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ْوءِ  نَّ السَّ رقِّ ظر ْْير اْلْ ِ غر ُ انلَّاِس يرُظنُّونر بِاَّللَّ ا  أْكَثر فِيمر
لِكر  رْسلرُم مْن ذر َلر ي ْْيِِهْم، ور لُُه بِغر ْفعر ا ير ْترصُّ بِِهْم ورفِيمر َير
ررفر  اتِِه، ورعر هُ ورِصفر اءر ْسمر

ر
ررفر أ ر ورعر ررفر اَّللَّ ْن عر إَلَّ مر

تِِه .... ِْدهِ ورِحْكمر  ُموِجبر َحر
ْوِضِع،  ا الْمر ذر ِ اللَّبِيُب انلَّاِصُح نِلرْفِسِه بِهر ْْلرُتْب فرلْيرْعَتر ور

نَّ  بِِّه ظر نِِّه بِرر ْقٍت ِمْن ظر لِيرْسترْغِفْرهُ ُُكَّ ور ، ور اَلر ِ ترعر إَِلر اَّللَّ
ورى ُُكَّ ُسوٍء، 

ْ
أ ْوءر بِنرْفِسِه الَِِّت ِِه مر ْْلرُظنَّ السَّ ْوءِ، ور السَّ

ْوَلر 
ر
لِْم، فرِِهر أ رْهِل ورالظُّ ر اْلْ برِة لَعر كَّ ، الُْمرر ٍّ ْنبرُع ُُكَّ َشر مر ور

 ، اِدلنِير ِل الْعر ْعدر
ر
، ورأ راكِِمنير

ْ
ِم اْل ْحكر

ر
ْوءِ ِمْن أ نِّ السَّ بِظر

رِميِد. ِِنِّ اْلْ ، الْغر ِم الرَّاَِحِنير رْحر
ر
 ورأ

ُ ن  ُُاب   
ي  
 مالق 
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ة  
َ
ل ش 

ْ
ل  الش  

مة ُ د   مق 
 
 

 محمُد هلل ر    مع ممي ، َ مصالُة َ مسالُم على أش ف  مم سلي ، سيد   

 لحمد، َعلى آمه َصحبه َ مِ بعي ، َل  تبعهم بإوس ن إمى يطم  مدي . 

 أل  بعُد؛

فإّن الدعوَة إلى اهلل تعالى, وتبصيَر الناِس بأموِر دينِهم, والتواصي 

, والتواصي بالصربِ, مِن أعظِم العباداِت   , وأشرِف المقاماِت.بالحقِّ

 وسالُمُه عليهم, كما  كيِف ال؟
ِ
 ورُسلِه, صلواُت اهلل

ِ
ُة أنبياِء اهلل وهي ُمهمَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ قال تعالى:

 .[165]النساء: ﴾ڑ ڑ ژ ژ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: اوقال أيض  

 .[36]النحل: ﴾ڇ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوقال عن خاَتِمِهم محمٍد 

 .[46, 45]األحزاب: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :اوقال عن فضل الدعوة عموم  

 .[33]فصلت: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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ععه   -َقععد سععمعُن لعع  بعععيع أشععي  ي
أّنههه ينب ههي للعههالِِم  :-أعععُهُمم  هللُ بعع

ََ شهي    ه  لعمهوِل النهاٍس, وص يقتِصهَر  اوطالِب العلِم أْن ُيخصِّ
ِّ
هِه العلمهي ِِ مهن نَتا

قيقِة التي ص ُيفيهُد منهها على كتابِة األبحاِث يف المواضيِع العلميّةِ  إص  -اغالب ه -الدَّ

 العلماُء وُطاّلُب العلِم.

ُل ِ لؤُمف ت كب ر  ألعالم َأئم   إلسالم  ايجُد أهنم قد أّلفوا كتب   ,َ ممِأل 

ورسائَل كثيرة  لعمول الناس, مثَل كثيٍر من مؤلَّفاِت ابن الجوزي, وبعِض 

مؤلَّفاِت: ابن قدامة, وابن تيمية, وابن القيم, وابن رِب, والسيوطي, ومحمد 

 بن عبد الوهاب, وغيرهم.

محمد األمين الشنقيطي, وعبد العزيز بن باز, ومحمد  َلع   ممع ص ي :

 .اغيرهم, رحمهم اهلل ِميع  بن عثيمين, وبكر أبو زيد, و

التي ستمتدُّ  مم  رأيُن  ممس ممِ  بهم   مسلسل ع ل  ) ممح ض  ت  مع ل  (

إْن شاَء اهلُل تعالى؛ بُ يَة نْشر الحّق, ونْفع الخْلق, وذلك بنشر ما اِتمع لديَّ منها, 

بعد أن أِريُت عليها بعَض التعديالت والتحسينات؛ ألّن ل َة الِخطاِب غيُر ل ِة 

 الكِتاب, كما هو معلوٌل.

  ِ ُتْطرْق من قبُل,  إلى أّنني قد حاولُت َطْرَق موضوعاٍت ِديدٍة لم من   الف

 ؛ لكْن بنمٍط مختلٍف.اورّبما َطرْقُت ما كان معهود  

                                      
ُعموُل الناس, أْي التي َيستفيُد منها ُعموُل الناس: من العلماء, وُطاّلب  ل  دي ب مع ل   من :( 1)

 العلم, والعاّمة.

 -اغالب   -؛ فإّن الذي يستفيُد منها)سلسلة المحاضراِت العلمّية(بخالِف السلسلِة األخرى: 

 هم العلماُء, وُطاّلُب العلم. واهلُل الموفُق.
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ُل مم   مسلسل   ممب رك   َ , هذه المحاضرة, وهي -إْن شاَء اهلُل تعالى -َأ

ُف  مظُّنُطن» :بعنوان ُنوِن المنتشرِة بين الناِس, «ِك   , ذكرُت فيها بعَض الظُّ

 اللَّْبِس الحاصِل حولها.مَع بياِن وِِه الصواِب فيها, وكْشِف 

العوَن على ُخُلوِص النيّة, وَصالِح الطويَّة؛  أسأُل المولى  َِ  مخِ م:

 فإن الخيَر كلَّه بيديه, وص ملجَأ لنا منه إّص إليه. 

أن ينفع هبذه المحاضراِت قائَلها وقارَئها, وأن ُيهيَِّأ لها  كما أسأُله 

وِده. ا, وَترِمة , وَنْشر  ا, وَتعليم  اَتعّلم   :من يعتني هبا ُِ  , بفضلِه وكرمِه, وَمنِِّه و

لكلِّ َمن أراَد تدريَسها, أو ترِمَتها إلى أّي ل ٍة من ل اِت  َقد ِأذع ُن 

مممك، َأن ال  ُيغي    ش يَِ : أن يرطن أمال   -ولْو لم ُيشعْرين بذلك -العاَلم

يه .  شيئ    ل  ِلِع  عيه  َِلِ  لع

واهلُل الموفُِّق والهادي سواَء السبيل, وصلى اهلُل على نبينا محمد, وعلى 

 آله وصحبه وسّلم.

   وكتب         

ي      
ْرن 

حمد الق َ
 
ن ا ن على  ن  حمد ن 

 
 ا

 املدينة املنورة                          

هـ 1441                             
  

                                      
رة,   إبعع  ميم  مطقيصععيهههذه المحاضههرة يف مجلههس الشههي    ( ُأمِيععن  1) بالمدينههة المنههوَّ

 .) ميطتيط (وهي مرفوعٌة على 
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َرة  
 المَحاض َ

ُ 
ص

 ن َ
 
 

إن   محمد هلل،  حمد  َ سِعينه َ سِغف  ، َ عطذ ب هلل ل  ش َر أ فسن ، َل  

  يضلل فال م دي مه، َأشهد أن سيئ ت أعم من ، ل  يهد   هلل فال لضل مه، َل

عبد  َرسطمه، صلى  هلل عليه   إمه إال  هلل َود  ال ش يك مه، َأشهد أن لحمد   ال

 َأصح به َل  سلك سبيله، َ مِدى بهد   إمى يطم  مدي . َعلى آمه

  أل   بعد؛

, والسبُب يف اواسع   افقد كُثرْت الظُّنُوُن الخاط ُة وانتشرْت بين الناِس انتشار  

, ذلك يعوُد إلى: 
ّ
ِهل الناس بأمور دينهم, وهتاوهنم يف تعّلم العلِم الشرعي

 وأخذ العلم من غيِر مصادره الموثوقة.

 بدلوي يف كشف بعِض تلك الظنون الم لوطة, مَع  من هنا
َ
رأيُت أْن َأدلي

 بياِن وِِه الصواِب فيها, وكْشِف اللَّْبِس الحاصِل حولها.

د  مظُّنطن، ُأحبُّ أْن ُأشيَر هنا إلى أّن الظنَّ ينقسم إلى  َقبِل أن  أبدأ ِ ِس  

. :قسمين ء  ، َظ ٌّ سي   ظ ٌّ وس  

 :فم   مظ    محس ع  -1

ِأِ   ِلِعُه إعِذ  ِذِكِ  عي، »: ملسو هيلع هللا ىلصقوُل النبي  َِ ي بعي، 
ن ِد ِظ   ِعب دع

ُِطُل  هللُ ِتِع ِمى: ِأِ   عع ِي

ي ِلَِلٍ ِ ي ٍ  
ُتُه فع ي ِلَِلٍ، ِذِك  

إعن  ِذِكِ  عي فع َِ سي،  ي ِ ف 
ُتُه فع  ِذِك  

هع سع ِفإعن  ِذِكِ  عي فعي ِ ف 
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ب  
ُ ِ  إعِمُي بع ع ِِ إعن  ِت َِ  ، ن ُهم 

ُ ب ُن إعِمي هع لع ِِ ُ ِ  إعِمُي ذعِر ع   ِت ِِ إعن  ِت َِ  ذعِر ع  ، 
ُ ب ُن إعِمي هع ِِ ٍ  ِت

ِم    َِ ُُِه ِم   ي ِأِتي 
ي ِيم  ع

إعن  ِأِت  ع َِ  .أخرِه البخاري «ِب ع  ، 

ي بعي) :فقوله تعالى ن ِد ِظ   ِعب دع
أي: أِازيه بحسب ظنه بي, فإن ( ِأِ   عع

أعفو عنه وأغفر له فله ذلك؛ ألنه ص يرِوه إص مؤمٌن رِا رحمتي وظن أين 

ا يجازي. وإن ي س من رحمتي وظن أين أعاقُبه وأعّذُبه فعليه َعلَِم أن له رب  

 .ذلك؛ ألنه ص ييأس إص كافرٌ 

الِ », قبل وفاته بثالٍث, يقول: ملسو هيلع هللا ىلص, قال: سمعُت النبي وعن ِابر 

ُمِط  َِ   مُظ ُ ِيُمطِتُ  ِأِوُدُكم  إعالُ 
ع
ُ  بع هلل سع  .أخرِه مسلم «ُيح 

  مُظ ُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصفقوُله  
ع
ُ  بع هلل سع ُمِط ُيح  َِ  :ق ل  معلم ء( الِ ِيُمطِتُ  ِأِوُدُكم  إعالُ 

 هذا تحذيٌر من القنوط, وحثٌّ على الرِاء عند الخاتمة.

 ومعنى حسن الظن باهلل تعالى, أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. :ق مط 

. وقيل: يكون  اراِي   اويف حالة الصحة يكون خائف   :ق مط   ويكونان سواء 

الخوُف أرُِح, فإذا دنْت أماراُت الموت َغلَّب الرِاَء أو َمّحَضه؛ ألن مقصوَد 

الخوف اصنكفاُف عن المعاصي والقبائح, والحرص على اإلكثار من الطاعات 

ر ذلك أو معظَمه يف هذا الح ال, فاسُتِحّب إحساُن الظن, واألعمال, وقد تعذَّ

ن لالفتقار إلى اهلل تعالى واإلذعان له   .المتضمِّ

                                      
 (.7405( رقم )121   9يف صحيحه ) (1)

 من تعليق الشي  مصطفى الُب ا على الجامع الصحيح. (2)

 (.7410( رقم )165  8) -ط الرتكية  -يف صحيحه ( 3)

 (.209  17مسلم بن الحجاج للنووي )المنهاج شرح صحيح    ظ  (4)
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ءع  -2  :َل   مظ    مسي 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قوُله تعالى عن المنافقين يف معركة أحد

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[154]آل عمران: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ْوء, فقال تعالى  :وأخرب عنهم يف اآلية األخرى أهنم يظنون به َظنَّ السَّ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[6]الفتح: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :وقال عن األعراب

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[12, 11]الفتح:  ﴾ہ ہ ہ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :وقال عن المشركين

 .[36]يونس:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 .[66]يونس: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
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َّ » :ق ل  بُ   مِيم ْوء فيما يخت أكثُر الناس يظنُّون باهلل غيَر الحق َظنَّ السَّ

هبم وفيما يفعله ب يرهم, وص َيسَلم عن ذلك إّص من عرف اهلَل وعرف أسماَءه 

 وصفاتِه, وعرف ُموَِب حمده وحكمَته.

ْوء. فِم   ِقنِطِ   من رحمته وأيِس من َرْوحه, فقد َظنَّ به َظنَّ السَّ

زِ  َي بينهم عليه أ َِل   جط  َب أولياَءه مع إحساهنم وإخالصهم ويسوِّ ن يعذِّ

ْوء.  وبين أعدائه, فقد َظنَّ به َظنَّ السَّ

به أن يرتك خلَقه ُسدى  معطَّلين عن األمر والنهي, وص يرسل  َِل   ظ ُ 

كاألنعال, فقد َظنَّ به َظنَّ  إليهم رسَله, وص ينزل عليهم كتَبه, بل يرتكهم همال  

ْوء.  السَّ

أنه لن يجمع عبيَده بعد موهتم للثواب والعقاب يف دار يجازي  ِل   ظ ُ َ

المحسَن فيها بإحسانه والمسيَء بإساءته, ويبين لخلقه حقيقَة ما اختلفوا فيه, 

وُيظهر للعالمين كلهم صدَقه وصدَق رسله, وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين, 

ْوء.  فقد َظنَّ به َظنَّ السَّ

لوِهه الكريم  اّيع عليه عمَله الصالَح الذي عمله خالص  أنه يض َِل   ظ ُ 

على امتثال أمره, وُيبطله عليه بال سبٍب من العبد, أو أنه يعاقبه بما ص ُصنَع فيه 

وص اختياَر له وص قدرَة وص إرادَة يف حصوله, بل يعاقبه على فعله هو سبحانه 

أنه َيُجوُز عليه أن ُيؤّيد أعداَءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي  أَ ِظُ  به به.

يؤّيد هبا أنبياَءه ورسَله, وُيجريها على أيديهم ُيضلُّون هبا عباَده, وأنه َيحُسن 

منه كلُّ شيٍء, حتى تعذيب من أفنى عمَره يف طاعته فيخلِّده يف الجحيم أسفل 

م َمن استنفد عمَره يف ع داوته وعداوة رسله ودينه, فيرفعه إلى السافلين, وُينعِّ
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وص ُيعَرُف امتناُع أحدهما  أعلى عليين, وكال األمرين عنده يف الُحْسن سواء

ووقوُع اآلخر إص بخربٍ صادٍق, وإص فالعقُل ص َيقضي بقبح أحدهما وحسن 

ْوء.....  اآلخر, فقد َظنَّ به َظنَّ السَّ

ءٍ   ِفععععاِل ِتظ ععععنُ   بعِ ب ععععِك ِظععععُ  ِسععععط 

 

 
 

يععععععععلع  ِمععععععععى بع م ِ مع  َ  ِفععععععععإعُن  هللِ ِأ

 

 

ععععِك ِقععععطُّ ِ ي عععع    سع اِل ِتظ ععععنُ   بعنِف  َِ 

 

 
 

؟  ِكي ععععِف بعِظعععع معٍم ِجعععع ٍن ِجُهععععطلع َِ 

 

 

ى ُكععل  ُسععطءٍ  َِ ُْ ِلععأ  عع : ِيعع  ِ ف  ُقععل  َِ 

 

 
 

؟  يععلع عع   ِلي ععٍن ِبخع
ِجععى  م ِخي ععُ  لع  ِأُي  

 

 

ِم  عععد  عععطآى ِت ع عععِك  مسُّ سع ُظعععُ  بعنِف  َِ 

 

 
 

يلع  ِِحع ععععع ِ ي ُ ِمععععع  ِك م ُمس  َِ  ِكعععععِم ِخ 

 

 

ِ ي ععع ٍ  َِ يِهععع  
عععى فع  ِ ععع   ُت

ِلععع  بععععِك لع َِ 

 

 
 

ععععُط  مععععُ     م ِ لعيععععلع  ععععِك ِلِط مع  ِفِعل 
 

 

ععععع   
ِمرع َِ ن ِهععععع  

اِل لع َِ ِْ بعِهععععع   ِمعععععي  َِ 

 

ععععُر   معلععععُدمعيلع   ِم ع ِف ش  ععععِ   مععععُ و 
 لع

 

الذي ساقه يف بيان الذين يظنون باهلل غيَر الحق ظنَّ  إلى آخر كالمه 

 .«زاد المعاد»الجاهلية, ومن أراد استيفاءه؛ فليراِعه يف 

:    مظ    مممنطعع
ُء بالمسلمين, كما قال تعالى َلع

ّ
 ٻ ٱ﴿ :الظنُّ السي

 .[12]الحجرات:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ِمُ  », قال: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة, أن رسول اهلل  َِ مُظُ ، ِفإعُن  مُظُ  ِأك  إعُي ُكم  

يثع   .أخرِه مسلم. « م ِحدع

                                      
 (.237 - 229  3زاد المعاد يف هدي خير العباد ) (1)

 (.2563) - 28( 1985 4يف صحيحه ) (2)
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وء. » :ق ل  منطَيُّ  ُ عن ظّن السُّ
هو تحقيُق الظن  :ق ل  مخَ بيُّ المراُد النهي

أّن  :َل  ُد  مخَ بيوتصديُقه دون ما يهجس يف النفس؛ فإن ذلك ص ُيملك. 

ل يف الظن ما يستمّر صاحبُه  عليه ويستقّر يف قلبه, دون ما يعرض يف المحرَّ

 .«القلب وص يستقّر؛ فإن هذا ص يكلَّف به

َما َأْعَظَم ُحْرَمَتِك َوَما َأْعَظَم » :َع   م عبي  أن   بِ  عب س  ظ  ملرعب ، َق ل

َل  َل اهلُل َماَلُه, َوَحرَّ ِك, َواْلُمْسلُِم َأْعَظُم ُحْرَمة  مِنِْك, َحرَّ َل ِعْرَضُه َحقَّ َدَمُه, َوَحرَّ

 .. أخرِه ابُن أبي شيبة«َوَأَذاُه, َوَأْن ُيَظنَّ بِِه َظنَّ ُسوءٍ 

 

 

 

  

                                      
 (.118 16صحيح مسلم بن الحجاج للنووي )المنهاج شرح  (1)

 (.27754( رقم )435 5يف المصنف )( 2)
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َرُد اَم   ل شْ
ون ظ  ُ  ن 
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َرُد الظ  ُ شْ ون َم  ن 
 
 

سوف أذكر هنا بعَض الظنون السي ة التي أخطأ فيها الناُس, مع بيان وِِه 

 واحدٍة منها إن شاَء اهلُل تعالى.الحقِّ يف كلِّ 

   ِيظ ُّ بعُي  مص محي  أن  ذُم  مد ي  ر جح  إمى  مد ي  ذ تعه* 

ليس األمُر كذلك؛ فالذلُّ للدنيا ليس من أِِل أهنا ُدنيا, فإهنا خزائُن و

 لألعماِل الصالحِة.

التهي  وألّن ما أودع اهلُل فيها مهن زينهٍة, وبهثَّ فيهها مهن داّبهٍة, ههو مهن الهنِّعم

ْكَر, وتستدعي اصعتبار. ُب الشُّ ِِ  تستو

وإلى َمْن  !وإنما الذلُّ راٌِع إلى أفعاِل الناِس السّي ِة التي قارفوها يف الدنيا

 !أْلَهْته الدنيا عن طلب اآلخرِة, فصارْت له متاَع ُغروٍر, ص متاَع بالغٍ 

 :ويُث ق ل َقد َُضِح ذمك َبُينه أوسِ  بي ٍن  مح فُظ  ب  رجط 

اعلم أن الذل الوارد يف الكتاب والسنة للدنيا ليس راِعا إلى زماهنا الذي هو »

لمن أراد أن  فة  لْ الليل والنهار, المتعاقبان إلى يول القيامة, فإن اهلل ِعلهما ِخ 

 كر أو أراد شكورا.يذَّ 

إن  مم   مليِل َ منه ِر  ه  ِ ن، ف  ظ َ  » أ ه ق ل: َُي َى ع  عيسى 
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 .«تصنعطن فيهم . َك ن يِطل:  عملط   مليل مم  ُ لق مه، َ منه ر مم  ُ لق مه ل 

ما من يول إص يقول: ابن آدل قد دخلت عليك اليول, ولن » َق ل ل  مد:

ذا انقضى طوي, ثم يختم عليه, أرِع إليك بعد اليول, فانظر ماذا تعمل يف, فإ

ه يول القيا فال  «.مة, وص ليلة إص تقول كذلكيفك حتى يكون اهلل هو الذي يفضُّ

 َقد أ  د بعي  مسلف:

 إ م   مد ي  إمعى  م نع ع َ منع رع ا يعُق 
 

 َ ملي مي ِلِ ُ   إل س نع َ ألي ُم ُسطُب  
 

إلى مكان الدنيا الذي هو األرض التي ِعلها اهلل لبني آدل  اوليس الذلُّ راِع  

والبحار واألهنار والمعادن, , وص إلى ما أودع اهلل فيها من الجبال اوسكن   امهاد  

وص إلى ما أنبته فيها من الشجر والزرع, وص إلى ما بّث فيها من الحيوانات وغير 

ذلك؛ فإن ذلك كله من نعمة اهلل على عباده بما لهم فيه من المنافع, ولهم به من 

 .لى وحدانية صانعه وقدرته وعظمتهاصعتبار واصستدصل ع

وإنما الذلُّ راٌِع إلى أفعال بني آدل الواقعة يف الدنيا؛ ألن غالبها واقع 

على غير الوِه الذي تحمد عاقبته, بل يقع على ما تضر عاقبته, أو ص تنفع 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿: كما قال 

 ...[20]الحديد:  ﴾ڄ ڄ

لهم متاع ال رور ما يلهيك عهن طلهب اآلخهرة, ومها » َق ل سعيد ب  جبي :

 .«يلهك, فليس بمتاع ال رور ولكنه متاع بالغ إلى ما هو خير منه

كيف ص أحب دنيا ُقّدر لي فيها قوٌت, أكتسب » َق ل يحيى ب  لع ذ  م  زي:

, أدرك هبا طاعة , أنال هبا اآلخرة؟!  .«هبا حياة 
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عيني : ما هي الدنيا التي ذمها -وكان من العارفين -َُسئل أبط صفط ن  م ُّ

كلُّ ما أصبَت يف الدنيا »اهلل يف القرآن التي ينب ي للعاقل أن يتجنَّبها؟ فقال: 

 .«تريد به الدنيا, فهو مذموٌل, وكلُّ ما أصبت فيها تريد به اآلخرة, فليس منها

, نِعمت الداُر كانت الدنيا للمؤمن, وذلك أنه عمل قليال  » َق ل  محسُ :

منها إلى الجنة, وب ست الداُر كانت للكافر والمنافق, وذلك أنه  وأخذ زاده

 ...«ضّيع لياليه, وكان زاُده منها إلى النار

ج  مح كمُ  من حديث عبد الجبار بن وهب, أنبأنا سعد بن طارق, عن  َ   

ن ِه  », قال: ملسو هيلع هللا ىلصأبيه, عن النبي 
ِد لع َُ ِم   ِتِه

ِي  مع ع ِمُن  مُد ُر  مدُّ  
ِي  ع ضع ُِى ُي    ِو

ِ تعهع ِلع ع

إعِذ  ِق ِل  َِ  ،
ِض  ِرب هع  ِع   رع

ِقُصِ ت  بعهع َِ  
ِ تعهع ُه ِع   آ ع ِم   ِصُدت 

بعئ ِسنع  مُد ُر مع َِ ِرُبُه، 

ِ ب هع 
ِي : ِقبُِح  هللُ ِأِعِص ِ   مع   مدُّ  

ِي ، ِق مِنع وقال: صحيح اإلسناد,  « م ِعب ُد: ِقبُِح  هللُ  مدُّ  

وخرِه العقيلي, وقال: عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ, 

 من قوله.
ٍّ
 قال: وهذا الكالل يروى عن علي

جه  ب  أبي  مد ي  عنه بإسن ٍد فيه  ظ : أن علي    سمح رجال    َقطُل عليٍّ    

إهنا لدار صدق لمن صدقها, ودار عافية لمن فهم عنها, » يسط  مد ي ، فِ ل:

ن تزود منها, مسجد أحباء اهلل, ومهبط وحيه, ومصلى مالئكته, ودار غنى لم

ومتجر أوليائه, اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة, فمن ذا يذل الدنيا وقد 

 األثر. «....آذنت بفراقها, ونادت بعيبها, ونعت نفسها وأهلها؟

أن الدنيا ص تذل مطلقا, وأهنا تحمد بالنسبة إلى  فبيَّن أميُر المؤمنين 

من تزود منها األعمال الصالحة, وأن فيها مساِد األنبياء, ومهبط الوحي, 
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وهي دار التجارة للمؤمنين, اكتسبوا منها الرحمة, وربحوا هبا الجنة, فهي نعم 

 .«الدار لمن كانت هذه صفُته

 

 

 
  

                                      
ف.195-186 2) -تحقيق: األرنؤوط وباِس -ِامع العلول والحكم (1)  ( بتصرُّ
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يُظ ُّ كثي   لع   منع س أُن  مصعالِة و كع ت  فِعط، تبعدُأ بع مِربي ع َتنِهعي  *

  ب مِسليم

ههها مههن الخشههوِع, واصْخبههاِت,  ولههذا تجههد معَظَمهههم ص ُيعطههي الصههالَة حقَّ

هِر يف معههاين مها َيقهرُأ وَيسههمُع مهن اآليههاِت  واإلقبهاِل عليهها بقلبِههَه وعقلِهِه, والتفكُّ

 !واألذكاِر واألدعية

وهذا فهٌم سقيٌم لمعنى الصالِة, وعدُل إدراٍك لحقيقتها؛ ألنَّ الخشوَع يف 

هو حضوُر القلب يف الصالة, وُطمأنينُة  َ مخ طُع:الصالِة هو ُلبُّها وُروُحها. 

 األعضاِء فيها.

