
 1 

 



 2 

 

 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّزْتَِن ِالرَِّحيمِ 

ِإَف احلََمَد ِ ََنمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه ، َونَػُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت 
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو ِإالَّ َأعْ  َمالَِنا ، َمْن يَػْهِدِه هللاَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّ

 هللِا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأَف ُُمََمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

ـُ هللِا َوَخًنَ   اذلَُده ُىَده ُُممَّد َوَشَر اُْأُُموِر ُُمَْدتَاهُػَها  وَُكلَّ َأاَل َوِإَف َأْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل
 ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّاِر.

 أمَّا بعد :

ُُمَمٍَّد  أَِبو رواه وىو ما، فقد هوقفنا عند احلديث احلادي عشر من اُأربعٌن النووية 
َرِضَي -َوَرْْيَانَِتِو  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–ِسْبِط َرُسوِؿ اَّللَِّ  َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلبٍ  احلََْسِن ْبنِ 
ُهَما ُ َعنػْ دَْع َما يُرِيُبك إََل  ) -صلَّى هللا عليو وسلَّم–َحِفْظت ِمْن َرُسوِؿ اَّللَِّ قاؿ :  -اَّللَّ

 .(  1)(  َما اَل يُرِيُبك

ُهَما-ِن ْبِن َعِليِّ احْلَسَ يرويو  ىذا احلديث ُ َعنػْ  .  -َرِضَي اَّللَّ
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يقاؿ لو ، ن وأمَّا ابن االب، ، يقاؿ لو : السبط  بن بنتو: أي ا (ِسْبِط َرُسوِؿ اَّللَِّ ) وقولو 
 .احلفيد : 

دا شباب أىل على احلسن واحلسٌن أبهنما سيِّ  -ى هللا عليو وسلَّمصلَّ – وقد أثىن النّبَّ 
د وسيصلح هللا بو بٌن فئتٌن من إف ابين ىذا سيِّ  ) سن بقولو :اجلنة ، وأثىن على احل

ن ُأمًن ادلؤمنٌن معاوية ب -هنع هللا يضر-، وذلك وقع عندما هنازؿ احلسن بن علي  ( ادلسلمٌن
 .كثًن واصطلح ادلسلموف وحصل بذلك خًن ٌ  ، أِب سفياف

 زىرة طيبة الرائحة . :نة والرْيا ، -هنع هللا يضر-أي احلسن :  ( َوَرْْيَانَِتوِ )  :قولو 

كما ِف   ، أبهنما رْيانتاه احلسن واحلسٌن -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -وقد وصف النَّّب  
 : -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يح البخاري ، وىذا احلديث من جوامع الكلم فقولو صح

 . دبعىن أهرؾ واجتنب: ( دَْع  ) -

وال ، وْيصل لك منو قلق واضطراب ، يو يعين اُأمر الذي هشك ف: (  َما يُرِيُبك)  -
 النفس .هطمئن إليو 

 وال هقلق .، وهراتح معو ، هطمئن بو  إَل أمرٍ  :إََل َما اَل يُرِيُبك ( )  - 

وِف اُأمور اليت ْيصل ذلم عندىا  ، فهذا احلديث لو عمل بو الناس ِف حياهتم 
ـ واُأمور اليت هنغص راتحوا من كثًن من ادلشاكل واذلمو ال شك اضطراب أو قلق أو

 عليو حياهتم .
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 ولألمور اليت ال، وىذا ِبلنسبة للمؤمن ادلطمئن  ،(  دَْع َما يُرِيُبك إََل َما اَل يُرِيُبك ) 
اخلطأ  ىل ىي من ِبب احلق أو، غًن اجلائز  ِبب اجلائز أومن يعلم اإلنساف ىل ىي 

يعمل ِبُأمر الذي هطمئن و ،  أي اُأمور اليت يراتب منها ويشك فيها ، والباطل فيرتكها
النػُّْعَماِف ْبِن ِف حديث  -عليو الصالة والسالـ-معنا ِف قولو  كما مرَّ   ، إليو النفس

ُ َعْنوُ - َبِشًنٍ  َرَأ ِلِديِنِو َوِعْرِضِو،  )حٌن قاؿ :  -َرِضَي اَّللَّ َفَمْن اهػََّقى الشُّبُػَهاِت فَػْقد اْستَػبػْ
 . (َع ِف احْلََراـِ َوَمْن َوَقَع ِف الشُّبُػَهاِت َوقَ 

فإف ؛ عند اُأمور ادلشروعة  راد هبذا احلديث ما ْيصل لبعض الناس من قلقٍ وليس ادلُ 
أو  فإف حصل قلقٌ ، شروع هطمئن إليو النفس ، فإف اُأمر ادل لتفت إليوىذا ال يُ 

 . فإنو من الشيطاف اضطرابٌ 

اف مبتلى ِبلوسواس فمن ك، لتفت إَل النفس اليت يكثر فيها الوسواس يُ  ا الوأيضً 
إال إف كاف اُأمر   ؛ لتفت إَل ىذا اُأمرضطراب النفسي فإنو ال يُ واالواخلوؼ والقلق 

