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 الرباء من النصارى وبيان عقيدهتم )
 (وحرمة االستغفار ملن مات منهم

 خالد بن ضحوي الظفريي
َعِيُُه ُ  ، ََنَْمُدُه وَنسْْْ ِدِه  ُ  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ ُْ ََْمََِْهْ، َنْ  َِْ َْ َِ ُِأَعْ َهْ وِنْ  ََْْ ُهوَِ َْنُْْرسِْْ ُُ  هلِلِ  ِنْ  رُْْ عَْْفِرهُُه، ونَُْي وَنسْْْ

هَِِ  ََُ ، وَْرْْْ  ُد َْن ََّ ِإَََ  ِإََّ  ُ َوْ َدُه ََ رَْْ َُ ََ ََُ ، وَْرْْْ  ِْ َِ ِ ْ  َفََل  ُد َْنَّ ُُمَمَّد  َفََل ُنضِْْ َّ ََُ ، وَنْ  ُِضْْْ ََْبُدُه َُ ا 
 ، َُُُ َُ ُنَ  يَ   َوََ ُُت َّ ِإََّ َوَْنُْْعْم ُنْسِ ُم ُا اّلِلََّ َ قَّ تَُْقْتِِ  َوََ ََتُ ُا اتَُّْق ْ اَِّذَِ  آَنُه َُ َُِّْْ  :[102]آل َمهان. 
 َْنَّْ بَْْيُد:

ُ ُد قدََ  إنَّ ف ُ ُد ْن ِيهف َ ع يطَُ َ ى صْ ب اَيقُدة واَع يهفَ نهَزعَ   ُ ه ِو ََ ه، ووضَ وخطهَ  اَشهكَ   ، ِو   عَ ْ
 ََ ُ ُدُ ووضْ ْهَك ََظُْ ٌم )ْكرب اَسُعَْ، ْظ م اَظ م و هلل  تيْىل  واَشهكُ  ،احلسهَْ َْظمُ  ة ِْ  ، فَْع ِإنَّ اَشِأ
  (.ََِظُمٌ 

ُل  ُ ُد ْوطْع اََه هف  انءَ ون   قق اَع ،  ن  اَشهك ْوِ ِ  ب َ ُ  اَرباءةُ  ، جتة اَشهك وخبثَ ، َو
َُءُ  ىلَّ  فَْ بفض ِْ َ  ،اإلميْن ِْ َ   اَيبدُ   واَرباء ألج   ، فُع يْ َ ِو }ََ  اَكره واَطفُْن، ، قْل تيْىل: ِو

ُِم َْو إْخَُ  ُِم َْو َْبَْْهَْء ُا آهلَلَء َُ  َوََُ َكُْن َُ ُا ون ن   ْ    َوََ ُْم اآلخه ِ َُن هلِلّلِلَّ َواََُْْ ُنْ ُِؤنُه اهنْم َْو جتَِد ق
 َِْ ْ اأْلَهْنََْ َخ َُ دخ ُم جهََّْ جْتهَِ ن  حتع ِدِم ِبهوح ِنْهُ  ِو ميَْن ْو هبم اإْلِ َِعَ  كعب ِف قُُْ  ْ َشريهتم َُْو َُ دِ  ِفُ

ُن{ َِعَ   زب   ََْ ِإن  زب   ِم املر ح ََهُ  َُْو ُا  ُُم َوََض ََهْْ  .ََِضي   
 َبد :

ُ ُد إَ ب ، َو ِثبت اإلََلم إَ َ ُ ، ف ُم اَع َُء واَرباء اَذَ َ ِق ََبٍَّْس ََِضَي ِذا ُِ ْص  اَ َيِ  اْبِ  
َمْ ُُ ََهْْ ُُل اّلِلَِّ   ُ  َُ ََُهى اإِلميَِْن َْْوَثُق؟»: َضي   َه أَلِب َ ٍَأ    قََْل: قََْل ََ  َُّ َ ُم، « َْ َْ َْ  َُُُ َُ ُ َوََ قََْل: اّلِلَّ

