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 إمهال الكافرين

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ى؟َتدَّ؟ وإىل َمَمدَّ اهلُل الكافريَن هذا اْلَمملاذا َأ

 

َُِو بزاِلُ،  ل)ا  ْوٌووو َما ُهُوا  اا ُهأوكزيَد َدهُن كوي ًدَّ)ُ َ،م  ُيكزييقول تعاىل يف سوووورل الرقار ): نَّ)ُ َل لوقوو َل 

ْزر)يُن أوو ،)ِلَ،م  َرُهي ًدكوي ًد ْوُم،ِّم) اِلكوا  ا(.اا 

ِز   ِزَّن  الفرُ  بيننا هبنُي كمٍّ ون السونن  رهُن م ُيَ،ْو ايف تعريفز الكاْريُن هْ،م) اإلو،ال) ِو هالشِّيع

ِو ِا اِل ِو ِا الكوواْرلوا هاُرنِّووكا ون الوو  كت وا كوؤوَمأن  األكثريوو  ِو هاألِّلَّيوو  م) لووومز هاِلُ ،م حوُل الفر )َتنوو

ِو   هُن بكثرلز يفتخرهالنُِّحم) هكفقرها ِذا هااك دهُن أيِّ هازٍعا وفتخريُن بكثرتز،م هاُتشووووار)ِما ْالسوووونن 

ِو خرى ذاِبز األُميعتربهُن أن  جناُح،م يف اخرتا ) صوووفواز اِل عددزِم هاُتشوووار)ِم يف العا )ا هالشوووِّيع

 علموا مجيًعا أن  اهللو تعاىل ام  الكثرلو يفِو وٌووودَر ْخٍر بم بهُ ،م علق ح ٍّا ه  ُيهُتشوووييأ) أبنااز،ا 

ِزم وِّن  ُع، د  ُهَّ)ن ُهُدد ُُا أوِكُثرُ   ٍ  عود ل  كقولل تعاىل: نُهُوا ُهُدد ُُا ألوِكُثر) (ا هِّولل: نُهُوا َِم  لوفواسووووزقزنُيآيوا

َِم ونشوووو ر)كووُن(ا هُ   َِم  بوزاللِولز َّ) ق ُه ِو كما يف ِّولل تعاىل: نُهُوا آُوُن ُوُعَل َّ) ق ُدووُ َيؤ وزَن أوِكُثَر  ِّولزيَم(ا ُح القلوق

ِز كنظرلز ْرعوُن َّىل دنودز سيِّدُا ُرِظُْن ِ  باستٌغاٍر َّىل األِّلي  ِزا هِّد و الن يبَِّت،م كهكثري  وسق نع( يف اآلي

َِ ِّولزيلووُن(ا هلف)و نموووراوِ( ِو ُفَص الوصوووفز الذي    ْرعوَن خاطُب َُِؤ ء لوشوووزر ازُو دنُدَه ِّاانك: نَّ)ن  

ِز   ِزاسوووتخدُوَل سوووادلو السووونن  كت ز،م ِّالوا يف ه عرب التاريخ)الننٌووونييِّنُي حنُي كفقرها العلويِّنُي  هالشوووِّيع

َِ ات  ُعت  حممد بن ٌَُني!!( ِو مراو ِو الننٌنيي   .هوؤلقفاتز،م: نالفرِّ

ِو  َِ ون ال  ون) ستتحققَ  بعُدأو ا اإلو،اَل رهيًدا ْاعترُبَه السنن   حنٍيا يف تفاسني)ِم للقرآن) بهُ ل برِ

ِز  َِ يف حسووا ز نٍّ ههوُتو،اُل رهيًدا ِو وداراَل للكاْريُن هصوورَب ُهأن  اإليف حني) اعترُبٍ تفاسوونَي الشووِّيع دِّق

ٍز اِل ِز! وأ أن  ُوَمخروا مدزا لذ مِّ   احلوادز اُدتخلقَف عن القتال) يف س يم احل ِّ ِم يف عزتق،قوَر هُين ُيواد،