والمصلِّي ص ُيكتُب له من أِر صالته إّص بمقدار حضوِر قلبِه فيها. فعن 

إن  م جِل مينص ُف، » يقول: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل قال: سمعت عمار بن ياسر 

ه، ُتسُعه ، ُثُمنُه ، ُسب ُعه  ُسُدُسه ، ُ ُمُسه ، ُرُبُعه ، 
َل  ُكِط مه إال ُع ُ  صالتع

 .«ُثُلثه ،  صُفه 

ل عن لنهع » ا:وُيروى مرفوع   ِِ , ونحهوه عهن «ميْ مك ل  صالتك إال لع  ِع

 .ابن عباٍس 

  .«للرِل من صالته ما َعَقَل منهاُيكتب » َق ل سفي ُن  مثطري:

                                      
(, والنسائي يف السنن 796( رقم )97 2) -تحقيق: األرنؤوط -أخرِه أبو داود يف سننه (1)

 حديٌث صحيٌح. ق ل  ألر ؤَط:(. 615( رقم )316 1الكربى )

ا: »309 1يف تخريج أحاديث إحياء علول الدين  ق ل  مح فُظ  مع  قي (2)  «. لم أِده مرفوع 

هها, : »1026 14يف سلسههلة األحاديههث الضههعيفة   ألمبعع يَقعع ل  م ععي   ص أصههل لههه مرفوع 

 «.وإنما صحَّ عن بعض السلف

 (.61 7حلية األولياء ألبي نعيم األصبهاين ) (3)
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 .وقد اختلف العلماُء يف إِزاِء الصالِة التي ص ُخُشوَع فيها

فإن قيل: ما تقولون يف صالٍة مع عدل خشوٍع, هل ُيعتدُّ » :ق ل  بُ   مِي م

 هبا أل ص؟

أما اصعتداد هبا يف الثواب فال ُيعتدُّ له فيها إص بما عقل فيه منها,  قيل:

.. وقد علَّق الُله فالَح المصلِّين بالخشوع يف صالهتم, فدلَّ .فيه لربهوخشع 

لكان من  اعلى أّن من لم يخشع فليس من أهل الفالح, ولو اعُتدَّ له هبا ثواب  

 المفلحين.

وأمهها اصعتههداد هبهها يف أحكههاِل الههدنيا, وسههقوِط القضههاء, فههإْن َغَلههَب عليههها 

ههالخشههوُع وتَعّقَلههها اعُتههدَّ هبهها إِما , وكانههت السههنُن واألذكههاُر َعِقيَبههها ِههوابُر اع 

الٌت لنقصها.  ومكمِّ

لِها, فقد اختلف الفقهاُء يف  وإْن غلب عليه عدُل الخشوع فيها, وعدُل َتَعقُّ

 .«....وِوب إعادهتا

ُش  فيجب على المصّلي أن يجتنَب ِميَع األمور التي ُتذهب خشوَعه وُتشوِّ

 ر ذلك؛ ولذا لالمكان, واللباس, والحال, وغي :عليه صالَته من
ُّ
 ّما صّلى النبي

تاَرة( أماَمه, قال لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص يَعي ِعنُ  قعِ  ِلكع ِمِم ؛ ِفإعُ ُه »: والِقَراُل )السِّ ِألع

يُ ُ  ِتع  عُض فعي ِصاِلتعي اِل  َع  .«ِتِه ُل ِتِص 

                                      
 ( بتصّرف.521 1مدارج السالكين ) (1)

 (.374( ح )84 1أخرِه البخاري يف صحيحه ) (2)
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ِمُبعط  »قهال:  -وكانت ذاَت أعهالٍل )ُخُطهوٍط(  -ولما صّلى يف الخميصة   ذ 

ع   ِ نععي آ عف  ؛ ِفإعُ ِهع  ِأم ِه
ي عهع
بعِ   ع ُِط عي بعِأ   َِ ئ  ِفِ ،  مع ب  ع ُوِمي   إعِمى ِأبعي ِجه 

يِص ع بعِهمع ع  م ِخمع

 .«فعي ِصاِلتعي

ِِِ  ِغُل بعِه  فعي  مُصاِلةع، » :ويف روايةٍ  ، ِفِر ِن ِي يِص   ِمِه  ِعِلم 
أ ه ِك ِ ن  ِمُه ِ مع

يًّ 
بعِ   ع ِس ء  ِمُه ِأ  

ِأِ ِم كع َِ ٍم  َِ ِم  ِأِب  ِجه   .«ِفِأع 

 

 

  

                                      
 (.556) - 62( ح391 1أخرِه مسلم يف صحيحه ) (1)
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ُة  منسعط فِعط * ِة مي أ ط  َأ عه ال عالقع  منع    يظ ُّ بعُي  من سع أُن  ألُ ط 

  ِ أصِ عع  ممعمطرةبأوٍد ل   ممسلمي  

ين أعظُم من أخّوِة النسب, بل  وهذا فهٌم خاطٌئ لأُلخّوة؛ فإّن ُأخّوَة الدِّ

مٌة عليها عنَد التعارض.  إهنا مقدَّ

آباَءهم وأبناَءهم وإخواَنهم من  -رضواُن اهلل عليهم -ولذا قاتل الصحابُة 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لقوله تعالى المشركين, يف بدٍر وُأُحٍد؛ امتثاص  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[22]المجادلة:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

على ابنتِه ألِّ حبيبة, ذهب ليجلَس  -قبل أْن ُيسلِم -ولّما دخل أبو سفيان

, فطوته عنه, فقال: يا ُبنيَّة, ما أدري أرغبت بي عن ملسو هيلع هللا ىلصعلى فراش رسول اهلل 

وأنت رٌِل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الفراش أل رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراُش رسول اهلل 

, قال: واهلل لقد ملسو هيلع هللا ىلصُمشرٌك َنِجٌس, ولم ُأحبَّ أن تجلَس على فراش رسول اهلل 

 ثيرٌة, فال نطيُل.واألدلَّة على تقريِر هذا األمر ك .!!أصابك يا ُبنيَُّة بعدي شرٌّ 

 

  

                                      
 (.396 2) -بتحقيق: السّقا  -ابن هشال سيرة  (1)
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، فإ ه ي طز معه فععُل لع  شع ء  * يظ ُّ بعُي  من سع أُن  مر فِ  ل  د ِم أ ه ك ف  

  ل   ممع صي؛ ألن  عِطب  جميح  مرف  ر َ ودة

على مع عقوبته  -بل الصحيُح أّن الكافَر ُمعاَقٌب وهذا الظنُّ غيُر صحيٍح, 

 كلِّ فريضٍة تركها.على كّل معصيٍة ارتكبها, وعلى  -الكفرِ 

 :ولذا كان المنافقون يف الدرك األسفل من النار؛ ألهنم ِمعوا مَع الكفرِ 

 الخداَع, والرياَء, والتَِّقيََّة.

ون  الناَس عن الدخوِل يف اإلسالِل وقال اهلل تعالى عن الكّفار الذين َيصدُّ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-ة ونحِوهمكاألحباِر والقساوس-

 .[88]النحل:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ولذا كان الصحيُح من أقواِل العلماِء, أنَّ الكّفاَر مخاطبون بفروع 

 :لقوله تعالى حكاية  عن الكّفار إص به وهو اإلسالل؛ وبما ص تصحُّ  الشرائع,

 حط مض خض حض جض حصمص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج﴿

 .[47-42]المدثِّر: ﴾يف ىف خف مف حف جف مغ جغ مع جع مظ مط

 ک ک ک ک ڑ ژ ژ ڑ ڈ﴿ :وقوله تعالى

 .[7-6]فصلت: ﴾گ گ

 :وألّن األمَر المطلَق يتناول الكافَر كتناوله المسلم, نحو قوله تعالى

, فيكون مخاَطب ا ﴾ۉ ۉ﴿و ﴾ۆ ۇ﴿و ﴾ڱ ڱ﴿

 .بالعبادات كالمسلم

, عقههاُبهم عليههها يف اآلخههرة؛ إْذ ص تصههحُّ مههنهم حههاَل وفائههدُة خطههابِهم هبهها
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ِفها على النّية المتوقِّفة  على اإلسالل, لكهنهم ص ُيؤاَخهُذون هبها بعهد الكفر؛ لتوقُّ

 .لهم يف دخوله ااإلسالل؛ ترغيب  

 

 

 
 

  

                                      
(, 88(, والمنخهول لل زالهي )ص358 2الُعّدة يف أصول الفقه ألبي يعلى )   ظ   ممسأم  ِ: (1)

(, وشههرح الورقههات يف أصههول الفقههه 160 1وروضههة النههاظر وِنههة المنههاظر صبههن قدامههة )

 (.113للمحلِّي )ص
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عُ  لع  صعالٍة َصعي ٍم *  يظ ُّ بععُي  منع سع أن  معبع دِة معي  م عع ئُ   مِعبُّدي 

  َوجٍّ فِط  

 وهذا مفهوٌل ضيٌِّق لمعنى العبادة؛ فمعنى العبادة أوسُع من هذا بكثيٍر. 

لت إلى عبادةٍ بل إّن    !المباحاِت إذا نوى هبا المسلُم نية  صالحة  تحوَّ

ي » :ق ل  بُ  رجط  متى نوى المؤمُن بتناول شهواتِه المباحِة التقوِّ

إين » كم  ق ل لع ُذ بُ  جبل:على الطاعة, كانت شهواُته له طاعة  ُيثاب عليها, 

ي على , يعني: أنه ينوي «ألحتسب َنْومتي كما أحتسب َقْومتي بنومه التقوِّ

 القيال يف آخر الليل, فَيحتِسُب ثواَب نومه كما َيحتِسب ثواَب قيامه.

من شهواته المباحة واَسى منها إخواَنه, كما  اوكان بعُضهم إذا تناول شي   

لم يأكْله حتى يشتهَيه بعُض  اُروي عن ابن المبارك أنه كان إذا اشتهى شي   

 .«له ليأكَل معه ا, دعا ضيف  اا اشتهى شي   أصحابه, فيأكَله معهم, وكان إذ

المههؤمن ُيثههاب علههى مهها يقِصههُد بههه وِههَه اهلل, مههن أكلههه, » :َقعع ل  بعع   مِععيم

ه  .«وُشربه, ولباسه, ونكاحه, وشفاء غيظه بقهر عدوِّ اهلل وعدوِّ

إين ألحبُّ أن تكون لي نيٌة يف كلِّ شيٍء, حتى يف » َع  ُزِبي د  مي لي، ق ل:

 . «والشرابالطعال 

ك إلى الُكناَسة» َعنه أ ه ق ل: َِ  «اْنِو يف كلِّ شيٍء تريُده الخيَر, حتى خرو

 يعني الَخالَء.

                                      
 (.192  2ِامع العلول والحكم ) (1)

اصسههتقامة صبههن تيميههة  َ  ظعع : ,(234الجهواب الكههايف لمههن سههأل عههن الههدواء الشههايف )ص (2)

(2 152.) 
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ه أن َيْكُمَل له عمُله, فلُيْحِسْن نيَته؛ فإّن » َع  بعيع  مسلف ق ل: من سرَّ

ُر العبَد إذا َحُسنْت نيُته حتى باللُّقَمة اهلَل  ُِ  .«يأ

 .«تعلَّموا النيَة؛ فإهنا من أبلِغ العمل» أبي كثي :َمم  ق ل يحيى بُ  

ُره » :َق ل  بُ   ممب رخ ُربَّ عمٍل ص يٍر ُتعظُِّمه النيَُّة, وُربَّ عمٍل كبيٍر ُتص ِّ

 .«النيَّةُ 

بْل إنه ما من شيٍء من المباحاِت إّص وَيحتمل نية  أو نياٍت, فيصيُر هبا من 

بمعنى: أن  !«تجارُة النّيات تجارُة العلماء» َمم  ق ل بعُضهم: !أفضِل الُقُربات

, ويربحون منه سبحانه العلماَء هم الذين يعرفون كيف يعاملون ربَّهم 

إنما ُيريد اهلُل » كم  ق ل  مفضيُل بُ  عي ض:أعظَم األرباح بالنياِت الصالحة, 

  منك نيَتَك وإرادَتَك». 

 

 

  

                                      
 (.71 - 70 1ِامع العلول والحكم )   ظ  مم   ِلث ر ِ: (1)

 المصدر نفسه. (2)
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ِي ُ يظ ُّ بعُي  من سع أن   مح معِف *  رع ِ   ي طُز مه  مُِط  ، وِى َمط ولف  ُلَل

  أل ِم  مِ ضي على وقٍّ ل   محِطب

واألمُر ليس كذلك؛ فإّن التوريَة إنما تجوز يف األحواِل العادّية, ص يف 

 الحقوِق واألقضيِة والمرافعاِت وما شاَبَه ذلك.

قال رسول اهلل  :, قالوالدليُل على ذلك ما ثبَت عن أبي هريرة  

ُبِك » :ملسو هيلع هللا ىلص ُقِك ِعِلي هع ِص وع ينُِك ِعِلى ِل  ُيِصد 
 .أخرِه مسلم «ِيمع

لعفع » :ملسو هيلع هللا ىلصقههال رسههول اهلل  :, قههالوعنههه  ِِح  عع   م ُمس 
ععيُ  ِعِلععى  عُيعع ع  « م ِيمع

 .أخرِه مسلم

هههذا الحههديُث محمههوٌل علههى الحلههف باسههتحالف » :قعع ل  إللعع ُم  منععطَيُّ 

ى فنهَوى  ارٌِل على رٍِل حق  القاضي, فإذا اّدعى  فحلَّفه القاضي, فَحَلهَف َوَورَّ

غيَر ما نَوى القاضي, انعقدْت يمينُهه علهى مها نهواه القاضهي, وص تنفُعهه التوريهُة, 

 وهذا ُمجَمٌع عليه, ودليُله هذا الحديُث واإلِماُع. 

ى, تنفُعه التوريُة, وص ي حنُث, فأّما إذا َحَلَف ب ير استحالف القاضي َوَورَّ

سواٌء حلَف ابتداء  من غير تحليٍف, أو حلََّفه غيُر القاضي وغيُر نائبِه يف ذلك, 

 وص اعتباَر بنية المستحلِِف غيِر القاضي. 

                                      
غيهُر مقصهوٍد, ودصلهُة اللفه  هي أن يذكر المتكلم لفظ ا له معنيان, أحهُدهما قريهٌب   مِطريُ : (1)

م السهامُع أنهه يريهد  عليه ظاهرٌة, واآلخهُر بعيهٌد مقصهوٌد, ودصلهُة اللفه  عليهه خفّيهٌة, فيتهوهَّ

المعنى القريب, وهو إنما يريد المعنى البعيد, بقرينٍة ُتشيُر إليه وص ُتظهُره, وتسُتُره عن غيهر 

 (.301المتيقِّ  الَفطِن. ِواهر البالغة للهاشمي )ص

 (.1653( رقم )1274 3صحيح مسلم ) (2)

 المصدر نفسه. (3)
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أنَّ اليميَن على نيّة الحالِف يف كلِّ األحوال, إص إذا استحلفه  :َو صُله

هْت عليه, فتكوُن على نية المستحلِف, وهو ُمراُد  َِّ القاضي أو نائبُه يف دعوى تو

الحديث. أما إذا حلف عند القاضي من غير استحالف القاضي يف دعوى, 

 .«بنيّة الحالِف فاصعتبارُ 

 

 

  

                                      
 (.117 11)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (1)





 

 كشف الظنون 30

،يظ ُّ *  كنعم   كثي   ل   من سع أُن  من ِعِم لحصطرة  ِ  من ِعُم  مدُّ يطُيُ  فِط 

  .. َل  ش ِبهه . مم ل َ مَع م َ مسِر 

نيويَّة بكثيهٍر, أص وههي الهنَِّعُم  وَغَفَل أول َك عن نَِعٍم هي أعظُم من النَِّعم الدُّ

ينية.   الدِّ

عليههه نعمههة  إّص يف مطعههٍم  هللَمههْن َص َيههرى »َمهععم  قعع ل  محسععُ   مبصعع ي: 

   .«مشرٍب أو لباٍس, فقد َقُصَر ِعلُمه, وحضر عذاُبه أو

ُكْن لنعمة اهلل عليك يف دينك, أشكَر منك » :َق ل ساُلم ب  أبي لَيح

 .«لنعمة اهلل عليك يف دنياك

ََّ َدَخَل داري وأخذ  َد ِل رجل  على ِسهل ب  عبد  هلل فِ ل: إّن الل

َُّ قلَبَك ُاشكر اهللَ متاعي, فقال:  ْيَطانُ  - تعالى, لو دخَل الل وأفسَد  -وهو الشَّ

 .!؟التوحيَد, ماذا كنَت َتصنعُ 

ة: على المطعم والمشرب والملبس وقوت » :َق ل  بُ   مِيم ُشكُر العامَّ

ة: على التوحيد واإليمان وقوت القلوب .األبدان  .«وُشكُر الخاصَّ

عه  ال ُيمرُ   إلو اع  بهع  أبعد    كثي ة  جد   َ من ِعُم  مدينُي ُ  - ؛ ألن   إلسعالِم كلُّ

.  لح سُ  َفض ئُل َُأُجطر 

, لعجزنها عهن َتعهداد مها فيهها مهن الهنَِّعم والفضهائل مهثال   مصالِة فلو أخْذنا 

                                      
 (.144ِعدة الصابرين صبن القّيم )ص (1)

 (.188 6لألصبهاين )حلية األولياء  (2)

 (.314 1الرسالة القشيرية ) (3)

 (.235 2مدارج السالكين ) (4)
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ور ُِ ُن ويجيُبه السامُع, إلهى أْن يعهوَد المصهلِّي  !واأل َن المؤذِّ وذلك منُذ أْن ُيؤذِّ

 !اء الصالة ِماعة  يف المسجدإلى بيته بعد أد

 األِوُر المرتَّبَُة على طلِب العلِم, وقرا :َلثُل ذمك
ِ
ءِة القرآِن, وِذكِر اهلل

ْكَر المضاعَف؛ فإنه من أِلِّ النَِّعِم يف اإلسالل -تعالى والجهاِد  -صسّيما الذِّ

, وعيادِة المريِض, والصالِة يف 
ِ
كالمسجد المعظَّمة؛  المساِديف سبيِل اهلل

إلى غيِر ذلك من  ..الحرال, والمسجد النبوي, والمسجد األقصى, ومسجد قباء

 األعماِل الصالحِة الكثيرِة.

  

                                      
ك   (1) ،أ ط ُع  مم  ( رقم 2090 4مِن أشهرها ما أخرِه مسلٌم يف صحيحه )  ممض عف كثي ة 

 النَّبِيَّ 2726)
َوْيِرَيَة, َأنَّ ُِ ْبَح, َوِهَي فِي  ملسو هيلع هللا ىلص( عن  َخَرَج مِْن ِعنِْدَها ُبْكَرة  ِحيَن َصلَّى الصُّ

الَِسٌة, َفَقاَل:  َِ َع َبْعَد َأْن َأْضَحى, َوِهَي  َِ م  »َمْسِجِدَها, ُثمَّ َر ُِكع ِل  زع نع ِعِلى  م ِح لع  ُمِعي ِف ِرق 

ِ ن  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َنَعْم, َقاَل النَّبِيُّ  «ِعِلي ِه ؟ زع َُ ِبِح ِكلعِم ٍت، ِثاِلِث ِلُ  ٍت، ِمط    ِأر 
ِدخع ُن ِبع  د  ُقل  ِِ ِم

، هع ِع دع ع، ِعِدِد ِ ل  بعِحم  َِ  
ِ ُهُ : ُسب ِح ِن  هللع مع ِمِطِزِ   ُلن ُم  م ِيط 

،  بعِم  ُقل نع هع شع ِ ِ  ِع   زع َِ  ،
هع سع ِض  ِ ف  رع َِ

ِد ِد ِكلعِم تعهع  لع َِ». 

َتفُضُل )سبحاَن اهلل وبحمده, عدَد خلقه, ورضا نفسه, وِزنَة عرشه, ومِداَد  ق ل  بُ   مِي م:

ا مضاَعَفة ؛ فإّن ما يقول بقلب الذاكر حين  كلماته( على مجرد الذكر بسبحان اهلل أضعاف 

يقول: )سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه( من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور 

ا يقول بقلب القائل: سبحان اهلل فقط. وهذا ُيسّمى: الذكر المضاعف, من العدد, أعظُم مم

وهو أعظُم ثناء  من الذكر المفرد, فلهذا كان أفضَل منه, وهذا إنما يظهر يف معرفة هذا الذكر 

 ( بتصرٍف يسيٍر.34وفهِمه. نقد المنقول, والمحكُّ المميِّز بين المردود والمقبول )ص

ا, فراِْعه فيه.يف شرح ذ ثم إنه َشَرَع  ا بديع   لك شرح 

ٍة ُمَتَداَوَلٍة, وهلل الحمُد. كِر المضاَعِف بنْشرٍة ُمستقلَّ  وقد أفردُت أنواَع الذِّ
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ِِععهع   ممب وع ع ال بعأِس *    معد ي  َُل
ِح ِ للُم تع يظ ُّ بعُي  من سع أن   مِطسُّ

  ِ   ، َأن   مممنطِع لنه إ م  مط  السِمِ ُع ب مح  مع فِط   به ُلَل

  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَيستدلُّ هؤصِء بمثِل قولِه تعالى 

 ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ :ويف بقّيِة اآليِة َردٌّ عليهم

 .[46:]الكهف

, وهو قوُله اويف الصفحة التي قبلها من السورِة نفِسها َردٌّ عليهم أيض  

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[28:]الكهف ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :أو يستدلُّوَن بقوله تعالى

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ﴿ :لكنَّ اهلَل قال بعد ذلك

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[21, 20:]الحديد ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

ِعهم يف  :َ مِحِيُق  َُ درِاُتهم يف اآلخرة بقْدر توسُّ  الدنيا.هو أّن الِعبَاَد تنُق

َم  العاّلمُة ابُن رٍِب وقد بيََّن ذلك أحسَن بياٍن وِاّله  , فقد قسَّ

ه، َلِِصٍد، َس بٍق  :الناَس يف موقفهم من الدنيا إلى ثالثِة أقسالٍ  ظ مٍم منفسع

.
ع
  ب مخي  تع بإذنع  هلل

هم األكثرون منهم, وأكثُرهم وقف مهع زههرةِ الهدنيا  ف مظ مُم منفسه:» :ثّم قال

وزينتِههها, فأخههذها مههن غيههر وِهههها, واسههتعملها يف غيههر وِهههها, وصههارت الههدنيا 
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ه, لها َي ضهب, وهبها َيرضهى, ولهها ُيهوالي, وعليهها ُيعهادي, وههؤصء ههم هأكب َر همِّ

وَد مهن أهُل اللهو واللعب والزينهة والتفهاخر والتكهاثر, وكلُّههم لهم يعهرف المقصه

د منها لما بعَدها مهن دار اإلقامهة, وإن كهان أحهُدهم  الدنيا, وص أهنا منزُل سفٍر يتزوَّ

هال  ُمجمال   اُيؤمن بذلك إيمان   , وص ذاق مها ذاقهه أههُل المعرفهة , فههو ص يعرفهه ُمفصَّ

 باهلل يف الدنيا, مّما هو ُأنموذُج ما ادُّخَر لهم يف اآلخرة.

ا من وِوِهها المباحِة, وأّدى واِباتِها, وأمسَك أخذ الدني :َ ممِِصُد لنهم

ع به يف التمتُّع بشهواِت الدنيا.   لنفِسه الزائَد على الواِب, يتوسَّ

هادة يف الدنيا وص عقاَب عليهم  ,وهؤصء قد اخُتلف يف دخولهم يف اسم الزَّ

ععهم ِ  مد ي  يف ذلك,  .إال أ ه ِينُِص ل  درج تهم ِ  ِل  ة بِدر تطسُّ

ََ من درِاته عند  اص ُيصيب عبٌد من الدنيا شي   » ق ل  بُ  عم : إص َنَق

 ا, خرِه ابُن أبي الدنيا بإسناٍد ِيٍد. وُروي مرفوع  «ااهلل, وإن كان عليه كريم  

 من حديث عائشة بإسناٍد فيه نظٌر.

دخل على معاوية,  بإسناده: أّن رِال   «الزهد» َى  إلل ُم أومُد ِ كِ  َر

فِ ل فكساه, فخرج فمرَّ على أبي مسعود األنصاري ورٍِل آخَر من الصحابة, 

 .«ُخذها من طّيباتك» َق ل  ِل ُ :. «ُخذها من حسناتِك» أوُدمم  مه:

ََ حسنايت لخالطتُُكم يف لِين َعيِشُكم, » َبإسن د  ع  عم  ق ل: لوص أْن َتنُق

 ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿فقال:  اولكني سمعُت اهلَل َعيََّر قوم  

 .[20]األحقاف:

إن ش ت استقلَّ من الدنيا, وإن ش ت استكثْر » َق ل  مفضيُل بُ  عي ض:

 .«منها, فإنما تأخُذ من ِكيِسك
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ل على عباده أشياَء من ُفُضول شهوات الدنيا  وَيشهُد لهذا أّن اهلَل  حرَّ

واّدخره لهم عنده يف وزينتها وهبجتها, حيث لم يكونوا محتاِين إليه, 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: اآلخرة, وقد وقعْت اإلشارُة إلى هذا بقوله 

إَِلى  ...﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ َقْولِِه:

 .[35 - 33]الزخرف: 

عُه فععي »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوصحَّ عن النبي  ِبس  ِي ، ِمعم  ِيل  عي  معدُّ  
ِْ  م ِح عيعِ  فع ِلع   ِمعبع

ِ ةع   .« ِل ع

ِ ةع »و ِ ب ه  فعي  ِل ع ِي  ِمم  ِي   ي  مدُّ  
ِ  فع  .«ِل   ِش عِ   م ِخم 

، » وقال: ُض ع َِ مفع ِ ُبط  فعي آ عِي ع  مُمِمطع  الِ ِت   َِ يِب ِج،  الِ  مد  َِ ِبُسط   مِح عيِ   الِ ِتل 

ِمرم  فعي  َِ ِي ،  ي  مدُّ  
ِهم ، ِفإعُ ِه  ِمُهم  فع

ِح فع الِ ِتأ ُكُلط  فعي صع ِ ةع َِ  ...« ِل ع

فهم الذين فِهموا المراَد من الدنيا,  :َأل    مس بُق ب مخي  ت بإذن  هلل

وعِملوا بمقتضى ذلك, فعلِموا أّن اهلَل إنما أسكن عباَده يف هذه الدار ليبلوهم 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿أيهم أحسن عمال؟ كما قال: 

 .[7]هود: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[2]الملك: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿وقال: 

 أيُُّهم أزهُد يف الدنيا, وأرغُب يف اآلخرة.  ق ل بعُي  مسلف:

وِعل ما يف الدنيا من البهجة والنُّضرة محنة , لينظر من يقُف منهم معه, 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ويركُن إليه, ومن ليس كذلك, كما قال تعالى: 

 چ﴿ثم بيَّن انقطاَعه ونفاَده فقال:  [,7]الكهف: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ
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فلما فِهُموا أّن هذا هو المقصوُد من  ,[8]الكهف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ

َد منها لآلخرة التي هي داُر القرار, واكتفْوا من الدنيا  هم التزوُّ الدنيا, ِعلوا همَّ

 
ُّ
ِي ، إعُ ِم  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبما يكتفي به المسافُر يف سفره, كما كان النبي لدُّ  

مع َِ ي 
ِل  مع

ِي   ِلِثُل  مدُّ   َِ ي 
ِتِ ِكِه ِلِثلع َِ ل  ِشِ ِ ٍة، ُثُم ِر ِح 

 .«ِكِ  كعٍط ِق ِل فعي ظع

ى  ِماعة  من الصحابة أن يكون بالُغ أحِدهم من الدنيا كزاد  ملسو هيلع هللا ىلصووصَّ

ى ابَن  , وعائشُة, ووصَّ الراكب, منهم سلماُن, وأبو عبيدَة بُن الجراح, وأبو ذرٍّ

 عمَر أن يكون يف الدنيا كأنه غريٌب أو عابُر سبيٍل, وأْن َيُعدَّ نفَسه من أهل القبور.

