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أن يقتل الرجل أخاه وأباه وابن عمه وذا  الساعة من عالمات
 قرابته

، وم   اتد دب ها داأ، أم ب وأص حبه  ، وعلى لل  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهللَ 
ت ، حينم ب 6341مب حصل م  هعض الخوارج في مدينة حبئل في عيد األضحى، لعبم  هعد، فإن

، وتو يسدجير هبهلَل، ث   ه  ، ولهن   فقدل ، وكَبر علي  طبعة لولي أمرأ م  الدواعش عّيد هبه  عم 
وم ع لل ر رم بأ   ،«ن اقدلن ي هف ى ي ب س عدا»ل  ينفع في  الد ككير ه بهلَل اع بلى، ون هندائ   هقول    

ن  ال ك  نبينب محم د قد أخبرنب و ألن  يعدبرأ كبفراً على مكتب الدواعش، والعيبل هبهلَل اعبلى،
يقد ل ج برأ، وأخ بأ، وأه بأ، واه   عم  ، ولا الرجل أن   ينطق ع  الاوب، إن تو إن وحي يوحى

ََ ُااَتُقوم ُااَلا»   اهلَله  َرُس ولُ  ق بل  َق بَل   موسى أهي ع فقراهد ،  وع ُجوُ اايقُتوَ ااَحتَّو االسَّ ََ االرَّ ا،َجوع
   .(1)«وأبع ا،وأخع 

ااَبوون  َااِإنَّا»   اهلَله  َرُس  ولُ  َح  َدَثَنب ق  بل  أيض  بً   ُموَس  ى يه  وع    أَ  ََ ِااَيووَي   ووع ًجووعاالسَّ   َق  بَل  «َلَهر 
ووُ ،»  َق  بَل  اْلَا  ْرُج  َم  ب اهلَله، َرُس  وَل  َي  ب  ُقْل  ُ   َقت  ووُ ااال  َقت  ي َ  َهْع  ُض  َفَق  بَل  «ال  نَ  ب اهلَله، َرُس  وَل  َي  ب  اْلُمْس  لهمه  إه
كهي َ  مه     اْلَواحه   ده  اْلَع   بمه  فه   ي اْْلنَ  َنْقُد   ُل  َ ا»   اهلَله  َرُس   ولُ  َفَق   بَل . َوَك   َكا َك   َكا اْلُمْش   ره ووو ِااَلووون  اِبَقت 

ووِرِينَ ، ُتووُ ااَوَلِكوو  ااال ُمش  ُضووُك  ااَيق  ًضووع،اَبع  ُتووَ ااَحتَّوو اَبع  ُجووُ ااَيق  ََ ُااالرَّ وو َااَجووع وو ِااَواب  م ِ  َفَق  بَل  «َقَراَبِتوو ِااَوَذااََ
ََ ُااَل،»   اهلَله  َرُس ولُ  َفَق بَل  اْلَي ْوَم  َللهَر  ُعُقولَُنب َوَمَعَنب اهلَله، َرُسوَل  َيب  اْلَقْومه  َهْعُض  و ُقوم ُااتُن  َثورِااَُ اأَي 
َمعِن،اَذِلَكا ََّ ُلُفااال ُقمَ ااَلااالنَّعِسااِم  ااَهَبعء ااَل ُااَوَيخ  نّهي اهلَله، َواْي ُ   اأْلَْشَعره    َقبَل  ثُ َ ، «َلُه  ااَُ  أَلَظُن َا ب إه

َكدهي يَبُكْ ، ُمْدره ْنَا ب َوَلُه  ْ  له ي َمب اهلَله، َواْي ُ  َوإه نْ  ،َمْخ َرج   مه يَم ب أَْدَرَكْدَن ب إه َلْيَن ب َعاه دَ  فه َن ب إه ي  َن  ، َنبه  أَنْ  إه
يَاب َدَخْلَنب َكَمب مناب َنْخُرجَ   .  (2)فه
 وم  ب   قلن  ب «الهوور االسووعَ ايووي ابوون اإن»   اهلل رس  ول ق  بل  أيض  بً   موس  ى أه  ي ع   و
 أه بأ قد ل م   فرأين ب   ق بل ،«وأبوع ا،َمو اواب ا،جعَ االرج ايقت احت ا،القت االقت »  قبل الارج
 .(4)(3)األزارقة زمبن