ِوا هأهلئ و الذيُن ُكثوا وأ أوني امؤوننُي  هاإلوام)  نم(اإلوام علا كههلئ و الذيُن ختلقفوا عن ديش) أسوواو

ِو ِا ُوعلينا سونَوَل  احلسوني   ِوا بينما األِّلَّي  رلز احل ِّ هَّعنءز لنٌ تقاتَم هحتار َُ ت ن بقُيهِم األكثري 

ْولوم ا كوتزُب ُع لوو  أوُ ا كوُت  ُنا ُعلوي ،)م  لوي ،)َم اِلقزُتاَل ُتُولقو ِا َّ) ق ِّولزينك وِّن َ،م (ا هِّولل تعاىل: نُهكلمتزلز لقولل تعاىل: ن
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ْوُعلووِا ْوُعلووَه َّ) ق ِّولزيَم وِّن َ،م  ُهلوو  أوُ َ،م   لوكواُن ا َيوُعظووُن بزلز ُو أون) اَِِّتلووِا أوُفوسوووُوكوم  أوه) اخ َرَدوِا وزن دزُيار)كوم و ا 

رها ال اطُم أه تواُُوا عن ٌُرلز ٌُُُالننٌنييِّنُي ا(ا ه  يسجِّم) الت اريَخ أن  العلويِّنُي ا لقَ،م  ُهأوُمد  ُتث  زيًتُخي ًر

ِز دهًوا دَمخلٌوونُي كاُوا حايووريُن يف الِ َمهأدداُدُا اِل ٍزاُدتنا الثِّقااحل ِّ أبًداا بم َّن  سوو َّىل نً ا واد،

ِز اِلدنب  وأ الن  هُون  علينا سوونَوَ،معٌوووونُي ُميبِّ األكرم) نص( هأوني) امؤوننُي نم( هكمِّ َّواٍم ون األام 

لقفوا عن ُخُته  ُي انع( حمم د بن ٌُنيأبا معيب ٌورلز سيِّدُا  وا عن َُلقُخُتُت ُأ ُ،ُج،م الٌو ايفا ْلم يُ 

ِز احلمداُاِّ ا هِّاُتنع( ُ،ج سويِّدُا احلسوني بن محدان ايٌييب    ( نلوا يف ديش) األوني) سيفز الد هل

ِزا هداِدها وأ األوني) حسوون بن وك هن) السووِّنجاريِّ   ِز السوو ندق ا هلنا يف ن ( لدحر) الرنهوان) هوواد،

 هالقاادز اجملاِدز بش ار األسد خنَين ( هالقاادز ايالدز حاْ)ز األسد ن ( يخ) اجملاِدز صاحل) العلا وووووالش 

ِز. وثاٍل  يف العٌور) احلديث

ِز احياهلووُن تشويُل صورتزنا الذيُن  ِزوُيارتدِّيُن َمهِنا  بد  ون الت ن يلز علق بعض) اِل ِزلعلوي   الن قي 

ِك  نم( حنُي لا عاإلوام) جعلوا ه ُءُا يالُد بن الوليد بد ك ون أن يكوُن ألوني) امؤوننُي لُيَمقٌوووُِّرلز ِللخدو

ِز اِل،م  عموُن يف بياُاتزُي ِز داُء نُماِلُمدسووووسووو دز لفتح) ِّودزُم خالد بن الوليعندوا هدورلز أن لقُب الننٌووونيي 

ِزا هلكن لُمْلسورنُي ون الي،ودز ْاسوتنجُد بهِالا د ال) العلويِّنُي هُاصرهَه علق ْتح) الِ   ٌغر) اجل م) دين

ِز  َِ وٌوغ رَل وهخواَل ون الننٌرلز!!(ا    عدادز سوكقاُزلز أوطلُ  عليلز أهِّلق ِزا هِا كلم هين َّْ   ْلقَب الننٌونيي 

ِز َمأتق بل ِؤ ء اِل رتدنهُن الذيُن يريدهُن َّخفاُء ْضم) هوقام) سيِّدُا أبا معيب حمم د بن ٌُني نع( حج 