 َأمُل مم   مدرج  على قسمي :

, وهو حاُل كثيٍر َيقتصُر من الدنيا على َقْدر ما يُسدُّ الرمَق فقطمنهم َمن 

اد. هَّ  من الزُّ

؛ لَتْقَوى يف تناول بعض شهواهتا المباحة اومنهم من َيْفَسُح لنفسه أحيان  

 
ّ
   »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنفُس بذلك, وَتنَشَط للعمل, كما ُروي عن النبي

ُوب ِط إعِمُي لع

ِي ُكُم  من ِس ُء  ُجععِلن  ُقُ ُة ِعي نعي فعي  مُصاِلةع ُد   َِ َ يُط،  خّرِه اإلماُل أحمُد  ,«َِ م

 من حديث أنٍس.
ُّ
 والنسائي

ج اإلماُل أحمُد من حديث عائشة قالت:   »وخرَّ
ِ
ُيِحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل

ْنَيا النَِّساَء َوالطِّيَب َوالطََّعاَل, َفَأَصاَب مَِن النَِّساِء َوا لطِّيِب, َوَلْم ُيِصْب مَِن الدُّ

َعالِ   .«مَِن الطَّ

  

                                      
 ( بتصّرف.192-188 2ِامع العلول والحكم ) (1)
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  يظ ُّ بعُي  من سع أن  شهِ  رلض ِن مط شهُ  إ   ج زك ة  مم ل* 

وليس األمُر كذلك؛ إْذ ص َعالقَة بيَن شهِر رمضاَن وإخراج زكاِة المال؛ 

ى, فمتى حاَل  َحوُله ألّن زكاَة الماِل مرتبطٌة بتماِل الحوِل على الماِل الهُمَزكَّ

وِبْت فيه الزكاُة, يف أيِّ شهٍر كاَن. وهكذا الشأُن يف بقّية األصناف التي 

 ُيشرتُط فيها َحَوصُن الحول.

ولعلَّ األمَر التبَس على بعض الناس, بسبب عدل فهِمهم الفرَق بيَن زكاِة 

 رمضاَن.الماِل وزكاِة البدِن التي هي زكاُة الِفْطِر, والتي تجُب عند انقضاِء شهِر 
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ِ  شعف عِ  *  رِة فِعد ِضعمع يظ ُّ بعُي  من سع أن  كُل ِل  سرِ   ممدينِ   ممنعط 

ُ ط ع َ مسي ئ تع فيه  ، وِى َمط ِفِعِل ملسو هيلع هللا ىلص منبي     ل  ِفِعِل ل   ممُّ

إعُ ِه  ِاي ِبُ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله  ورّبما استدلُّوا بما ِاء يف صحيح البخاري

ُ طِ   ي  ممُّ ُض ع ِتن فع ي  منُ ُر ِ ِبِث  م فع
 .«ِكِم  ِتن فع

وليس األمُر كما ظنُّوا, فإن هذا الحديث ورد يف المنافقين الذين لم 

يشاركوا مع المسلمين يف معركة أحد كما ِاء يف سبب وروده, وعلى هذا 

ُ طِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصفإن المراد بقوله  ي  ممُّ أي أهَل الذنوب, كما نّبه على ذلك  «ِتن فع

 .ُن حجرالحافُ  اب

وإنه ليجُب على َمْن أكرمه اهلُل بُسكنى المدينِة أْن يلتِزَل األدَب فيها, وذلك 

نوِب والسيِّ اِت,  بالقياِل بأداِء الفرائِض والواِباِت, والُبْعِد عن مقارفة الذُّ

والحذِر من إحداِث أّي َحَدٍث فيها, كما يجُب عليه أداُء الحقوِق إلى أصحاهبا, 

 على العبِد بُسكنى وعدُل إيذاِء أهلِها وس
ِ
اكنيها, فإّن هذا من لوازل ُشكِر نعمِة اهلل

  .ملسو هيلع هللا ىلصمدينِة المصطفى 

 مههن حههديث أبههي سههعيٍد اْلُخههْدِرّي  وقههد روى مسههلٌم يف صههحيحه

                                      
 (.4050( رقم )96 5) (1)

 (. 97 4فتح الباري )  ظ   (2)

الحديث وغيره مما هو يف معناه قد ثم إن هذا اللف  ليس بمحفوظ؛ فإن أكثر رواة هذا 

األحاديث الواردة يف فضائل المدينة  َ  ظ . «تنفي  بثه »أو « تنفي  مخبث» :رووه بلف 

 (. 85)ص 6ط  للرفاعي

 (.3315( رقم )117 4) (3)
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ع » :-يف حديٍث طويلٍ  -ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قوَل  يِم ِوعُ ِم ِلُرعِ  ِفِ ِعِلِهع  ِوِ ل 
 ، مُلُهُم إعُن إعب عِ  مع

يِهع  ِدم  
عِ  ِب فع ِلي ِه ، ِأن  الِ ُيه  زع

ينِِ  ِوِ  ل   ِل  بِي ِ  ِلأ 
ُن  م ِمدع إع  ي ِوُ ل  ِمعِل فعيِهع   ،َِ الِ ُيح  َِ

ِِ لٍ  ِع الِح  مع
بِِط فعيِه  ِشِ ِ ة  إعالُ معِعل ٍف  ،سع الِ ُتخ   الحديث. «...َِ

  من حديِث علي بن أبي طالٍب  نوأخرج الشيخا
ّ
 -ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي

ِدِث فعيِه  » :قال -يف حديٍث طويلٍ  ينُِ  ِوِ م  ِل  ِبي ِ  ِعي ٍ  إعِمى ِكِم  ِفِم   ِأو 
 م ِمدع

ن ُه 
ِبُل لع  ِ ِمععيِ  اِل ُي َِ منُ سع ِأج   

َِ م ِماِلئعِر ع  
ع
نُِ   هلل  ِمع 

ث   ِفِعِلي هع
دع يِه  ُلح 

ى فع َِ َ  آ ِوِدث   ِأ

ل   اِل ِعد  َِ ف    .الحديث «...ِص  

مهن أمهراء الفتنهة قهدل  ازيد بن أسلم, عن ِهابر بهن عبهد اهلل, أن أميهر  وعن 

المدينة, وكان قد ذهب بصُر ِابٍر, فقيل لجابٍر: لو تنّحيَت عنه, فخرج يمشي 

 -فقههال ابنههاه !ملسو هيلع هللا ىلصفقههال: َتِعههَس مههن أخههاَف رسههوَل اهلل . بههين ابنْيههه فنُكِههَب 

قال: سهمعُت  مات؟!, وقد ملسو هيلع هللا ىلص: يا أبِت, وكيف أخاَف رسوَل اهلل -أحُدهما أو

ِِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  ، ِف ينِ ع
ِل  م ِمدع  .«د  ِأِ  ِف ِل  ِبي ِ  ِجن ِبيُ ِل   ِأِ  ِف ِأم 

وعن عطاء بن يسار, أّن السائب بن خالد أخا بني الحارث بن الخزرج 

م   ِأِ  ِفُه » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأخربه, أن النبي 
ينِ ع ِظ مع

ِل  م ِمدع ِك ِ ن  ِعِلي هع ِل   ِأِ  ِف ِأم  َِ  هللُ 

ف   اِل ِص   َِ ل   ن ُه ِعد 
ِبُل لع  ِ ِمععيِ ، اِل ُي َِ منُ سع ِأج   

َِ م ِماِلئعِر ع  
ع
نُِ   هلل  .«ِمع 

                                      
( 994 2سلم يف صحيحه )م(, و3001( رقم )1157 3أخرِه البخاري يف صحيحه ) (1)

 (. 1370) - 467رقم 

(2)  : النهاية يف غريب الحديث واألثر صبن    ظ ناَلْته ِحجارُة األرض وأصاَبْته يف قدمْيه. أي 

 (.113 5األثير )

 حديث صحيح. ق ل لحِِط  ممسند:(, 14818رقم ) (121 23) -ط الرسالة -مسند أحمد (3)

 إسناده صحيح. ق ل لحِِط  ممسند:(, 16565( رقم )98 27) -ط الرسالة -مسند أحمد (4)
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وكْم مسلٍم يف أصقاع المعمورة يتمنّى هذا الشرَف العظيَم, لوص ما حاَل 

 .بينه وبيَن ذلك من ُظروٍف وأحوالٍ 

                                      
ا أهَل المدي (1) ر  هولذا قال ابُن ِابر الهّواري ُمذكِّ ا لههم علهى عهدل نهِة بهبعِض تلهَك الهنَِّعِم, وحاث 

 الخروِج منها:

ععععع   ِ  ِمنعععع ُمُكُم يععععع  أمععععِل ايبععععع  قععععد ُو
 

  ِِ ُتُم  مُسععب   فبعع مِ   لعع   يعع   مععطرى ُوععه 

 

خ  سععععع ك   لعععععنرُم إمعععععى  فعععععال يِحععععع  
 

  ُِ لعععع ُن َإن  ِشعععع  سععععط م ، َإن  ضعععع ِب  مه 

 

 فرععععم  ِللعععععٍك ر ِم  مطصععععطِل ممثععععل لعععع 
 

عع   ِِ ، فلععم ِيِععدر َمععط ِلِلععِك  مِخل   َصععلِم 

 

ن يعععععععِ  رب ُرعععععععم  
ُِم عع ععععععع  فُب ععععععع  ُكُم  عل 

 

ِقعععععى  عمِعععععه ِغ  
 فهععععع  أ عععععُِم ِ بحععععع   ع

 

 فرععععععععم   عمععععععععٍ  هلل فيهعععععععع  ِعلععععععععيُرمُ 

 

ِِى  ععععِب ععععر   ُيس  ُ   هلل ب م ُّ  فُ ععععر    ، َُشععععر 

 

ُِم  لععععع   معععععدج  ل فيهععععع   نععععع
 فحطِمهععععع ألع

 

ِقعععع     َُّ عععع  ُدَ هعععع   م
 لالئرعععع   ِيحُمععععطن لع

 

 كععععم خ لعععع   مَعععع عطن أ ععععِم  بمععععأ ِل ٍ 
 

عععع   ِِ يعععع مي ال ِيععععه ُل برععععم ِال  فطجععععُه  مل 
 

 فيععععع  ر وعععععال  عنهعععععع  معععععد ي  ُي يععععععُدم 
 

عععى؟   ِِ أتَلعععُط لععع  ِيفنعععى َتِععع ُخ لععع  ِيب
 

زع ع    منبعععععي  َِوعععععط 
زع ععععع  

 أتخععععع ج عععععع  وع
 

ثلعععععك قععععد   ععععفيُه لع عععع إمععععى غيعععع  ؟ ِتس   ِ ُو
 

ِْ به ئعععععلٍ   معععععط  مععععع زُب لِسعععععطم  فلعععععي
 

عع   ِِ ِت تخِعع ُب  ألُف  ِت وِععى كعععد  عع  
َمععط سع

 

زِقعععععه  فرعععععم ق ععععععٍد قعععععد َُسعععععح  هللُ رع
 

ِقععع   ز  َُل تحعععٍل قعععد ضععع ب بعععي   معععطرى رع
 

نبععععع ٍ   إذ  ُقمعععععِن فيمععععع  بعععععي  ِبي عععععٍن َلع
 

ِقعععععى   بَيبعععععِ  فععععع ع ف  أن لنهِمعععععك  ألر 

 

ععععدٍ   مِععععد أسعععععِد  معععع ومُ  جعععع ِر لحم 
 

ِِى   ععع  َِلععع   ِجععع ِر ِ ِت و مععععه فهعععط  ألش 

 

= 
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أْن يكوَن ُسكنى المدينة حّجة  عليه ص َله, وأْن  وُيخشى على َمن هذا حاُله

بايع  ا: أن أعرابي  فعن ِابر بن عبد اهلل  !تنفيه المدينُة كما تنفي َخَبثَها

على اإلسالل, فأصابه َوْعٌك, فقال: أقِْلني بَيْعتي, فأبى, ثم ِاءه  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

ي »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أقِْلني َبْيعتي, فأبى, فخرج, فقال رسول اهلل  ي ع، ِتن فع
ينُِ  ِك مرع  مِمدع

ِين ِصُح اعيُبِه  َِ  .متفق عليه «ِ بِثِِه ، 

 

 

  

                                      
ف.305 7نفح الطيب للمّقري )  ( مع شيٍء من التصرُّ

( 1006 2(. ومسلم يف صحيحه )7209( رقم )79 9أخرِه البخاري يف صحيحه ) (1)

 (.1383رقم )
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ع يظ ُّ بعُي  من سع أن   مِحلعِف علعى شعيٍء ِلع ٍض، ك ذب ع*  عُ    ، ع مم  ، ُتِرف 

  كُف رُة  ميمي 

 وهذا األمُر يّتخُذه بعُض الَفَجَرِة حيلة  يحتاُل هبا عند القاضي؛ ألخِذ حقِّ 

ُر بعَد ذلك  الَ ير, وأكِل أمواِل الناِس بالباطِل, فيقوُل يف نفسه: َأحلُِف, ثم ُأكفِّ

ارِة يميٍن, وانتهى األمرُ   ! !بكفَّ

وليَس األمُر كما ُخيَِّل له؛ فإّن هذه الَكّفارَة ص تنفُعه؛ ألّن الكفارَة إنما 

 تكون لشيٍء يف المستقبل, ص يف الماضي.

اليميَن ال موَس؛ ألهنا ت مُس صاحَبها يف اإلثم, ثم وهذه اليميُن ُتسّمى 

َر, وهي من الكبائر  .يف النار, وص كّفارة فيها؛ ألهنا أعظُم من أْن ُتكفَّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, عن النبي عن عبد اهلل بن عمرو  ويف صحيح البخاري

ِ ُل » ِق َِ  ، ِدي  ع
ُِطُب  مِط مع ُع َِ  ،

ع
ِ  ُخ بع هلل َِ ميِ  مِرِب ئعُ :  إلعش   ، ْع يُ   مِغُمطُس  منُف   .«مع

 إلى النبي  اوعنه أيض  
ٌّ
 الكبائُر؟, فقال: يا رسوَل اهلل, ما ملسو هيلع هللا ىلصقال: ِاء أعرابي

 »قال: 
ع
ِ  ُخ بع هلل  .« إلعش 

 قال: ُثمَّ ماذا؟

ِدي  ع »قال: 
ُِطُب  مِط مع  .«ُثُم ُع

 قال: ُثمَّ ماذا؟

                                      
الحائر إلى علم الكبائر صبن ( , وإرشاد 228كتاب الكبائر المنسوب للذهبي )ص   ظ : (1)

(, والكبائر لمحمد 299 2(, والزواِر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي )36الهادي )ص عبد

 (.129بن عبد الوهاب )ص

 (.6675( رقم )137 8) (2)
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يُ   مِغُمطُس »قال:   .« مِيمع

 الَ ُموُس؟ُقْلُت: وما اليميُن 

لعٍم، ُمِط فعيِه  ِك ذع   » قال: ُح ِل ِل  ل  عٍئ ُلس 
َِِع  ِ ي ِي

 .أخرِه البخاري « ُممع

 

 

  

                                      
 (.6920( رقم )14 9يف صحيحه ) (1)
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ي ، فإ عه ال يخع ج لنعه أبعد  *  مع   يظ ُّ بعُي  من سع أن  ِل   ِدِ ل ِ  مد  ، ِله 

  ِفِعِل ل  ِفِعِل 

وهههذا ظههنٌّ واٍه؛ ألّن اإلسههالَل ينههتقُض بنههواقَض كثيههرٍة, ُتخههرُج المههرَء مههن 

 اإلسالِل بالُكّلّية. 

, ص ُيلقي لها باص  
ِ
حتى  !بْل إّن المسلَم قد يكُفُر بكلمٍة يقوُلها من سخِط اهلل

 ِل   ِيرُف »سّماه  اهه( أّلَف كتاب   879إّن العاّلمَة قاسم بن ُقْطُلوبَُ ا الحنفي )ت 

ُع   نسأُل اهلَل السالمَة والمعافاَة. !«َمم ِي  

لُ   يف باب ُحكم المرتّد, أّن  َذَكَر العلماُء » : بُ  ب ٍز ق ل  معال 

المسلَم قد يرتدُّ عن دينه بأنواٍع كثيرٍة من النواقض التي ُتِحلُّ دَمه وماَله, 

  ِ عشرُة نواقَض  امن اإلسالل, ومِن أخطِرها وأكثِرها وقوع   اويكوُن هبا خار

رحمهم اهلل -ن أهل العلمذكرها الشيُ  اإلماُل محمُد بُن عبد الوهاب وغيُره م

 .«-ِميعا

 .وعّلَق عليها ُثّم ذكرها 

                                      
 (.1887 2ظنون عن أسامي الكتب والفنون )ذكره صاحب كشف ال (1)

مجلة البحوث اإلسالمية بالرياض, العدد السابع الصادر يف األشهر رِب وشعبان ورمضان  (2)

 هه.1403وشوال عال 

 َمي بإي  ٍز: (3)

 الشرُك يف عبادة اهلل تعالى.  ألَل:

هُل علهيهم, فقهد   مث ي: َمن ِعَل بينه وبين اهلل وسائَط, يدُعوهم, ويسهأُلهم الشهفاعَة, ويتوكَّ

ا.  َكَفَر إِماع 

َح مذهَبهم, َكَفَر.  مث مث:  من لم يكّفر المشركين, أو شكَّ يف كفرهم, أو صحَّ
= 
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الحع فِط*    يظ ُّ بعُي  من سع أن   م ه ِد لحصطر  ِ جه د  مرف  ر ب مس 

الح إنما هو وهذا تضييٌق لمفهول الجهاِد يف اإلسالِل, فإّن ِهاَد  الكّفار بالسِّ

 مرتبٌة واحدٌة من مراتِب الجهاِد فحْسب, وإّص فمراتُب الجهاد وأنوُعه كثيرٌة.

 :, فقالثالثِ  ع ِ  ل تب   منها   بُ   مِي م  َقد ذك   إلل مُ 

وِهاد  ,فس, وِهاد الشيطان, وِهاد الكفارِهاد الن : م ه ُد أربُح ل  تط»

 المنافقين. 

  :أربع مراتب أيضا ف ه د  منفْ 

أن يجاهدها على تعلُّم الهدى ودين الحق, الذي ص فالح لها وص  :إود م  

 سعادة يف معاشها ومعادها إص به, ومتى فاهتا علُمه شقيْت يف الدارين. 

أن يجاهدها على العمل به بعد علمه, وإص فمجرد العلم بال عمل  : مث  ي  

 .إن لم يضّرها لم ينفْعها
                                      

أكمُل من هديه, أو أن ُحكم غيِره أحسُن من  ملسو هيلع هللا ىلصمن اعتقد أن هدَي غيِر النبيِّ   م  بح:

لون حكَم الطواغيت على حكمه, فهو كافٌر.  حكمه, كالذين يفضِّ

 , ولو عمل به فقد َكَفَر.ملسو هيلع هللا ىلصَمن أب ض شي  ا مّما ِاء به الرسوُل   مخ لْ:

 , أو ثوابه, أو عقابه, َكَفَر.ملسو هيلع هللا ىلصمن استهزأ بشيٍء من دين الرسول   مس دس:

ْرُف والَعْطُف  -السحُر   مس بح:  فَمن فعله, أو رضي به, َكَفَر. -ومنه الصَّ

 ُمظاهرُة المشركين, ومعاونُتهم على المسلمين.  مث ل :

 فهو كافٌر. ملسو هيلع هللا ىلصالخروُج عن شريعة محمد من اعتقد أن بعَض الناس يسُعه   مِ سح:

 اإلعراُض عن دين اهلل, ص يتعلَُّمه وص َيعمُل به.  مع ش :

وص فرَق يف ِميع هذه النواقض بين الهازل والجاّد »ق ل  م يُ  لحمُد بُ  عبد  مطم  : 

ا.  ا, وأكثِر ما يكون وقوع  فينب ي والخائف, إّص الهُمْكَره, وكلُّها من أعظِم ما يكون خطر 

 المرِع نفسه. .«للمسلم أن يحذَرها, ويخاَف منها على نفسه
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أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ص يعلمه, وإص كان من  : مث مث  

الذين يكتمون ما أنزل اهلل من الهدى والبينات, وص ينفعه علُمه, وص ُينجيه من 

 عذاب اهلل. 

أن يجاهدها على الصرب على مشاّق الدعوة إلى اهلل وأذى الخلق,  : م  بع  

 ويتحّمل ذلك كلَّه هلل. 

استكمل هذه المراتَب األربَع صار من الربانّيين؛ فإن السلف مجمعون فإذا 

, ويعمل به, اعلى أن العالم ص يستحق أن يسمى ربّاني   , حتى يعرف الحقَّ

 .يف ملكوت السماوات اويعلِّمه, فمن َعلِم وَعِمل وَعلَّم فذاك يدعى عظيم  

 : فمرتبتانَأل  جه د  م يَ ن 

ِهاُده علهى دفهع مها يلقهي إلهى العبهد مهن الشهبهات والشهكوك  :إود مم 

 القادحة يف اإليمان. 

 ِهاُده على دفع ما ُيلقي إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات.  : مث  ي  

 يكون بعده الصرب.  والثاينيكون بعده اليقين, فالجهاد األول 

ن, والمال, بالقلب, واللسا :فأربع مراتب َأل  جه د  مرف ر َ ممن فِي 

 والنفس. 

َُّ باليد, وِهاُد الكّفار  َُّ باللسان.وِهاُد المنافقين أخ  أخ

                                      
ا على ِهاد العبد نفسه يف ذات اهلل, » ق ل  ب   مِيم: (1) لما كان ِهاُد أعداء اهلل يف الخارج فرع 

ُ  ِل   ِمِ ِ  ل  ِ ِهى »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال النبي    هلل، َ مُمه جع
ِسُه ِ ِا ِع ع ُد ِل   ِج ِمِد ِ ف 

 هللُ  مم  مع

ا على ِهاد العدوِّ يف الخارج, وأصال  له«عنه م   (.5 3) زاد المعاد«. , كان ِهاُد النفس مقدَّ
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  :فثالث مراتب َأل  جه ُد أرب    مظلم َ مبدع َ ممنر  ت

 باليد إذا قدر, فإن عجز انتقل إلى اللسان, فإن عجز ِاهد بقلبه.  : ألَمى

ث نفَسه فهذه ثالثَة عشَر مرتبة  من الجهاد, وَمن مات ولم  َي ُز, ولم يحدِّ

ص  «بال زو, مات على شعبٍة من النفاق  .ا. انتهى ملخَّ

ِهاُد الزوِة واألوصد على اصستقامة على ديِن   :َل  أ ط ع  م ه د أيض   

, والمحافظِة على الصالة, 
ِ
 .[132]طه: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿اهلل

, ومراعههاِة آداِب وِهههاُد األصههحاِب والِخههاّلِن 
ِ
علههى اصلتههزاِل بشههرِع اهلل

 الصحبة. 

 على اصلتزاِل بآداب الَمجالِِس, وعدِل اغتياِب الناِس فيها. وِهاُد الُجلساِء 

 على تعلُِّم العلم, واصلتزاِل بآدابه.وِهاُد المعّلِم ُطاّلَبه 

إيهذائهم, على اصلتزاِل بإكراِل ِيراهنم, والَكهفِّ عهن وِهاُد الجاِر ِيراَنه 

 والمحافظِة على أداِء الصالِة ِماعة  يف المسجد.

 إلى غيِر ذلك من أنواِع الجهاِد ومراتبِه.

 

 

  

                                      
ف.11-9 3زاد المعاد ) (1)  ( بتصرُّ
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ِِعِلى   صٌّ بِمع  رأى لبِلعى  بعبالٍء  *   معُمب 
يظ ُّ بعُي  من سع أن  دع ِء ُرمي ع

ط   ِ جسد  فحس 

وقد يكوُن يف وليس األمُر كذلك؛ فإّن اصبتالَء قد يكوُن يف الجسِد, 

. يِن, وهو أشدُّ  الدِّ

، »: ملسو هيلع هللا ىلص فقوُله ِِالِِخ بعهع ُم   ب 
ي ِع ِف  عي لع ُد معُلهع  مُمع ِِ ِل:  مِحم  ِل ى، ِف ِل   ِرِأى ُلبِ 

يال  
ُم   ِ ِلِق ِتف ضع

ِفُضِلنعي ِعِلى ِكثعي ٍ لع ب ُه ِذمعِك  مباِلِءُ َِ
 يشمُل األمرين. .«، مِم  ُيصع

أْي مبتلى  يف أمٍر بدينٍّ؛ كبََرٍص, وقَِصٍر فاِحٍش, أو ُطوٍل ُمْفرٍط,  :ق ل  معلم ءُ  

 بنحِو فِسٍق, وُظلٍم, وبْدعٍة, 
ٍّ
اِج َيٍد, ونحِوها. أو ِدينِي َِ , أو َعَرٍج, أو اْعو أو عمى 

 .وُكفٍر, وغيِرها

ُذ من بالئِه, ويقوُل ذلك يف  فإذا رأى صاحَب البالِء الجسديِّ فإنه يتعوَّ

َم قلبُه بذلك. نفسه, ه ويتألَّ َِ  وص ُيسمُع صاحَب البالء؛ ل اّل ُيْحِر

َره وكان يرِو انزِاَره, ولم  ِْ ِّ فيُسِمُعه إذا أراد َز
يني وأّما صاحُب البالِء الدِّ

ُّ إذا رأى أحد  
ْبلي . وكان الشِّ  .من أرباِب الدنيا دعا هذا الدعاءَ  اَيَخْف َمفسدة 

  

                                      
 ( وغيُره.3432( رقم )371 5سننه )أخرِه الرتمذي يف  (1)

 صحيح. َق ل  ألمب ي:

(, وتحفة األحوذي للمباركفوري 1686 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ) (2)

 (.181 8(, ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للرحماين )275 9)

 ( , والمصادر السابقة.489األذكار للنووي )ص   ظ  (3)
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َِل  مصعن عي ِ   من سع أن   ِيظ ُّ بعُي  * كعُدَل أَرب ع  َأل يرع  َرَسعي   - مدُّ

  -مي ب ن َغي عم  ل  بالدع  مُرف ع َ 
ع
دلِن ؛ منِفُ ِغ معب دةع  هلل    ُلِسُخ ة  مخع

رُب  وهذه ُظنوُن المتواكلين البطَّالين, الذين ص َهمَّ لهم إص األكُل والشُّ

هم  والذين ص ُطموَح لديهم يف منافسِة األَُمم !والنولُ  على الِقَمم, وص رغبَة تؤزُّ

 ۆ ۆ ۇ﴿: لألخِذ بأسباِب القّوة, كما أمرهم بذلك ربُُّهم يف قوله 

 .[60]األنفال: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ثّم إّن ههؤصء الكّفهار إنمها ُيعطونهَك مها َيصهنعون مهن أِهل مالِهَك, ولهيس 

   !خدمة  لك

روا لههك شههي    مههن دول العههالم  ابههدليل أّن كثيههر   !افلههوص نقههوُدَك لمهها صههدَّ

 اإلسالمي الفقيرة التي ص تستطيُع أن تدفَع الماَل, ص تحُصُل منهم ص علهى قليهلٍ 

 !وص على كثيرٍ 

ثّم إهنم يأخذون الموادَّ الخاَل من بالد المسلمين بأبخس األثمان, وربما 

 تعان.وُيعيدوهنا لنا ُمصنَّعة  بأهبِض األثمان, واهلُل المس !بالقّوة

 :كما أّن هذا الظنَّ فيه تضييٌق لمفهول العبادة يف اإلسالل, وقد قال اهلُل 

بق وقد س .[162]األنعال: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

, فال ُنعيُد.  كشُف هذا الظنِّ
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ر  ع ترطُن ب ملس ن فِط *   ِيظ ُّ بعُي  من سع أُن عب دِة  م ُّ