فحينها يرتؾ ؛ هما الصواب ا ال يدري أيّ و حرامً  ا وِبطاًل ، حالاًل ْيتمل حقً ، كما سبق 
 هشك فيو النفس ويعمل دبا هطمئن إليو النفس . ما

وىو سبٌب للراحة دلن ،  ا كما قاؿ أىل العلمة جدً فهذا احلديث يدخل ِف أبواب كثًن  
أو ْيصل منو قلق فإنو غالًبا ما ينجو ، فيو  إذ يتخلص برتؾ اُأمر الذي يشكُّ  يعمل بو

 اإلنساف إذا هرؾ مثل ىذه اُأمور . 
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ىو احلديث  الثاين ، و  -هنع هللا يضر-حديث أِب ىريرة  –رزتو هللا هعاَل  –مث ذكر النووي 
ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكُو  ):  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-: قاؿ رسوؿ هللا عشر قاؿ 

 (  2) َما اَل يَػْعِنيِو (

من ادلشاكل ،  فهذا احلديث أيًضا من جوامع الكلم ، وىو يريح اإلنساف من كثًنٍ 
 :يعين   َما اَل يَػْعِنيِو ( ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكوُ  ):  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-فقولو 

ُأمور اليت ال من اُأدلة على حسن إسالـ ادلرء أنو يرتؾ اُأمور اليت ال هعنيو ؛ يعين ا
اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم  ):  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يهتم هبا ، وىذا كقولو هتعلق بو عنايتو و 

من أذيتو  ؛يسلم ادلسلوف من لسانو  سلم الذيفادل؛  ( اْلُمْسِلُموَف ِمْن ِلَسانِِو َوَيِدهِ 
من الداللة فإنو ة وال برىاف أو الشتم أو القذؼ أو الطعن بغًن حجَّ  ِبلسبِّ  ، ِبللساف

و كذا يده من الضرب أو البطش أو الغصب أو السرقة أو َنو ، على كماؿ إسالمو 
 ذلك فإف ىذا من اُأدلة على كماؿ إسالمو . 

 ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو ( )يقوؿ :  -ميو وسلَّ ى هللا علصلَّ -ّب فهنا النَّ 
 :يعين 

إمنا يرتؾ ، و اُأمور اليت ليست حتت هصرفو ، و ق لو هبا ل ِف اُأمور اليت ال هعلُّ ال يتدخَّ 
يتدخل  عظيم ؛ أف ادلسلم ال يشتغل وال اُأمور ُأىلها الذين يعتنوف هبا فهذا فيو أدبٌ 

ُأف ؛ النهي عن ادلنكر اد هرؾ اُأمر ِبدلعروؼ و ليس ادلر اُأمور اليت ال هعنيو ، و ِف 
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ى هللا صلَّ -بذلك لقولو  النهي عن ادلنكر خماطبٌ سلم القادر على اُأمر ِبدلعروؼ و ادل
ُْه بَِيِدهِ  من ):  -معليو وسلَّ  ، فَِإْف ََلْ  وِ ، فَِإْف ََلْ َيسَتطْع فَِبِلَسانِ  رَأه ِمنُكم ُمنَكَراً َفليُػَغًنِّ

  –إف شاء هللا  –كما سيأهينا   (  3) ( َيسَتطْع فَِبَقلِبو َوَذِلَك َأْضَعُف اإلميَافِ 

و التغيًن ِبللساف  ،أانبو السلطاف أو اُأب ِف بيتو فالتغيًن ِبليد للسلطاف أو من 
مث ُأمر الذي أيمر بو أو ينهي عنو ، للعلماء و لطالب العلم ودلن كاف لو العلم ِب

 التغيًن ِبلقلب دلن عجز عن التغيًن ِبللساف . 

وؼ أو هنهاه عن يعين بعض الناس قد أتمره ِبدلعر ، فإف ىذا ال يدخل ِف ىذا احلديث  
ِمْن ) أو يقوؿ : ، ىذا خطأ   أخي ال هتدخل ِف أمر ال يعنيك ،ايادلنكر فيقوؿ : 

فال شك أف ىذا ، فهذا ما يعنيك ال هتدخل ،  ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو (
 .خطأ 

مور اليت ليست حتت عنايتو وال ا ادلعىن ِف ىذا احلديث أف ال يتدخل ِف اُأو إمنَّ 
ا ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر مَّ  مرىتمامو و َل أيذف لو الشرع بذلك ، و ىذا يعين اُأا

:   -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ّب لنَّ اِبُأمس القريب قوؿ  معنا أذف بو الشرع ، وقد مرَّ 
،  ( : إليك عين فيقوؿ)ِإفَّ أَبْػَغَض اْلَكاَلـِ ِإََل اَّللَِّ ، َأْف يَػُقوَؿ الرَُّجُل لِلرَُّجِل : اهَِّق اَّللََّ ، 

