخَِبََّْنُه اخلََِْبَ، فَ َقاَل: »انْ   َصرِفَا، نَِفي ََلُْم بَِعْهِدِهْم، َوَنْسَتِعنُي هللَا َعَلْيِهْم«.فَأَتَ ي ْ
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( البخاري  قَالَ 3139وأخرج  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َعْنُه:   ُ اَّللَّ َرِضَي  أَبِيِه  َعْن   ، ُجَبْْيٍ ْبِن  ِد  ُُمَمَّ حديث  من  يف   ( 
ْطعِ 

ُ
ْتََن َلََتَْكتُ ُهْم َلُه«.ُأَساَرى بَْدٍر: »َلْو َكاَن امل  ُم ْبُن َعِديٍّ َحيًّا، ُُثَّ َكلََّمِِن يف َهُؤاَلِء الن َّ

 ( الصحيحني"  مشكل  "كشف  يف  اجلوزي  ابن  ِِبََذا4/46قال  اْلمطعم  خص  َا  "َوِإَّنَّ طَالب    ؛(:  أَبُو  َعمه  َماَت  ملا  أِلَنَُّه 
ة يف جَوار اْلمطعم بن عدي، فَأحب َوَماَتْت َخِدجَية خرج ِإَل الطَّاِئف َوَمَعُه زيد ب ن َحارِثَة، فَأَقَاَم ِبَا شهرا ُثَّ َرَجَع ِإَل َمكَّ

 مكافأته َلو أمكن". 
)صو  املسلول  الصارم  يف  اإلسالم  شيخ  أن  163قال  فعلم  معاهد  غْي  واملطعم كافر  مبكة  له  إبجارته  املطعم  "يكافئ   :)

إهالكه   يتعني  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  الكفر كما كان  مؤذي  يف  اشَتاكا  وإن  عنه  الكاف  خبالف  منه  واالنتقام 
 يكافئ احملسن إليه إبحسانه وإن كان كافراا". 

 : قلت: وانظروا إل إحسان النِب لثمامة كانت سبباا يف إسالمه
ُ َعْنُه، قَاَل: بَ َعَث النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ( من حديث َأيب1764(، ومسلم )4372البخاري )   أخرج ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ

ْسِجِد، َفَخرََج إِلَيْ َخْيالا ِقَبَل ََنٍْد، َفَجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َبِِن َحِنيَفَة يُ َقاُل َلُه ُُثَاَمُة ْبُن أََُثٍل، فَ َرَبُطوُه ِبَسارِيٍَة مِ 
َ

ِه النَِّبُّ  ْن َسَوارِي امل
تَ ْقتُ ْلِِن  ِإْن  ُد،  ُُمَمَّ ََي  َخْْيٌ  ِعْنِدي  فَ َقاَل:  ُُثَاَمُة؟«  ََي  ِعْنَدَك  »َما  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  تُ ْنِعْم َصلَّى  تُ ْنِعْم  َوِإْن  َدٍم،  َذا  تَ ْقُتْل   

ِشْئتَ  َما  ِمْنُه  َفَسْل  اَل 
َ

امل تُرِيُد  َوِإْن ُكْنَت  َشاِكٍر،  َما َعَلى  قَاَل:  ُُثَاَمُة؟«  ََي  ِعْنَدَك  »َما  َلُه:  قَاَل  ُُثَّ  الَغُد،  َحَّتَّ َكاَن  َفَُتَِك   ،
ُُثَاَمةُ  ََي  ِعْنَدَك  »َما  فَ َقاَل:  الَغِد،  بَ ْعَد  َحَّتَّ َكاَن  َفََتََكُه  َشاِكٍر،  َعَلى  تُ ْنِعْم  تُ ْنِعْم  ِإْن  َلَك:  قُ ْلُت قُ ْلُت  َما  ِعْنِدي  فَ َقاَل:  ؟« 

ف َ  فَ َقاَل:َلَك،  ْسِجَد، 
َ

امل َدَخَل  ُُثَّ  فَاْغَتَسَل  ْسِجِد، 
َ

امل ِمَن  َقرِيٍب  ََنٍْل  ِإَل  فَاْنطََلَق  ُُثَاَمَة«  »َأْطِلُقوا  ِإالَّ   َقاَل:  إَِلَه  الَ  َأْن  َأْشَهُد 
األَ  َعَلى  َما َكاَن  َواَّللَِّ  ُد،  ُُمَمَّ ََي   ، اَّللَِّ َرُسوُل  ا  دا ُُمَمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد   ،ُ َوْجُهَك  اَّللَّ َأْصَبَح  فَ َقْد  َوْجِهَك،  ِمْن  ِإَِلَّ  أَبْ َغَض  َوْجٌه  ْرِض 