, باللسههان, ويكههوُن بالقلههب:  م ععرِ  يرععطنُ ولههيس األمههُر كمهها ظنههوا, فههإّن 

 .  باألعضاءويكوُن 

 :يرطُن بألطرٍ  :ف م رُ  ب مِلط -أ 

 :َأ ه  ل   هلل َبفضله   العِ  ُف ب منعم  ب ان   -1

الشاكُر هو الذي يعلم أن النعمَة من اهلل تعالى, » :هق ل سفي ُن بُ  ُعيين

 .«أعطاه إياها؛ لينظر كيف يشكُر وكيف يصرُب؟

 :لحبُ   ممنعمع سبح  ه -2

إذا كانت القلوب ِبلت َعَلى حب من أحسن إليها فوا عجب ا » ق ل بعُضهم:

  .«كيف ص يميل بُكلِّيته إَِليْهِ  لمن ص يري محسن ا غير اهلل 

 َق ل  م  ع :

 إذ  أ ععِن مععم تععهدد  علععى كععل   عمعع ٍ 

 

 
 

 ممؤتيرهعع  وب عع  فلسععِن ب عع ك ع 

 

 :آت    هلل مِن ع  بم   -3

ع  » :ألبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص فقد قال رسوُل اهلل رع َِ تُرع   أعبعِد  منع س،   ُك   

ع  
ِرِ   من سع   َُك   ِقنع    .رواه ابن ماِه «تُر   أش 

                                      
 (.287 7حلية األولياء ) (1)

 (.349 1مجموع رسائل ابن رِب ) (2)

 المصدر نفسه. (3)

(, وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 4217( رقم )1410 2أخرِه ابن ماِه يف سننه ) (4)

 .(325 2والرتهيب )
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 .أن ُيحُط أن ُيؤتى إ ط ُ ه ل   مخي  لثلم  ُأَتيِ  -4

 :َ م رُ  ب ملس ن: يرطُن بألطرٍ  -  

  :ومُد  هلل َ مثن ُء عليه -1

ي » :ملسو هيلع هللا ىلصقهال  ، إعاُل ِكعع ِن  ُمععمع ععُد معُلععهع عع ِل:  م ِحم  ِِ ِمعع   ِف ع 
ِعععِم  هللُ ِعِلععى ِعب ععٍد  ع ِلعع  ِأ  

ُم  ِأِ ِم  ِضِل لع َِى ِأف   .أخرِه ابن ماِه «ِأع 

عُد » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  عِد  هللِ ِعِلي ِهع  إعاُل ِكع ِن ِذمععِك  م ِحم 
ِعِم  هللُ ِعِلعى ِعب عٍد، ِفِحمع ِل  ِأ  

   
إعن  ِعُظِمن   ِأف ِضُل لع َِ  ،

ِم ع  .أخرِه الطرباين «تعل ِك  من ع 

هه ُشععرُ   منعع س َ مثنعع ُء علععيهم -2 فههإن هههذا مههن  ا؛إذا أسههدوا إليههه معروف 

 .اهلل  شكر

ُرُ   » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُرُ   منُ ِس اِل ِي    .أخرِه أحمد «هللِ ِل   اِل ِي  

ِرِ   منُ سع » ا:أيض   ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِرُ ُمم  معلُن سع  إعُن ِأش   .أخرِه أحمد «معُلهع ِأش 

، » ا:أيض   ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ُيعث  ع بععهع عد  ِفل  ، ِفإعن  ِمعم  ِي ع
هع بعهع ِي   َِ ء  ِفِطِجِد ِفل  ِي ِع

َع ِل   ُأع 

د  ِكِفِ  ُ  ِِ ِِِمُه ِف ِل   ِك َِ د  ِشِرِ ُ ،  ِِ  ِف
نِى بعهع  .أخرِه أبو داود «ِفِم   ِأث 

                                      
 (, وحّسنه األلباين. 3805( رقم )1250 2يف سننه ) (1)

صحيح الجامع الص ير وحّسنه األلباين يف  (.7794( رقم )193 8يف المعجم الكبير ) (2)

. وضّعفه يف سلسلة األحاديث الضعيفة «َإن  عُظمن  »(, دون قوله: 975 2وزيادته )

 (.2011( رقم )24 5والموضوعة )

ِط :(. 7939( رقم )322 13) -ط الرسالة-يف المسند  (3)  ِ إسناده صحيح على  َق ل لح

 شرط مسلم.

ِط :(. 21846( رقم )166 36) -ط الرسالة-يف المسند  (4)  ِ  صحيح ل يره. َق ل لح

( 181 2يف سلسلة األحاديث الصحيحة ) (. وحّسنه األلباين4813( رقم )255 4يف سننه ) (5)

 (.617رقم )
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 ڍ ڇ﴿وأعظُم مستحقٍّ للشكر من الناس الوالدان, كما قال تعالى: 

 .فثنّى بُشكِرهما بعد ُشكِره [,14]لقمان:  ﴾ڌ ڍ

ُث ب منعم أل م ل  ال يخ ف وسِد  َُبغِضه -3  : مِحدُّ

 .[11]الضحى: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :قال تعالى

ُر   ِل   ِمم  » :على المنرب ملسو هيلع هللا ىلصوعن النعمان بن بشير قال: قال النبي  ِي  

 
ع
ِم ع  هلل ع 

ُث بعنع ُِِحدُّ ُر    هللِ  م ُر    منُ ِس ِمم  ِي   ِل   ِمم  ِي   َِ يِ  
ُر    م ِرثع يِل ِمم  ِي  

لع ِِ  م 

ُكِه  ُكف     ِت   َِ  .أخرِه أحمد «ُشر    

َث بَِهاكان ُيقاُل: مِْن ُشْكِر ا» :َق ل  مفضيل ب  عي ض  .«لنِّْعَمِة َأْن ُتَحدِّ

 :يرطُن بألطرٍ  :َ م رُ  ب م ط رح - ج

 : مِي م ب معب د ت َأد مم  على أكمل َجه -1

ُِِ ضي  وئ وئ﴿ :العمُل؛ لقوله تعالى :الشكرُ » :ق ل لحمد ب  كعط  م

  .«اُتؤدُّون به شكر   , يعني: اعملوا عمال  [13]سبأ: ﴾ۇئ ۇئ

والصهوُل الصهالُة شهكٌر, » :يف اآليهة نفِسههاَق ل أبط عبد  مع وم   محبلعي 

 .«شكٌر, وكلُّ عمٍل ُيعمل هلل شكٌر, وأفضُل الشكِر الحمدُ 

                                      
سلسلة األحاديث  (. وحّسنه األلباين يف18449( رقم )390 30) -ط الرسالة -مسنديف ال (1)

 (.667( رقم )272 2الصحيحة )

 (.56( رقم )23الشكر صبن أبي الدنيا )ص (2)

 (.449تنبيه ال افلين للسمرقندي )ص (3)

 (.142الخطب والمواع  ألبي عبيد )ص   (4)
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ْع ع  لعصي ع  هلل -2  :كفُّ  منف

إّن مههن شههكر اهلل علههى النعمههة أن تحمههَده عليههها , » :قعع ل سععفي ن بعع  عيينععه

 .«وتستعيَن هبا على طاعته , فما شكَر اهلَل من استعان بنعمتِه على معصيتِه

اسهتعان بنعمتِهه علهى  ارحهم اهلُل عبهد  » :إب  ميم  مه شميَق ل إسح ب ب  

 .«طاعتِه, ولم يستعْن بنعمتِه على معصيتِه

, ما ههذا ِهزاُء نعمهة اهلل 
َّ
, فقال: يا بني وَمرَّ ابُن المنكدر بشاٍب يقاِوُل امرأة 

 .عليك!

َعيه  سبح ِ ه -3  :تص يُف  منعم  ِ ا ع  ُلع 

بتعلهيم النهاس ونشهر العلهم, وشهكُر المهال بالصهدقة فنعمُة العلم ُشهكُرها 

   .وهكذا بقية النعم وشكُر الجاه ببذله لمن يحتاِه... ,منه

 ما شكُر العينين يا أبا حازل؟ م:ق ل رجل  ألبي و ز

 .«سرتَته اأعلنَته, وإن رأيَت هبما شر   اإن رأيَت هبما خير  » ق ل:

 األذنين؟فما شكُر  ق ل:

 .«أخفيَته اوعيَته, وإن سمعَت هبما شر   اخير   إن سمعَت هبما» ق ل:

 فما شكُر اليدين؟ ق ل:

 .«هو فيهما هلل  اص تأخْذ هبما ما ليس لهما, وص تمنْع حق  » ق ل:

                                      
 (.278 7حلية األولياء لألصبهاين ) (1)

 (.106 8تاري  مدينة دمشق صبن عساكر ) (2)

 (.350 1مجموع رسائل ابن رِب ) (3)
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 فما شكُر البطن؟ ق ل:

 .«ا, وأعاله علم  اأن يكون أسفُله طعام  » ق ل:

 ما شكُر الفرج؟ ق ل:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: كما قال اهلل » ق ل:

 .«[6,7]المؤمنون: ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 فما شكُر الرِلين؟ ق ل:

مقتَّه  اغبطَته استعملَت هبما عمَله, وإن رأيَت ميت   اإن رأيَت حي  » ق ل:

. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع كففتهما عن عمله, وأنت شاكٌر هلل 

أعضائه فَمَثُله كمثل رٍِل له كساٌء, فأخذ بَطَرفِه ولم يلبْسه, فلم ينفْعه ذلك 

 .«من الحّر والربد والثلج والمطر!

 :ن ُي ى أثُ   عم   هلل عليك بغي  إس  ٍف َال  يالءِ أ -4

اِل ِسعِ ٍف، » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  َِ يِلعٍ  
ي ِغي  ع ِلخع

َِ م ِبُسط ، فع ِتِصُدُقط ،  َِ ِ ُبط ،  َِ ش  ُكُلط ، 

طُّ ِأن  
ُُِه ِعِلى ِعب دع ع إعُن  هللِ ُيحع ِم ع 

 .أخرِه أحمد «ُتِ ى  ع

 

 

                                      
  (.4244( رقم )311 6شعب اإليمان للبيهقي ) (1)

 إسناده حسن. َق ل لحِِط :(. 6708( رقم )312 11) -ط الرسالة-يف المسند  (2)
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  ِيظ ُّ كثي   ل   من سع أُن كف رِة  معِحنعثع ِ  ميمي  مي صي ُم ثالث ع أي مٍ  *

ِر وليس  األمُر كما ظنُّوا؛ فإّن الصياَل ص ُيذَهُب إليه إص آخَر شيٍء, بعد تعذُّ

 ما قبَله.

َمن لزمتْه الكفارُة بين  ألنَّ كّفارَة اليميِن فيها تخييٌر وترتيٌب, فُيخيَُّر أوص  

إطعاِل عشرِة مساكيَن لكل مسكيٍن نصُف صاٍع من الطعال, أو كسوِة عشرِة 

منهم ثوٌب ُيجزئه يف صالته, أو ِعتِق رقبٍة مؤمنٍة سليمٍة من مساكيَن لكلِّ واحٍد 

من هذه الثالثِة المذكورِة؛ صال حين ٍذ ثالثَة أياٍل,  االُعيوب, فمْن لم يجْد شي   

ر هذه الثالثِة.  فالصياُل يكوُن بعد تعذُّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :والدليُل على هذا قوُله تعالى

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 .[89]المائدة: 
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ِِح  مد ي  إ  م  مط ملُفُس بع َ مُف   ر، َميْ  * ُِِّح بُم ِيظ ُّ بعُي  من سع أُن  مِم

  ملص محي 

 الدنيا إصوهذا الظنُّ غيُر صحيٍح؛ ألنَّ اهلَل ما َخَلَق الخْلَق إّص لعبادته, وص 

الكثيَر من الطّيبات؛ لُيعيَن بذلك  -سبحانه -لعمارهتا بطاعته, وَخَلَق فيها

 كان آثم  
ِ
 .اعباَده على العبادة والطاعة, فمن استعملها يف معصيِة اهلل

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :قال تعالى

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[32]األعراف: 

لُ   هذا التوسيُع من اهلل لعباده »  مُسعدي ِ تفسي  مم   ِلي :ق ل  معال 

بالطّيبات, ِعله لهم ليستعينوا به على عبادته, فلم ُيبْحه إص لعباده المؤمنين, 

أي: ص َتبَِعَة  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ولهذا قال: 

 عليهم فيها.

معاصيه, فإهنا غيُر ومفهوُل اآلية أنَّ من لم ُيؤمْن باهلل, بل استعان هبا على 

م هبا, وُيسأُل عن النعيم  خالصٍة له وص مباحٍة, بل ُيعاَقُب عليها وعلى التنعُّ

 .«يول القيامة

 

 

  

                                      
 (.287تيسير الكريم الرحمن )ص (1)
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ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن  مِطبِ  ل   العِد ء على أع  ض  من س، أَ دل ئهم، * 

  أَ ألط مهم، يرفي فيه  السِغف ُر ب ملس ن فِط

وهذا ظنٌّ فاسٌد؛ ألّن من شروط التوبة إذا كانت متعلِّقة  بحقِّ ال ير؛ 

ُه » :ملسو هيلع هللا ىلصاستحالُل أصحاهبا منها, لقوله  ِِِحُلل  ِي  ِفل 
يهع ن ِدُ  ِلظ ِلِم   ألِ ع

ِل   ِك ِ ن  عع

ن ِه 
ينِ ر   ،لع

ِْ ِثُم دع يهع لع  ،ِفإعُ ُه ِمي  ِ ِم ألِ ع    ِقب لع ِأن  ُيؤ 
، لع ِمم  ر 

الِ دع ، ِفإعن  َِ
   ِوِسنِ تعهع

َُ عِون  ِعِلي ه يهع ِف    ِسي ِئ تع ِأ ع
ِم لع  .أخرِه البخاري «ِمم  ِيُر   ِمُه ِوِسنِ ت  ُأ ع

ق العلماُء بيَن الذنوب التي بيَن العبد وبيَن ربِّه, والذنوب المتعلِّقة  ولذا فرَّ

 بحقِّ الناس.

فإن كانت المعصيُة بين العبد التوبُة واِبٌة من كّل ذنٍب, » ق ل  معلم ُء:

 فلها ثالثُة شروط:
ٍّ
 وبين اهلل تعالى ص تتعلق بحقِّ آدمي

 أْن ُيقلَع عن المعصية. أودم :

 أْن َيندَل على فعلها. َ مث ي:

 .اأْن َيعزَل أن ص يعود إليها أبد   َ مث مث:

 فإن ُفِقَد أحُد الثالثة لم تصّح توبُته.

, فشروُطها أربعٌة: هذه الثالثُة, وأْن َيربَأ من وإن كانت المعصيُة تتعلق 
ٍّ
بآدمي

نه  حقِّ صاحبِها, فإْن كانْت ماص   ه إليه, وإْن كانْت َحدَّ قذٍف ونحِوه َمكَّ أو نحَوه ردَّ

 .«منه, أو َطَلَب َعفَوه, وإن كانت ِغيبة  استحلَّه منها

  

                                      
 (.6534( رقم )138 8يف صحيحه ) (1)

 (.14)ص -تحقيق: ماهر الفحل-اض الصالحين ري (2)
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معع  لعع   مععدَلع  ِيُظعع ُّ بعععُي  منعع سع أُن سععر  ِن دَلع أَربعع  َأل يرعع *  َ حطع

 ل  غي ع  ممسلمي ، يعيُ طِن ِ سع دٍة َر وٍ  َسرينٍ ؛  ظ   
ل ع   ممِِد 

   مصن عُي ع

  مم دي   ممي تطُفِ  مهم
  ملُ   ءع

خاَء الماديَّ وحَده ص َيجلُِب السعادَة  وهذا الظنُّ غيُر مستقيٍم؛ ذلك ألنَّ الرَّ

؛ ألنَّ خالَق القلوِب ومقلِّبَها  وص ُيحّقُق الراحَة للقلِب المنتكِسِ 
ِ
المعِرِض عن اهلل

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :سبحانَه قد قال يف ُمحَكم التنزيلِ 

 .[124]طه:  ﴾ی ی ی ىئ

 و ِمهم:  َق ل  إلل ُم  ب   مِي م َ صف  

عععُدَ  معععط ِشععع ِمدِت ِم تعيعععِك  مصُّ
ع
 َ هلل

 

 
 

عععععععلع  من يععععععع  نع  ِِهعععععع  كِمِ  جع  ِر رأي

 

 

ُقطُدم   َِ   م هط ُت َ مِحِس  ُت َ معععَ

 

 
 

 عععععع الُم ال ِتخُبععععط علععععى  ألزلعععع نع 

 

 

ععععد ُث ِم تعيععععِك  منفععععط  أبععععد ُ هم أج 

 

 
 

 سع  م ععالءع قععد ُقبعع ت  لععح  ألبعععد نع 
 

 

 أرَ ُوهععععم ِ َو ععععٍ ، َُجُسععععطُلهم

 

 
 

ضعععع   معععع وم ع  ه  ال ِ رع وع  ِ ِكععععد 

 

 

ب   مععمي ُ لعِعععط  معععه  ِمِ ُبععط  لععع   مععع  

 

 
 

ْع َ م ععععيَ نع فُبُلععععط    بعععع عب   مععععنف
 

 

ععهم  ال ِتعع ِض لعع    ِعع ُرَُ  ُمععم منُفطسع

 

لععع نع     
ل  َ محع ِتِضعععط   ب معععمُّ  فِعععد  ر 

 

 معععط سععع َتع  معععد ي  ِجنععع ِح بُعطضععع ٍ 

 

عع  نع    مععم ِيسععقع لنهعع   معع  ُّ ذ   مُرف 
 

 أوِعععععععععُ  عنعععععععععِد 
ع
 مرنهععععععععع  َ هلل

 

َُِيععع  نع    لععع  ذ   مِ نععع حع  مِ صععع ع  م
 

ُد لنهعععع  ِوععععُل ِ  مععععُدِبِ  نع   أصعععح بعه َمِعععد تطمعععن  بععععُد عععع    ف مُسععععع 
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 ال ُي ِتِ ععععى لنهعععع   مِطفعععع ُء مِصععععب ه 
 

 أيعععِ   مِطِفععع   لععع  غععع دٍر ِ عععُط نع؟ 
 

وص أدلَّ على أنّهم يعيشون يف تعاسٍة وقلٍق ونَكٍد, من تلك النَِّسِب العاليِة مهن 

راِت,  صِت اصنتحههاِر, واسههتعماِل المخههدِّ وُفُشههوِّ الجريمههِة, وكثههرةِ حههاصِت معههدَّ

. .اصغتصههاِب, وكثههرةِ األطفههاِل الُّلَقَطههاِء, وانتشههاِر األمههراِض النفسههيِّة والِجنسههيَّةِ 

تهدلُّ علهى مبلهِغ مها وصهلوا إليهه مهن حيهاةِ  غيِر ذلهك مهن األمهوِر السهيِّ ِة التهي إلى

يِْق. نِْك والضِّ  الضَّ

ث ع  أل ير  يِطل سي ُد قَط   » :َمط يِحد 
ٍّ
أصبحْت كلمُة َحِيي

َخجوٍل من كلمات العيب والتحقير؛ وانطلقْت العالقاُت الجنسيُّة من كل قيٍد  أو

قالت لي إحدى فتيات كما  -! وأصبح بعُضهم ُيفلسُفها فيقوُل على طريقة ال ابة

إهنا مجرُد  !إّن المسألَة الجنسيَة ليسْت مسألة  أخالقية  بحالٍ  :-الجامعة مرة  

ولوِيٍة, وحين ننظر إليها من هذه الزاوية نتبّيُن أّن استخداَل كلماِت مسألٍة ُبي

, إقحاٌل لها يف غير مواضِعها, وهو يبدو لنا نحن  الرذيلِة والفضيلِة والخيِر والشرِّ

 .«!!ا, بل ُمضحك  ااألمريكان غريب  

 على نعمِة اإلسالِل, ديِن السكينِة والراحِة واصطم ناِن. اكثير   افنحمُد اهلَل كثير  

  

                                      
 (.916الكافية الشافية يف اصنتصار للفرقة الناِية )ص (1)

 (.114, 113أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب لصالح الخالدي )ص (2)
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*    
ح  ع إال  ِس وع   ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُ ه ال يسَِيُح ِفُك  مس 

ْحر عن المسُحور -ذا َظنٌّ فاسٌد؛ ألّن النَّْشرةَ وه   قسم ن: -وهي َحلُّ السِّ

ْحِر بِسْحٍر مثلِه, فهذا القسُم حراٌل, وهو من عمل الشيطان,  : ألَُل  َحلُّ السِّ

  وعليه ُيحمُل حديُث ِابٍر 
ُّ
   » عن النَّْشَرِة, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُس َِل النَّبِي

لع

َِ نع   .أخرِه أحمد «ِعِملع  مُ ي 

, أْي «ساحرٌ ص َيُحلُّ السحَر إّص » : محس   مبص ي  كالُل  اوعليه ُيحمُل أيض  

فال يجوُز َحلُّه بذلك, فكالُمه عن الُحْكِم, وليَس عن بياِن َمن َيُحلُُّه, بدليل أنه 

ْحر» قطُمه:  ع   محس  أيض  ِاء  , «إسناُده حسن» ق ل  ألمب ي:, «النَّشرُة من السِّ

 فافهْم ذلك.

بما أّن الساحَر والمسحوَر َيتقّرُب ُكلٌّ منهما إلى الشيطان  :َبي ُن ذمك

فإّما أن َيْدُعَوا الشيطاَن, وإّما أن ُيطيَعا الشيطاَن؛ حتى ُيبطَل عمَله عن  !ُيحبُّ 

بان  مة؛ ألّن الناشَر والمنتشَر يتقرَّ المسحور, فهذا حراٌل, وهذه هي النَّْشرُة المحرَّ

, فُيبطُِل عمَله عن المسحور.  إلى الشيطان بما ُيحبُّ

ل إلى َحلِّ  ْحِر إص بِسْحٍر مثلِه, والسحُر حراٌل  وألّن الساحَر ص َيتوصَّ السِّ

وُكْفٌر, َأفيُعمل الكفُر لتحيا نفٌس مريضٌة َأو ُمصابٌَة؟! مع أّن ال الَب يف المسحور 

ل يف عمل الشيطان  َأنه يموُت َأو يختلُّ عقُله, فالرسوُل َمنََع وَسدَّ الباَب ولم ُيفصِّ

 وص يف المسحور.

قيَة باآليات, واألدعية, والتعّوذات, واألدوية المباحة النَّْشرة بالرُّ   مث ي:

                                      
 إسناده صحيح. َق ل لحِِط :(. 14135( رقم )40 22) -ط الرسالة-يف المسند  (1)
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, وهو داخٌل يف كون القرآن شفاء  كما  ْدِر ونحِوه, فهذا ِائٌز, بل مستحبٌّ كالسِّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿وصفه اهلُل تعالى بذلك يف قوله: 

 .[82]اإلسراء: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ

 

 

  

                                      
(, وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد اهلل آل الشي  116 4زاد المعاد صبن القيم )   ظ  (1)

(, وفتاوى ورسائل 256بن حسن آل الشي  )ص(, وفتح المجيد لعبد الرحمن 356)ص

(, 557 1(, وفتاوى اللجنة الدائمة )165 1سماحة الشي  محمد بن إبراهيم آل الشي  )

(, وسلسلة 176 2(, ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين )280 3ومجموع فتاوى ابن باز )

 (.614 6األحاديث الصحيحة لأللباين )
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ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن  ال س ِن ال بأِس أن  ي ترِط ل  ش ِء ل   ممع صي،  *

  ل  د م أ ه يأتي بعدم  ب ألعم ل  مص مح   ممرف  ة

 !من المخالفاِت الشرعّيِة والعقلّيةِ  اوهذا َظنٌّ عجيٌب, يجمُع ألوان  

هد   اإْذ إنَّ فيه اِرتاء  على اهلل, واستخفاف   ه, واستهانة  بنْهيِه, وَتعمُّ للهَذنِْب,  ابحقِّ

على المعصية, حتى ولو كانت المعصيُة صه يرة , فقهد ِهاء يف الحهديث  اوإصرار  

عععِ  تع »قهههال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسهههول اهلل  عهههن عبهههد اهلل بهههن مسهههعود  ُِ ُلِح َِ إعُيععع ُكم  

 
ع
إعُن ِرُسعطِل  هلل َِ نِعُه،  ر 

لع ُِعى ُيه  ع ِ  ِعِلعى  مُ ُجعلع ِو
عِِمع ، ِفعإعُ ُهُ  ِي   ُ ط ع ِضعِ ِ   ملسو هيلع هللا ىلص ممُّ

، ِفِ ِعععِل  مُ ُجععُل  مع ععط  ِِ يُح  م 
ِض ِفععاِلٍة، ِفِحِضععِ  ِصععنع ٍم ِ ِهُمععط  ِأر  : ِكِمِثععلع ِقععط  مُِهععُ  ِلععثاِل 

ي ِلعُق، ِفيِ ع ، ِوُِى ِجِمُعط  ِسِط د  ، ِفأُِجُ ط  ِ ع ر  ، ِينَ 
يُء بع م ُعطدع َِ مُ ُجُل ِي ع  ،

ُء بع م ُعطدع

ِأ  ِضُ ط  ِل  ِقِمُفط  فعيِه   .أخرِه أحمد «َِ

ِاِء, وتناسي   اكما أّن فيه تعّلق   لنصوِص الخوف والوعيد!  ابنصوِص الرَّ

ففي صاحبها َشَبٌه بالمرِ ة الذين يأخذون بنصوص الوعد, ويتجاهلوَن 

 !نصوَص الوعيد

ر له  !؟ثّم ما ُيدريه أنه يعيُش بعد مقارفِة الَذْنب حتى يأيتَ بالمكفِّ

َر قد محا َذْنَبه, حتى ولو كان من الكبائر, وأّن اهلَل  وما ُيدريِه أّن هذا المكفِّ

 !؟بَِله منهقد قَ 

كثيٌر من الناس يظن أنه لو فعل ما » :مم  يِطُل  إلل ُم  بُ   مِي م َِ 

  !فعل ثم قال: أست فر اهلَل, زال أثُر الذنب وراَح هذا هبذا

                                      
 حديث حسن ل يره. ق ل لحِِط :(. 3818( رقم )367 6) -ط الرسالة-المسند  (1)
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أنا أفعل ما أفعل ثم أقول: سبحان  َق ل مي رجل  ل   ممنِسبي  إمى  مفِه:

أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص صّح عن النبيفر ذلك أِمُعه كما اهلل وبحمده مائة مرة, وقد غُ 

َ ن  َ  :ل  ق ل ِ يطمٍ » ي  ، َمط ك  ن لثِل سبح ن  هلل َبحمد  ل ئ  ل ٍة، ُو

 !«ِزِبد  مبح 

نحن إذا فَعل أحُدنا ما فَعل, اغتسل وطاف َق ل مي آ ُ  ل  أمل لر : 

 وقد ُمحي عنه ذلك!  ابالبيت ُأسبوع  

، فِ ل: أي  ر    أذ ِط عبد  ذ ب  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص قد صّح عن النبيَق ل مي آ ُ : 

آ  ،   ف غف   مي، فغف   هللُ ذ بِه، ثم لرث ل  ش ء  هللُ، ثم أذ ط ذ ب    أصبُن ذ ب  

ِم عبدي أن مه رب  ، ف غف  مي، فِ ل  هللُ  فِ ل: أي  ر   أصبُن ذ ب  
يغف    : ِعلع

أشك أن لي  . وقال: أنا ص« مم ِط َيأ م به، قد غف ُت معبدي، فليصنح  ل  ش ء

  !ي فر الذنَب ويأخُذ به ارب  

ْرُب من الناس قد تعّلَق بنصوٍص من الرِاء, واتَّكَل عليها,  وهذا الضَّ

وتعلََّق هبا بكلتا يدْيه, وإذا ُعوتب على الخطايا واصهنماك فيها, َسَرَد لك ما 

  !يحفُظه من َسَعِة رحمِة اهلل وم فرتِه ونصوِص الرِاء

ههْرب مههن النههاس يف هههذا البههاب غرائههُب وعجائههُب  وللُجّهههال مههن هههذا الضَّ

 كِطلع بعضهم:

 َِكث عع   لعع   سععَِعِن لعع   مخَ يعع 

 

 
 

ععععدَُم علععععى كعععع يمع  ُِ  إذ  كعععع ن  م

 

ُه من الذنوب ِهٌل بسعة عفو اهلل َقطلع  ِل  :  !!التنزُّ

راءٌة على م فرة اهلل واستص ارٌ  َق ل  ِل ُ : َِ  !!َتْرُك الذنوب 
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رأيُت بعَض هؤصء يقول يف دعائه: اللهم إين أعوُذ » َق ل لحمُد بُ  وهٍم:

 .«!بك من العصمة

 فالحذَر الحذَر من هذا الظنِّ الفاسِد؛ فإنما هو من تلبيِس إبليس.

