
  

 



  

 

 

 
              

 ِالرَِّحيمِِِِالرَّْْحَنِِِِاِِِِبْسمِِ

َِأْعَمالَِناَِسيَِّئاتَِِِومنِأَنْػُفِسَناُِشُرورِِِِمنِِِِْبَِِِونَػُعوذُِِ،َِوَنْستَػْغِفُرهَُِِوَنْسَتِعيُنوََُِِنَْمُدهُِِِِلِِِّاحلَْمدَِِِإفَِّ
ِلََِِوْحَدهُِِللاُِِِإلَِِّإَلوَِِلََِِأفَِِْوَأْشَهدُِِ،ِلَوَُِِىاِديََِِفلَُِِيْضِللَِِْوَمنَِِْلوُُِِمِضلََِِّفلَِِللاُِِيَػْهِدهَِِِمنِِْ،

 .َِوَرُسولُوَُِِعْبُدهُِِزُلَمًَّداَِأفََِِّوَأْشَهدَُِِلوَُِِشرِيكَِ

رَِِللاَِكَلـِِاْلكَلـَِأْصَدؽَِِوِإفَِِّأل ِزُلَْدثَةٍِِوَُكلَِِّ،ِزُلَْدََثتُػَهاِاألُُمورَِِِوَشرَِِّزُلَمَّدٍِِىدىِاذلُدىَِوَخيػْ
 .ِالنَّارِِِِفَِِضلََلةٍِِوَُكلََِِّضلََلةٌِِِبْدَعةٍِِوَُكلَِِِّبْدَعةٌِ

 :ِبعدِأّماَِ

ُِجْرثُوـٍِِِِتِِّخْلُشَِاِثَػْعَلَبةَِِوأَبِرواهِماِوىوِ،ِالنوويةِاألربعُتِمنِالثلثُتِاحلديثِعندِتوقفناِفقد
َِوَحدَِِّ،ُِتَضيُِّعوَىاَِفَلِِفَػَراِئضَِِفَػَرضَِِتَػَعاَلِِاِلََِِّ)إفَِِّ:ِقَاؿِأنوِِاِلََِِِّرُسوؿَِِِعنِِِْرََنشِِِبن

ـَِِ،ِتَػْعَتُدوَىاَِفَلُِِحُدوًدا َتِهُكوَىاَِفَلَِِأْشَياءََِِوَحرَّ رََِِلُكمَِِْرْْحَةًَِِأْشَياءََِِعنَِِْوَسَكتَِِ،ِتَػنػْ َِيافٍِِنسَِِْغيػْ
َهاِتَػْبَحُثواَِفَلِ  (1ِِ)ِ(.َِعنػْ
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 ِ(ُتَضيُِّعوَىاَِفَلِِفَػَراِئضَِِفَػَرضَِِاِلََِِّ)إفَِِّ:ِ-ِموسلَِّعليوِللاِىصلَِّ–ِقولو

ِبرَِِّوأوجبِ،ِواحلجِوالصياـِوالزكاةِاخلمسِالصلواتِ-تعالِسبحانو-ِأوجبِأيِ
ِعزَِِّ-ِللاِفرضهاِأمورِفهذهِِ؛ِذلكِوغَتِواألزواجِاألبناءِوحقوؽِاألرحاـِوصلةِالوالدين
 .ِأوجبهاِوِ–ِوجل

ِ،ِالقطعِمعٌتِفيوِالفرضِألفِ؛ِالفرضِفِالتأكيدِزايدةِمعِالواجبِىوِقالوا
 .ِامؤكدًِِوجوِبًِِواجبِفهو

 .ِعليهاِحافظواِبلِ،ِوتًتكوىاِهتملوىاِلِأيِ:ِ(ِتضيِّعوىاِفلِ)

ِفالواجبِ؛ِاحدًِِشيءِلكلِجعلِ-ِوجلِعزَِِّ-ِللاِأفِأيِ:ِ(ِتَػْعَتُدوَىاَِفَلُِِحُدوًداَِوَحدَِِّ)ِ
ِ،ِحدودىاِذلاِماتحرَّوادلُِِ،ِغَتهِإلِالواجبِذباوزِوعدـِ،ِتركوِوعدـِبفعلوِحدِلو