يِن   الدِّ َأَحبَّ  ِديُنَك  فََأْصَبَح  ِديِنَك،  ِمْن  ِإَِلَّ  أَبْ َغَض  ِديٍن  ِمْن  َما َكاَن  َواَّللَِّ  ِإَِلَّ،  الُوُجوِه  بَ َلٍد َأَحبَّ  ِمْن  َما َكاَن  َواَّللَِّ  ِإَِلَّ، 
َلَك َأَخَذْتِِن َوَأََّن أُرِيُد الُعْمَرَة، َفَماَذا  أَبْ َغُض ِإَِلَّ ِمنْ  َرُه َرُسوُل اَّللَِّ  بَ َلِدَك، فََأْصَبَح بَ َلُدَك َأَحبَّ الِباَلِد ِإَِلَّ، َوِإنَّ َخي ْ تَ َرى؟ فَ َبشَّ

َة قَاَل َلُه قَ  ا َقِدَم َمكَّ ٍد َرُسوِل اَّللَِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأََمَرُه َأْن يَ ْعَتِمَر، فَ َلمَّ اِئٌل: َصبَ ْوَت، قَاَل: اَل، َوَلِكْن َأْسَلْمُت َمَع ُُمَمَّ
، الَ ََيْتِيُكْم ِمَن الَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنطٍَة، َحَّتَّ ََيَْذَن ِفيَها ا  لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالَ َواَّللَِّ

ُ َعْنُه، قَاَل: »َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس، َوأَ يف حديو  ْشَجَع النَّاِس، َوَأْجَوَد  ث ََثِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ِديَنِة َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسبَ قَ 

َ
 (. 2820ُهْم َعَلى فَ َرٍس«، أخرجه البخاري ) النَّاِس، َوَلَقْد َفزَِع أَْهُل امل

( البخاري  )6024وأخرج  ومسلم  َصلَّى  2165(،  النَِّبِّ  َزْوَج  َها  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َعاِئَشَة،  َأنَّ   ، الزَُّبْْيِ ْبِن  ُعْرَوَة  حديث  من   )
اَّللَِّ  َرُسوِل  َعَلى  اليَ ُهوِد  ِمَن  َرْهٌط  َدَخَل  قَاَلْت:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َعاِئَشُة:  هللاُ  قَاَلْت  َعَلْيُكْم،  اُم  السَّ فَ َقاُلوا:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  فَ َقاَل  قَاَلْت:  َواللَّْعَنُة،  اُم  السَّ َوَعَلْيُكُم  فَ ُقْلُت:  ُيُِ فَ َفِهْمتُ َها  اَّللََّ  ِإنَّ  َعاِئَشُة،  ََي  »َمْهالا  بُّ  : 
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هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاُلوا؟  َما  َتْسَمْع  أََوَلَْ   ، اَّللَِّ َرُسوَل  ََي  فَ ُقْلُت:  اأَلْمِر ُكلِِّه«  يف  قُ ْلُت:  الرِّْفَق  َقْد   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   
 َوَعَلْيُكْم".

وسلم كان   عليه  هللا  صلى  نفسه  وسخاوة  خلقه  وحسن  رأفته  ومن  معهم،قلت:  وميزح  أصحابه  يداعب  ال   أحياَّنا  لكن 
ما   هذا:  من  ا،  حقًّ إال  )  ه أخرج يقول  اجلامع  يف  اْلَباِديَِة َكاَن  10/454معمر  أَْهِل  ِمْن  َرُجالا  َأنَّ  أََنٍس،  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن   )

زُُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  اَْسَُه زَاِهُر ْبُن َحرَاٍم أَْو ِحزَاٍم، وََكاَن يُ ْهِدي لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم اَْلَِديََّة ِمَن اْلَباِديَِة، فَ ُيَجهِّ
زَاِهراا »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  َُيْرَُج،  َأْن  أَرَاَد  ِإَذا  َحاِضُروُه«  َوَسلََّم  َوََنُْن  ُيُِ ََبِديَنا  وََكاَن  قَاَل:  َصلَّى ،  النَِّبُّ  بُُّه 