وجل  عزَّ  –يبغضو هللا  كالـٌ و  فهذا أمرٌ  ؛ أي يقوؿ : ال هتدخل فيا ، و اهركين ِف شأين
 مر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر .، أف يرفض ادلسلم اُأ –

  . ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو () :  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -قولو  إًذا
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 قد يكوف من أسباهبا ا من ادلشاكل و الفنت اليت حتصل بٌن السلفيٌنا إف كثًنً و أيضً 
من هدخلو  – هللا و إايىم للصوابىداان–أسباهبا ما ْيصل من بعض اإلخوة من أبرز و 

ليست من أمره و ال عناية لو هبا ادلشاكل اليت ىي ليست من شأنو و  ِف بعض اُأمور و
فإهنا هكوف للعلماء و لطالب العلم ادلتمكنٌن الذين ىم خمتصوف دبثل ىذه اُأمور ؛ ، 

 : ِف ىذا احلديث و إرشاده -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ّب مر النَّ  أفلو هرؾ السلفي متثاًل 
َل يلج ِف فلم يتدخل ِف هلك الفنت و ،  ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو () 

ا َل هكرب و هكثر أيضً ، و حفظ وقتو و حفظ دينو و نفسو  و هلك ادلشاكل الراتح أواًل 
 ادلشاكل .

اُأمور احلاكم الشرعي و  يتدخلوا ِف أمر أف ال ا ىذا هوجيو لعمـو ادلسلمٌن ،أيضً  
؛ فإف ال يشتغلوا أبمور السياسة و ، حلاكم الشرعي بل يكلوىا ُأىلها ادلتعلقة ِب

لألسف من بعض طالب العلم فيتدخلوف ِف ؿ أبمور السياسة من عامة الناس و شتغااال
ا دوف أف يكوف ىناؾ مصلحة شرعية ا و هكلمً ا و هوجيهً بعض اُأمور السياسية هعليقً 

-ّب احلق الواجب أو بياف اُأمر ادلنكر فال شك أف ىذا داخل حتت قوؿ النَّ من بياف 
فإف التدخل ِف  ؛ ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرِء هَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو () :  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ 

اُأمر ؛  دلن أانبو ولُّ اُأمر و  ا ىذا أمر لولِّ إمنَّ  ، اُأمر ليس لكل أحد مصاحل ولِّ أمور و 
، يعين عدـ  (إف من السياسة هرؾ السياسة  )لذلك كما يقوؿ بعض أىل العلم :  و

 عدـ التدخل فيها . اخلوض فيها و 

اُأمر أو من  ا لولِّ لكتابة سرً ع من اعندؾ أمر هريد أف هنصح بو فال مانإف كاف  نعم ،
أف هكتب ِف الفيسبوؾ أو ِف ا أمَّ  ا بينك وبينو ، لو النصيحة سرً بٌنِّ فتُ ، أانبو ول اُأمر 
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التويرت أو ِف برانمج الواهس آب هعليقات ىي من ِبب التدخل ِف شؤوف والة اُأمر 
 مينبغي أف يرتفع ادلسلم عنه، اُأمر  ِف أمور ولِّ  هدخلٌ ، و  فال شك أف ىذا غلطٌ 

 رٍ ال ختوضوا إال ِف أمو هركوا اُأمور ُأىلها ا -بارؾ هللا فيكمػف- ؛ خاصة طالب العلم
 لإلسالـ وادلسلمٌن . لفعل فيو خًنٌ ْيصل ِبلقوؿ فيو أو ِب

َمْن َكاَف يُػْؤِمُن ) :  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ّب قوؿ النَّ  –إف شاء هللا هعاَل  –و سيأهينا  
ًرا َأْو لَِيْصُمْت (   .ِبََِّللَِّ َواْليَػْوـِ اْْلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ

وال يتتبعها  ِف شؤوف أخيو اخلاصةدلسلم ال يتدخل أف ا ا ىذا احلديث فيو أدبٌ و أيضً  
ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ ) فهذا ؛ وال يتحّكم ِف إخوانو ِف اُأمور اليت ليست من شأنو  ،

وىذا كغًنه من اُأحاديث ،  هَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو ( ِمْن ُحْسِن إْساَلـِ اْلَمْرءِ ) ( ،  اْلَمْرءِ 
 خطاب للرجاؿ والنساء .

خادـ رسوؿ  -هنع هللا يضر- َعْن َأِب زَتَْزَة أََنِس ْبِن َماِلكٍ  وىو،  ورد احلديث الثالث عشرمثّ أ
 : أنو قاؿ -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ - ّبعن النَّ ،  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -هللا 

 (  4) ( اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ْيُِبَّ ُِأَِخيِو َما ْيُِبُّ لِنَػْفِسوِ )

 صغًن وىو طفلٌ  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ّب أهت بو أمو إَل النَّ  -هنع هللا يضر-بن مالك أنس 
 ّبكبًن خبدمة النَّ   وشرؼٌ فحصل لو خًٌن عظيم ؛  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ - ّبليخدـ النَّ 

صّلى هللا -ّب لذلك ىو من ادلُكثرين من الرواية عن النَّ  ؛ -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -
  . -سلَّمعليو و 