وتكأ األحبديث ادل على أن م  قد ل أه بأ، أو أخ بأ، أو ج برأ، أو اه   عم  ، أو لا قراهد   ن 
عقل ل ، هل ينزع عقل ، ويهون كبلغببر، ويهون م  أرالل النبس، والعيبل هبهلَل اعبلى، وق د أش بر 

 أَنَ  ُتَرْي َرةَ  أَهه ي َع  ْ ف، ، وت كا م   الف د  الد ي ح كر منا ب النب ي (5):إلى لل ر امم بم الس ند  
وا:ا»َق  بَل   اهلَله  َرُس  وَل  َُ َمووع ِااَبووعِر  َ َ وو ِااَيِقَطوو ِااِفَتًنووعاِبعْل  ن  ِلووِ ،االلَّ ووِب ُااال ُمظ  ُجووُ اايُص  ِمًنووعاالرَّ ِسوو اُمؤ  اَويُم 

                                                           
،اوفو اللسول ااْلحعريو ا96،اوحسون ااْللبوع  افو احوان ااْلرباالمفورر،ا111أخرج االبخعَ اف ااْلرباالمفرر،ابرق اا(1)

ا.5113الصانا ،ابرق ا
،اوفووو اللسووول ااْلحعريووو ا861/ا5،اوحووواا ااْللبوووع  افووو احوووان الووون اابووو امعجووو ،ا5636أخرجووو اابووو امعجووو ،ابووورق ااا(2)

ا.5636شعنبااْلَ عؤوطاف اتاقنق السن ااب امعج ،احيي اَق ا،اوحا اإلنعر اأيضعًا1918الصانا ،ابرق ا
اااْلزاَق افرق ام افرقاالخماَ .اا(3)
ا،اقع اماقق ااحسن اللن األي:اإلنعر احان .4857،ابرق ا193/ا15أخرج اأبمايعل ،ااا(4)
راَاالمؤيوي،ابتاقنوااالشون اا،اتمزيو 553/ا7ا ظر:الن ااب امعج ،ابشرحااإلمع اأب االاس االانف ،االمعروفابعلسني ،ااا(5)

اخلن امأممناشناع.
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ِس اأَو ااَيعِفًرا، ِمًنعايُم  ِب ُااُمؤ  ااِريَنو ُااَيِبنو ُااَيوعِفًرا،اَويُص  َنعاِمو َااِبَعوَر     :. ق بل امم بم الن وو  (1)«الوين  
يثه  َمْعَنى» َلى اْلُمَببَدَرةه  َعَلى اْلَحث    اْلَحده َتب َقْب َل  الَص بلهَحةه  اأْلَْعَمبله  إه ره َغبله  ،َاَع ك  ْش ده َم ب َعْنَا ب َوانه  هه

َد ه  مه َ  َيْحُدُث  َلةه  اْلفه َمةه  اْلُمَدَهبثهَرةه  الَشبغه  َوَوَص َ   ،اْلُمْقمه ره  َن  ،اْلُمْظله  ه  الَلْي له  َظ اَلمه  َكَدَراُك ه  اْلُمَدَراكه
 َد ه  اهْلَر  َشَدائهده  مه ْ  َنْوًعب ي أَنَ ُ  َوُتوَ  ،اْلفه ًنب يُْمسه ًرا يُْصبهحُ  ثُ َ  ،ُمْؤمه  ،ال َراوه  َش َر  ،َعْهُس  ُ  أَوْ  ،َكبفه

َظ ه  َوَتَكا َد ه  لهعه ْنَسبنُ  َيْنَقلهُب  ،اْلفه ده  اْلَيْومه  فهي اْمه اَلَب  َتَكا اْلَواحه ْنقه  .(2)«أَْعَل ُ  َواهلَلُ  .انه
وم  أعظ  الفد  الدي فرق  هي  المسلمي ، وشوت  صورة امسالم، م ب يعمل   الخ وارج، 

 توا امس الم، وق د أخبرن ب ع نا  النب ي يقبل لا  )ال دواعش( ف ي ت كا الزم بن، فق د ش وَ  الكي 
ْعُ  »ق  بل   فع    عل  ي ااألس  نبن، أح  داث، س  فابا األح  المه  هنا     َيُق  ولُ   اهلله  َرُس  وَل  َس  مه