النَِّبُّ   فََأََتُه  ا،  َدِميما َرُجالا  وََكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َوَسلَّمَ هللاُ  َعَلْيِه  هللاُ  اَل    َصلَّى  َوُهَو  َخْلِفِه،  ِمْن  فَاْحَتَضَنُه  َمَتاَعُه،  يَِبيُع  َوُهَو  ا  يَ ْوما
تَ َفَت فَ َعَرَف النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَل اَل ََيُْلو َما أَْلَصَق َظْهَرُه ِبَصْدِر النَِّبِّ  يُ ْبِصرُُه فَ َقاَل: »أَْرِسْلِِن، َمْن َهَذا؟« فَالْ 

َيْشََتِي   يَ ُقوُل: »َمْن  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  َصلَّى  َوَجَعَل النَِّبُّ  َعَرَفُه،  ِحنَي  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  ، ِإذاا  اْلَعْبدَ َصلَّى  َرُسوَل اَّللَِّ ََي  ؟« فَ َقاَل: 
ِبَكاِسٍد،   لَسَت  اَّللَِّ  ِعْنَد  »َلِكْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  ا،  ُدِن َكاِسدا َتَِ قَاَل:    -َواَّللَِّ  أَْنَت    -أَْو  اَّللَِّ  ِعْنَد  َلِكْن 

عنَغاٍل« عبدالرزاق  طريق  من  وأخرجه  صحيح،  وإسناده   ،  ( مسنده  يف  أمحد  من:  والَتمذي  20/90معمر كلٌّ   ،)
 . (173/ 6وأبو يعلى يف مسنده )(، 1745)

لكن هذه السخاوة وحسن اخللق ال تعِن أنه كان يتهاون يف حقوق هللا أو يداهن فيها أو يتنازل عنه َتت دعوى التيسْي 
َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ أَمْ  َها: »َما ُخْيِّ ُ َعن ْ ْيَسَرُُهَا، َما َلَْ  َرْيِن ِإالَّ َأَخَذ أَ والرفق، بل كما قالت َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

وَ  هللاُ َعَلْيِه  َصلَّى  َرُسوُل اَّللَِّ  َوَما انْ تَ َقَم  ، َيُكْن ِإُْثاا، فَِإْن َكاَن ِإُْثاا َكاَن أَبْ َعَد النَّاِس ِمْنُه،  ُحْرَمُة اَّللَِّ تَ َهَك  تُ ن ْ َسلََّم لِنَ ْفِسِه ِإالَّ َأْن 
َتِقَم َّللَِِّ ِِبَا«، أخرجه البخاري )  (. 2327ومسلم )(، 3560فَ يَ ن ْ

 ( اجلامع  يف  معمر  ) 339/ 11وأخرج  والَتمذي  هللاُ  2180(،  َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوِل  َمَع  َخَرْجَنا  قَاَل:   ، اللَّْيِثيِّ َواِقٍد  َأيب  َعْن   )
  ، اَّللَِّ َرُسوَل  َأْي  فَ ُقْلَنا:  ْدَرِة،  َِبلسِّ َفَمَرْرََّن  ُحَننْيٍ  قَ ْبَل  َوَسلََّم  وََكاَن َعَلْيِه  أَنْ َواٍط،  َذاُت  اِر  لِْلُكفَّ أَنْ َواٍط َكَما  َذاَت  َهِذِه  لََنا  اْجَعْل 

« َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  َحْوََلَا،  َويَ ْعُكُفوَن  ِبِسْدَرٍة،  ِساَلَحُهْم  يَ ُنوُطوَن  اُر  بَ ُنو  اْلُكفَّ قَاَلْت  َهَذا َكَما  َأْكَِبُ،   ُ اَّللَّ
 . [ ِإنَُّكْم تَ رَْكُبوَن ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم«138ائِيَل ِلُموَسى: }اْجَعْل لََنا ِإََلاا َكَما ََلُْم آَِلٌَة{ ]األعراف: ِإْسرَ 

فانظروا  /ط ابن اجلوزي(: "38يف "احلوادث والبدع" )ص  ه (520  ت )   ي الفهر   يُممد بن الوليد، أبو بكر الطرطوشقال  
الناس  -هللا    رمحكم  - يقصدها  شجرة  أو  سدرة  وجدمت  قبلها   أينما  من  والشفاء  الِبء  ويرجون  شأهنا  من  ويعظمون 