                                                           
[، َوُمْسِلٌم ]رقم:13َرَواُه اْلبَُخاِريُّ ]رقم:(  
4
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اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم  ):  يقوؿ   -صلَّى هللا عليو وسلَّم-مسعت النَّّب  -هنع هللا يضر-يقوؿ أنس 
 : يعين ، ( َحَّتَّ ْيُِبَّ ُِأَِخيِو َما ْيُِبُّ لِنَػْفِسوِ 

ليس ادلُراد أخيو ال يؤمن اإلمياف الكامل إال إذا أحب ُأخيو ، أخيو من ادلسلمٌن ، و  
ما ُْيب لنفسو جاءت رواية من اخلًن ا من ادلسلمٌن وإمّنا إخوانو أيضً قط من النسب ف

جاء ِف رواية صحيحة أي من (  اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ْيُِبَّ ُِأَِخيِو َما ْيُِبُّ لِنَػْفِسوِ  )، 
 وجاء ِف احلديث اْلخر: ،اخلًن 

حزح عن من أحبَّ أف يُز  ) اؿ :أنو ق مسلم ،كما ِف   -صلَّى هللا عليو وسلَّم-النَّّب عن 
إَل الناس ما  وليأيت ، لتأهيو منّيتو وىو يؤمن ِب واليـو اْلخرف الّنار ويدُخل اجلّنة ،

ِبلتعامل الذي ُْيب  سوليتعامل مع الّنايعين وليفعل مع الّناس ،  ، يو (ُْيب أف يُؤهى إل
  .أف يتعامل الّناس معو

ُأّف اإلخالؿ مر واجب ؛ ُأنّو أّده إَل نقصاف ؛ على أّف ىذا اُأ ديث يدؿُّ وىذا احل
انقص  ما ْيب لنفسو ىوُأفَّ الذي ال ُْيب ُأخيو  بو يُؤدي إَل نُقصاف اإلمياف ؛

 ىذا على أّف ىذا أمر واجب . اإلمياف ؛  فدؿَّ 

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة ﴿قولو هعاَل : وىذا احلديث يصّدقو   : وقولو هعاَل،  (  5)﴾ ِإمنَّ
 : -صلَّى هللا عليو وسلَّم-وقولو ،  (  6) ﴾َوادلُؤمُنوَف وادلُؤمَنات بَعُضُهم َأولَياُء بَػَعض ﴿

أف من الّشر  حبسب امرءٍ ) ، (خيُذلو وال وال ْيقره ، ادلسلم ، ال يظلمو ، )ادلسلم أخ

                                                           
 10اآلية -سورة الحجرات (  4

 
6
71 اآلية  -سورة التوبة (   
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وىذا ،  ،ومالو وعرضو ( كّل ادلسلم على ادلسلم حراـ دمو) ،( ْيتقر أخاه ادلسلم 
 كما ْيب لنفسو اخلًن .وىيَّ أف ُْيب ُأخيو اخلًن   يث فيو ىذه اخلّصيصة ،احلد

ْيسده  ف الوأ  ْيقد على أخيو ،ف الأواجب على ادلسلم ا ىذا احلديث فيو أفَّ الوأيضً 
 ُأجل دنيا أو ُأجل أغراض أخره .ف ال يُؤذيو ، وال يظلمو وأ يُبغضو ، ف الوأ ،

ا أمرً  وَل أيتِ بدعة ،  على اذلده والتقى ، وَل أيتِ لى السنة وكاف كاف ادلسلم ع فإذا
 . -وجلَّ  عزَّ -ـ فإّنك حتبو ِف هللا ُمرَّ  وَل يقع ِف أمرٍ ،  -عزَّ وجل-ا ُأمر هللا خُمالفً 

الشيخ فإف قيل كما قاؿ  أف حُتب لو ما حُتب لنفسك من اخلًن ، ، ومن ُمّبتو ِف هللا
يصُعب على النفس أف ُأحب ؛ ىذا اُأمر صعب  يعين إفَّ  ، -رزتو هللا هعاَل-العثيمٌن 

 ُأخي ما ُْيب لنفسو .

مّرف نفسك  ىذا ال يصُعب إذا مّرنت نفسك عليو ،) :  -رزتو هللا- الشيخفقاؿ 
 .( اأّما أف ُهطيع نفسك ِف ىواىا ، فنعم سيكوف ىذا صعبً على ىذا يسُهل عليك ، 

  على ُمبة اخلًن إلخوانوادلرء ادلسلم يُعّود نفسو   -ِبرؾ هللا فيكم-ا إذً 
 

ويُعيُنهم على أمرىم ، ويتفقَّد أحواذلم ، ويُذبُّ عن أعراضهم  ينفُعهم ، م على مايدذلُّ  -
 ّذرىم من الّشر فيحصل بذلك اخلًن.وْيُ  ويدفع عنهم الّشر ، ،