ُر ُا» َمعنِااآِخرِااِف اَلَنخ  ََّ وَياُ ااَقم   ااال وَنعِن،اأَح  َل  وَاِ ،اُلوَفَهعءُاااْل  َح  ورِااِمو  ااَيُقملُومنَاااْل  َبِريَّوِ ،اَقوم  ِااَخن  اال 
ووَرُءونَا آنَااَيق  ُقوور  ،ايَُجووعِوزُااَلااال  ُرُقوومنَااَحَنووعِجَرُه   ي ِااِموو َااَيم  ووُرُقااَيَمووعاالووي ِ ووه  ُااَيم  ووِ ،اِموو َااالسَّ ِمنَّ اَفووِذَذااالرَّ
،اَلِقنُتُممُه  ا ُتُلمُه   ِلِه  ااِف اَفِذنَّااَفعق  ًرا،اَقت  ن يَااَقَتَلُه  ااِلَم  ااأَج  ِقَنعَم ِااَيم  َاااللِااَِ ، قبل امم بم الن وو  (3)«ال 
َغبرُ   َمْعَنبأُ   اأْلَْحاَلمه  ُسَفَاباُ  ،اأْلَْسَنبنه  أَْحَداُث »   َقْولُ ُ   »: َغبرُ  ،اأْلَْسَنبنه  صه  .(4)«اْلُعُقوله  صه

يد   أَههي َع ْ و ّ ه  َسعه ْعُ    َق بَل  أَنَ ُ  ، الُخْدره وُر ُا»ا يَُق ولُ   اهلَله  َرُس وَل  َس مه ِقوُرونَااَقوم   ااِفونكُ  اايَخ  اتَا 
،اَموو َااَحوواَتَكُ  ا ،اَموو َااَوِحووَنعَمكُ  ااَحوواَتِِه   َمَلُكوو  ااِحووَنعِمِه   ََ ،اَموو َااَو َمِلِهوو   ووراََ آنَااونَاؤُاَويَق  ايَُجووعِوزُاالَااالُقوور 
، ُرقُمنَااَحنَعِجَرُه   ي ِااِم َاايَم  ُرُقااَيَمعاالي ِ ه  ُاايَم  ِمنَّ ِااِم َااالسَّ  الحديث. (5)«...الرَّ

يد   أَههي َع ْ و ي   َهَعَث   َقبَل   َسعه
َلى ، َعله ّيه  إه ُكَتْيَب ة    النَبه  األَْق َرعه   األَْرَهَع ةه  َه ْي َ  َفَقَس َمَاب ،هه

، َحبههس   ْه ه  ّيه ، ثُ َ  الَحْنَظله ّيه عه ، َهْدر   ْه ه  َوُعَيْيَنةَ  الُمَجبشه ّ ه ، َوَزْيد   الَفَزاره  َنْبَا بَن، َهنه ي أََح ده  ثُ  َ  الَطبئهّيه
، ُعالََث  ةَ  ْه   ه  َوَعْلَقَم  ةَ  ّ ه ره ، َهنه  ي أََح  ده  ثُ   َ  الَع  بمه ، َفَغضه  َبْ   كه  الَب   يُْعطه  ي  َق  بلُوا َواألَْنَص  بُر، ُق  َرْيش 
يدَ  ، َغ بئهرُ  َرُج ل   َفهَْقَب َل .ا«أََتوأَلَُّفُه  ااِإ ََّموع:ا»َق بَل  َوَي َدُعَنب، ،َنْج د   أَْتله  َصَنبده ُ   الَعْيَن ْي ه ، ُمْش ره  ال َوْجَنَدْي ه
، َن  باه ُ  ْحَي  ةه  َك  ث   الَجبه  ي ه ، الّله ُ؟ اِإَذاااللََّاايُِطوو ِااَموو  ا»  َفَق  بَل  ُمَحَم  ُد، َي  ب اهللََ  اَا  قه   َفَق  بَل  َمْحُل  و،  َصوون  اََ