 

 

  

                                      
 (.22الجواب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف )ص (1)
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عف ِء بيعدع  * ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن  معالِج مط  ممي ِي في  مم يِي، َأُن  م  

   مَبيطع 

 ۇئ﴿ :الظنُّ فاسٌد, فإّن الشفاَء كلَّه بيد اهلل سبحانه, لقوله تعالى وهذا

. أْي: إذا وقعُت يف مرٍض فإنه ص يقدر على [80]الشعراء: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ

ُر من األسباب الشفائي أحٌد غي  .ُموصلِة إليهُره, بما ُيقدِّ

وأّما الطبيُب والدواُء فما هي إّص أسباٌب, والذي َخَلَق السبَب والمسبََّب 

 .هو اهلُل 

وَمْن اعتقَد أّن هذه األسباَب تنفع بنفسها ب يِر مشي ِة اهلل, فقد َبِرَئ من 

ل, وأشرَك باهلل.  التوكُّ

ولذا فقد يتطّبب المريُض عند أمهر األطّباء, ويتداوى بأفضل دواء, ومع 

 شفى!ص يُ ذلك 

 

 

  

                                      
 (.147 6) -تحقيق: سالمة -تفسير القرآن العظيم صبن كثير (1)
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ه، َأن   ألصِل فيه  ِيُظ ُّ كثي   ل * 
ِط كُله ج ئه  ب ميحع أشر مع  من سع أُن  م له 

   إلب و ُ 

, ومنه ما هو باطٌل يْش َل  وليس األمُر كما ظنُّوا؛ فإن اّللهَو منه ما هو حقٌّ

 عّما هو خيٌر وأنفُع منه.

, وقد بّوَب على كلُّ ما ش َل العبَد عن طاعِة اهلل  :فم   م لهطع  مب الع 

باب: كلُّ لهٍو باطٌل إذا »( بقوله: 66 8اُل البخاري يف صحيحه )ذلك اإلم

 . «شَ َله عن طاعة اهلل

كعادتِه,  احسن   , يف هذه المسألَة تفصيال  وقد فّصل اإلماُل ابُن القّيم 

 مم  ُت  مد ي  ثالثُ  أ ط ٍع:» :فقال

ما أوصل إلى لّذة اآلخرة, وُيثاُب اإلنساُن على هذه  فأعظُمه  َأكمُله :

اللذة أتمَّ ثواٍب, ولهذا كان المؤمُن ُيثاُب على ما يقِصُد به وَِه اهلل, من أكله, 

ه, فكيف بلّذة إيمانه,  وشربه, ولباسه, ونكاحه, وشفاء غيظه بقهر عدوِّ اهلل وعدوِّ

وقه إلى لقائه, وطمعه يف رؤية وِهه الكريم يف ومعرفته باهلل, ومحبته له, وش

 ِنات النعيم؟!

كلهّذة الهذين  :أعظهَم منهها الّذٌة تمنع لّذَة اآلخرة, وُتْعِقُب آصم    منطُع  مث ي:

َة بيهنِهم يف الحيهاة الهدنيا, ُيحّبهوَنهم كحهبِّ اهلل,  ااتخذوا من دون اهلل أوثان ه مهودَّ

 ڳ﴿يف اآلخههرة إذا لُقههوا رهبههم:  ويسههتمتعون بعُضهههم بههبعٍض, كمهها يقولههون

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ

ُة أصهههحاب الفهههواحش والظلهههم والب هههي يف األرض [129, 128]األنعهههال: , ولهههذَّ

 والعلّو ب ير الحّق.
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وهذه اّللذاُت يف الحقيقة إنما هي استدراٌج من اهلل لهم؛ ليذيقهم هبا 

ل ل يره طعام    الذيذ   اأعظَم اآلصل, وَيحرمهم هبا أكمل اّللذات, بمنزلة من قدَّ

 گ ک ک ک﴿؛ يستدرِه به إلى هالكه, قال تعالى: امسموم  

 .[183, 182]األعراف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

 مئ﴿أحدثنا لهم نعمة :  اكّلما أحدثوا ذنب   ق ل بعُي  مسلف ِ تفسي م :

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 .[45]األنعال:  ﴾ڀ پ پ پ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ وقال تعالى يف أصحاب هذه اللّذة:

 . [56, 55]المؤمنون:  ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

هم:   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال يف حقِّ

 .[55]التوبة:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 كم  قيل:من أعظم اآلصل,  اآصم   اوهذه اللّذُة تنقلب آِخر  

 ِ  محيععع ة ألملهععع  لععع رُ  ك  عععن  
 

ععِم ب  ، فصعع رت  ِ  ممععع د ِعععِم ب  
 عع

 

, وص تمنع أصَل لّذة الّذٌة ص ُتْعِقُب لّذة  يف دار القرار وص ألم    منطُع  مث مث:

 دار القرار, وإْن منعْت كماَلها. 

وهذه اللّذُة المباحُة التي ص ُيستعاُن هبا على لّذة اآلخرة, فهذه زماُنها 

 لتمّتع النفس هبا َقْدٌر, وص بّد أْن تْش َل عّما هو خيٌر وأنفُع منها. يسيٌر, ليس

 وهذا القسُم ه
ُّ
ُهط بعهع  مُ ُجُل ِفُهِط »بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص و الذي عناه النبي ٍط ِيل  ُكلُّ ِمه 

ِ ِأِتُه،  ُِِه  ل  ُلاِلِعِب َِ يِبُه ِفِ ِسُه، 
ِتأ دع َِ  ،

هع سع ط  ِِ ِيُه بع ؛ إعاُل ِرل  ل 
ِ   م ِحق  ِب اع  .«ِفإعُ ُهُ  لع

                                      
 - سننه(, وابُن ماِه يف1637( رقم )226 3) -: بشارتحقيق-أخرِه الرتمذي يف سننه  (1)

= 
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, ومها لهم ُيعهْن عليهها فههو  فما أعان علهى اللهّذة المطلوبهة لهذاهتا فههو حهقٌّ

 .«باطٌل 

 

 

  

                                      
حديث حسٌن بمجموع  ق ل  ألر ؤَط:(. 2812رقم ) (90 4) -األرنؤوط تحقيق:

 طرقه وشواهده.

 (.235 -234الجواب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف )ص (1)

ص يدل على التحريم بل يدل على « باطٌل »: قوله: «فهط ب ال  » :ملسو هيلع هللا ىلص ق ل  مغه مي ع  قطمه

 (.118 8نيل األوطار للشوكاين ) َ  ظ (. 285 2إحياء علول الدين ) عدل الفائدة.

, وأما ما لم » َق ل  بُ  تيمي  : ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حقٌّ

يعن على ذلك فهو باطٌل ص فائدة فيه, ولكن إذا لم يكن فيه مضرٌة راِحٌة لم َيحرل ولم 

ا؛ ألنه يصدُّ عن اللذة المطلوبة؛ إْذ لو اشت ل اّلالهي  ُينه عنه, ولكْن قد يكون فعُله مكروه 

ا له (. 154 2اصستقامة )«. حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة, لكان خير 

 (.20 1(, وِامع الرسائل صبن تيمية )142شرح حديث النزول )ص َ  ظ :
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ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن  أللِ   إلسالليِ  ال ُيمر  أن  تنِصِ  على أعد ئه ،  *

م ، َمِي دةع  مب  ي ع  ممضَ ب ع  مح ئ ةع ل ة  أ  ى   َم   تعطِد مس بقع ل دع

 وهذا ظنُّ باطٌل, وهو مِن هتويالِت الشيطاِن؛ لَيحُزَن الذين آمنوا.

بأنه ص َينُصهُر رسهوَله, وص ُيهتِمُّ أمهَره, َمْن ظنَّ » :ق ل  إلل ُم  بُ   مِي م 

وص يؤيِّده, ويؤيُد حزَبه, وُيعليهم, وُيظفِرهم بأعدائه, وُيظههرهم علهيهم, وأنهه 

ص ينصُر دينَه وكتاَبهه, وأنهه ُيهديُل الشهرَك علهى التوحيهِد, والباطهَل علهى الحهقِّ 

, ايقهول بعهَده أبهد   ص إدالة  مستقّرة  يضمِحلُّ معهها التوحيهُد والحهقُّ اضهمحالص  

ْوِء, ونسبه إلى خالف ما يليهُق بكمالهه وِاللهه, وصهفاته  فقد ظنَّ باهلل ظنَّ السَّ

ونعوته, فإنَّ حمَده وعزَّ  ته, وِحكمَته وإلهيَته تهأبى ذلهك, وتهأبى أن َيهِذلَّ حزُبهه 

ُة, والظفهُر الهدائم ألعدائهه المشهركين بهه,  وِنُده, وأن تكون النصهرُة المسهتقرَّ

لين به, َفمن ظنَّ به ذلك, فما عرفه, وص عرف أسماَءه, وص عرف صهفاتِه العاد

 .«وكماَله

عع إذا اعتقههَد أن صههاحَب الحههق ص ينصههره اهلل تعههالى يف الههدنيا »  :َقعع ل أيض 

واآلخرة, بهل قهد تكهون العاقبهُة يف الهدنيا للكفهار والمنهافقين علهى المهؤمنين, 

المتقههين, فهههذا مههن ِهلههه بوعههد اهلل تعههالى وللفجههار الظههالمين, علههى األبههرار 

 .«ووعيده

  !بّد من قيادٍة للبشرّية ِديدةٍ  ص» :َط َق ل سي د قُ 

                                      
 (.229 3زاد المعاد ) (1)

 (.180 2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (2)
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إّن قيادَة الرِل ال ربي للبشرّية قد أوشكْت على الزوال.. ص ألّن الحضارة 

ال ربية قد أفلسْت مادي ا أو ضُعفْت من ناحية القّوة اصقتصادية والعسكرية.. 

 قد انتهى دوُره؛ ألنه لم َيُعْد يملُِك رصيد  ولكْن 
َّ
 «الِقيَم»من  األّن النظاَل ال ربي

 َيسمح له بالقيادة.

بّد من قيادٍة تملك إبقاَء وتنميَة الحضارة المادية التي وصلْت إليها  ص

ُد البشريّ  َة بقيٍم البشرّيُة, عن طريق العبقرّية األُوروبّية يف اإلبداع المادّي, وُتزوِّ

ة  كاملة   دَّ ِِ   -بالقياس إلى ما عرفْته البشرّيةُ  -ِديدٍة 
ٍّ
وبمنهٍج أصيٍل وإيجابي

 يف الوقت ذاته.
ٍّ
 وواقعي

 .«هو الذي يملك تلك القيَم, وهذا المنهج -وحَده -واإلساللُ 

 

 

  

                                      
 (.6الطريق )صمعالم يف  (1)
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  ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن  البِالِء ال يرطن إال ب م    فِط *

, ويكوُن بالخيِر أيض  وهذا الظنُّ غيُر   .اصحيٍح, فإّن اصبتالَء يكوُن بالشرِّ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ :قال تعالى

 .[35]األنبياء:  ﴾جب

أي:  ﴾مئ حئ جئ ی﴿قولهه: » :ق ل  محع فُظ  بعُ  كثيع ٍ 

, وبالنعم أخرى؛ لننظَر َمهن يشهكُر وَمهن يكفهُر, وَمهن  نختربُكم بالمصائب تارة 

 بن أبهي طلحهة, عهن ابهن عبهاس: 
ُّ
 ,﴾ی﴿يصرُب وَمن يقنُط. كما قال علي

يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة , بالشدة والرخاء, والصحة والسقم, وال نهى 

 .«والهدى والضاللوالفقر, والحالل والحرال, والطاعة والمعصية, 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :وقال تعالى

 .[15]الفجر: 

على اإلنسان يف اعتقاده إذا  ايقول تعالى ُمنكِر  » :ق ل  مح فُظ  بُ  كثي ٍ 

وّسع اهلُل عليه يف الرزق؛ ليختربه يف ذلك, فيعتقد أن ذلك من اهلل إكراٌل له 

 ائ ائ ى﴿وليس كذلك, بل هو ابتالٌء وامتحاٌن. كما قال تعالى: 

 .[56, 55]المؤمنون:  ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

وكذلك يف الجانب اآلخر إذا ابتاله وامتحنه وضّيق عليه يف الرزق, يعتقهد 

أي: ليس األمُر كمها زعهم, ص يف ههذا  ﴾ې﴿أن ذلك من اهلل إهانٌة له. قال اهلُل: 

                                      
 (.342 5) -تحقيق: سالمة  -تفسير القرآن العظيم صبن كثير  (1)
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, وُيضهّيق علهى مهن  وص يف هذا, فإن اهلل يعطي الماَل مهن ُيحهبُّ ومهن ص ُيحهبُّ

, وإنما المداُر يف  ذلك على طاعة اهلل يف كهلٍّ مهن الحهالين, ُيحبُّ وَمن ص ُيحبُّ

 .«بأْن يصرب ابأْن يشكَر اهلَل على ذلك, وإذا كان فقير   اإذا كان غني  

 

 

  

                                      
 (.398 8المصدر نفسه ) (1)
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ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن  م  فضِ  لسلمطِن، َأُن  الِفن  لعهم إ م  مط ِ  *

عي  ، َميْ ِ  معِيدة َ ألصطل    ممس ئلع  مِف  

باطٌل بالكّلّية؛ ألّن الرافضَة يعتقدون عقائَد, كلُّ عقيدٍة منها وهذا الظنُّ 

 !؟ُكْفٌر مستقّل, فكيف وقد اِتمعْت كلُّها يف هذه الطائفة الضاّلة

مم  وغالُتهم يروَن أهنم يتصّرفون يف - القوُل بعصمة األئمة :فمع  عِ ئدع

كدعاء الُحسين والشرُك بدعاء غيِر اهلل,  -! الكون, وأهنم أفضُل من األنبياء

والقوُل  !والوقوُع يف شرك المشاهد والقبور بجميع أشكاله !وغيِره من أئمتهم

نّة النبوّية !بتحريف القرآن مهور الصحابة !وإنكاُر عاّمة السُّ ُِ  !وتكفيُر 

 !بما بّرأها اهلُل منه باّتهال عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصوالطعُن يف ِعْرض الرسول 

 إلى غير ذلك من العقائِد الضاّلِة الخبيثِة. !واستحالُل دماء أهل السنة وأموالهم

 !وقد أفتى بكفرهم علماُء اإلسالل يف ِميع األصقاع وعلى مرِّ األزمان

, والِفريابي, وأحمد, والبخاري, وأبي إلمال مالك, وعبد الرحمن بن مهديكا

ُقتيبة, والقاضي أبي يعلى,  وابن عبيد القاسم بن ساّلل, وأبي ُزْرعَة الرازي,

                                      
فصل الخطاب يف إثبات تحريف كتاب رب »حتى إن النوري الطربسي أّلَف كتاب ا سّماه:  (1)

 «!!األرباب

 وهذا وحده كاٍف يف تكفيرهم! (2)

«. كل من سّبها مما بّرأها اهلل منه مكّذب هلل, ومن كّذب اهلل فهو كافر» ق ل  إلل م  مِ ابي:

 (.206 12)تفسير القرطبي 

قاطبة  على أن من سّبها بعد هذا, ورماها  أِمع أهُل العلم » َق ل  إلل م  ب  كثي :

أمهات  بما رماها به بعد هذا الذي ذكر يف هذه اآلية فإنه كافر؛ ألنه معانٌد للقرآن. ويف بقية

هما أهنن كهي, واهلل أعلم  (.31 6)تفسير ابن كثير «. المؤمنين قوصن: أصحُّ
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 ... وغيِرهم.حزل, وال زالي, والقاضي ِعياض, والسمعاين, وابن تيمية وابن

 !!؟إهنم مسلمون, أو إهنم إخواُننا :فكيف ُيقال بعد هذا

 

 

  

                                      
ذهب معظُم علماء ما وراء النهر إلى كفر اصثني عشرية » :-ص وط  مِفسي  -ق ل  ألمطسي (1)

 وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم, حيث إهنم يسبون الصحابة 
, وينكرون خالفة الصديق, سيما الشيخين وهما السمع والبصر منه  ص

 كرل مما برأها اهلل تعالى منه, ويفضلون بأسرهم علي ا ويقذفون عائشة أل المؤمنين 

ا.. ويجحدون  ماهلل وِه.. على غير أولي العزل من المرسلين, ومنهم من يفضله عليه أيض 

 -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية«. سالمة القرآن العظيم من الزيادة والنقَ

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل  َ  ظ (. 1271 3للقفاري ) -عرٌض ونقدٌ 

 ( فما بعد.128 1والزندقة للهيتمي )
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  يعلمطِن  مغيِط  َ مع  في ِ  ِيُظ ُّ بعُي  م ِهِل  أُن  مرهن ِ  *

 :ألنَّ أموَر ال يِب كلَّها ص َيعلُمها إص اهلُل, كما قال تعالىوهذا ظنٌّ فاسٌد؛ 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿

 ﴾حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 .[59]األنعال: 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :وقال سبحانه

 .[65]النمل:  ﴾ڄ

 :ملسو هيلع هللا ىلصثّم إّن إتياَن هؤصِء الُكّهان والعّرافين منكٌر عظيٌم ص يجوُز بحاٍل؛ لقوله 

ِل ِعِلى ُلِحُمٍد » هع ِِد  ِكِفِ  بعِم  ُأ   ُِطُل ِف َ  ِعُ  ف   ِفِصُدِقُه بعِم  ِي ن   ِأ
 «ملسو هيلع هللا ىلصِل   ِأِتى ِك مع

 .أخرِه أحمد

ِل   ِأِتى ِعُ  ف   », قال: ملسو هيلع هللا ىلص, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصوعن صفّية, عن بعض أزواج النبي 

يِ  مِي ِل   
ِبعع ِبل  مُِه ِصاِلة  ِأر   ِ ٍء، ِمم  ُت  .أخرِه مسلم «ِفِسأِِمُه ِع   ِشي 

ولعّل ما َلّبَس على هؤصء الجهلة, هو أهنم يشاهدون بعَض هؤصء الكهنة 

                                      
هو الذي ُيخرب عن الكوائن يف مستقبل الزمان, ويّدعي معرفَة األسرار, ومطالعَة   مر م : (1)

ا  علم ال يب, وكان يف العرب كهنٌة يّدعون معرفَة األمور, فمنهم من كان يزعم أن له رئيس 

من الجن, وتابِعة  ُتلقي إليه األخبار, ومنهم من كان يّدعي أنه َيستدرك األموَر بفهٍم 

 (.182 12السنة للب وي )ُأعطِْيه. شرح 

ماِت أسباٍب يستدّل هبا على مواقعها, كالمسروق   معُ  ف: (2) هو الذي يّدعي معرفَة األمور بمقدِّ

نا, فيقول: َمن صاحُبها, ونحو ذلك  من الذي سرقها, ومعرفة مكان الضاّلة, وُتّتهُم المرأُة بالزِّ

 (.182 12من األمور. المصدر نفسه )

ِط :(. 9536( رقم )331 15) -ط الرسالة-يف المسند  (3)  ِ  حديث حسن. َق ل لح

 (.2230( رقم )1751 4يف صحيحه ) (4)
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 !والعّرافين ُيصيبون يف بعض األشياء

 
ُّ
, أهنا , كما ِاء يف حديث عائشة ملسو هيلع هللا ىلصوقد ِّلى هذا اّللبَس وبيّنه النبي

ُمِط  مُسِح ُ ، », يقول: ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  َِ  : ي  مِعنِ نع
ُل فع ِرِ  ِتن هع

إعُن  مِمالِئع

يهع إعِمى  ُِطوع ِمُعُه، ِف ِِس  ِح ِف يُ   مُسم 
ِِ عُب  مُ ِي اع ، ِفِِس 

ِي فعي  مُسِم ءع ِ  ُقضع ُكُ   ألِل  ِفِِم 

ُبطنِ  مع ، ِفِير  م  ِلِعِه  لع ِئِ  كِ   مُرُه نع هع
ن دع ِأ  ُفسع

   عع
ِبٍ  لع  .أخرِه البخاري «م 

ِِ ُّ » :ويف لفٍ  عنده  ع ِكِم  ُت
ِم  فعي ُأُذنع  مِر مع ُّ ُِ ِِ ِمِ ، ِف

ِمُح  مُ ِي اعيُ   مِرلع ِِس  ِف

ِِ ُرَِرُة، ِفِيهع  ِب ٍ  م  .«يُدَِن ِلِعِه  لع ِئِ  ِكمع

ي هع تعل ِك » :ويف لفٍ  له
مع َِ ي ُأُذنع 

ِم  فع ُّ ُِ ، ِفِي ن يُّ
َُِفِه   م ع ، ِيخ  ِ   مِحق 

 مِرلعِمُ  لع

ِب ٍ     لع ِئ ع ِكم 
ِثِ  لع َُطِن فعيِه  ِأك  لع ، ِفِيخ 

 .«ِقُ   مُدِج ِج ع

عِ  », قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وِاَء يف حديث أبي هريرة  إعِذ  ِقِضى  هللُ  ألِل 

عِل   ِعِلعى  ل سع ، ِكِأُ عُه سع مععهع ط  ِِ
عِع     مع نعِحِعِهع  ُ ض  ِرعُ  بعِأج 

، ِضعِ ِبنع  مِمالِئع فعي  مُسعِم ءع

ي ِقع ِل:  مِحعُق،  ؟ ِقع ُمط  معُلعمع م  ِق ُمط : ِل ِذ  ِق ِل ِربُُّرم  ِع ِع   ُقُلطبعهع ِط ٍن، ِفإعِذ  ُفه  ِصف 

ُمِط  مِعلع  ِب َِ ُضُه ِفط  حع ِمِرِم  ِبع  ِِ عُب  مُسم  ُلس  َِ  ، حع ِِ عُب  مُسم  ِمُعِه  ُلس  يُّ  مِربعيُ ، ِفِيس 

هِه َفَحَرَفَهه -ِبع يٍ  َد َبهْيَن َأَصهابِِعهِ َوَوَصهَف ُسهْفَياُن بَِكفِّ عِمُح  مِرلعِمعِ   -ا, َوَبهدَّ ِفِيس 

يِه   ِلِ   ِع ُِِه، ُثُم ُيل  يِه  إعِمى ِل   ِتح 
ِع ِيِهع  ِعِلعى معِسع نع ِفُيل  ِع ُِعى ُيل  ِِعُه، ِو ُ  إعِمى ِلع   ِتح 

ِِ ِمع  ِقب عِل ِأن   ُرُبِمع  ِأم  َِ ِيِهع ، 
ِع ِه ُ  ِقب ِل ِأن  ُيل  ِرِخ  م   ، ِفُ ُبِم  ِأد   ع

َع  مِر مع  مُس وع ع ِأ

                                      
 (.3210( رقم )111 4يف صحيحه ) (1)

 (.3288( رقم )125 4صحيح البخاري ) (2)

 (.6213( رقم )47 8صحيح البخاري ) (3)
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ِْ ِقد  ِق ِل مِ  ِِ ُل: ِأِمي  ِبٍ ، ِفُي  ِئِ  ِكم 
ُ  ِلِعِه  لع مع ِكُه، ِفِير  رع ِكعِم : ِكعِم  ُيد  َِ ِم ِكعِم   نِع  ِيعط 

ِكِم ، ِفُيِصُدُب بعِعل ِك  مِرلعِم ع  ِ   مُسِم ءع  َِ ِح لع  .أخرِه البخاري « ُمِعي ِسمع

 

 

  

                                      
 (.4800( رقم )122  6يف صحيحه ) (1)
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ِيُظ ُّ بعُي  من سع أُن شعي ِة  ألل ع ب ممع َف َ منهيع ع   ممنر    صٌّ    *

ُبه   مُسلَ ن   مِي ُينص 
  م سمي  ع

ه تع   ب م ع

وليس األمُر كما ظنُّوا؛ ألّن النصوَص التي ِاءت يف هذه الشعيرِة عاّمٌة, 

ٍَ ص َيُسوُغ.  فتخصيُصها بال مخصِّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :فمن ذلك قوُله تعالى

 .[110]آل عمران:اآلية  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :وقوله تعالى

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[71]التوبة: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقوله تعالى

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[112]التوبة: ﴾ٺ

هبذا لكلِّ أحٍد, كما يف حهديِث أبهي سهعيٍد الُخهدريِّ  ابل ِاَء األمُر صريح  

يقههولملسو هيلع هللا ىلصسههمعُت رسههوَل اهلل  :, قههال ,: «  ُ ُيِغي عع   ععن ُرم  ُلن ِرعع    ِفل 
ِلعع   ِرِأى لع

بععهع  ل  ِِ ح  ِفبع
َِِع ع  ِفعإعن  ِمعم  ِيس 

ح  ِفبعلعِسع  عهع
َِِع ع  ِفإعن  ِمعم  ِيس 

يِمع نع بعِيدع ع عِعُف  إلع ِذمععِك ِأض  َِ» 

 .أخرِه مسلم

                                      
 (.186( رقم )50 1) -ط الرتكية  -يف صحيحه  (1)

:  -أعني باَب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -اعلم أن هذا الباَب » مفِ  : ق ل  منطَيُّ

ا, وهو  قد ُضّيع أكثُره من أزماٍن متطاولٍة, ولم يبَق منه يف هذه األزمان إص رسوٌل قليلٌة ِد 

كُثر الخبُث َعمَّ العقاُب الصالَح والطالَح, وإذا لم  باب عظيٌم به قِوال األمر وماِلكه, وإذا

 ک ک ک ک ڑ﴿يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم اهلُل تعالى بعقابِه, 

[, فينب ي لطالب اآلخرة والساعي يف 63]النور: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
= 
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َُّ األمههُر  :قههال العلمههاءُ » :قعع ل  منععطَيُّ ِ شعع ح مععم   محععديث وص يخههت

 عههن المنكههر بأصههحاب الوصيههات, بههل ذلههك ِههائٌز آلحههاد 
ُ
بههالمعروف والنهههي

 المسلمين. 