وهبذا هسود  ه ،يفعل معو أخو فيفعل معو ما  ا ْيب ُأخيو ما ْيب لنفسو ،وادلسلم أيضً 
 واُأُلفة بٌن ادلسلمٌن .ابة واُأخّوة 
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 د أمر الشارع الكرًن ِبجتناهبا ق أمرٌ فاحلسد والبغض والشحناء بٌن ادلسلمٌن 
،  (ال هباغضوا، ال حتاسدوا ، ال هدابروا ، ال هناجشوا ، وكونوا عباد  هللا إخوااًن  )

ل واحٍد منا على اُأخوة فليحرص ك يقوؿ ؛ –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ّب ىكذا كاف النَّ 
 ، وعلى احلرص على نفع اْلخرين . ؿ أسباهبا، وعلى بذ

ره وأجر من عِمل طيب كاف لك أج مث اعلم اي عبد هللا أنك إذا دللت أخاؾ على أمرٍ 
-، وقولو  ) الداؿ على اخلًن كفاعلو ( : -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -لقولو ، بو بعده 

من عمل  ِف اإلسالـ سنة حسنة كاف لو أجرىا وأجر من سنَّ  ):-مهللا عليو وسلَّ ى صلَّ 
فُعِمل بو  فأنت إذا دللت على خًنٍ ؛  –عليو الصالة والسالـ–أو كما قاؿ  هبا بعده (

بسبب حتذيرؾ فأنت هؤجر على ىذا  رت من شر هُِرؾفأنت هؤجر على ىذا ، وإذا حذَّ 
 ؛ فهذا خًن على خًن .

على قطع العالقة بينك وبٌن إخوانك ،  أف الشيطاف حريصٌ  -ِبرؾ هللا فيك  -واعلم 
 ، ن عدوؾ الشيطاف من ىذا اُأمركِّ ؼ واخلًن بٌن ادلسلمٌن ؛ فال دتُ وعلى قطع ادلعرو 
 ِف هللا أبف حترص على ىذا اُأمر .وجاىد نفسك 

 ؛ فُيحَرموف من اخلًن يدلوف عليو إخواهنم وال يفعلوف يعلموف خًنًا أانسٍ  كم رأينا من  
فإف من  ، والنفقة منو ، وهعليم اْلخرين ؛بركة العلم : نشره ، ولذلك حَّت ِف العلم 

وأما من كتم العلم فإنو ، وِف عملو ِف علمو وِف نفسو  لو ونفع إخوانو ِبرؾ هللانشره 
ـٍ يُل  . –مى هللا عليو وسلَّ صلَّ –اؿ النَّّب من انر كما ق جم بلجا
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لتسود ابة  عظيمٌ  ىذا احلديث من جوامع الكلم وِببٌ  –ِبرؾ هللا فيكم  –إًذا 
يعين من  ، ( اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ْيُِبَّ ُِأَِخيِو َما ْيُِبُّ لِنَػْفِسوِ )اُأخوة بٌن ادلسلمٌن و 

و ص يستحق اذلجر ، أو يستحق التبديع أاخلًن وىذا كما سبق ما َل يكن ىذا الشخ
 السلفيٌن ويذـ السلفية ويناصر أىلها ، و من يطعن ِفالذـ شرًعا كمن يقع ِف البدع 

تهم لو ِبلنصيحة واإلرشاد للخًن  والداللة فإف مثل ىذا كاف السلف ِف معامل وأىلها ؛
ركوه ، وىجروه ، على ما ىو عليو ه فإف أصرَّ  عليو والتحذير من الشر الذي ىو فيو ؛

  . -ِبرؾ هللا فيكم–صرًّا معانًدا على الباطل كاف مُ إف  روا منو ، وحذَّ 

 : -صلَّى هللا عليو وسلَّم–قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  ، -َعْن اْبِن َمْسُعود هنع هللا يضروىو 

ـُ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم يشهد أف ال  ) إلو إال هللا، وأين رسوؿ هللا إالَّ ِبِِْحَده َثاَلٍث: اَل ْيَِلُّ َد
 (  7)  .( الثَّيُِّب الزَّاين، َوالنػَّْفُس ِِبلنػَّْفِس، َوالتَّاِرُؾ ِلِديِنِو اْلُمَفاِرُؽ لِْلَجَماَعةِ 

رزتو  –ف أورد طرفًة لطيفًة ذكرىا اإلماـ العثيمٌن وقبل الدخوؿ ِف ىذا احلديث أريد أ
قاؿ ابن عثيمٌن ،  –رزتو هللا هعاَل  –قاؿ  ، احلديث السابقشرح آخر  ِف –هللا هعاَل 

اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ْيُِبَّ  ): فإذا قاؿ هلميذ من التالميذ ىل يدخل ِف ذلك ؟ يعين 
  (  ُِأَِخيِو َما ْيُِبُّ لِنَػْفِسوِ 

 

                                                           
7
1676 [، َوُمْسِلٌم ]رقم:ر6878رَواهُ اْلبَُخاِريُّ ]رقم:(   
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 : –زتو هللا ر  –قاؿ  