 ِ.ِحدودىاِأيضاِذلاِوادلباحات

ِالعبدِيتجاوزىاِلِاحدودًِِاألحكاـِمنِشيءٍِِلكلِجعلِ-ِوجلِعزَِِّ-ِللاِأفِادلعٌتِافإذ
 .ِغَتىاِإلِاىاويتعدَِّ

ِوحدِالزىنِكحد؛ِالعقوِبتِِببِمنِىيِاليتِاحلدودِأيِ:ِ(ُِحُدوًداَِوَحدَِِّ)ِادلعٌتِوقيلِ
 .ِأظهرِالعلماءِعندِاألوؿِولكنِ،ِذلكِوَنوِالسرقة



  

 

ِ،ِتتجاوزوىاِفلِأيِ:ِ(ِتَػْعَتُدوَىاَِفَلُِِحُدوًداَِوَحدَِِّ)ِ:ِ-ِموسلَِّعليوِللاِىصلَِّ-ِقاؿِمث
 (2ِ)ِ﴾َِتعَتُدوَىاَِفَلِِللاُِِِحُدودُِِتِلكَِِ﴿ِ:ِيقوؿِ-ِوجلِعزَِِّ-ِللاِلذلك

ِمنِكانتِِإفِ ( 3)﴾تَػْقَربُوَىاَِفَلِِاِلَُِِِّحُدودُِِتِْلكَِ﴿ِ؛ِقرهباِعدـِللاِحدودِفِاوأيضًِِ
 .ِفتفعلِالواجباتِمنِكانتِِوإفِ،ِفتًتؾِماتحرَّادلُِ

ـَِِ)ِ َتِهُكوَىاَِفَلَِِأْشَياءََِِوَحرَّ ِزلضِشرٌِِىيِاليتِاألمورِحـرِ-ِوجلِعزَِِّ-ِللاِأفِأيِ،ِ(ِتَػنػْ
ِذلكِوغَتِاخلمرِكشربِِغالبِشرِىيِاليتِواألمورِوالضللتِوالبدعِوالشرؾِكالكفر،
َتِهُكوَىاَِفَلِِ)ِ،  .ِوتفعلوىاِفيهاِتقعواِفلِأيِ(ِتَػنػْ

رَِغََِِلُكمَِِْرْْحَةًَِِأْشَياءََِِعنَِِْوَسَكتَِِ)ِ-ِوالسلـِالصلةِعليوِ-ِقاؿِمثِ  ِ(ِِنْسَيافٍِِيػْ

ِِأمورٌِِوىناؾِ،ِللاِمهاحرَِّأمورٌِِوىناؾِ،ِللاِأوجبهاِأمورٌِِىناؾ ِِفِحدودىاِللاِبُتَّ
ِأوِىتعدَُِّتِِفلِفتعرؼِاحلدودِاوأمَِِّ،ُِتضيَّعِولِفتفعلِالواجباتِافأمَِِّ؛ِرسولوِسنةِوفِكتابو
ِ–ِوجلِعزَِِّ-ِللاِسكتِأمورٌِِبقيتِ،ِبدالعِفيهاِيقعِفلِارماتِاوأمَِِّ،ِادلرءِاىايتعدَِّ
ِيوجبهاِفلمِ،ِعنهاِادلسكوتِمنِفهيِ،ِأمرىاِبُّتُِيِِملِ-ِوجلِعزَِِّ-ِللاِأفِوادلعٌتِ،ِعنها

 .ِمهارَّيُِِوملِ-وتعالِسبحانو-

رَِِ)ِ ِ:ِيعٍتِ(4ِ)ِ﴾َِنِسيَّاِرَبُّكََِِكَافَِِوَماِ﴿ِ:ِقاؿِكماِِ-ِجلِوِعزَِِّ-ِللاِأفِيعٍتِ(ِِنْسَيافٍَِِغيػْ
 .ِ-ِوتعالِسبحانوِ-ِينسهاِمل
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 .ِعليوِتثريبِفلِتركهاِومنِعليوِحرجِفلِفعلهاِمنِ،ِذلمِتًتؾِفإّّناِ،ِللخلقِرْحةِ-