والههدليُل عليههه إِمههاُع المسههلمين؛ فههإن غيههَر الههوصة يف  :قعع ل إلعع ُم  محعع لي 

الصدر األول والعصر الذي يليه, كانوا يأمرون الوصَة بالمعروف وينههوهنم عهن 

المنكههر, مههع تقريههِر المسههلمين إيههاهم, وتههرِك تههوبيخهم علههى التشههاغل بههاألمر 

 بالمعروف والنهي عن المنكر من غير وصيٍة, واهلل أعلم. 

بما يأمُر به وينهى عنه, وذلك يختلُف  اأمُر وينهى من كان عالم  ثم إنه إنما ي

مات المشهورة,  باختالف الشيِء, فإْن كان من الواِبات الظاهرة والمحرَّ

كالصالة والصيال, والزنا والخمر, ونحوها, فكلُّ المسلمين علماُء هبا, وإْن 
                                      

, أن يعتنَي هبذا الباب؛ فإن نفَعه عظيٌم, ص سيما وقد ذهب ُمعظُمه, تحصيل رضا اهلل 

ََ نيَته, وص يهابنَّ َمْن ُينكر عليه؛ صرتفاع مرتبته, فإن اهلَل تعالى قال:   چ﴿وُيخل

 .[40]الحج: ﴾چ چ چ

 .[101]آل عمران: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿وقال تعالى: 

 .[69]العنكبوت: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وقال تعالى: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿وقال تعالى: 

 [.3, 2]العنكبوت: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ا؛ لصداقته ومودته ومداهنته وطلب َ علم  أن األَِر على قْدر النََّصب, وص ُيتارُكه أيض 

ا, ومن حقه  الوِاهة عنده ودوال المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته ُتوِب له حرمة  وحق 

أن ينصَحه ويهدَيه إلى مصالح آخرته وينقَذه من مضاّرها, وصديُق اإلنسان ومحبُّه هو من 

ه َمن يسعى يف ذهاب سعى يف عمارة آ ٍَ يف دنياه. وعدوُّ خرته, وإن أّدى ذلك إلى نق

المنهاج يف شرح صحيح «. نقَ آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورُة نفٍع يف دنياه أو

 (.24 2مسلم بن الحجاج )
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يكن للعواّل مدخٌل  كان من دقائق األفعال واألقوال, ومما يتعّلق باصِتهاد, لم

 .«فيه, وص لهم إنكاُره, بل ذلك للعلماء

ُمْوَكٌل للِجهاِت  -على وِِه الُخُصوص -إّن اإلنكاَر باليد :نعْم, قد ُيقال

ُبها الُسلطان؛ منع    للفوضى, وهذا صحيٌح.  االرسمّيِة التي ُينصِّ

 وِرفٍق, واهلُل أعلم.أما اإلنكاُر باللساِن فهو متاٌح لكلِّ مسلٍم, لكْن بِعلٍم 

 

 

  

                                      
 (.23 2المصدر نفسه ) (1)





 

 كشف الظنون 80

ِ ق  ممَلطِ ، َِيدفُح  مم مطِ   *   ِيظُ ُّ بعُي  من سع أُن  منمِر مط  ممي ُيح

فتجُد أحَدهم كّلما أراَد ِْلَب نفٍع أو دفَع ُضرٍّ لنفِسه أو لقريبِه, نذَر هلل 

  !نْذَر طاعٍة؛ لَيحُصَل له المرادُ 

َط نفَسه بنذٍر صعٍب ص فيبحُث عن مخرٍج  !يستطيُع الوفاَء به ورّبما ورَّ

 .من نذره عند العلماِء والمفتين, ومع ذلك فيلزُمه فِْعُله

, فال ا, وص َيصرُف عنهم ُضر  امَع أّن النْذَر ص َيُجرُّ لهم نفع   , وص َيردُّ قضاء 

 داعي للنذر حين ٍذ.

 
ُّ
ُه النبي  وحّذَر منه يف أحاديَث كثيرة. ملسو هيلع هللا ىلصولذا فقد ذمَّ

يقول: أَوَلْم ُينَْهْوا عن  فعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابَن عمر 

 
َّ
ِ ُج » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنذر؟! إّن النبي ِِخ  إعُ ِم  ُيس  َِ  ، ُ اِل ُيِؤ   َِ ُم ِشي ئ    د  ِِ ِر اِل ُي إعُن  منُم 

يلع      م ِبخع
رع لع  .أخرِه البخاري «بع منُم 

ينهانا عن النذر  ايوم   ملسو هيلع هللا ىلصأخذ رسوُل اهلل  :, قالوعن عبد اهلل بن عمر 

يحع » :ويقول ِ   مُ حع ِ ُج بعهع لع ِِخ  إعُ ِم  ُيس  َِ  .أخرِه مسلم «إعُ ُه الِ ِيُ دُّ ِشي ئ   

  وعن أبى هريرة 
َّ
ع ع  ب ع ع آِدِم » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي

ُ  لع ع   ِِ ِر الِ ُي إعُن  منُعم 

يعلع  عِ   م ِبخع عِ ُج بععِممعِك لع عِدِر ِفُيخ  ِِ عُق  م 
ُر ُيِط فع  ع  منُعم 

ِمرع َِ ِشي ئ   ِمم  ِيُر ع  هللُ ِقُدِرُ  ِمُه 

                                      
: إنه نذر إْن رزقه  أين سمعُت مّرة  سائال  يسأُل العاّلمَة ابَن عثيمين  ل   مغ  ئط (1) قائال 

ق بجميع راتبِها!!   -لفائدُة من الوظيفة إذن؟!افقلُت يف نفسي: ما -اهلُل بوظيفٍة أْن يتصدَّ

َق بالثُُّلث وُيمِسَك الثلثين.  فأفتاه الشيُ  بأْن يتصدَّ

 (.6692( رقم )141 8) -الطبعة األميرية-يف صحيحه  (2)

 (.4325( رقم )77 5) -الطبعة الرتكية-يف صحيحه  (3)
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يُل ُي عيُد ِأن  ُيخ  عِج  ِل 
 .أخرِه مسلم «ِمم  ِيُر ع  م ِبخع

ُه » :ق ل  ب   ألثي  ِْ الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمٌر ص َيُجرُّ لهم يف َو

, فال تنُذروا على أنكم ا, وص َيصرف عنهم ُضر  االعاِل نفع   , وص يردُّ قضاء 

ْره اهلُل لكم, أو يصرُف به عنكم ما ِرى به القضاُء  اُتدركون بالنذر شي    لم يقدِّ

وا عنه بالوفاء؛ فإن ُِ  .«الذي نذرتموه صزٌل لكم عليكم, فإذا فعْلتُم ذلك فاْخر

ُط اإلنساُن نفَسه يف شيٍء لم يجْب عليه, ثم يبحُث عن مخرٍج  فلماذا ُيورِّ

 !؟منه بعد ذلك

 

 

  

                                      
 (.4331( رقم )77 5) -الطبعة الرتكية-يف صحيحه  (1)

 (.539 11ِامع األصول ) (2)
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ُكه ِيظُ ُّ كثي   ل  * ع ُله َِت  
   من سع أُن كُل ل  َصفه  معلم ُء بأ ه ُسن   ، ج ِز فع

وليس األمُر كما ظنُّوا, فليس كلُّ ما َأطلَق عليه العلماُء أنه ُسنٌة يجوُز ترُكه؛ 

بل هناك أموٌر هي من السنن الواِبة التي يأثُم المكلَُّف برتكها, إْذ إّن المعنى 

, وقد يكون اوطريقُته, وهذا قد يكون واِب   ملسو هيلع هللا ىلصالعاّل للسنة: هو هدُي النبي 

 ة يف ذلك., بحسب النصوص الواردامستحب  

  :فإذا قلَت لحليٍق مثال  
ِّ
  ؟ملسو هيلع هللا ىلصأطلْق لِحيَتَك اقتداء  بالنبي

 !إعفاُء اّللحيِة سنةٌ  :قال لك

وهذا خطٌأ؛ فإّن إعفاَء اللحية واٌِب, وقد وردْت نصوٌص كثيرٌة يف األمر 

 بذلك, وأهنا من ِشعار المسلمين الذي يمايزون به سائَر الُكّفار.

ععُ َ  » :قههال ملسو هيلع هللا ىلصعههن النبههي  فعههن ابههن عمههر  ف  َِ يِ ؛ 
عع عكع ِ عع معُفط   م ُم  

  ِ ُفط   مُ ِط رع ِأو  َِ  .أخرِه البخاري « مل ِحى، 

ُ ط  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أبي هريرة  ِأر  َِ   ِ َ   مُ ِط رع ُجهُّ

 .أخرِه مسلم « مل ِحى، ِ  معُفط   م ِمُ طِس 

 بإعفائها وتحريم حْلقها.وهناك ألفاٌظ أخرى كلُّها تدلُّ على األمر 

 «أرخههوا»و «أوفههوا»و «أعفههوا»فحصههل خمههُس روايههات: » :قعع ل  منععطَيُّ 

 .«وفروا»و «أرِوا»و

تركههها علههى حالههها, هههذا هههو الظههاهر مههن الحههديث الههذي  َلعن مع  كلهعع :

                                      
 (.5892( رقم )160 7) -الطبعة األميرية- يف صحيحه (1)

 (.626( رقم )153 1) -ط الرتكية-يف صحيحه  (2)
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 .«من أصحابنا وغيُرهم من العلماء تقتضيه ألفاُظه, وهو الذي قاله ِماعةٌ 

لحية» :َق ل  بُ   ألثي  , حتى َتْعفَو, أي تكثرترُكها  :إعفاُء الِّ َُّ  .«ص ُتق

 وقد نقل ابُن حزٍل وابُن تيمية إِماَع العلماء كافة  على تحريم حلقها.

 

 

  

                                      
 (.151 3يف شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) المنهاج (1)

 (.764 4ِامع األصول ) (2)
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ي ع  معط أن   ِيُظ ُّ بعُي  * ِ أن  يفععِل  مَل سع ن  محعق    منع سع أُن لعنعى  مُح  

 ي  ُء، َيِ ِخ ل  ي  ُء  ل 

  !م لوٌط للحّرّيةوهذا مفهوٌل 

ي   ِ  السالم ُر من العبودية ل ير اهلل تعالى, أل  لفهطُم  مح   , فهو التحرُّ

وتحقيُق العبودّية هلل وحَده؛ ألّن اإلنساَن عبٌد هلل مكلٌَّف, مقيَّدٌة أفعاُله باألمر 

ر من ذلك فهو عبٌد لهواه وللشيطان.  والنهي, فمتى تحرَّ

 :ِهِ ُ ط ي   ق ل  بُ   مِي م 

ب   مععمي ُ لعِععط  مععه  ِمِ ُبععط  لعع   معع  
 

ْع َ م ععععيَ نع    فُبُلععععط  بعععع عب   مععععنف

 

 

  

                                      
 (.916الكافية الشافية يف اصنتصار للفرقة الناِية )ص (1)





 كشف الظنون 85

ُبعد  أن    من سع أُن  ممسِخيِ  إذ  أتى بصالة  السعِخ رة فإ عه ال ِيُظ ُّ بعُي  *

ي ، أَ تحدِث مه ب  رة     ِي ى ُرم 

أو غيره ما يدلُّ  وهذا الظنُّ ليس بالزٍل؛ فلم يأِت يف حديث اصستخارة

 على هذا. 

فعلى المستخيِر بعد اصستخارِة أْن يفعَل ما غلَب على ظنه أنه الخير من 

ُره له, وإص َصَرَفه عنه, أما أْن  الفعل أو الرتك, فإن كان فيه الخيُر فإن اهلل سُييسِّ

, واهلل أعلم. ٌَ  يرى ذلك يف المنال فليس بالزٍل, ولم يرْد به ن

ل    ليس يف الحديث أن اهلل ُينشهئ يف قلهب المسهتخير » :مُ وم يق ل  معال 

إليهه. كمها أنهه لهيس فيهه ذكهُر أْن يهرى  لجانهٍب أو مهيال   ابعد اصستخارة انشراح  

لقهى يف ُروِعهه شهيٌء, بهل ربمها من هاتٍف, أو يُ  االمستخيُر رؤيا, أو يسمع صوت  

ي أّن  ايجهد المسههتخيُر يف نفسههه انشههراح   ص بعهد تكههرار اصسههتخارة, وهههذا ُيقههوِّ

 .  «على اصنشراح ااألمَر ليس موقوف  

                                      
  عن ِابر بن عبد اهلل  وديث  السِخ رة مط: (1)

ِ
ُيَعلُِّمَنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َكاَن َرُسوُل اهلل

وَرَة مِْن اْلُقْرآِن َيُقوُل:  ْستَِخاَرَة فِي اأْلُُموِر َكَما ُيَعلُِّمنَا السُّ
ِ
ِكح  »اص ِي   ِل  ع، ِفل  إعِذ  ِمُم ِأِوُدُكم  بع أل 

ِرتع  د  ُِ ُرِخ بع دع  ِ ِِ ِأس  َِ ِك، 
مع يُ ِخ بعععل  ِِخع :  مُلُهُم إع  ي ِأس  ل  ُِ ِي

، ُثُم مع    ِغي  ع  م ِف عيِض ع
ِِي  ع لع ِع ِك، ِرك 

 َِ ُر،  دع اِل ِأق  َِ ُر 
دع  ِ ، ِفإعُ ِك ِت لعِك  م ِعظعيمع    ِفض 

ِأُمِك لع ِأس  َِ ، ِن ِعاُلُم  م ُغُيط ع ِأ   َِ ِلُم،  اِل ِأع  َِ ِلُم  ِتع 

 ِأل  عي
ِع قعِب ع َِ ي 

ِلِع شع َِ ي 
ِ  ِ ي    معي فعي دعينع ِل  ِلُم ِأُن ِمِم   أل  لع  - مُلُهُم إعن  ُكن ِن ِتع  َ  ِق ِل: ِع جع ِأ

لعهع  آجع َِ خ  معي فعيهع  -ِأل  عي  ُ  معي ُثُم ِب رع ِيس    َِ ي 
ُ  مع ُدر  ِ  ِش ٌّ معي فعي ِف ق  ِل  ِلُم ِأُن ِمِم   أل  إعن  ُكن ِن ِتع  َِ  ،

 ِأل  عي
ِع قعِب ع َِ ي 

ِلِع شع َِ ي 
لعهع  -دعينع آجع َِ لع ِأل  عي  ي ِع جع

َ  ِق ِل: فع نعي ِعن ُه،  -ِأ َِ ص  عف  ُه ِعن ي،  ِف ص  عف 

ُيِسم   َِ ي، ِق ِل: 
نع ضع ي  م ِخي ِ  ِوي ُث ِك ِن، ُثُم ِأر 

ُدر  مع ِِهُ َِ ق  الطبعة  - . صحيح البخاري«ي ِو ِج

 (.1162( رقم )56 2األميرية )
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, المذكوُر يف الحديث إنما هو أمٌر للعبد بالدعاء بأن َيصرَف اهلُل َِ  م مل 

يفعل   ِ ر   بُ  عبد  مسالم ويث ق ل: عنه الشرَّ ويقّدَر له الخيَر أينما كان, وهذا 

المستخيُر ما اتَّفق, واستدلَّ له بقوله يف بعض طرق حديث ابن مسعود يف آخره: 

 .«فليِل    إذ  أر د أودكم أل   »وأوُل الحديث:  ،«ثم يعهم»

 اصستخارة » َق ل  م يُ  كم ُل  مدي   مُهللر ي:
ْ
إذا صلى اإلنساُن ركعتي

فإّن فيه الخيَر وإن  ؟ه له أل صألمٍر, فليفعل بعَدها ما بدا له, سواٌء انشرحْت نفُس 

 .«لم تنشرح له نفسه, وليس يف الحديث اشرتاُط انشراح النفس

, اصسهتخارُة قبَلهه :المقهدوُر َيْكتنُِفهه أمهران» :قع ل  إللع ُم  بعُ   مِعي م :ف ئدة  

ضهها بعههَده . فِمههن توفيههق اهلل لعبههده وإسههعاده إّيههاه, أن يختههار قبههل وقوعههه, والرِّ

ويرضى بعد وقوعه. ومِن ِخذصنه لهه أن ّص يسهتخيره قبهل وقوعهه, وص يرضهى 

   !به بعد وقوعه

ص أبالي أصبحُت على ما ُأحبُّ أو على ما أكره؛  :َق ل عم  ب   مخَ  

 ألين ص أدري الخيَر فيما ُأحبُّ أو فيما أكره. 

ص َتكرهوا النََّقَمات الواقعة, والباليا الحادثة, فلُربَّ أمٍر  :ق ل  محس َ

 .«تكرُهه فيه نجاُتك, ولُربَّ أمٍر ُتؤثُِره فيه َعَطُبك

 

  

                                      
 (.364 4المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )مرعاة  (1)

 (.103 1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) (2)
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ِ ي  ع تهَُل ب مُسالم فِط ِيُظ ُّ بعُي  *
   من سع أُن  مَِيعِ  بي  أي  ُلِه جع

لُّ ممسلم أن يه ِ  أ    فعطِب ثعالث ال » :ملسو هيلع هللا ىلصويستدّلون على ذلك بقوله  ِيحع

 .«ميعع ل، يلِِيعع ن، فُيععع عُض مععم ، َُيععع ُض مععم ، َ يُ ممعع   مععمي يبععدُأ ب مسععالم

 .أخرِه الجماعة إِص النسائي

لُّ ممؤل  أن يه ِ  لؤلن  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
فطِب ثالٍث، فإن لُ ت به ثالث   ال ِيحع

هُ  ِِ ِيل  َم ُيسل م  عليه، فإن رُد عليه، فِد  شِ ك  ِ  ألج ، َإعن مم ي ُد عليه فِد  ِفل 

 .أخرِه أبو داود .«ب ِء ب إلثم

 وليس األمُر على إطالقه, بل فيه تفصيٌل عند العلماء.

 اختلفوا: هل ينقطع الِهجراُن بالسالل؟ » : ق ل  مح فُظ  بُ  رجط

ينقطع بذلك, وُروي عن الحسن ومالك يف رواية ابن وهب,  فِ من ا ئف  :

 ملسو هيلع هللا ىلصوقاله طائفٌة من أصحابنا, وخّرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي 

ِِهُ »قال:  ِيل  ِب ِثاِلٍث، ِفإعن  ِلُ ت  بعهع ِثاِلث  ِفل  ن   ِفط 
لع ُ ِ  ُلؤ  ٍ  ِأن  ِيه 

لع ُمؤ 
لُّ مع  اِل ِيحع

د   ِِ  ِف
إعن  ِمم  ِيُ ُد ِعِلي هع َِ ِج  ع،  ي  أل 

ِِِ ِك  فع   ش 
ِِدع ، ِفإعن  ِرُد ِعِلي هع  مُساِلِم ِف

ِء بِ  ِفل يُِسل م  ِعِلي هع

ِ ِ ِج  م ُمِس  َِ  ، ث مع ع ِ ةع ل  بع إل  ِ   م هع  
 .«ُم لع

ن بينهما ولكْن هذا فيما إذا امتنع اآلَخُر من الرّد عليه, فأّما مع الرّد إذا كا

قبَل الهجرة موّدٌة, ولم يعودا إليها, ففيه نظٌر. وقد قال أحمد يف رواية األثرل, 

وُس ل عن السالل: يقطع الهجران؟ فقال: قد يسلِّم عليه وقد َصّد عنه, ثم 

                                      
 (.646  6ِامع األصول ) (1)

 المصدر نفسه. (2)
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ُّ
ِيُصدُّ ِمِم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: النبي َِ ِي نع ِفِيُصدُّ ِمِم  

ِع
ِِ فإذا كان قد عّوده أن  ,«ِيل 

ُيكّلمه أو ُيصافحه. وكذلك ُروي عن مالك أنه ص تنقطع الهجرة بدون الَعْود 

 إلى الموّدة.

ق بعُضهم بين األقارب واألِانب, فقال يف األِانهب: تهزول الهجهرُة  وفرَّ

بيههنهم بمجههّرد السههالل, بخههالف األقههارب, وإنمهها قههال هههذا لوِههوب صههلة 

 .«الرحم
 
 

  

                                      
(, والمنهاج 127 6التمهيد صبن عبد الرب ) َ  ظ (. 270-269 2ِامع العلول والحكم ) (1)

 (.117 16الحجاج للنووي )يف شرح صحيح مسلم بن 
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ل   ِيظُ ُّ بعُي  * يطجُد  ؛ بدعطى أ ه ال  من سع أن  تد يِ   مس  ئ  ميْ لح  

   ص    صٌّ بِح يمه

 :وِى ق ل ق ئعُلهم

 قععععع مط : تعععععع اي  معععععدُّ  نع ُقعععععب ح  

 

 فِلععععععُن: ال، لعععععع  بععععععه ِقِب ِوععععععه   
 

 ُيصعععععععععي ُ   ممععععععععع ِء ِ   ععععععععع طٍ 

 

 َفيعععععه ععععععطن  علعععععى  مفصععععع ِوه   
 

 

 َمعععععععم ِيععععععع عد  بععععععع مح  م  عععععععصٌّ 

 

 َ ألصععععععُل ِ شععععععأ ه  إلب وععععععه   
 

اِء.  وهذا ظنٌّ باطٌل؛ سبُبه الجهُل بأحكال الشريعِة الَ رَّ

أنَّ أحكاَل ونصوَص الشريعة خاّصٌة وعاّمٌة, فأما الخاّصُة  :َبي ُن ذمك

 وقَت نزوِل الوْحِي. -اغالب   - أشياَء بعْينِها كانْت موِودة  فقد وردْت يف

 اتحَتها كلُّ ما تحّقق فيه الوصُف, سواٌء أكاَن موِود  وأّما العاّمُة فيندِرُج 

 .ايف زمِن التشريِع, أل لم ُيوِْد إّص صحق  

راُت مههثال   , لههم تكههْن موِههودة  يف زمههن الههوْحي, ومههع فالحشههيُش والمخههدِّ

ذلك فال يختلُف اثناِن يف تحريمها؛ لِِعَظِم ضرِرها, فههي مندِرِهٌة تحهَت قولهه 

خان؛ لعظهيِم ضهرِره, « رِ ال ِضِ ِر َال ضع ِ »: ملسو هيلع هللا ىلص , وكذلك الحاُل بالنسبة للهدُّ

                                      
 (.45ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب للهاشمي )ص (1)

 مِطل  ممبي ، ِ لن قض  أمل  محق  » :وقد نقضُت هذه األبياِت بأبياٍت من ِوزانِها يف كتابي

 يّسر اهلُل نشره قريب ا بمنّه وكرمه. «ملُمبَلي 

 (. وهو حديٌث حسٌن.2865( رقم )55 5أخرِه أحمد يف المسند ) (2)

ِ  ِر(ومن هذا الحديث أخذ العلماُء قاعدة  كّلية  ُكربى هي:  , فهذا الحديُث )ال ِضِ ِر َال ضع
= 
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خاَن 2003فقد ذكهرْت منّظمهُة الصهّحة العالمّيهة يف تقريهٍر لهها عهال ) ل( أّن الهدُّ

ثمَّ أضافت النوَع الخهامَس عشهَر يف عهال  !من السرطان اُيسبُِّب أربعَة عشَر نوع  

  .!!ل(2016)

قين من العلماء ولذا اهلل بن ِربين  منهم الشيُ  عبدُ  -ذهب بعُض المحقِّ

-   خاَن أشدُّ تحريم من الَخمر المنصوِص على تحريمها.  اإلى أّن الدُّ

خان أعظُم بكثيٍر من أضرار الخمر  .وهذا فقٌه دقيٌق؛ ألّن أضراَر الدُّ

لُ   بُ  ب ٍز  ٌل؛ لما فيه من التدخين » :، فِ لَقد ُسئل عنه  معال  محرَّ

المضاّر الكثيرة, وكلُّ أنواعه محرمٌة, فالواِب على المسلم ترُكه والحذُر 

 .«منه وعدل مجالسة أهله, واهلل ولي التوفيق

لُ   بعُ  ُعثيمعي َُسئِل عنه  م  :، فِع ل-مِع ء  مبع    ممفِعطحِ  - عال 

خاُن أوَل ما خرَج اختلَف فيهه العلمهاُء كسهائر األشهياء الجديهدة, اختلفهوا » الدُّ

فيههه علههى أقههواٍل متعههددٍة, لكههْن يف الوقههت الحاضههر تبههّين للعلمههاء مههن قواعههد 

 الشريعة: أنه حراٌل بال إشكاٍل. 

ه؛ ألّن ههذا وص يقول قائٌل:  ه, حهالٌل لمهن ص يضهرُّ إنه حهراٌل علهى َمهْن َيضهرُّ
                                      

ٌَّ يف تحريم الضرر بأنواعه؛ ألّن )ص( النافية ُتفيد است راَق الجنس,  فالحديث وإْن كان ن

خرب ا لكنه يف معنى النهي, فيصير المعنى: اتركوا كلَّ َضَرر ٍ على النفس, وكلَّ ِضراٍر لل ير. 

 (.32: الوِيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو )صَ  ظ 

, والنفتالين, ثبت أّن السجائر تحتوي على عدٍد هائٍل من الموادِّ الكيميائية الضاّرة: كالبانزين (1)

( منها 60( مادة ثبت تأثيُرها ِعلمي ا! و)400والمالتيتول, واألرسنيك, واألمونيا..., منها )

 تزيد نسبة اإلصابة بالسرطان!!

 (.49 23مجموع فتاوى ابن باز ) (2)
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. وص عربَة بالنادر, العربُة بال الب, وال الهُب اآلن باتفهاق .ُيمكن ضبُطه قياٌس ص

د والمجتمهع. األطباء واتفاق األمم التهي يقولهون إهنها حضهارّية, أنهه مضهرٌّ للفهر

يمنعههون ُشههرَب الههدخان يف  -وهههي الدولههة المتقّدمههة -ولهههذا كههان يف أمريكهها

 ..المجامع ويف األسواق ويف الطائرات

علهى  اإنه حراٌل بال إشكاٍل, والخالف السابق إنما كهان مبني هنقول: فعلى هذا  

, فههال يجههوز بيُعههه وص شههراُؤه عههدل ظهههور أسههباب التحههريم. هههذا بالنسههبة لحكمههه

 تأِيُر الدكاكين لمن يبيعه, وص حمُله وص استيراُده وص شربُه. وص

يمنعوه بالقوة؛ أّما من دخل إلى مجلٍس وأراد أن يشرَب فألهل المجلس أن 

 األهنم عدٌد وهو واحٌد, وص َيحلُّ له هو أن يشرَب أماَمهم فيؤذيهم, فيكون حرام  

 ل  َجهي :على هذا الداخل 

 يف كلِّ وقٍت. اأنه محرٌل شرع    مطجه  ألَل:

 واهلُل أعلم. .«أنه حراٌل؛ ألذّية أهل المجلس َ مطجه  مث ي:
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ع ع  معدي ع  منع سع  ِيُظ ُّ بعُي  * ُخ بععيع  :أُن لعنعى ُيس  أن   ممسعلِم يِسعُعه ِتع  

   ممألطر ت، َفععُل بعيع  ممنهي  ت

, أو تركِه لمأموٍر, قال لك
ٍّ
يُن  :فإذا نصحَت أحَدهم يف فِعلِه لمنهي الدِّ

 !!ُيْسرٌ 

ين؛ فإن ُيْسَر الديِن ليس معناُه التفلَُّت  من  وهذا مفهوٌل م لوٌط لُيْسِر الدِّ

خَ الشرعّية الواردة يف  :بل معناهُ فعِل األوامر أو ترِك النَّواِهي ,  األخُذ بالرُّ

 الكتاب والسنة.