؛ وىو ِف احلقيقة إساءة ُأخيك وليس إحسااًن إليو ، ال ؛ ُأف ىذا غش 
ُأنك إذا عودهو اخليانة اعتاد عليها و ُأنك ختدعو بذلك ؛ حيث ْيمل شهادًة ليس 

 – .جزاه هللا خًنًا – ادلوفق . وىذه طرفة ونكتة علمية أىاًل ذلا وهللا

ـُ اْمِرٍئ  ) : قاؿ –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –ّب أف النَّ ، وىو ما رواه ابن مسعود  اَل ْيَِلُّ َد
 فإنو حراـ الدـ كما مرَّ  ؛ أي ال ْيل  قتلو ، وال سفك دمو ماداـ أنو مسلم: (  ُمْسِلم
  معنا

، َويُِقيُمو  ) ُ َوَأفَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُؿ اَّللَِّ ا أُِمْرت َأْف أُقَاِهَل النَّاَس َحَّتَّ َيْشَهُدوا َأْف اَل إلََو إالَّ اَّللَّ
فال ْيل دـ  ؛ ( َويُػْؤهُوا الزََّكاَة؛ فَِإَذا فَػَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمينِّ ِدَماَءُىْم َوَأْمَواذَلُمْ الصَّاَلَة، 
ال جيوز أف يقتل إال ِف ىذه أنو دخل ِف اإلسالـ فدمو حراـ ،  لم ماداـامرئ مس

 

 –فإف وقع ِف الزىن بعد أف أنعم هللا  الذي جامع ِف نكاٍح صحيح ، : وػػػػػب ىػػػوالثي
كما رجم   يرجم حَّت ميوت ،، ا قتل ررتً ستحق العليو بنكاح صحيح فإنو ي –وجل  عزَّ 
هتلى ِف القرآف  ورجم خلفاؤه من بعده ، وكانت آيةً  –مى هللا عليو وسلَّ صلَّ –ّب النَّ 
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 : ِف اْلية ادلنسوخة -سبحانو وهعاَل–وىي قولو  ، سخت هالوة وبقي حكمهاولكنها ن
 ﴾ .والشيخ والشيخة إذا زنيا فاررتومها البتة  ﴿

، وثبت أيًضا فرجم الزاين حكم شرعي ثبت ِبلسنة ، شرعي  فرجم الزاين حكمٌ  
 ِبلقرآف كما سبق .

الثيب ىو الذي عقد عقًدا صحيًحا  قع اصن بعد إحصانو وىو الثيب ،فإذا و  
 . يرجم هذافإذا وقع بعد ذلك ِف الزىن ف؛ وجامع زوجتو 

إنو سيتطلب الوقوع ِف فاسد ِف اجملتمع ف ُأنو ذاؽ طعم احلالؿ ، وُأنو عضوٌ  -
لفتنتو  اأعراض نساء ادلسلمٌن ِبلفاحشة ؛ فكاف عالجو وكاف ما يستحقو أف يقتل درءً 

 ، وشره ادلستطًن . 

 " َل ُْيّرِـ الزىن : كما يقوؿ أىل العلم  –وجل  عزَّ  –ا عظيم ؛ لذلك هللا جدً  الزىن خطًنٌ 
يعين ليس  (   8) ﴾  َواَل هَػْقَربُوا الزِّىَنى  ﴿؛ فقاؿ :  الزىن ب إَلـ ما يُقرِّ فقط ، وإمنا حرَّ 

 ـ .رَّ ال هقربوه فهو ُمُ  ب إَل الزىنفقط ال هزنوا ، أي أمر يُقرِّ 

صل هبا اختالط لألنساب ، وْيصل هبا الوقوع ِف ما عظيمة ؛ ُأنو ْي فاحشةٌ  والزىن 
 ، وإفساد نسائهم، دلسلمٌن أيًضا هبا ىتك أعراض ا ، وْيصل -وجل  عزَّ  –ـ هللا حرَّ 

ائب والفنت ؛ فإف الوقوع ِف أيًضا وقوع اُأمراض وادلص وإفساد اجملتمع ، وْيصل ِبلزىن
 . –وجل  عزَّ –لوؿ ادلصيبة والعقوبة من هللا وانتشاره ِف اجملتمع سبٌب حل الزىن

                                                           

8 .[  32سورة االسراء ] األية (  
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 وان فتجتاحهماجملتمعات اليت اُبتليت ِبلزىن من حصوؿ ادلصائب   ِف وكم جند
كم رأينا ومسعنا السيوؿ ، وهغرؽ ادلدف ، وهتهدـ البيوت ، وميوهوف ِبْلالؼ ، وأيًضا   

يدز واذلًنبز ، وغًنمها من ابتلي ِبلزىن وانتشر ِف بلدىم من ظهور اُأمراض اخلطًنة كاإل
نسأؿ هللا  -من اُأمراض اخلطًنة اليت ال هدع صاحبها حَّت هفتك بو فيموت هبا 

 . -السالمة والعافية 

لنكاح  ، ويصرؼ اُأمواؿ ولو بذذلا مر بعض الناس يسافر فيقع ِف الزىنعجيٌب أ
 ما هناه هللا عنو .  بو ، وهرؾلفعل ما أمره هللامسلمة  شريف عفيف ِبمرأةٍ 