 ِعنهاِادلسكوتِاألمورِىذهِلذلك

َهاِتَػْبَحُثواَِفَلِِ)ِ:ِ-ِوالسلـِالصلةِعليوِ-ِقاؿِ- ِولِ،ِتتعمقواِولِ،ِتُنقرواِلِ،ِ(َِعنػْ
ِسبحانو-ِعنوِسكتِماِحىتِشيءِكلِِأحكاـِاتعرفِوِأفِتريدوفِ،ِاألمورِفِوتغلواِتبالغوا
 .ِنسيافِغَتِ-وتعال

ِأوِبوِللاِأمرِاشلَِّالشرعيِكماحلِيعرؼِملِإذاِالنسافِأفِرادادلُِِوليسِ،ِىيِكماِِتًتؾِفهذه
-ِللاِنهابيَِّقدِتمارَّزلُِِأوِواجباتٍِِمنِاألحكاـِىذهِألفَِِّ؛ِعنوِيبحثِلِأفِعنوِّنى

َِأىلَِِفَاسأَُلواِ﴿ِ:ِوقاؿِ-موسلَِّعليوِللاِىصلَّ-ِرسولوِةسنَِّوفِ،ِكتابوِِفِ-وتعالِسبحانو
ِاألحكاـِاوإّنَِِّ،ِاألحكاـِىذهِمويتعلَِّيعلمِدفالعبِ،ِ(5)ِ﴾َِتعَلُموفِلَُِِكنُتمِِِإفِالذِّكرِِ

ُِيِِملِاليتِىيِعنهاِادلسكوت  .ِحكمهاِبُتَّ
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َِوَسَكتَِ) :ِاحلديثِىذاِفِقاؿِكما،ِِ-وجلِعزَِّ-ِللاِبرْحةِأتخذِأفِللاِعبدِايِفعليكِ
رََِِلُكمَِِْرْْحَةًَِِأْشَياءََِِعنِْ رَِ)ِ،ِ(ِِنْسَيافٍَِِغيػْ ِنّقرُيِِسبقِكماِِلناساِبعضِألفَِِّ؛ِ(ِِنْسَيافٍَِِغيػْ

 .ِعنوِمسكوتِفهوِ،ِ–ِوجلِعزَِِّ–ِللاِنوبيُِِّيِِملِحلكمِيصلِأفِيريدِوِويتعمقِويبحث

ِ،ِحكمِفيوِوماِ،ِأدريِماِأَنِ:ِويقوؿِ،ِعنهاِيبحثِلِللاِأحكاـِلادلقابِفِالناسِوبعضِ
ِسكتِللاِألفِ؛ِاألمورِبُتِزبلطِلِ،ِلِ:ِلوِنقوؿِ،ِاإلِبحةِاألشياءِفِاألصلِلتايلوِب
ِىوِوِ،ِماتحرَّادلُِِـحرَِّالذيِوىوِ،ِالفرائضِفرضِالذيِىوِنسيافَِتغِلناِرْحةِأشياءِعن
 .ِاحلدودِحدِالذي

ِأنوِيعلمِوأفِ،ِوأقوالوِأفعالوِيراقبِوأفِ،ِ–ِوجلِعزَِِّ–ِللاِييتقِِِّأفِللعبدِينبغيِلذلكِ
ِوحدَِِّفرضِالذيِىوِ–ِوجلِعزَِِّ–ِللاِأفَِِّاحلديثِىذاِوفِ،ِيفعلوِماِكلِِعلىِزلاسبٌِ
ِعليوِللاِىصلَّ–ِالرسوؿِوِ،ِكلوِِاألمرِبيدهِ–وتعالِسبحانو–ِالذيِفهوِ،ِوسكتِـوحرَّ
اِ﴿ِ:ِنفسوِعنِأخربِكماِِوالسلـِالصلةِعليوِ–ِفإنوِ،ِللاِعنِغمبلِِِّ،ِ–موسلَّ َِبَشرٌَِِأَنِِإّنَّ
 .ِللاِمنِيافوالبِللاِمنِالوحيِأيتيوِِ(6)ِ﴾ِِإَلَِّيوحىِ ِِمثُلُكم