، َواَْبُْْفُض ِف اّلِلَِّ » قََْل: ، َواحْلُبُّ ِف اّلِلَِّ ، َواَُْمَيَْ اةُ ِف اّلِلَِّ َُاَةُ ِف اّلِلَِّ َواه اَطرباين و سه  األَبْين[. «اَُْم ِذا و  ]
ْم ِإانَّ )قْل ألبُ  وقبُ ع : َ ُ  اَسَلم بهاُِم إ ُِ ِن ُْ ُا ََِق َُم َواَِّذَِ  َنَيُ  ِإْ  قََُْ ِِ ٌَُة َ َسَهٌة ِف ِإبْْهَا َْ َقْد َكَْنْت ََُكْم ُْ

َهُكُم اَْيَ  ْ َوبَُْْْ هََْه ْ تَْْيُبُدوَن ِنْ  ُ وِن اّلِلَِّ َكَرْهاَن ِبُكْم َوَبَدا بَُْْْ ِ َوْ َدهُ بَُْهآءُ ِنْهُكْم َوِمَّ ُا هلِلّلِلَّ ا َ َّتَّ تُْْؤِنُه (، َداَوةُ َواَْبَْْفَضْءُ ََْبد 
ءِ  واَصحْبةِ  ألنبُْءِ َو ى ِذا ََْ مجُع اََه  وا َُء واَرباء، َو ُْء، نعمسكني أبص  اَ اإلميْن  ِْ ِ  واألَو

َضي   َهُمْ ن  ِْ  اَكرهان. واَرباءِ   ،وواىل ِف   ، ْوبفض ِف  ،ن  ْ ب ِف  ) :قْل اب  َبْس 
ْ ى ِف   ِة   بذَ هَ فإمنْ َِْ  ،َو ُن -َو  جيد َبد طيم اإلميْن  ،ْل َو ُن  -وإن كثَه صَلت  وص  َّت ِك

ََ َْنة نؤاخْة اَهْس َ ى ْنه اَدنُْ ،كذَ  [. (.و َ  َ جيدَ َ ى ِْ   رُعْ ،وقد صْ َواه اَطرَب [ 



2 

 

  َبْ   :
ُ أد  ق ني َ َِ  ُال واألَمْل واََعقْ اَ، نْ وقع فُ  اَكرَْ ُقةَ يهف اَيبد امل ه فقد أتخذُ  ن  األق

ُاَُُم ْو حيبَّ  ذا ْنه نهُي َه  ِف اَشهع، فم  نَْ َ ى اَكره  ُم ْو ِسعفرهَ اَيْطرة فُ مل  نَْ نهُم، ِو
َُه، فَْكرَْ َ تهريُم ررَْة اَشْفيني محة ن ُاه، َو تهَْ   جني، ون  األ ين ونْ ِم ن  اَهَْ مبخه  ،فَْهَْ نث

َه وجب َ ى املس م ْن ِيهف رُع   نعشْ َُ واَعِزُف، َو َى امل يء هللَكره واَعحِهف واجل ْ املهعشهة  ِ  اَهصْ
نبُْئ   ،رباء نهُم اثبعةن  اَعقْ ِم َعبقى َقُدة اَ هنم ِف  ق   ْو ُاهلم وطي ُن َ ى نيهفة بشيء ن  ْق ك ِو

ُ  ن  نَْ نهُم َ ى  ضَلهلم وخبثُم،ن   اكثري    وكعب ، وقد  نأُم   ِف كعْب  وبنيأ  م وخ  وصهح بكرِه
هائَُ  )قْل تيْىل:  نيعقده ِف اَهَْ. َْ َُ اََْمِسُُح اْبُ  َنْهََيَ َوقََْل اََْمِسُُح َي َبِِن ِإ ُِ ُا ِإنَّ اّلِلََّ  َََقْد َكَرَه اَِّذَِ  قََُْ