؛ فإنو قد يُبتلى ِف عرضو يعلم ادلسلم أنو إف وقع ِف الزىن وآذه نساء ادلسلمٌن  أف
أبخوات الناس يبتليو هللا  ن يزين ببناهو ، وكما زىندبو هللا ببنات الناس يبتلي فكما زىن

يكوف مة ، وأف رَّ ُمُ  وفاحشةٌ  جرميةٌ  و ؛ فعلى ادلسلم أف يعلم أف الزىنخواهن يزين أبدب
 :  ُأمور كما سبق، يعين عن ىذه اجلرمية  مقتنًعا برتكها والبعد عنها

 ف هللا حرمها .ُأ

 ما يرتهب عليها من اُأمراض وادلصائب والنكبات .

 س أعراض ادلسلمٌن .يُبتلى ِف عرضو كما دنَّ ما يرتهب عليها من أف 
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، وثبت عليو اُأمر ِبعرتافو ،  ، لكن إف وقع ِف الزىنفعليو أف يردع نفسو هبذه اُأمور 
 نو يُقاـ عليو احلد أبف يُرجم حَّت ميوت الثيب الزاين .عة فإأو بشهود اُأرب

إف طالب أولياؤه ِبلدـ  يعين من قتل مسلًما فإنو يُقتل: (  َوالنػَّْفُس ِِبلنػَّْفسِ  ) 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأفَّ النػَّْفَس  ﴿:  -وجل  عزَّ  –والقصاص ؛ وىذا كما قاؿ هللا  وََكتَػبػْ

َوَمن  ﴿:من أمر عظيم ، يقوؿ هللا هعاَل ، فمن قتل مؤمًنا ، وقتل ادلؤ  (  9)ِِبلنػَّْفِس﴾ 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم خَ  اِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَّػُو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذاًِب يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَػَعمِّ

؛ فمن قتل نفًسا صار حالؿ الدـ يُقيم عليو  ( النػَّْفُس ِِبلنػَّْفسِ  )ػ؛ ف(       10) َعِظيًما﴾
اُأمر حد القتل ؛ وذلك ِبلقصاص ِبلشروط ادلعتربة اليت  اُأمر ، أو من أانبو ولُّ  ولِّ 

وكما سبق معنا أف (  َوالنػَّْفُس ِِبلنػَّْفسِ  )ىا الفقهاء ِف كتاب القصاص واجلناايت ، يذكر 
 ىذا الثاين .، ـ ُمرَّ ُمرتـٌ  ادلسلم دمو معصوـٌ 

 .(  َوالتَّارُؾ ِلِديِْنِو ادلَُفاِرُؽ للجَماَعةِ ) 

 ( دينُو فاقتلوهُ  بدَّؿ َمنْ ):-م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –لقولو ، يعين ادلرهد  : ارؾ لدينوػػػالت 
فمن ذاؽ طعم اإلمياف ، ودخل ِف اإلسالـ ، مث يرهد فإف ىذا يُقتل حلفظ الدين ، ، 

ف ىذا مث يكفر ليفنت الناس ، وكأ فُيظهر اإلسالـ ، عب بو من يتالعبحَّت ال يتال
 ا صرانيً ىو ال يُرغم على الدخوؿ ِف الدين ؛ إف كاف يهوداًي أو نالدين ليس حبق ، 

ِف فالقتاؿ ، فإف دفع اجلزية كاف ذمًيا ، فإف دخل  اجلزية ، فإف َل يدفع اجلزيةعليو 
 فإف اتب ودخل اإلسالـ قُبل وإال قُتل .ُيستتاب  ، الدين ، مث هركو كاف مرهًدا

                                                           
9
 44اآلية  –( سورة المائدة   

10
 39اآلية  –( سورة النساء   
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كاف مسلًما  ا  دلَّ ، و  ( َوالتَّارُؾ ِلِديِْنِو ادلَُفاِرُؽ للجَماَعةِ  ): -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –قاؿ 
صار مفارقًا جلماعة ادلسلمٌن ، ؛ ا صار مرهًدا وكاف منهم ، ولكن دلَّ  كاف مع اجلماعة

 وكاف مع الكافرين ادلشركٌن ادللحدين.

 ًنا من ْيل دمو .بيِّ مُ  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –ّب فهذه اُأمور الثالثة ذكرىا النَّ  

  

ىو السلطاف احلاكم  أف الذي يُقيم ىذه احلدود وىذه اُأحكاـ
اد ادلسلمٌن أف يقتل أو من أانبو السلطاف من القضاة ومن نوابو ، ليس ْلحالشرعي ، 

فأان قتلتو ، ال ، ليس لو ذلك ،  : ىذا زاين ُمصن ، ىذا ثيب زاين بعض الناس ويقوؿ
ذا مرهد ؛ فإف ىذا ليس من شأنو : ى وليس ْلحاد ادلسلمٌن أف يقتل واحًدا مث يقوؿ