اإناَصنت »]وف الفظالمسل :ا ُااأََيأ َمنُِن ا[«فم ايط االلَّ َل االلَّ ِ ااأَه  ِااََ  َ  َفَس هََل ُ  «َتأ َمنُمِ  اَفاَاااْلَ
اِفوو :اأَو اا،َهووَاااِضئ ِضوو ِااِموو  ااِإنَّا»ا َق  بَل  َولَ  ى َفَلَم  ب َفَمَنَع  ُ ، - الَولهي  ده  ْه   َ  َخبله  دَ  أَْحسه  ُب ُ  - َقْدَل  ُ ، َرُج  ل  
ِقِبا ًمعاَهَاااََ َرُءونَااَقم  آنَااَيق  ،ايَُجعِوزُاالَااالُقر  ُرُقمنَااَحَنعِجَرُه   ي ِااِم َااَيم  ه  ِااُمُروَقااالي ِ وِ ،اِم َااالسَّ ِمنَّ االرَّ
ُتُلمنَا َ ااَيق  اَ ِااأَه  منَاااإِلل  َُ َ ااَوَيَي َثعِن،اأَه  ُتُه  ااأََ عاَلِئ  اااْلَو  ي  ََ ُتَلنَُّه  ااأَر  َ ااَْلَق  عر ااَقت  ََ»(6). 

وُتُه  ااِئ  اَلوو»ف  ي معن ى قول     :ق بل امم بم الن وو   ي  ََ ُتَلونَُّه  ااأَر  ووَ ااَْلَق  وعر ااَقت   ،َعبمًّ  ب َق ْداًل   أَْ    ََ
اًل  ا﴿  َاَعبَلى َقبَل  َكَمب ،ُمْسَدْهصه  .(7) ﴾بعقن اِم  ااَلُه  ااَتَرىاَفَه  

ااَوَمو  ا﴿فيب ويح تؤنا الخوارج، ويب ويلا  م  قول اهلَل اعبلى   ُتو   ِمًنوعاَيق  وًيااُمؤ  اُؤ ُااُمَتَعم ِ ََ اَفَجو

                                                           
ا.111حان امسل ،ابرق ااا(1)
ا.155/ا8شرحاالنمو اَل احان امسل ،ااا(2)
ا،اواللفظالمسل .1699،اوحان امسل ،ابرق ا5911متفااَلن ،احان االبخعَ ،ابرق ااا(3)
ا.196/ا4ا،مسل حان ااَل االنمو اشرحاا(4)
ا.1697،اومسل ،ابرق ا3631حان االبخعَ ،ابرق ااا(5)
ا.1697،اومسل ،ابرق ا5577حان االبخعَ ،ابرق اا(6)
ا.198/ا4شرحاالنمو اَل احان امسل ،اا(7)
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ُااَوَغِضووَبااِفنَهووعاَخعِلووًيااَجَهوونَّ ُا وو ِاااللَّ َلن  وويَّااَوَلَعَنوو ُااََ ََ ووَااًبعاَلوو ُااَوأَ ِظنًمووعاََ ، وم    قول    علي    الص  الة (1)﴾ََ
ب   ْه   ه  اْلَب َرااه والس الم  ف ي ح  ديث  َوا ُا  »َق بَل   اهلَله  َرُس  وَل  أَنَ  ،ب َع بزه ََ َنعاَلوو ووَمنُااالوين   َلوو اأَه  اََ

ِم  ااَقت  ِااِم  اااللَِّا رِااُمؤ  ااِبَغن     .(2) «َحا  
فينبغ ي له ل مس ل  أن يخ  ب  عل ى نفس   م    ت كأ الف د ، ويج  ب علي   أن يبدع د عنا  ب، ون 

   اهلَله  َرُس  ولُ  َق  بَل   َق  بَل   ُتَرْي  َرةَ   كم  ب ف  ي ح  ديث أه  ي يق  رب م    أتلا  ب، فق  د ق  بل النب  ي 
يُااِفَت  ااَلَتُكمنُا» َِ َقع ر ااِفنَهعاال  َقعِئ ِااِم  ااَخن  َقعِئ ُاا،ال  ر ااِفنَهعاَوال  َمعِشو ا،ال َمعِش اِم  ااَخن  ور ااِفنَهوعاَوال  اِمو  ااَخن 

 َِ ع ااَوَم  اا،السَّ ِرف  ِرف  ُااَلَهعايُش  َتش  َجأًااَوَجيَااَوَم  اا،َتس  َنُعا اا،َمَععًذااأَو اا،َمل  أن  ، وأمرن ب النب ي (3)«ِب ِااَفل 
»     النَبه ى   َق بَل   َثبهه    ْه ه  َزْيده نسدعيك هبهلَل م  الفد  مب ظار مناب، ومب هط ، كمب في حديث 