ََ الشرعّيَة التي ورد فيها التخفيُف  خ  سبعُ  أ ط ٍع:وقد ذكر الفقهاُء أّن الرُّ

كإسقاط العبادات عند وِود أعذارها, كإسقاط الصالة  ر ص  إسِ ط: -1

 .اوالنفساء, وعدل وِوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرم  عن الحائض 

أي إنقاص للعبادة لوِود العذر, كالقصر يف السفر,  ر ص  تنِيص: -2

 والقعود واصضطجاع واإليماء يف الصالة.

أي إبدال عبادة بعبادة, كإبدال الوضوء وال سل بالتيّمم  ر ص  إبد ل: -3

 استعماله.عند عدل الماء, أو عدل القدرة على 

كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر, وتقديم الزكاة على  ر ص  تِديم: -4

 الحول, وتقديم زكاة الفطر على الفطر يف رمضان.

 كتأخير صيال رمضان للمسافر والحائض والنفساء. ر ص  تأ ي : -5

مثل أكل الميتة والخنزير عند المس بة وخشية الموت  ر ص   ضَ  ر: -6

 .اِوع  
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 .كت يير َنْظم الصالة من أِل الخوف   تغيي :ر ص -7

 

 

  

                                      
(, والوِيز 75(, واألشباه والنظائر صبن نجيم )ص82األشباه والنظائر للسيوطي )ص   ظ  (1)

 (.229قواعد الفقه الكّلية للبورنو )ص يف إيضاح
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ِد ِ  معدي  معط َِيُظ ُّ بعُي *  عُك بعه،  : من سع ِ  ممِ بعل، أن   مِِ عدُّ  مِمسُّ

نِ ، َعدُم  رتر   شيٍء ل   ممحظطر ت   َ مح ُص على فعل  مسُّ

َد يف الدين ليس هو  ُك به, والحرُص وليس األمُر كما ظنُّوا؛ فإّن التَشدُّ التمسُّ

نَن,  عليه, وإنما هو تجاوُز الحّد المشروِع يف تطبيِق  األوامر واصتيان بالسُّ

ُك بالدين فهو مطلوٌب من كّل مسلم. أو  اصبتداُع فيه ما ليَس منه. أما التمسُّ

ْهِط الثالثِة الذين ِاءوا إلهى بُيهوت أزواج النبهي  يسهألون  ملسو هيلع هللا ىلصكما يف خرب الرَّ

, ملسو هيلع هللا ىلصفلما ُأْخبِروا, كأنَّهم َتَقالُّوهها, وقهالوا: أيهَن َنحهُن مِهن رسهول اهلل عن عبادته, 

ا,  ا أنا فأَصهلِّي اللَّيهَل أبهد  ر؟ فقال أحُدهم: أمَّ ل من ذنبه وما تأخَّ وقد ُغِفَر له ما تقدَّ

هَر وص أُفطِهُر, وقهاَل اآلخهُر: وأنها أْعَتهِزُل النِّسهاَء وص  وقال اآلخُر: وأنا أُصوُل الهدَّ

ا, فجاَء رسوُل اهلل أ ُج أبد  أ ِم  ممي  ُقلِم كعم  َكعم ؟  أِلع  »إليهم, فقهال:  ملسو هيلع هللا ىلصَتَزوَّ

ُقععُد،  ععُ ، َأِصععل ي َأر 
ععي أل   عع كم هلل، َأتِعع كم مععه، َمرنععي أُصععطُم َأف َع َ هلل، إ  

ِط ِع   ُسنُِعي فليْ لن ي
ُج  من س ِء، ِفِم  رغع َُ  .أخرِه البخاري ومسلم .«َأِتِه

َه  ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: َصنََع رسوُل اهلل وعن عائشة  ََ فيه, فَتنَزَّ شي  ا فَرخَّ

, َفَخَطَب, َفَحِمَد اهلل وأْثنَى عليه, ثمَّ قال: ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْه َقْوٌل, فَبَلَغ ذلك رُسوَل اهلل 

« 
ع
نُِعُه، فِط هلل ِِنُِهمطِن ع   م يء أص  ِط ٍم ِي ُمم  ل  ب ُل أق  ، َأِشدُّ

ع
ِلُمُهم بع هلل إ  ي ألع 

ِي     .أخرِه البخاري ومسلم .«مُه ِ   

                                      
( رقم 129 4(, ومسلم يف صحيحه )5063( رقم )2 7أخرِه البخاري يف صحيحه ) (1)

(3469.) 

( رقم 90 7(, ومسلم يف صحيحه )6101( رقم )26 8أخرِه البخاري يف صحيحه ) (2)

(6255 .) 
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 وعن عائشة 
ّ
ِيع  »بعهَث إلهى ُعثْمهاَن ْبهِن َمْظُعهوٍن:  ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: أّن النبهي

ب عِن ِعع   ُسعنُِعي
قهال: ص واهلل يها رسهوُل اهلل, ولكهْن ُسهنَّتََك أْطُلهُب,  ؟«ُعث ِم ُن، ِأِرغع

عُح  من ِسع ِء، فع ُتقع  هلل يع  ُعثمع ُن، فعإُن فإ  ي » قال:
أ  ُم َأِصل ي، َأُصطُم َأف َعُ ، َأ  رع

عع ، ِفُصععم  ًِّ ععِك عليععك و سع ع ، َإُن معنِف  ًِّ ِك ِعِلي ععِك ِو
ِضععي فع

إعُن مع َِ عع ،  ًِّ لععِك عليععك و ألم 

 ، َِصل  َِ م  
 .أخرِه أبو داود .«َأف َع

دَ  على أ فسرم ِفُيِ ُدِد » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  وعن أنٍس  ال ُت د 

عليرم، فإُن قطل   شُدُدَ  على أ فسهم، ف ُدِد  هللُ علي هعم، فِل ك بِ ي مم ِ 

ي ر،  حع َ مد 
ِِدُعطِم  ِل  ِكِِب نِ ِم  ِعِلي هعم  ﴿ مُصط لع ُي    بِ 

ِب  ع ِرم   .أخرِه أبو داود «﴾َِ

د أيض   يِن؛ مباَل ة  يف التعبُّد هلل اومن التشدُّ ِف ولذا  !إحداُث البدع يف الدِّ ع  

ين مخَتَرَعٌة ُتضاهي الشرعيَّة, ُيقصد  : إلل ُم  م  ابيُّ  مبدعِ  بأ ه  طريقٌة يف الدِّ

 .بالسلوك عليها المبال ُة يف التعبُّد هلل تعالى

 

 

  

                                      
ِه:ق ل (. 1369( رقم )520 2) -األرنؤوط حقيق:ت-يف سننه (1)  ِ  حديٌث صحيٌح. لح

ِه:(. 4904( رقم )264 7يف سننه ) (2)  ِ  حديث حسن ل يره. ق ل لح

 (.37 1اصعتصال ) (3)
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ِن  من سع أُن  مخ دل تع  مالتي  ِيُظ ُّ بعُي  * يعمل ِ  ِ  مُبُيطت  ميعطِم، يأ عم 

  أور ِم  م ط ري َ إلل ءع ل   مُ قيق  ممي  ك  ط  ِ  ألزل نع  مس بِ ع 

 !فيظنُّوَن أنه يجوز للخادمة أْن تكشَف على مخُدومِها وأوصِده البال ين

افة  أو قصيرة   !وُتربَِز لهم شْعَرها ونْحَرها وصْدَرها ورّبما  !أو تلبَس مالبَس شفَّ

ورّبما  !كأهنا من المحاِرل !ورّبما َلمُسوها بأيديهم !ماَزَحوها وضاَحَكوها

 !تركوها تسافر وحَدها بدون محرٍل, لحجٍّ أو لعمرٍة أو ل يِر ذلك من األغراض

وهذا الظنُّ فاسٌد, فإّن هؤصِء الخادماِت ُهنَّ يف الحقيقِة نساٌء أِنبياٌت, 

فَيحُرُل على الرِاِل يف البيِت فعَل شيٍء من األمور كسائِر النساِء األِنبّيات, 

 المتقّدمة؛ فإّن هذا ص َيِحلُّ لهم.

 :يف حديث بيعة النساءِ  أّما عن لَمس األِنبّية, فقد قالت عائشة 

ْت َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ فِي اْلُمَباَيَعِة, َما ُيَباِيُعُهنَّ إِصَّ بَِقوْ   َما َمسَّ
ِ
ِقد  »لِِه: َوَص َواهلل

ُِكع ِعِلى ِذمعكع   .أخرِه البخاري «ِب ِيع 

َ ِعِ  فعي ِرأسع »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن معقل بن يسار  أِلِن  ُي

يدٍ     ِودع
يٍِط لع خ 

   ِأن  ِيمِ ِرُجٍل بعمع
لُّ ِمهُ ، ِ ي    مُِه لع ِ ِأة  اِل ِتحع وياين «ُْ  ل   أخرِه الرُّ

 .والطرباين

                                      
 (.4891( رقم )150 6يف صحيحه ) (1)

 (.1283( رقم )323 2يف المسند ) (2)

 (. 487( رقم )212 20يف المعجم الكبير ) (3)

وياين: 226حديث رقم ) ق ل  ألمب ي ِ  مسلسل   مصحيح  هذا سنٌد ِيد, »( عن سند الرُّ
= 
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لُ   ألمب يق ل   ,يف الحديث وعيٌد شديٌد لمن مّس امرأة  ص تحلُّ له» : معال 

, ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء, ألن ذ لك مما يشمله المسُّ دون شكٍّ

قد ُبلي هبا كثيٌر من المسلمين يف هذا العصر وفيهم بعُض أهل العلم, و لو أهنم و

 ,لهان الَخْطُب بعَض الشيِء, و لكنهم يستحلُّون ذلك ,استنكروا ذلك بقلوهبم

يف األزهر قد رآه  ابشتى الطرق و التأويالت, وقد بل نا أّن شخصية  كبيرة  ِد  

 .«بعُضهم يصافح النساَء, فإلى اهلل المشتكى من غربة اإلسالل

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :وأّما عن فتنة النظر لها ومنها, فقد قال تعالى

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[31, 30]النور:  اآلية ﴾ڻ ڻ ڻ ں

ا ابُن األثير وأّما عن سفرها بال محرٍل, فهذه بعُض األحاديِث التي ذكره

 :( يف المنع من ذلك24 5يف ِامع األصول )

ال ِيحلُّ الل أٍة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   )خ ل ط ت د( أبو هريرة 

 .«ب هلل َ ميطم  ِل   أن ُتس فعِ  ِلسي ِة يطٍم َميلٍ  َميْ لعه  ذَ ُو ِل  لنه تؤل  

 .«ِلسيِ ة يطٍم َميلٍ  إال لح ذي لح ٍم عليه » :ويف أخرى

 .«لسي ِة يطمٍ » :ويف أخرى

                                      
رِاله كلهم ثقات من رِال الشيخين غير شداد بن سعيد, فمن رِال مسلم وحده, وفيه 

 «.كالل يسير ص ينزل به حديثه عن رتبة الحسن

 (.448 1السلسلة الصحيحة ) (1)
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أخرِه  .«لسي ِة ميلٍ  إال َلعه  رجل ُذَ و لٍ  لنه » :ويف أخرى لمسلم

 البخاري ومسلم.

 .«إال َلعه  ذَ لح ٍم لنه   ال يحلُّ الل أة تس ف  ثالث  » :ويف أخرى لمسلم

 وأخرج الموطأ والرتمذي وأبو داود الرواية الثانية.

 .« ِب يد  »ويف أخرى ألبي داود نحو رواية مسلم, إص أنه قال: 

عععلُّ »قههال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسهههوَل اهلل  )خ ل ت د( أبههو سههعيد الخههدري  ال يحع

د  اللعع أة تععؤل  بعع هلل َ ميععطم  ِل عع  
إال َلعهعع  أبطمعع ،   أن تسعع ف  ثالثعع  أيعع م فصعع عع

م لنه  أَ  إلى آخر ما ذكر من األحاديث. «زَجه ، أَ  بنه ، أَ أ طم ، أَ ذَ ِروع

 !؟فما الذي أخرَج الخادمات األِنبّيات من هذا العمول
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ِي ل  د ِم لالبعس   * ملن  سع ع ِ   ِيُظ ُّ بعُي  مم ضى أ ه ال ي طُز مه أن  ُيصل 

ه   ثطبه أَ بد ه أثن ِء فِ ة ل ضع

 بحسِب حالِه, وص يؤخَر 
َ
وهذا غيُر صحيٍح, بل الواُِب عليه أْن يصلي

 ۀ ڻ﴿ :الصالَة عن وقتها, ألّن الوقَت أهمُّ شروط الصالة, قال تعالى

 .[103]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ

لُ   بُ  ب زٍ  ب له ِكيٌس للبول  َقد ُسئل  معال  , عن المريض المركَّ

 كيف ُيصّلي؟ وكيف َيتوضأ؟ 

ههَلس, ومثههل المههرأة  :فقههال ُيصههلي علههى حسههب حالههه, مثههل صههاحب السَّ

المستحاضة, يصلي المريُض إذا دخل الوقُت علهى حسهب حالهه, ويتهيّمُم إذا 

كان ص يستطيع استعماَل الماء, فهإن كهان يسهتطيُع ذلهك وِهَب عليهه الوضهوُء 

ه, ﴾ھ ہ ہ ہ﴿: مههاء؛ لقههول اهلل بال , والخههارُج بعههد ذلههك ص يضههرُّ

لكن ص َيتوضأ إص بعهد دخهول الوقهت, ويصهلي ولهو خهرج الخهارج مها دال يف 

الوقت, ألنه مضطٌر لهذا, مثل صاحب السلس فإنه يصلي يف الوقت ولو كهان 

هها البوُل يخرج من َذَكِره, وهكذا المستحاضُة ُتصّلي يف الوقت, ولهو خهرج من

الدُل مدة  طويلة , فإهنا تصلي على حسب حالها, لكن ص يتوضُأ من حدُثه دائهٌم 

, «تطضئي مطقن كل صالة»للمستحاضة:  ملسو هيلع هللا ىلصإص إذا دخل الوقُت؛ لقول النبي 

فيصههلي صههاحُب السههلس والمستحاضههة والمههريض المسهه ول عنههه يف الوقههت 

ِميههع الصههلوات مههن فههرٍض ونفههٍل, ويقههرأ القههرآن مههن المصههحف, ويطههوف 
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بالكعبة من كان بمكة مها دال يف الوقهت, فهإذا خهرج الوقهت أمسهك عهن ذلهك 

 .«حتى يتوضأ للوقت الذي دخل

 

 

  

                                      
 (.57 ,56فتاوى الطب والمرضى )ص (1)
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، سععط ء  ِ   عع ة   منعع سع أُ ععه ي ععطزُ  ِيُظعع ُّ بعععُي * 
ُرميععُ   منسعع ءع ِ  مُ  ِشعع ع

مطِن أن   مممنطِع لنه إ م  مط  منظعُ    أل ب ر أَ ِ  ألفالم َ ممسلسالت، َيِطم 

    ممب شُ  إميه   فِط

وهذا الظنُّ غيُر صحيٍح؛ وذلك ألّن النصوَص يف األمر ب ضِّ الَبَصر 

ٌة, فتشمُل النظَر المباشَر وغيَر المباشر,   منها فيما مضى. اوقد ذكرنا بعض  عامَّ

 
َّ
ْق بهين نظهٍر  ملسو هيلع هللا ىلصوألّن النبي قد أخرب أّن ِزنا العينيِن النظهر, فهأطلَق ولهم ُيفهرِّ

خ  ِذمععِك الِ ِلِح ِمعِ ، » :ملسو هيلع هللا ىلصونظٍر, قال  رع ِ عى ُلعد  عِ   مه 
عيُبُه لع ِط ِعِلعى  ب ع ع آِدِم ِ صع

ُكِع

َِ ألُُذِ  نع زع  ِ  ُمِم   منُِظُ ،  َِ م ِيعُد ِف م ِعي نِ نع زع ِ  ُ   م ِرالُِم،  ِس ُن زع َِ مل  ِم ُع، 
ِع س 
ِ  ُمِم   الع

ُب ِذمععِك  ُيِصعد  َِ ِِِمنُعى،  ِي َِ عِطى  عُط ِيه  ل  ِِ َِ م  َِع ،  ِ  ِم   م ُخ ُل زع ج  َِ م   َ ُش،  ِ  ِم   م ِب زع

ُبهُ  ُيِرم  َِ ُج   .أخرِه الشيخان, واللف  لمسلم « م ِف  

  وعن عبد اهلل بن مسعود 
ُّ
ِأِة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي ِأُة  م ِم      م ِم  

اِل ُتِب شع

ِه  ِكأُِ ُه ِين ُظُ  إعِمي ِه 
جع  َ ِه

 .أخرِه البخاري «ِفِِن ِعِِِه  مع

م   بمجّرد الكالِل مع أّن الزوَج لم يَر  افإذا كان نعُت المرأِة األِنبّيِة محرَّ

 !؟الباِصرة, فكيف بالنظِر إلى صورهتا بالعين ابعينِه شي   

إلهى صهورة المهرأة يف المهرآة  وألنَّه ص يختلُف اثنان يف أنهه ص يجهوُز النظهرُ 

, فكذلك الحاُل يف الشاشة, ولهذا سهّمى بعهُض كانت يف غرفٍة مجاورٍة مثال   إذا

ائِي. ل ويين ِهاَز )التلفاِز(: الرَّ  الُّ

                                      
 (.6925( رقم )52 8(, وصحيح مسلم )6243( رقم )54 8صحيح البخاري ) (1)

 (.5240( رقم )38 7يف صحيحه ) (2)
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ثم إّن غالَب النساء اللوايت يظهرن يف الشاشات هنَّ من الجميالِت الفاتنهاِت, 

المههائالِت الممههيالِت, المتربِههاِت بزينههٍة, فكيههف ُيَظههنُّ ِههواُز النظههِر إلههيهنَّ بعههد 

 .!! واهلُل أعلم؟ذلك

 

 

  

                                      
أنهه زار مركهَز  مّما يروى من طرائف الشي  األديب األريهب: علهي الطنطهاوي  مَيف : (1)

الّشاّبات المسلمات يف إحدى الدول العربية, فاستقبله نساٌء سافراٌت متربِّاٌت!! فلّما رآههّن 

, فقلهَن لهه: تفّضهْل يها شهي  علهي. فقهال لههّن بامتعهاٍض: أنها أتيهُت إلهى مركهز يرِع القهقهر

و المركههُز الّشههاّبات المسههلمات ولههيس النّصههرانّيات! فاسههتحيْيَن مههن كالمههه, وقلههَن: هههذا ههه

 المقصوُد بعينه!

فلّما بدأ محاضرَته أخذ ُيذّكر ويع , فاستحيت النّسوُة, وِصرن ي ّطين شعوَرهّن وسيقاَنهّن 

 بالّشيء الموِود!!

أنه كان ذاَت مرٍة راكب ا يف الّطائرة, فعرفْت إحدى النساء المتّبرِات بذلك,  َل  ذمك

عن النساء إهنّن ناقصاُت عقٍل وديٍن؟ فقال  فجاءت إليه تسأله: هل صحيٌح أّن النّبيَّ قال

, أّما أنتنَّ فال  , هذا الحديُث لعائشة وحفصة وأمثالهنَّ ب ا: هذا الحديُث ليس لكنَّ لها مؤدِّ

 عقَل وص دين!!!
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ِ   هلل لسِحط  فِط ِيُظ ُّ كثي   ل *     من سع أُن ذعك 

د  وهذا غيُر  ٌد تأكُّ , ومن قال بوِوبه اشديد   اصحيٍح, بل الصحيُح أنه متأكِّ

فلم ُيْبِعْد؛ لكثرة النصوص اآلمرة بذلك, وسواٌء يف ذلك حاُل اصنفراد وحاُل 

 اصِتماع يف المجالس.

 ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ :والدليُل على ذلك قوُله تعالى

 .[152]البقرة: ﴾وئ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :وقال تعالى يف نبّيه زكرّيا 

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[41]آل عمران: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :ُحّجاَج بيته اوقال مخاطب  

 .[200]البقرة:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :وقال بعد ذكره صالَة الخوف

 .[103]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ :وقال عند مالقاة العدوّ 

 .[45]األنفال:  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :صالِة الُجمعةوقال عقب 

 .[10]الجمعة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ :وقال سبحانه

 .[205]األعراف: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
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 ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ :وقال تعالى

 .[42, 41]األحزاب: ﴾يئ

مِم  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َِ  ،
ُكُ َ   هللِ فعيهع س   مِم  ِيم 

لع م  ِل   ِْ ِقط  ، ِل  ِجِل ُيِصلُّط  ِعِلى ِ بعي هعم 

إعن  ِش ِء ِغِفِ  ِمُهم   َِ ، ِفإعن  ِش ِء ِعُمِبُهم   ِ ة 
م  تع َهَذا » :ق ل  مِ لمي. «إعاُل ِك ِن ِعِلي هع

 
ِّ
ٍه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َعِن النَّبِي ِْ , َوَمْعنَى ملسو هيلع هللا ىلصَحِديٌث َحَسٌن, َوَقْد ُرِوَي مِْن َغْيِر َو

: َيْعنِي َحْسَرة  َونََداَمة .  لع  مِمع  عِف ع بع مِعِ بع َقْولِِه: تَِرة  التَِّرُة ُهَو  يُ ع:َِق ِل ِبع ُي ِأم 

  .«الثَّْأرُ 

، إعاُل ِق ُلط  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ُكُ َِن  هللِ فعيهع ٍْ اِل ِيم 
لع    ِل  

طُلطِن لع ُِ ٍم ِي    ِقط 
ِل  لع

ث لع  ِ ة  ِع   لع ِك ِن ِمُهم  ِوس  َِ ِم ٍر، 
يِف ع وع  .أخرِه أبو داود «جع

ِل  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َِ  ، ِ ة 
م  تع ُكُ َ   هللِ، إعاُل ِك ِن ِعِلي هع س   ِفِلم  ِيم 

لع م  ِل   ِْ ِقط  ِل  ِجِل

   
ِل  لع َِ  ، ِ ة 

ُك ع  هللِ، إعاُل ِك ِن ِعِلي هع تع ِ   ِفِلم  ِيم     ِرُجٍل ِلِ ى ِا عي
ى إعِمى لع َِ ِرُجٍل ِأ

ُك ع  هللِ، إعاُل ِك ِن ِعِلي هع تعِ ة    ِفِلم  ِيم 
هع  .أخرِه أحمد .«فعِ  شع

 واألحاديُث يف ذلك كثيرٌة.

 

 

  

                                      
 صحيح. َق ل  ألمب ي: (3380سنن الرتمذي رقم ) (1)

 صحيح. َق ل  ألمب ي:(. 4855يف سننه برقم ) (2)

 صحيح. َق ل لحِِط :(. 9583برقم )يف المسند  (3)
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، فإ ني سأذكُ  من  بعِي  مظُّنطنع  أل  ى، مر   على سبيلع  إلجم ل؛  َأ ي   

، مر   ا مِن   ممح ض ُة  أل ني كنُن قد جمعُِه  َأردُت  مرالِم عليه  ب مِفصيلع

 َ  يُن أن ِيخ ِج  أللُ  ع  ود    ممِع ِرفع عليه ِ لثل مم   ملِ ء ت. 

 :فم  ذمك

  َع م   ِي ري    مظ ُّ بأن  تلبيِ   مدعطة إمى  م* 

، قيل: ل  مُ  ي  » :ملسو هيلع هللا ىلصوهذا خطٌأ, لقوله  ن 
وقُّ  ممسلم على  ممسلم سع

ب ُه، َإعِذ   سِنصِحِك  ف   ِصح   رسطِل  هلل؟ ق ل: إعذ  مِيِِه فسل م  عليه، َإعذ  ِدِع ِخ فأِجع

هُ  ِ ه، َإعذ  ل ِض فُعد  ، َإعِذ  ل ِت ف ت بِع  ِد  هلل فِ م 
ِْ ِفحمع َِ أخرِه  «مه، َإعذ  ِع

 مسلم.

 :بَِسْبٍع, ذكر منها ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرنا رسوُل اهلل  :ويف حديث الرباء بن عازب 

 متفٌق عليه. «إعج ب ع  مُد عي»

قال: سمعُت ابَن عمر يقول: قال رسوُل اهلل  -مولى ابن عمر -وعن نافع

يِم» :ملسو هيلع هللا ىلص يُبط  مم   مدعطِة إذ  ُدعع عوَة يف الُعْرِس  «أجع قال: وكان عبُد اهلل يأيت الدَّ

 أخرِه البخاري ومسلم. .وغيِر الُعْرس وهو صائم

يُِم إمى ُك ِ ٍع ِفأجيُبط »ويف أخرى قال:   أخرِه البخاري ومسلم. «إذ  ُدعع

ُِط   مُدعِطِة إذ  ُدعيِم»لرتمذي قال: ويف رواية ا ئ   ». 

 :ويتأّكُد األمُر يف وليمة العرس

ِش ُّ  مَع مع اع ُم  مطميم ، ُيدعى مه »فعن األعرج, أّن أبا هريرة كان يقول: 

  مدعطة فِد عصى  هللِ َرسطِمه 
 «ملسو هيلع هللا ىلص ألغني ُء، َُيِ خ  ممس كي ، َِل  مم يأتع

 أخرِه البخاري ومسلم.
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  بأن   منُّص ِة ترطن ملمظلطم فِط مظ ُّ * 

, وذلك بمنعه من اوالصواُب أّن النُّصرَة تكون للمظلول وللظالم أيض  

 الظلم.

     ُص   أِ  ِخ ظ مم  » :ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل فعن أنس بن مالك 

، ِأف أيِن إعن ك ن  ، فِ ل رجل: ي  رسطِل  هلل أ صُ   إعذ  ك ن لظلطل   أَ لظلطل  

ُ  ُ  ؟كيف أ ُصُ  ُ   :ظ مم    .«ق ل: تح ُه  أَ تمنُعه ع   مظلم، فإن ذمك ِ ص 

 .«تأ ُم فطِب يديه»قال:  ا؟قالوا: كيف ننصُره ظالم   :ويف روايٍة نحَوه

 .أخرِه البخاري, والرتمذي

*** 
 مظ ُّ بأن  صلِ   ألرو م ترطن مم  َصلِك لنهم، أل   ِل   ق اعِك لنهم * 

ث لفال و ِج عليِك ِ    لِ اعِه؛ لع لل   مه ب ممع

: قال: وهذا ليس بصحيٍح؛ لحديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ميْ  مط صُل ب ممر فئ، َمر    مط صُل: ِل   إعذ  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل 

ِصِلِه  َِ ُمُه 
َِِعن  ِروع  أخرِه البخاري. .«ِق

  وألّن رِال   
ِّ
: يا رسوَل اهلل, إِن لي قرابة , أصلُِهم ويقطعونني, ملسو هيلع هللا ىلصقال للنبي

؟ قال: 
َّ
, وأحُلم عنهم, ويجهلون علي

َّ
مئ  كنِن »وُأْحِسن إِليهم وُيسيُ ون إِلي

ُهم  معِمُل، َم  يه ِل لعك ل   هلل ظهي   عليهم ل  ُدلِن على  فُّ كم  قلِن فرأ م  ُتسع

 .أخرِه مسلم .«ذمك

                                      
هم  مِمُل(  مِملُّ مط: (1) فُّ  َ ممعنى:الجمر الذي تستوي فيه الُخبزة,  َقيل:الرماد,  لعنى )ُتسع

= 
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  ِيألُ  ب ممع َفع َال ِينهى ع   ممنر   مظ ُّ بأن   مع صي ال* 

وهذا ليس بصحيح, فكلُّ بني آدَل َخّطاٌء, ولو قلنا هبذا لتعّطلت هذه 

عيَرُة العظيمُة.  الشَّ

وص يشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامَل  :ق ل  معلم ءُ » :ق ل  منطَي

 ما ينهى عنه, بل عليه األمُر وإن كان ُمِخال   اما يأمر به, مجتنب   الحال, ممتثال  

ُ وإن كان متلبِّس  
أن  :بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شي ان ابما يأمر به, والنهي

يأمَر نفَسه وينهاها, ويأمَر غيَره وينهاه, فإذا أخلَّ بأحدهما كيف ُيباح له 

 .«!؟اإلخالُل باآلَخر

*** 
  ت ُط على  ممس فع  مظ ُّ بأن  صالِة  م م ع  ال * 

وهذا غيُر صحيٍح, فإّن صالة الجماعة واِبٌة على الرِال القادرين 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :؛ لقوله تعالى يف صالة الخوفاوسفر   احضر  

واألمُر للوِوب. فإذا كان  [,102]النساء:  ﴾ڀ پ پ پ پ

 ذلك مع الخوف فمع األمن من باب أولى.