 وىم .وإمنا ىذا من شأف السلطاف ونوابو من القضاة وَن

ر الثيب ذك -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ –النّب ىنا ،  و عليونبِّ الذي أان أُ 
 -ابن رجب -، والتارؾ لدينو ادلفارؽ للجماعة ، ولكن ذكر الزاين ، والنفس ِبلنفس 

أىل العلم ، أف ىناؾ أيًضا أصناؼ ْيل دمهم ويقتلوف ، مثل : الساحر  وغًنه من
 .( حد الساحر ضربة ِبلسيف )كما جاء عن بعض السلف كأِب ذر : ،

) لئن وجدهتم قاؿ :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم –ومثل أيًضا : اخلوارج ؛فإف النّب 
نو فإ وطالب أف يبايع من خرج على السلطاف : اوأيضً ،  ( هم قتل عاد وذتودُأقتلنَّ 

إذا بويع خلليفتٌن  ):  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –ا من كاف ، لقولو يقتل اْلخر كائنً 
 .-عليو الصالة والسالـ-أو كما قاؿ ، (  ا من كاففاقتلوا اْلخر كائنً 
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ىناؾ دمهم ، ذكر ِف ىذا احلديث ، بعض من ْيل -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –ّب ؛ النَّ إًذا 
وهصويغات الشيطاف ،  وال بتسويالت ليس ِبذلوه، ل دمهم بنص الشرع آخروف ْي

 . ا ِبُأدلة الشرعية اليت جاءت ِف بياف من ْيل دمووإمنَّ 

،  ( ال ْيل دـ امرئ مسلم إال ِبحده ثالث ):  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –؛ قولو  إًذا 
وِف ىذا  ، وهللا أعلم ا ادلراد ذكر البعض ، ذكر البعض ،ليس ادلراد احلصر ، وإمنَّ 

 . القدر كفاية

 م على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعٌن واحلمد  رب العادلٌن .ى هللا وسلَّ وصلَّ 

اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ )يعين ؛ ،  ( حب ُأخيك ما حتب لنفسك)ِبلنسبة حلديث  -
:  ىل يدخل ِف ىذا ِبب  السرت على العاصي ،  ، يقوؿ ( بُّ لِنَػْفِسوِ ْيُِبَّ ُِأَِخيِو َما ْيُِ 

 و سلوكيةألو رأيت أف صاحبك على خمالفة شرعية  وادلخالفات ، حبيث على ادلعاصي
، وكما حتب السرت لنفسك ،  هللا ستًن ْيب السرت)  ، فهل ىنا يقاؿ : ضررىا متعدٍ 

  (أحبو لغًنؾ ف
 

، ليس ىذا احلاؿ  ال  ، عن ىذا ِف ىذا احلديث -ِبرؾ هللا فيكم -
نو ِف السؤاؿ ، أف ادلعصية متعدية ، دبعىن أف ضررىا أداخل ِف احلديث ىذا ، ماداـ 
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لآلخرين فإنو جيب  معصية ضررىا متعدٍ  أنو هبذه الصورة يتأثر بو آخروف ، فهنا ماداـ
إنكارىا  ِبللساف ، وإبالغ والة اُأمر عن ىذه ادلعصية ، ليتخذوا معها  إنكارىا ، جيب

ف ْيب ُأخيو ما ْيب لنفسو  .أاإلجراء الالـز ، فهذا ليس من ِبب 

متعدية  معصييت قد هكوفأان وإف كنت عاص و  ) إف قيل كما ِف السؤاؿ :ف طيب ؛
 . (ا لكن ال أحب أف يبلغ عين أو أف يفضح أمري فكذا أحب ُأخي ىذ

اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ْيُِبَّ ُِأَِخيِو َما ْيُِبُّ  )الرواية اليت سقناىا ، ِف احلديث نفسو  
 ، وىذا شر ، ليس خًن .ًن اخلمن ،  ( لِنَػْفِسوِ 

 يشرب دخاف ، ورأه و العلماء على أف العاصي ، يعين لو أف إنساان مثاًل نبَّ  امث أيضً  
" لو ال هشرب دخاف ، الدخاف حراـ   يشرب دخاف ، ىل لو أف يقوؿ :ا آخر شخصً 

  ؟ أـ ُأنو يشرب الدخاف ال ينكركما قاؿ العلماء وىو مضر للبدف "  

يعين ؛ أف ال هنكروا  ( ود الشيطاف لو ظفر منكم بذلك )  : -احلسن البصري -قاؿ 
 ادلنكر ُأنكم مبتلوف بو .

د هللا ، جيب أف هعلم أنك جيب أف أتمر ، أنت اي عب كما يقوؿ ابن كثًن فأنت
ِف نفسك ، وجيب أف أتمر ِبدلعروؼ وهنهى عن ادلنكر ِف  ِبدلعروؼ وهنهى عن ادلنكر

 فإف قصرت ِف نفسك فال يسقط اُأمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ِف غًنؾ. ، غًنؾ 

 وهبذا ْيصل اجلواب عن ىذا السؤاؿ وهللا أعلم.  