ِماِومنوِ،ِماترَّزلُِِىوِماِومنوِ،ِفرائضِىوِماِمنوِاإلسلـِأفِعلىِيدؿُِِّاحلديثِىذاِاوأيضًِ
ِوِسبحانو–ِنسيافِغَتِعنهاِ–وجلِعزَِّ–ِللاِسكتِأشياءِىناؾِوأفِ،ِاحلدودِِببِمنِىو
 .ِ-ِتعال
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ِأوِذلمِففرضوِ،ِدالعباِيصلحِماِبكلِعاملٌِِ–وجلِعزَِّ–ِللاِأفِ:ِاحلديثِىذاِفوائدِومن
ِ؛ِعليهمِموفحرَِّالعبادِيضرُِِّماِبكلِ–ِوتعالِسبحانوِ–ِوعاملٌِِ،ِذلمِهوحدَِِّعنهمِسكت
ِضررِمنِفيوِدلاِـرِِّحُِِأنوِتعلمِأفِـرَّزلُِِاألمرِىذاِأفِعلمتِإذاِللاِعبدِايِعليكِلذلك
ِآدـِبٍتِيضرُِِّماِتورثِماتحرَّادلُِِفإفِ،ِتشعرِملِأوِشعرتِ،ِتعلمِملِأوِعلمتِسواءِعليك
ِ،ِاألرضِفِالفسادِتورثِمةحرَّادلُِِآدـِبٍتِأعماؿِأفِ–ِوجلِعزَِِّ–ِللاِذكرِولذلكِ؛

ِاليتِالبلدِفِنراىاِاليتِاألمراضِىذهِوماِ،ِاألمراضِوتورثِ،ِالعقوِبتِنزوؿِوتورث
ِوجلِعزَِِّ–ِللاِفابتلىمِ؛ِماتحرَّللمُِِانتهاكهاِبسببِإلِ–ِوجلِعزَِِّ–ِللاِحرماتِتنتهك
 .ِالفتاكةِاألمراضِمنِأبنواعٍِِ–

 .ِاجيدًِِاألمرِىذاِتعلمِأفِللاِعبدِايِعليكِلذلكِ

ِىناِ،–ِتعالِرْحوِ–ِفقاؿِ،ِعنوِادلسكوتِدلسألةِمثَّلِ–تعالِللاِرْحو–ِالعثيمُتِوالشيخ
 النساءِسيماِولِالناسِبعضِيسأؿِاحلديثِىذاِمنِحكمهاِنعرؼِردباِمسألة

 ِ:ِاجلوابِملخصوِماِ"ِ:ِفقاؿِ-

 ِِِِإبزالتوِرمُِِأِِماِ:ِاألوؿِ-

 ِإزالتوِعنِيّنُِِِماِ:ِوالثاينِ-

 ِِِعنوِسكتِماِ:ِوالثالثِ-



  

 

ِوالشاربِ،ِاءوللنسِللرجاؿِواإلبطِكالعانةِِفمعروؼ
ِ،ِمثًلِِكاحللقِِاّنائيًِِإبزالتوِيؤمرِلِالشاربِولكنِ،ِإبزالتوِمأمورِفهذاِ،ِللرجاؿِِبلنسبة
ِالشََّواِربََِِأْحُفواِ)ِ:ِاحلديثِألفِشاربوِحلقِمنِبيؤدَِِّينبغيِ"ِ:ِقاؿِمالكِاإلماـِإفِحىت
)ِ"ِ(7).ِ 

ِعليوِللاِىصلَِّ–ِيبالنَِّفإفِ،ِؿللرجاِِبلنسبةِاللحيةِكشعر
ِمنهاِينقصِأفِولِبلِ،ِحليتوِقيلِأفِألحدٍِِلُِّيِِِفلِ؛ِاللحيةِأيِ،ِإبعفائهاِأمرِ–موسلَّ
 .ِِالقبضةِعلىِزادتِولوِحىتِالراجحِالقوؿِعلى

ِعنِ–ِموسلَِّعليوِللاِىصلَّ–ِّنىِفقدِاحلواجبِأيًضاِالثاينِالقسمِمعِيُذكرِميكنِ:ِقاؿِمث
 .ِتُزاؿِلِفاحلواجبِ؛ِمصالنَّ