*** 
   مط مدي  ِ كل  شيءٍ  مظ ُّ بأ  ه ي ط ا عُ  * 

وهههذا ظههنٌّ باطههٌل؛ بههل الوالههداِن ك يرهمهها مههن الَخْلههق, تجههب طاعتُهمهها يف 
                                      

 كأنما ُتلقي وَترمي يف وِوههم المّل.

 (.490 6ِامع األصول )   ظ أي معين وناصر.  َلعنى )ظهي (:

 (.23 2المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (1)
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ِِوعٍد  الِ ِا ِعع ِ » :ملسو هيلع هللا ىلصالمعروف فقط, فإْن أمرا بمعصيٍة فال سمَع وص طاعة؛ لقوله  ألع

 
ع
يِ ع  هلل ي ِلع صع

ي  م ِمع ُ َفع فع
, وههو مسهندهأخرِه ابُن المبارك يف  «، إعُ ِم   مَُ ِعُ  فع

 صحيح.

ُلطٍب » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وعن عمران بن حصين  ِمخ 
اِل ِا ِعِ  مع

يِ ع  م ِخ معقع  ي ِلع صع
 أخرِه الطرباين يف الكبير واألوسط, وهو صحيح. «فع

*** 
   مظ ُّ بأن   ممي ُي لى ِ  مِ ِم  ت مط  م يَ ُن  م جيمُ * 

وُيبالُغ يف الرمي, فيرمي بالحصى ولذا تجُد بعَض ِهلِة الُحّجاج ي لو 

 !أو يسبُّ ويشُتُم عنَد الرمي !الكِباِر أو بالِحذاءِ 

 وكلُّ ذلك منكٌر ص يجوُز.

*** 
   مظ ُّ بأن   مِطبِ  ترطُن ب ملس ن فِط* 

َترعطُن  .باصسهت فار :ترعطن ب ملسع نوهذا فهٌم قاصهٌر للتوبهة, بهل التوبهَة 

َترععطُن  .بالنههدل علههى مهها فههات, والعههْزل علههى عههدل الَعههْود يف الههذنب :ب مِلععط

 باإلقالِع عن الذنب, وَكفِّ الجوارح عن مقارفته مرة  أخرى. :ب م ط رح

*** 
  مظ ُّ بأن   مبر ِء على  مم يي أَ  ممين ين ِ  مصبِ   مط جِط.* 

ولههيس األمههُر كههذلك, فههإّن البكههاَء علههى المههريض أو الميههت بههدون ِههزٍع 

                                      
 (.264رقم الحديث ) (1)
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ٍط وص نياحٍة, ص ينايف الصربَ الواَِب. وص  تسخُّ

 قال: دخلنا مع رسوِل اهلل والدليُل على ذلك حديُث أنس بن مالك 

ابنَه  ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسوُل اهلل  -إلبراهيم اوكان ظِْ ر   -على أبي َسْيف الَقين ملسو هيلع هللا ىلص

ه, ثم دخلنا عليه بعد ذلك, و  إبراهيُم يجوُد بنفسه, َفجَعَلْت إبراهيم, َفَقبََّلُه َوَشمَّ

 نَت يا رسول اهلل, فقال: يا ابنَ َتْذِرفان, فقال ابُن عوف: وأ ملسو هيلع هللا ىلصعينا رسوِل اهلل 

إُن  معيِ  تدلح، َ مِلِط يخ ح، »عوف, إنَّها رحمة, ثم أتبعها بأخرى, فقال: 

أخرِه البخاري  «ال ل  ُي ضي رُبن ، َإ   بف  قك ي  إب  ميم لحهَ طنَال  ِطل إ

 ومسلم.

 لي ُقبِض فاْئتِنا. اإليه: أنَّ ابن   ملسو هيلع هللا ىلص ين أسامة قال: أرسلْت بنُت النبوع

إُن » ويف روايٍة: إن ابنتي قد ُحِضَرْت, فاشَهْدنا, فأرسل يقرأ السالل, ويقول:

بع   َمِحِسط  هلل ل  أ ِم، َمه ل  أعَى، َكلٌّ  ِِص  نِدُ  بأجٍل ُلسُمى، ِفل 
 ،«عع

دَة, ومعاُذ بُن ِبل, فأرَسَلْت إليه ُتْقِسُم عليه ليأتينَّها, فقال ومعه سعُد بُن عبا

 
ُّ
, فأقعده  ملسو هيلع هللا ىلصبُن كعب, وزيُد بُن ثابت, ورِاٌل, فُرفَِع إلى رسوِل اهلل  وُأبي

ُّ
الصبي

 .يف َحْجِره, ونفُسُه َتتََقعَقُع, قال: َحِسبُْت أنه قال: كأنَّها َشنٌّ 

, ففاضت عيناه, فقال سعد: يا رسوَل اهلل ما  :ويف روايةٍ  تقعقع كأنَّها يف َشنٌّ

 . أخرِه البخاري ومسلم.«مم  روم   جعله   هللُ ِ قلط ع عب دع »هذا؟ فقال: 

*** 
،  مظ ُّ بأُن *   ممُم إذ  ك ن يسَِيُح أن  يِطمِه  مِ ئُل مل خص  ممملطم لب ش ة 

  فإ ه ي طُز أن يِطمِه ِ ِغي بِه، َأُن ذمك ميْ ل   مغعيب   ممحُ ل 

 
َّ
ععُ ِخ ِأِ عع ِخ بعِمعع  » :عههّرَف الِ يبههَة بقولههه ملسو هيلع هللا ىلصوهههذا ظههنٌّ فاسههٌد؛ ألّن النبههي ذعك 
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 ُ  ِ  الَ ْيَبة., وهذا يشمُل حاَل الُحضوِر وحاَل «ِير 

وألّن العلمهههاَء ذكهههروا أّن مهههن الِ يبهههة مههها يكهههوُن يف الوِهههه, أي يف حهههال 

 .المواِهة

*** 
ِعع  ، ) مظعع ُّ بععأن  تسععميِ   ألَالد ب ألسععم ء  مِبيحعع  لثععل: *  ععه  ، َعع شع

  َل  ش بِه ذمك، فيه أل ن  ل   معي  (، َُغ   َكعال  ،ة، َِصخ  َُل ُ  ،َِوِ  

فإّن هذه األسماَء ولو بل ْت غايَة الُقْبِح, لن ت يُِّر من  وهذا ظنٌّ فاسٌد,

 وَقَدِره شي   
ِ
 .اقضاِء اهلل

 وإّن من حقوق األوصد على آبائهم تسميَتهم باألسماِء الحسنة.

  
ّ
 يختار األسماَء الحسنَة ويتفاءُل هبا.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي

اسَم َحْزٍن إلى َسْهٍل, وكان ُي يُِّر األسماَء القبيحَة ويكرُهها, كما َغّير 

 .وِشْعب الضاللة إلى ِشْعب الُهدى, وغير ذلك

*** 
 مظ ُّ بأن  ممي ُيُِدُم ِ  مم لعْ ِ  مَعع م َ م ع    َ مِبُخعطر َ حعط * 

  ذمك مط  أليم 

َل يف ذلك كلِّه هو األكرُب ِسن   َ مصط ُ   كما كان َيفعل  ,اأو ِعْلم   اأّن المقدَّ

                                      
( , ونزهة 10 2( , والزواِر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي )230 4الفروق للقرايف )   ظ  (1)

 .(166 1المجالس ومنتخب النفائس للصفوري )

(, 436 2) (, والفائق يف غريب الحديث للزمخشري528 1غريب الحديث للخطابي )   ظ  (2)

 (.220(, ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد )ص307 2وزاد المعاد صبن القيم )
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, فيناولونه القَدَح أو , حيُث كانوا يبدئون به أوص  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابُة مع الرسول 

 
ُّ
 النبي

َ
منه حاَِته, يضُعه يف يد َمْن على يمينه, هذا  ملسو هيلع هللا ىلصاإلناَء, وبعَد أْن َيقضي

 هو السنُة.

*** 
   مظ ُّ بأ ه ال ِيرِني إال ِل   ك ِن مه َمد  * 

 
ُّ
ال الَل األنصاريَّ بالُكنية, فعن  ملسو هيلع هللا ىلص وليس هذا بصحيٍح؛ فقد نادى النبي

 ُيضاِحُكه  أنس 
ُّ
قال: كان ألبي طلحة ابٌن يقال له: أبو عمير, فكان النبي

 أخرِه أحمد. «؟ِي  ِأِب  ُعِمي  ٍ، ِل  ِفِعِل  منُِّغي  ُ », فقال: اقال: فرآه حزين  

 بابن أختها عبد اهلل بن الزبير,  وِاء أنه أرشد عائشَة 
َ
أْن تكتني

 فكانت ُتكنى بألِّ عبد اهلل.

*** 
   مظ ُّ بأن  مُدي ِ  ميْ فيه زك ة  * 

ْيِن على كلِّ حاٍل.   والصحيُح أّن الزكاَة تجُب يف الدَّ

 :َ مُدي ُ   طع نع 

الحال؛ فهذا الراُِح أّنه يلزُمه إِخراُج زكاتِه يف  ِدي    ُي جى رجطُعه، -1

ف فيه, فكأنه يف َحْوزتِه.  ألّنه قادٌر على َأْخِذه والتصرُّ

لُعسٍر ألمَّ بصاحبه, أو ِحوٍد, أو مماطلٍة,  َِدي    ال ُي جى رجطُعه، -2

لكْن إذا قبَضه زّكاُه عن كّل ما مضى؛ ألنه  .فهذا ص َتجُب فيه الزكاُة يف الحال

 .إذا قبضه لعاٍل واحٍد فقط ُيخرُج زكاَته :حقٌّ متعّلٌق بالِعباد. وقيل

                                      
َ الفقهي للفوزان )   ظ  (1)  (.38 3(, والموسوعة الفقهية الميّسرة لعوايشة )323 1الملخَّ
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   مظ ُّ بأن   مطصيِ  ال ترطن إال عند  ممطت* 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل  وهذا ليس بصحيٍح, لما ِاء عن عبد اهلل بن عمر 

َِ رَ ي :  -ميلِي  ل  ِوقُّ  ل ٍئ لسلٍم مه شيء  ي يد أن ُيطصِي به أن يبين»قال: 

سمعُت عبَد اهلل بن عمر يقول:  :قال نافعٌ  .«إال ََصيُِه لرِطب   عنِد  -ثالِث مي ل

 ليلٌة منذ سمعُت رسوَل اهلل 
َّ
ْت َعَلي يقول ذلك إص وعندي وصّيتي  ملسو هيلع هللا ىلصما َمرَّ

 مكتوبٌة. أخرِه الجماعة.

*** 
 مظ ُّ بأن  ِل   ُأصيِط بمصيبٍ ، فإ ه ين ُل ثط ِ   مص ب ع وِى َمط ظه  لنه * 

ُط أَِل  ألل     م هُع َ مِسخُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص: أّن رسوَل اهلل وهذا الظنُّ غيُر صحيٍح, لحديث أنس بن مالك 

 لها, فقال:
ٍّ
فقالْت: وما  ،« تِي  هلل، َ صب ي» أتى على امرأٍة تبكي على صبي

, فأخذها مثُل الموت, ملسو هيلع هللا ىلصُتبَالي بمصيبتي, فلما ذهب قيل لها: إِنَُّه رسوُل اهلل 

ابين,   فقالْت: يا رسوَل اهلل, لم أعِرْفَك, قال:فأتت بابَه, فلم تجد على بابه بَوَّ

ِل » لع ِصد  َُ ِل ع » أو قال:، «إعُ م   مصب  عند أ لع  مُصد  َُ  .«عند أ

ويف أخرى نحوه, وأهنا قالْت: إِليَك َعنِّي, فإنك لم ُتَصْب بمصيبتي, ولم 

ل  »لما ِاءته وقالت: لم أعرْفك,  ملسو هيلع هللا ىلصتعرْفه, وأنه قال  إ م   مصبُ  عند  مصد 

 .أخرِه البخاري ومسلم .« ألَُمى

*** 

                                      
 (.429 6ِامع األصول )   ظ  (1)
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    مظ ُّ بأ ه ال ِتصحُّ  مِطبُ  إاُل ل   مم ط  جميع  * 

ذنٍب على ِحَدة,  وهذا الفهُم غير دقيق, بل الصواُب أّن التوبة تصحُّ من كلِّ 

وِب, وهذه هي هو أن يتوَب العبُد من ِميِع الذن -وص شكَّ  -مع أّن األكمَل 

 التي أمر اهلُل هبا. -على رأي بعِض العلماء -النَُّصوُح التوبُة 

فإن تاب من ذنٍب ثم عاد إليه لم تبطل توبُته. وإن تاب من » :ق ل  منطَي

ْت توبُته, هذا مذهب أهُل الحّق, وخالفْت  ذنٍب وهو متلبٌِّس بآخَر صحَّ

 .«المعتزلُة يف المسألتين, واهلل أعلم

*** 
 *  ِ ط  م ط ر مط ِ كفُّ  ألذى ع   م  ر مظ ُّ بأن  ُوس     فحس 

والصحيُح أنه ليس يف كّف األذى فحْسب, وإنما يف تحّمل األذى منه 

 .اأيض  

ٌب فيه. فإّن للجار حق  » :ق ل أبط علي  مه شمي  اُحْسن الجوار مأموٌر به مرغَّ

ل األذى من  وُحرمة . وليس ُحْسُن الِجوار كفُّ األذى عن الجار, ولكن تحمُّ

َِ اهلَل   .«الجار, ما لم يع

ُر هليس حسُن الجهوار كهفُّ األذى, بهل الصبه» :قطُمه َُينسُط معليٍّ 

  .«على األذى

*** 
                                      

 (.45 2المنهاج ) (1)

 (.804 2) (. وبمثله قال الساُمّري يف كتابه المستوعب532اإلرشاد إلى سبيل الرشاد )ص (2)

 (.336للماوردي )ص ,أدب الدنيا والدين (3)
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ِم ال بد  أن  ِيِبُ  بيمينعه، وِى َمط ِوِلِف على* 
  ِقَعيِع   مظ ُّ بأن  ممخ صع

, بل يجُب على َمْن َحَلَف على ذلك أْن يحنَث يف  وليس األمُر كما ُظنَّ

َر عنها, ويأيت الذي هو خيٌر.  َيمينِه وُيكفِّ

ِِِه » :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ي
ِل ِرِة، ِفإعُ ِك إعن  ُأَتع أِلع  إلع ِم ع ب ِ  ِسُمِ ِة، الِ ِتس  ِع    ِي  ِعب ِد  مُ و 

ِن ِعِلى  إعِذ  ِوِلف  َِ ن ِن ِعِلي ِه ، 
أِمٍِ  ُأعع    ِغي  ع ِلس 

إعن  ُأَتعيِِِه  لع َِ كعل ِن إعمِي ِه ،  َُ أِمٍِ   ِلس 

ي ُمِط ِ ي    
أ تع  مُمع َِ ِك 

ينع ن ِه ، ِفِرف    ِع   ِيمع
يٍ ، ِفِ ِأي ِن ِغي ِ ِم  ِ ي     لع

أخرِه  «ِيمع

 البخاري ومسلم.

*** 

ط خ مط ُعطُد  ألِر خ مظ ُّ *  َأن   مِنظيِف ال يرطُن إال   بأن   مم  ِد ب مس 

  مألسن ن فِط

وليس األمهُر كهذلك, بهل المهراُد كهلُّ مها نّظهَف األسهناَن واللسهاَن مهن آلهٍة 

 طبيعيٍة كأعواد األشجاِر الصالحة للتنظيف, أو ِصناعّيٍة كالُفرشاِة ونحِوها.

ص يوُِد يف أكثِر بالِد العاَلم,  -ُيستاُك بهوهو خيُر ما  -ألّن ُعوَد األراك

فَحْصُر الِسواك فيه لمن أراد امتثاَل الّسنّة يف استعمال السواك, فيه إْشقاٌق 

 على الناس, وإيقاٌع لهم يف الَحَرج.

ههقُّ الثههاين  وهههو تنظيههف اللسههان, فقههد ِههاء يف حههديث أبههي موسههى وأمهها الشِّ

 » :قال األشعري 
َّ
دُته َيْستَنُّ  َ ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت النَّبِي َِ  ,, ُأعْ بسواٍك بَِيهِدهِ َيُقهول: ُأعْ   َفَو

ع دخلهُت َعَلهى » :ههذا لفهُ  البَُخهاِرّي, َوَلفهُ  ُمسهلمٍ  «والسواُك فِي فِيهِه َكَأنَّهُه يتههوَّ

َواك َعَلى لَِسانه َ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي   .«وَطَرُف السِّ
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, طوص  ُيستفاد من الحديث مشروعية السواك على اللسان  :ق ل  معلم ءُ 

َُّ باألسنان , واهلل أعلم.  وأّن السواَك ص يخت

*** 

   مظ ُّ بأن   مَه رِة إ م  ترطن ألجل  مصالة فِط* 

وهذا غيُر مستقيٍم؛ فإّن البقاَء على الطهارِة, والمحافظَة على الُوضوِء, 

 عبادٌة مستقّلٌة.

ِمُلط ، َِ ي ِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  َِ ع  ُبط   ِق رع َِ ُدَ   اِل ُيِح فعُظ ِسد  َِ ُرُم  مُصاِلُة، 
ِم مع ِأع 

   عِ 
لع  إعاُل ُلؤ 

 أخرِه مالك وأحمد. وهو صحيح. «ِلى  م ُطُضطءع

لعُم » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ُ   -إعِذ  ِتِطُضِأ  م ِعب ُد  م ُمس  لع َع  م ُمؤ      -ِأ
ِهُه ِ ِ ِج لع ج  َِ ِفِغِسِل 

يِئٍ  ِ ِظِ  إعِمي  
هع ُكلُّ ِ َع هع ج  َ  ع  م ِم ءع  -ِلِح  م ِم ءع  ِه  بعِعي نِي هع َِ َ  ِلِح آ ع ع ِق ، ِفإعِذ  ِغِسِل -ِأ

ِ ِه  ِيِد ُ  ِلِح  م ِم ءع  يئٍِ  ِك ِن بَِِِ 
   ِيِدي هع ُكلُّ ِ َع

َ  ع  م ِم ءع ِيِدي هع ِ ِ ِج لع َ  ِلِح آ ع ع ِق ، -ِأ

ِلي هع ِ ِ ِجن  ُكلُّ ِ َعيئٍِ  لِ  ج  اِلُ  ِفإعِذ  ِغِسِل رع ج  ِ ِه  رع َ  ع  -ِلِح  م ِم ءع ِ  َ  ِلِح آ ع ع ِق ِأ

ُ ط ع  - م ِم ءع  ِ   ممُّ يًّ  لع
ِع ُ ِج ِ  ُِى ِيخ   أخرِه مسلم. «ِو

ِبِص ع ع »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َِ  
هع عع    ِسم 

لعُم ِ ِ ِجن  ُذُ طُبُه لع إعِذ  ِتِطُضِأ  مُ ُجُل  م ُمس 

ُفطر   ِمهُ  ، ِفإعن  ِقِعِد ِقِعِد ِلغ 
ِلي هع ج  رع َِ  

هع ِيِدي   أخرِه أحمد. وهو صحيح. .«َِ

*** 

ِ ِم  مِ آن مط ِ شه  رلض ن فِط*     مظ ُّ بأن  ِ 

من الناس ص يختِموَن القرآَن إص يف رمضاَن فقط, بل إّن بعَضهم  افتجُد كثير  

 !إص يف رمضان, وباقي سنته معّطلٌة من قراءته ص يقرُأه أصال  
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ّ
, فقد كان عمُله ِديَمة , ولذا لما ُس لت ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مخالٌف لهدي النبي

َُّ من األيال َشْي  ا عائشُة  قالت: ص, كان  ؟عن عمله, هل كان يخت

 عمُله ِديمة . أخرِه الشيخان.

ي ُكل  ِشه  ٍ  أ ق  ِ » :لعبد اهلل بن عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلصولقوله 
آِن فع   ُِ  « م 

ْهَر الحدَّ األعلى   لَخْتم القرآن.أخرِه الشيخان. فجعل الشَّ

يتعبدون ويجتهدون يف رمضان, قال:  اإّن قوم   َمم  قيل مب  ٍ  مح ِ:

إن الصالَح الذي يتعّبد  !إص يف شهر رمضان اب س القوُل ص يعرفون هلل حق  

 ويجتهد السنَة كلَّها. 

بلي: , وص تكْن افقال: ُكن َرّباني   ؟أيُّما أفضُل رِب أل شعبان َُسئل  م  

 .!اَشْعباني  

*** 
 مظ ُّ بأن   ال س ِن إذ  ك  ن يُد   ميمنى ل غطم   ب ألكل، فإ ه ي طُز مه * 

م ل   أن  ِي  ِ  ب م  

 وهذا الظنُّ غير صحيٍح, بل يجب عليه أْن ّص يأكَل وص َيشرَب إص بيمينه.

ِ ِبُ  » :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  الِ ِي   َِ  ،
ِم معهع ن ُرم  بع ع

َِ ِن الِ ِيأ ُكِلُ  ِأِود  لع بعِه ؛ ِفإعُن  مُ ي 

ِ ُ  بعِه  ِي   َِ  
ِم معهع  . أخرِه مسلم.«ِيأ ُكُل بع ع

؛ » :ويف روايٍة له ينعهع ِ    بعِيمع ِي   إعِذ  ِش عِ  ِفل  َِ  ،
ينعهع ِيأ ُكل  بعِيمع إعِذ  ِأِكِل ِأِوُدُكم  ِفل 

ِم معهع  ِ ُ  بع ع ِي   َِ  ،
ِم معهع َِ ِن ِيأ ُكُل بع ع  . «ِفإعُن  مُ ي 

                                      
 (.222لطائف المعارف صبن رِب )ص (1)
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مال  !؟فكيف بعد ذلك ُيقال بجواز األكل والشرب بالشِّ

نعم إذا تعّطلْت الُيمنى لمرٍض أو لشلٍل ونحو ذلك, ِاز حين ٍذ استعمال 

 الشمال يف األكل والشرب؛ للضرورة.

*** 

طة ج ئه  ملحصطل على عملٍ *  ش     مظ ُّ بأن  دفِح  م  

ٌل لجْلِب منفعٍة  خاصٍة بالدافع, أما الذي وهذا منكٌر ص يجوُز؛ ألنه توصُّ

 , ل به إلى إحقاق حقٍّ َّ العلماء على ِوازه, فهو ما يدفعه الشخَ ليتوصَّ ن

ها إص بذلك.  أو إبطال باطٍل, أو دفع مظلمٍة ص يمكن ردَّ

ال  » :ق ل  ممب ركفطري إلى أخذ حٍق, أو دفع ظلٍم,  فأما ما ُيعطى توصُّ

 .«ف ير داخٍل فيه

َذ بأرض الحبشة يف شيٍء, فأعطى دينارين حتى ُروي أن ابَن مسعود ُأِخ 

 ُخّلي سبيُله.

ص بأس أن ُيصانِع الرُِل عن  :وُروي عن ِماعة من أئمة التابعين, قالوا

 نفسه وماله إذا خاف الظلَم.

مهها ُيعطههى إلبطههال حههٍق,  :قيععل:  م شععطةُ  «المرقههاة شههرح المشههكاة»ويف 

حهٍق, أو ليهدفع بهه عهن نفسهه  إلحقاق باطٍل. أما إذا أعطى ليتوّصل بهه إلهى أو

هه خههذ ليسههعى يف إصههابة صههاحب الحههق فههال بههأس بههه. وكههذا اآلِخههُذ إذا أ اظلم 

 بأس به. فال

 يف إصابة 
َ
لكن هذا ينب ي أن يكون يف غير القضاة والوصة؛ ألن السعي
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الحق إلى مستحّقه, ودفع الظلم عن المظلول, واٌِب عليهم, فال يجوز لهم 

 .«األخُذ عليه

*** 
مم  بعُي  مظنطن  مخ ائ   مِي يُِح فيه   من ُس بسبط جهلهم، أوببُن 

ه  تنبيه  
مط  سِِصين م     فهي كثي ة  جد  على غي عم ، َإال     إلش رِة إمى بعضع

ةع ل ُلد ٍت   َ هللُ  ممسِع ن. د 
 م  ءت ِ عع

 ر    مع ممي .
ع
 َآ   ِدعط    أن  محمُد هلل
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هرُس 
 

دف واي 
عص   الف  وعات   وب 

 الموص 
 
 

ل سل  لُ   مس   5 لِد 
 9 ِ صُّ لح ض ة ك ف  مظنطن

 9 أقس ُم  مظ   َألثلُ  ذمك
 12و ُل أكث   من س ِ ظن هم ب ب هم

 16ِلس  ُد  مظُّنطن
 20 مُطُّ  مصالةع َُرَُوه 

ُة  محِيِي    23  ألُ ط 
 28  مم  ُد ب مِطري 

 30 أ ط ُع  من ِعم
ُِّح بملُم ت  مد ي   32 أقس ُم  من س ِ  مِم

نى  ممدين   37 ُمهَُم  ألد  ِ ُسر 
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 39 قصيدُة  ب  ج ب   مهُط ري ِ ُسرنى  ممدين 
 43  ط قُي  إلسالم
 44 ل  تُط  م ه د
ر   49 أ ط ُع  م ُّ
 56 ش َُط  مِطب 

ح   ع   ممسحطر  59 أقس ُم ِول   مس 
 65 أ ط ُع مم  ت  مد ي 

 70 البِالء  أ ط عُ 
 74 تع يُف  مرهن  َ معُ  في  َ مِحمي  لنهم

 77 تطضيح  ع  ِشعي ة  ألل  ب ممع َف َ منهي ع   ممنر 
ٍْ ع  ورم إعف ء  م لحي  ُف مب  82 ك  

ي   ِ  إلسالم  84 لفهطُم  مُح  
 87 مل يهَل  مِه ُجُ  ب مُسالم؟

 89 ورُم  مِد ي   ملعي 
ِ ص ِ  م  عأ ط ُع   92  م ُّ
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ٍْ وطِل  مخ دل ت  96 ك ُف مب 
 101 ورُم  منظ  إمى  منس ء ِ  م  ش ت

  102بعُي ا  ئف  م ي / علي  مَنَ َي 
ُد ا ئفٍ  ل   مظنطنع  مف شي ع بإي  ز  105 ِس  
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