َُْبُدوا اّلِلََّ ََِبِأ َوََبَُّكْم ِإنَُّ  َنْ   ٍَ (ا َِِمنَي ِنْ  َْْنَصْ َََ ُِْ  اجْلَهََّة َوَنْأَواُه اَهََُّْ َوَنْ َِ ظَّْ  ُ  .ُِْشهِْك هلِلّلِلَِّ فََْقْد َ هََّم اّلِلَّ
 َبْ   :

َبكم ُن ِف  َى ِطيه ُن ْنأ اَهصْ ُا كبري ا، ْتي م ُن َ  َُ َُد واَشِه  واَزوجة، تيْىل   َمْ ِق ُا إَُ  اَ  فهسب
ُنُ  َنْ َكَْن ّلِلَِّ ) ُُل ََُ  ُكْ  فََُُْك َْ َُِْق ْبَحْنَُ  ِإَ ا َقَضى َْْنه ا فَِإمنَّ َُ ُا أبن   اثَث ثَلثةَْْن َِْعَِّخَذ ِنْ  َوٍََد   ،(، وقَْ

 ُ ُل َ ِقب    ِ  َو َق  َو فطهة َ ُمة، )ِو ُا إن   اثَث ثَلثة، ونْ ن  إَ  إَ إَ  ق َقد كره اَذِ  قَْ
ُا َم ُن َُمس  اَذِ  كرهوا نهُم َذاب َُْموا د، وإن مل ِهعُ َُ  (.ْ ِق
َى  ُن ْن اَهصْ ُا ْن   تيْىل تيب ن  خ ق اَسمْتي م م ُم اَسْبواَْز  ع.َ واألَض فَْرتاح ِف اَُ
َى  ُن ْن اَهصْ ُا   تيْىل هللجلُ ، واَهدم، واَبكْء،ْتي م ة. وصر  واَيهصِه

ُن ُا ْن  ْتي م م ُا ْنبُْء   أبقبح األوصْف، فَز َى وصر ُ   ْن اَهصْ ُط  و ، رهب اخلمه وتيهى  ْن َْ 
  ُا ْن م ة اَيت كْنت تيم  اخلبْئثْبيد ْن  ،زىن هللبهعُ  َز  ْون اَبهعني ْجنبعْ ن  اَزىن. ،جنْه   ن  اَقِه

ُا ْن  م ُةا عْل أل ِيقُب وَز َون  ، ْونخذ اَهب ِْ ُِ ىل َبْ ت .إم اَيج  و َِْم اَذَ صهع هل 
ُ هْزىن هللنْهة   او  ْونأ   ،تزوج بهسْء نشهكَْ :َ ُمْن  ، ْون ْوجنبت نه  َ ُمْن  ، د جه

َى َبدِْ نيُ  ِيبدن األصهْم مث ُِ  ألنبُْء   تيْىل.. ِذه نظهة اَهصْ
َى ِيعقدون ْن املسُح َ ُ  اَسَلم قع  َ ى اَص ُب، فداء  ُن ْن اَهصْ َِع ، فُيبدون ْتي م خلطُعة آ م و 

مث ِيبدون ، ِف ثَلثةٍ  ووا دٌ  ِف وا دٍ  ُِ اَهوح اَقدس، ثَلثةٌ  ، واَهبُّ  ُ نرسُ    ُِ اَهبُّ  ، وابهُ هلل قع  ابهَ 
ُن ِذا اَص ُب اَذَ قع  َ ُ  إهلُم،  قدَ َغة، و ِو ُل فْ   ِ  ظِْه اَبطَلن.َق
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ُاب  ِمأ  وأَ ُد ج َُبأْ  املسُح َهْ َؤاٌل *** نِه   ْهُ َْ

ُمٍ  ُه فمْ ِذا اإلَ ؟ إ ا نَْ اإلَ  بصهع ق  *** ْنْت
ُا إَُ ، فمْ هللل  ُا اَشهك و َ زن ُ ُد، َو ُا اَع ُا  ِ  َُسى، وغريوا كَلم  ، واررتوا ب  مثهْ ق َُل ، تهك  هأف