ِحراـِأخذىاِإفِالناسِبعضِفقاؿ
ِِإذاِإلِاللهمِ،ِيُقصِولُِيلقِلِوِيبقىِالشعرِأفِادلسألةِىذهِفِنرىِوالذيِ"ِ:ِقاؿِمثِ،
ِإلِ..ِسأبِفلِلوالتجمُِِّؿاجلماِإلِاجةزلتِفادلرأةِاخللقةِشوهِحىتِللنساءِِبلنسبةِكثر
 .ِ-ِتعالِللاِرْحوِ-ِكلموِِآخر

ِيعٍتِ"ِالرسالةِعهدِبعدِحىتِالنهيِأفَِِّادلسألةِىذهِفِالصوابِ"ِ:ِالعثيمُتِالشيخِيقوؿ
ِيفعلوِكماِِالعلمِفِالتساعِِبلبحثِادلرادِإذاِأنوِلإِ"ِِ-موسلَِّعليوِللاِىصلَّ–ِيبالنَِّعهد
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ِوقوعهاِيتملِمسألةِكلِِيعرؼِأفِينبغيِالعلمِطالبِألفِ؛ِبوِأبسِلِفهذاِالعلمِطلبة
ِ،ِالناسِعليوِكافِِماِعلىِميشيِبلِيبحثِفلِكذلكِِيكنِملِإذاِاأمَِِّ،ِاجلوابِيعرؼِحىت
ِفلِالكفارِبلدِمنِالبلدِإلِيردِماِوعنِ،ِاألجبافِوعنِاللحـوِعنِالبحثِذلكِومن
 ِ:ِتقلِلِوِتُبحث

ِ،ِسوقناِفِحلمِمنِكافِِماِ"ِ:ِالسوؽِفِاللحمِعنِلئِِسُِِدلاِ–ِهنع هللا يضرِ–ِعمرِابنِقاؿِوذلذاِ
 .ِانتهىِ...ِ"ِنسأؿِولِنشًتيوِفسوؼ

:ِاحلديثِاحلاديِوالثلثوف  

َِعَلْيوِِِاِلََُِِّصلَّى-ِالنَّيبِِِّإَلِِرَُجلٌَِِجاءَِِ:ِقَاؿَِِ-هنع هللا يضر-ِالسَّاِعِديَِِّسْعدٍِِْبنِِِلَِِسهِِْاْلَعبَّاسَِِِأِبَِِعنِْ
ِ:ِفَػَقاؿَِِ؛ِالنَّاسَُِِوَأَحبٍَِّتِِاِلََُِِّأَحبٍَِّتَِِعِمْلُتوُِِإَذاَِعَملٍَِِعَلىُِدلٍَِّتِِ!ِاِلََِِِّرُسوؿَِِايَِِ:ِ-فَػَقاؿََِِوَسلَّمَِ
نْػَياالِِفِِاْزَىدِِْ) نْػَياِِفِِاْزَىدِِْاِلَُِِّيُِبُّكِدُّ ِ(ِالنَّاسُِِيُِبُّكِالنَّاسِِِِعْندَِِِفيَماَِواْزَىدِِْ،ِاِلَُِِّيُِبُّكِالدُّ
(8).ِ 

ِالرجلِوىذاِ،ِادلهمِالسؤاؿِىذاِ–ِموسلَِّعليوِللاِىصلَِّ–ِيبالنَِّوسأؿِجاءِالرجلِىذا
ِللاِرضوافِ–ِالصحابةِألفِ؛ِامسوِعرؼنِلِأفِيضرِلِ(ِرَُجلٌَِِجاءَِِ)ِ:ِفقولوِ،ِصحاب
ُِيشعرِدباِولِ،ِالنقصُِيشبوِدباِولِ،ِشتمٍِِولِ،ِبسبٍِِذلمِيتعرضِلِ،ِعدوؿِكلهمِِ–عليهم
 (9)ِ(ِفََأْمِسُكواَِأْصَحاِبِِذُِكرَِِِإَذاِ)ِ:ِ-ِموسلَِّعليوِللاِىصلَِّ–ِيبالنَِّقاؿِكماِِبلِ؛ِـالذ
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ِللاِىصلَِّ–ِيبالنَِّإلِجاءِالرجلِفهذاِ،ِعدوؿِكلهمِِ–ِعليهمِللاِرضوافِ–ِفالصحابة
 .ِالناسِوأحبوِللاِأحبوِعملوِإذاِعملٍِِعلىِويرشدهِويدلُِّأفِيسألوِ–موسلَِّعليو