ُذوا ِفووَت ِااِموو َااِبووعللَِّااَتَعوومَّ َهووعاَظَهوورَااَمووعا،ال  ْنَا  ب َظَا  رَ  َم  ب اْلفه  َد ه  مه   َ  هه  بهلَله  َنُع  ولُ  َق  بلُوا«. َبَطوو َااَوَمووعاِمن   َوَم  ب مه
 .(4)«َهَط َ 

، فقد كبن يخب  على نفس ، وتو رس ول اهلَل حق بً، ويجب على المسل  أن يقدد  هبلنبي 
وَبااَيوع  »َيُق وَل  أَنْ  يُْهثه رُ   اهلَله  َرُس ولُ  َكبنَ   َقبَل   أََنس  فيقول كمب في حديث  ااالُقُلومِبااُمَقل ِ و؟  اَثب ِ

ِب  َل اَقل  ْئ َ   َوههَمب ،ههَر  لَمنَب اهلَله، َرُسوَل  َيب  َفُقْلُ   ،«ِريِنَكااََ ،  »َق بَل  َعَلْيَن ب  َاَخ بُ   َفَا ْل  هه  ه  جه اَ َعو  
ُبَعن  ِااَبن  َااالُقُلمَبااِإنَّا ُبَهعااللَِّااأََحعِب ِااِم  ااأُح  َفاايَُقل ِ و ْه َ  اهلله  َعْبدَ ، وم  حديث (5)« َيَشعءُااَين   ْه  ه  َعْم ره

عَ  نَ ُ أَ  ،ب اْلَعبصه  وَبَعن  ِااَبون  َااُيلََّهوعاآَر َااَبِنو اُقُلومَبااِإنَّا  »َيُق ولُ   اهلَله  َرُسوَل  َسمه اأََحوعِب ِااِمو  ااِإح 
َمِ ، ح  ااالوورَّ ووب  ،اَيَقل  ُف ُااَواِحووي  ووُ اايَُصوور ِ َفاااللُهوو َّا  » اهلَله  َرُس  ولُ  َق  بَل  ثُ   َ  ،«َيَشووعءُااَحن  ُقُلوومِبااُمَصوور ِ اال 
ا ف  َل اُقُلمَبَنعاَحر ِ ِتَكااََ ََ  .(6)«َطع

 .ويددهر معبنياب اب،يدهملو يعمل هاب، فهرجو مم  اطلع على تكأ األحبديث أن
سهل أن يعيكنب م   الف د ، م ب ظا ر منا ب، وم ب هط  ، وم   ش رور أنفس نب، وم   نزغ ب   أواهللَ 

الشيطبن، وأن يحفظ هالد الحرمي  الشريفي  م   كي د الهبئ دي ، وم   عب ث الع بهثي ، وم   ك ل 
 ، وأن يعي نا  سوا، وأن يوفق ونة أمرنب لهل خير، ويصر  عنا  كل شر، وأن يص لح هط بندا

لنصرة امسالم والمسلمي ، وأن يوفق جميع ونة أمور المسلمي  للعم ل ههدبه  ، وس نة رس ول  
.  َعل  ى نبين  ب محم  د  وه  بر   وس  ل وص  لى اهلل  وعل  ى لل    وأص  حبه  أجمع  ي ، وم    ا  بعا ،

 هإحسبن إلى يوم الدي .
 

 كتبه
 

 سعيد بن علي بن وهف القحطانيد. 
 
 هـ.2341/ 29/ 92حرر في يوم اإلثنين 

                                                           
ا.65لمَةاالنسعء،ااآلي :اا(1)
فو احوان ا،اوحواا الغنور ااْللبوع  ا5614،اوالنسعئ ،ابرق ا1563ل ،اوالترما ،اا،اواللفظ8916لن ااب امعج ،ابرق اا(2)

ا.513/ا8الترغنباوالترهنب،ا
ا.8119،اومسل ،ابرق ا5961حان االبخعَ ،ابرق اا(3)
ا.8194حان امسل ،ابرق ااا(4)
،ابلفظو ا،اوحواا ااْللبوع  افو احوان االترموا ،ابورق ا8176،اوالترموا ،ابورق ا18164،اَقو ا196/ا16مسنياأحمي،ااا(5)

ا.87967،اوَعئش اَنياأحمي،ابرق ا5388،اوجعءام احيي اأ اللم اَنياالترما ،ابرق ا8176
ا.8937حان امسل ،ابرق ااا(6)