 ".وينوطون ِبا املسامْي واخلرق؛ فهي ذات أنواط؛ فاقطعوها
نقل   املقدسي  وقد  إَساعيل  بن  عبدالرمحن  الدين  شهاب  القاسم  )  املشهورأبو  شامة  "  ه (665  ت ِبيب  على  يف  الباعث 

 " هذا التعليق من الطرطوشي ُث قال بعده:إنكار البدع واحلوادث 



 وأثر هذا يف نشر الدعوة  وقوته يف احلق  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ سخاوة وحسن خلق رسول هللا  

احِلني بِِباَلد إفريقية يف اْلِماَئة الرَّ " ْيخ أَبُو اسحق اجلبيناِن َرمَحه هللا تَ َعاَل أحد الصَّ اِبَعة حكى َعنُه  َوَلَقد أعجبِن َما صنعه الشَّ
اْلعَ  أيب  بن  د  ُُمَمَّ هللا  عبد  أَبُو  احل  الصَّ قد  َصاحبه  ة  اْلَعامَّ العافيه َكاَنت  عني  تسمى  عني  َجانِبه  ال  أَنه َكاَن  اْلُمَؤدب  بَّاس 

قَالَ  َنة  اْلِفت ْ ِبَا  فتعرف  اْلَعاِفَية  ال  يب  امضوا  قَاَلت  ولد  أَو  ِنَكاح  َها  َعَلي ْ تعذر  من  اْْلفَاق  من  َيتوهنا  ِبَا  هللا  افتتنوا  عبد  أَبُو   
َلة اذ َسَِ  َذات لَي ْ ُثَّ قَاَل اللَُّهمَّ ِإِّنِ فاَّن يف السحر  َها  ْبح َعَلي ْ َوأذن الصُّ ََنْوَها َفخرجت فَ َوَجدته قد هدمها  أََذان اسحق  عت 

 ". هدمتها َلك َفاَل ترفع ََلَا رَْأسا قَاَل َفَما رفع ََلَا رَأس ال اْْلن
قال  (: "450" يف )دحالنصيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ  يف "  ه ( 1326  ت ُممد بشْي السهسواِن اَلندي )  وقال

: ومن هنا تعلم أن "يف إخالص توحيد عالم الغيوب   منفعة قوت القلوب "يف    -رمحه هللا-ة اإلمام حسن بن خالد  العالم
اختذه   فقد  هللا  غْي  إل  العبادة  من  شيئاا  صرف  رَبًّ إَلا من  إَلا ا  اختذه  أما كونه  مألوها   ا،  له  صار  وإذا    افقد  املعبود،  واملألوه 

ألصحابه   قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أنواط  -كان  ذات  َلم  جيعل  أن  منهم  اإلسالم  حديثي  بعض  سأله  وقد 
كما َلم آَلة لَتكنب سنن من كان قبلكم" أخرجه ابن أيب شيبة    ،اا قال بنو إسرائيل اجعل لنا إَلا فقال: "هللا أكِب، هذا كم

وص والَتمذي  ِبا  وأمحد  ينوطون  بل  يسألوهنا،  وال  الشجرة  يعبدون  ال  أهنم  مع  الليثي،  واقد  أيب  عن  النسائي  ححه 
الشدائد،   عند  به  واَلتف  لدعائه  معظم  خملوق  بقصد  الظن  فما  آَلة،  اختاذ  لذلك  َلا  اختاذهم  فجعل  ومتاعهم،  أسلحتهم 

ا  إليهم  توحي  مبن  الفتنة  إل  بشجرة  للفتنة  نسبة  وأما كو فأي  رَبًّ لشياطني؟  اختذه  قد  قال    نه  وقد  الربوبية،  يف  هلل  فلتشبيهه 
 ". هللا تعال: }َوال ََيُْمرَُكْم َأْن تَ تَِّخُذوا اْلَمالِئَكَة َوالنَِّبيِّنَي أَْرََبَبا{

 
 وهللا املستعان وعليه التكالن.

 وصلى هللا على حممد وعلى آله وأصحابه وسّلم.
 وكتب 

 خالد بن حممد بن عثمان املصري  أبو عبداألعلى 
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