ِبُتِوالتحاببِلتلل ِبِجاءِاإلسلـِألفِ؛ِمهمِأمرٌِِالناسِوزلبةِ،ِعظيمِأمرٌِِللاِوزلبةِ
 .ِ–تعالِللاِشاءِإفِسيأتيناِماك-ِادلسلمُت

ِللاِيظلهمِالذينِالسبعةِمنِأفِأخربِ–موسلَِّعليوِللاِىصلَّ–ِيبالنَِّفَِّأِحىتِمهمٌِِِببٌِِافهذ
ءُِِ﴿ِ:ِأفِِّأخربِوللاِ،(10)ِ( اِلَِِِِّفِِرَبَاِبَِِّرَُجلفِِِ)ِ:ِظلوِف ِلِبَػْعضٍِِبَػْعُضُهمِِْيَػْوَمِئذٍِِاأْلَِخلَّ
َاِ﴿ِ:ِ–ِسبحانوِ–ِوقاؿِ،ِ(11)ِ﴾ِاْلُمتَِّقُتَِِِإلََِِّعُدوِ  ِىذاِوسيأيتِ،ِ(12)ِ﴾ِِإْخَوةٌِِاْلُمْؤِمُنوفَِِِإّنَّ
ِفمحبةِ،ِ-تعالِللاِإبذف-ِسيأيتِماِإلِوإشارةِتلميحةِذهىِولكنِ،ِِ–ِللاِشاءِإفِ–

 ِِ.ِعنوِسألوِماِعلىِودلَِّ–ِموسلَِّعليوِللاِىصلَِّ–ِيبالنَِّألفَِِّشرًعاِفيوِمرغبٌِِأمرٌِِالناس

نْػَياِيُِبُّكِاِلَُِِّ):ِمِىِللاِعليوِوسلَّصلَّ-فقولوِ  (ِاْزَىْدِِفِالدُّ

نْػَياِ) واترؾِمنِِ،ِتاجِإليوواألمرِالذيِلِيُِِ،ِضويلاترؾِاألمرِالفَِ:ِِدبعٌتِ،(ِِاْزَىْدِِفِالدُّ
،ِعِأىلكِوأولدؾِوإلِماِيكوفِبوِقوامكِ،ِولِتضيِِِّ،ِالدنياِزينتهاِوذلوىاِإلِماِربتاجِإليو

 .ولبدِمنِإعطائهمِحقهمِ،ِبدِمنِالنفقةِعليهمِفل
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وتًتؾِالسعيِلرزؽِاألولدِورزؽِاألىلِ،ِفليسِمعٌتِالزىدِفِالدنياِأنكِتًتؾِالعملِِ
ومسألةِللناسِوليسِِوأتكُّلٌِِ،ِةِأنكِزاىدِفِالدنياِ،ِفهذاِتواكلِوليسِتوكلورزقكِحبجَِّ

 .دِفِالدنياِفلِبدِمنِاألخذِِبألسبابِ،ِولكنِازى،ِِ–وجلِِعزَِِّ–اعتمادِعلىِللاِ

ترؾِالفضوؿِمنِأمورِالدنياِ،ِوالزىدِىوِادلصطلحِأوِمعناهِ
قادِإلِ،ِؼِِببِشرِوِبلءِؼِ؛ِفإفِالتصوُِّىيِالكلمةِالشرعيةِوىيِأحسنِمنِالتصوُِّ

 .البدعِوإلِالضللتِوإلِالوقوعِحىتِفِالشركياتِ

ِكلمةِشرعيةِجاءتِ وفِ،ِِِ–مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ–يبِفِأحاديثِالنَّفلِشكِأفِالزىد
وأبوِحامتِالرازيِِ،ِ ِفِالزىدوفِاستعماؿِالعلماءِ،ِفاإلماـِأْحدِألَّ،ِاستعماؿِالصحابةِ