ؤَل علق امؤوننيا هِو لؤلج َتنا د بن ٌُني َححمم هِو الذي ِّال ْيل: نعلينا سونَوَل  اإلوام) العسوكريِّ  

َِ ون َحُججز  َِ يف حممِّ سولمانا حج  ِو اهللز هامناكناا ُْمن ُموكنوُ ِز  ق ْيل أه رد  عليلز ِّولوَل ْعليلز لعن

 (.هالن اس) أمجعني

ِوَمرتدِّيُن ِؤ ء اِلاهللو  ِّواُتمُ  ٍُ يريدهالوت،م ألُ ،م ُمُعاُءِم ُهُغُبغُي،م ُهوا أكثُر ُب ايوُ ُن ب،ذا َّث ا

ِز الثاُا عمر بن اٌووُوالشووونرْاُء األُقياُء ِّد ُُ الننٌووونييِّنُي نُيأن  العلويِّ  يرقا زرها خالًدا يف ع،دز ايليف

ِز ْو،ا َّخراَج العلوي  ِ  ِد ِ  كااب ِ  تارخيي  ِز برهاي ِز أوني) امؤوننُي نم( هَّحلاِّو،م بق الننٌوووونيي  اطأ عن ه ي

تز كاُن مووووريككا يف َّحرا ) بي وعرهَا أن  خالد بن الوليدا هب هدتزلز  ُُاُيلزنع( ُويرلو  رأس) ووالو ز بن  

ِز رسول) اهللز نص( سويُِّدتزنا   ِو ال  ِراء نع( بضوع  اهللز عليل رسول) سيِّدُاا هِذا يكفيلز لوِّوع) غضبز ْاطم

َِ ونِّا ُْمن أغضووُ ،ا أغضووُ  (. ِو بضووع ِو اِل لقولزلز نص(: نْاطم ِزيُن رتدَِّمهوقول ِو عُماِل ايوُ علونا جت وو

ِزا ه  -ناقٌووِّرلز لتنفيذز َّرقراتز،ا يف وشوورهع) الت شووينأ) بداُيتَمِللفسووَح اجملاُل تخاردنُي عن ُ،ج) الو ي
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تنكَّريُن َم هِّريُن اِلَماِل ناْقنُيَما ْقاتُم اهللو اِلطري ) الض نل) الن اصيبِّ َّىل طري ) الت شينأ)ون  -حسُب زعم،م

ِز الِ  ٍز هعلق رأسوز،م سويَِّدُا أبو معيب حمم د بن    ُملفضوم) األام  عٌوووني) هُون ُت ع،م ون احلجج) ال يِّنا

ِز.ُمٌُني نع(ا هلُيعلموا أن  اهللو   َي،مزلو،م بم َيم ،)لو،م لزَيذزيقو،م وا ُيسُتحزقُّوَُُل ون الذنلِّ هاِل  ،اُ

 

 إذن:

 يف ْ،م) األوور) عٌووووني)ُمولت ووُن بالكاوم) بالن صِّ القرآُاِّ هحديثز اِلٌَُوونييِّنُي حنَن كعلويِّنُي 

ٍزا هُقوَل يف دعاازنا اِل ورهث عن علماازنا: نسووَو حاُن ُون ُيسوووُتدر)َج باإلو،ال)ا ه  ُيعُجَم  ُمهاإلموووارا

ُّبالن  ر، ريُن ون هِا َوغادَروا ديوُُ،م يف حياتز،م َْيكال)(ا ْاهللو حياسووووَب سووووريًعا أُِم اإليان) كا يو

الذنُو زا هَيم،)َم أُِم ال اطم) هيسوووتدرَد،م علق أْعالز،)م العواطم) باُعاوزلز علي،م بعُد الذنُو ز ليتماُدها 

ْويِّ،م هيوُ بغز ٌ اد   اإلواَم حيَث مرُحقُّوا العذاُ  األكرُب حزسوتُ ُينلز،م   هزبع دز يريَد اهللو ن أعلينا سنَوَل ال