ُ ُد َُء واَرباء ِف ق ِْ  اَع ُا ْص  اَ َُء  ، واَرباء ن  اَشهك ْوِ  ، فأقُم ُن ْص  اَ ُبكم َُِْقمْ َ ِقُم َكم   
ُ ُدُ  ُلم  و َّ فكم، ت َُ ، ووجب َ ُ  بفض َْداء   ْوَداء  د   ْوطْع اََه ََ ُاَة   و وجبت َ ُ  ن
 َُ َُ اََفُرَُُ  .ََ ُِ عَْْفِرُهوُه، ِإنَُّ   َْ عَْْفِرُه َ  اََيِظَُم ِل َوََُكْم ِنْ  ُك ِأ َ ْنٍب فَْ َْ َُن َوَْ ُُل َنْ َتْسَمُي   اَهَِّ ُُم. َُْق

 اخلطبة الثانية
َََ ى آَِِ  َوَصْحِبِ  َوَنِ  اتَّْبَ  ُِل ِ  َو َُ َََ ى ََ ، َواَصَََّلُة َواَسَََّلُم  ُ احلَْمُد ّلِلَِِّ ُد َْن ََّ إَََِ  ِإََّ اّلِلَّ َُ َداُه، َوَْْر ُِ َع 

. َُُُ َُ ََْبُدُه َوََ ا  ُد َْنَّ ُُمَمَّد  َُ  َوْ َدُه ََ َرهَِِ  ََُ ، َوَْْر
َُى ِ ؛ َفَمِ  اتََّْقى َ  َوقَُْه، َوَنَصَهُه وََكَرُْه.  -ََِبَْ   ِ -َْنَّْ بَْْيُد: َفُأوِصُُكْم   َونَْْرِسي بِعَْْق

 :َبْ   
دم اََعفرَْ هلم واَصَلة  ُازم ْص  اَرباء ن  اَكرَْ، تهك اَرت م َ ى ن  نَْ نهُم َ ى  ِه ، َو ن  َ

ُن نعَّ  ذا األنه َ ِهبفي ْن أتخذان فُ  اَيْطرة، ب  جيب ْن نك هة نبُهْ بيَ ُُم، ِو َبهْ َو ، وقد ني َكعْب 
َ َ اَهصُص ِف اَهُي َ  اََعفرَْ واَرت م َ كرْ م، و َى وغرِي ُ  واَهصْ َهَِْْهَة فَ ن  اَُُ ُِ َضي َيْ  َِِْب 

ُُل اّلِلَِّ  :قَْلَ   َه   َُ َعْأَ ْنُت »: قََْل ََ َْ عَْْفِرَه ألُنأِ ا َْ َواه نس م[،  «فََْ ْم ََيَْ ْن ِل  يََِبِأ َْْن َْ وملْ نَْ َمأ  ]
ََْهَ  » :  ْبُ طَْب قْل  عَْْفِرَهنَّ َََ  َنْ ملَْ ُْْنَ   َْ ََزَّ َوَج َّ )َنْ َكَْن «. ََْنْ َواّلِلَِّ أَل َواَِّذَِ   َ هيبَفأَنَْْزَل اّلِلَُّ 

َ هَلُمْ  ُا ُْوىِل قُْْهَِب ِنْ  بَْْيِد َنْ تََْبنيَّ ُا َْْن َِْسعَْْفِرُهوا َِْ ُمْشهِِكنَي َوََُْ َكُْن ُْم َْْصَحُْب ا آَنُه ، َو ى ِذا إمجْع (جلَِْحُمِ َْهنَّ
مح   :َ مْء املس مني،  َُو  نْ اَصَلة َ ى اَكْفه، واَدَْء َ  هللملفرهة) قْل اَه فحهام بهص اَقهآن، : ْو

ُا ن  اَ (.واإلمجْع ُن ُا َبْ    َهد  دو  اَشهع وقْفني، َو تعيدوا رَه  فعك ُن   .ظْملنيفك
 
 
 
 
 
 