ِ    ااا خنًيا ْو  ِ   اهللو َلأاُُب اًُ ا أت ُعااا ْ أو ا الكاَْربا سووووتغفار)ا  هاكقُرَهأاُوُب اُ ًوا أت ُعَل بنقم بنعم

ْوُيتمادُ    (؛ أي:لوَموُنسُوُنس ُتد ر)َدَ،م وِّن  ُحي َث  و ُيع  نى بلا هِو ِّوَل اهللز ع   هدم : لَينسوُيَل ا سوتغفاُر 

 عاصا.ُملنِّعم) عنُد اِلبا

ِز هاِل ِز الدنُيوي  ِز ال  ذ لوُمْالكاْرهُن يظننوُن عذاُ  اهللز بعيًدا عن،م بسوو بز الر ْاِي  ٍز الشوو ،واُي  ا

ِز الشوو  َّ بُعُملوا لزٌووزق ُيحسوودهُُ،م علق ال و حت ؤوننُي ُيَميعيشوووُُ،اا هيووعفاَء اِل اهللز أه حت ق  دل)رحل

نكم وزن وغرهٍر مبا ِّد أُعُم اهللو عليلزا هكم وزن  علينا سوونَوَل:الٌوو اد )  غاْلنُي عن ِّول) اإلوام)بودودزهز 

ظُرلز هاإلو،ال) فتوٍن بثناءز الن اس) عليلز(ا ْاهللو تعاىل أُود  الكاْريُن بالن رت) اهللز عليلزا هكم ون ُوَوسُتدُرٍج بسز

َِم َيمعزها سووووتودراج) كموا يف ِّولل تعاىل: نكولو   وُن يف ُُ،بز َنوا ُهُتُمت َعوا ِّولزينك َّ)ُ كوم ونج ر)َووُن(ا هلذل و ترا

األووال) هِّوتم) األُفوص) هْزعم) الشو رِّا هلكن  حسواُب،م عنُد ربِّ،م لقولل س حاُل: نُهُار ُزا ُهاِلَمكوذِّبزنُي أوهلزا   

ِز ُهُو،ِِّلَ،م  ِّولزينك(.  الن ع ُم

َِم اهللو بلز د اًء علق َدحودزِم هَُّكار)ِم   األكرُب العُوذا ُ  ُتظوار)ِم ِوذا يع  أن  بوا   الوذي هُعُد

ٍ ا ه  أاَن هِو  اهِّتلز،م لرسولزلز هاسوتضوعاْز،م ألهلياازلز    ٍ  يوُم احلسا زا هسُيشُ،دهُن وا   عنَي رأ آ

ِ  هألَف سوووُومزُعت ا ُحت ق ُيكون لزكومِّ هاحزد  وزنَ،م يف اليوم) ألَف ِ ُحر ِّوتلو مشعون و ُا وا هِو وا أهرُدَه ِّو

ِزاألوت قزُياُء وزُن الت ج ر) الر  ن َين قزَذامسيح نع( بقولل: نالن يبِّ الٌو فا نم( هصان سيِّدُا   ِو َّ)لوق  ُهُيح فو)و اُب األوُثُم

 (.ُيو م) الدِّين) َوُعاِّو زنُي
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يُن لقوللز َمناْقنُي هالكاْرعلق اِل اُدحيًمان) يف آخر) ال  والقاام) امو،دي نع( سيِّدُا هسيكوَن ظ،وَر 

ِ  باواوز،م لقولل تعاىل: نَثم  لوُتُرَهُ ُ،ا ُعي نُ     تعواىل: نلوُتُرَهن  اِلُجحزيُم( ألُو َل يويووووَِّح احلو   هيوهخَذ كوم  أو 

 َِ ٌزاِلُيقزني)(ا هُيفٌوَم بنُي الن اس) باحلو ِّ لقوللز س حاُل هتعاىل: نَّ)ن  ُرب  و  ْزيُما ُو ُيِف ِز  َم ُبي ُنَ،م  ُيو ُم اِلقزُياُو

 كواَُوا ْزيلز ُيخ ُتلزفووُن(.

 

 ُكتفا لعدم اإلطالِ هاهلل أعلم

 ال احث الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