وأسدِالسنةِأسدِِ،ِ ِفِالزىد ِفِالزىدِ،ِووكيعِألَّألَِّاأيضًِِوابنِادلبارؾ،ِِ ِفِالزىدألَّ
 .ِِفواِفِالزىدوغَتىمِألَّ،ِ ِفِالزىدِابنِالفراتِألَّ

الزىدِِ:بوِالشرعِ؛ِولذلكِىذاِالصطلحِِملِأيتِِِاِالتصوؼِفإفِفيوِمنِاستعماؿِلفظٍِأمَِّ
 .دبعٌتِالتقللِمنِالدنياِوعدـِاإلكثارِمنهاِ:ِ

،ِِولِيشتغلِِبلدنياليقلِحسابوِ،ِويتقللِليشتغلِِبآلخرةِِفيتقللِ،ِادلرءِزلاسبِألفَِِّ-
 ِوِوالدنياِدارِشلرِفيكوفِكادلسافرِ؛ِفتكوفِاآلخرةِىيِهُّ

لِقدرِإمكانوِمنِاألمورِاليتِلِيتاجِإليهاِأوِويتقلَّ،ِاِأيخذِماِيكفيوِوماِيتاجوِلِ،ِإّنَِِّ-
ِكذلكِايِعبدِللاِأنتِفِالدنياِمسافرِاألمورِاليتِتشقُِّ لِمنِالدنياِليحبكِفتقلَِّ،ِعليوِ،

بلِِىِ،ِوسداِخلقكِلعبادتوِملِيًتككِهًلِللاِخلقكِلعبادتوِ،ِودلَِّفإفَِِّ،ِ–وجلِِعزَِِّ–للاِ



  

 

لكِِوحدَِّ،ِِلكِالفرائضِوبُتَِّ،ِماتِحرَّوّناؾِعنِادلُِ،ِِأمرؾِِبلواجباتِأرسلِإليكِرسوًلِ
  . –معناِِكماِمرَِِّ-عنِأشياءِرْحةِبكِوسكتِ،ِاحلدودِ

 .ًتؾِألحكاـِالشريعةِ،ِلِفالزىدِلِيعٍتِال

ِكافِيناـِِ–مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ–يبِالنَِّباعِذلديتِِّإلِبدِمنِادلوازنةِِ،ِولِبدِمنِالِاإذًِ ،
ِ–مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ–يبِولكنِالنَّ،ِِ–هنع هللا يضر–حىتِبكىِعمرِِ،ِعلىِاحلصَتِويؤثرِعليو

َِكأَنَّكَِغرِيٌبِ)ِ:ِيقوؿِ نْػَيا هِربوِِ–مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ–يبِالنَِّألفَِّ،ِِ(13)(ُِكْنِِفِالدُّ خَتَّ
 .اِرسولِفاختارِأفِيكوفِعبدًِ؛ِِاِرسوًلِِأوِأفِيكوفِعبدًِاِرسوًلِبُتِأفِيكوفِمِلكًِ

أكلِِ،ِ–مهنع هللا يضرِأمجعُت–معِأبِبكرِوعمرِوغَتىمِِ–مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ–يبِةِأكلِالنَّومرَِّ
وخرجواِمنِبيوهتمِِوكانواِقبلهاِفِجوعٍِ،ِاِمنِالطعاـِمعهمِشيئًِِ-عليوِالصلةِوالسلـ-

حىتِأضافهمِمنِأضافهمِِ،ِ ِعنهمِأملِاجلوععلىِبطوّنمِاحلبلِواحلجرِليخفِِّوىمِرابطوفِ
ىِللاِعليوِصلَّ–يبِ،ِفبعدِأفِانتهواِمنِالطعاـِقاؿِذلمِالنَِّ–عُتمهنع هللا يضرِأمج–منِالصحابةِ

لَُتْسأَُلنَِّيَػوِْ﴿:ِكماِقاؿِتعالِ،ِِ(سألوفِعليوِإفِىذاِمنِالنعيمِالذيِتُِ)ِ:ِِ-موسلَّ َمِئٍذِمثَُِّ
كماِ،ِِِمائةِسنةِِمخسِ،ِيدخلوفِقبلِاألغنياءِبسنواتولذلكِالفقراءِ،ِِ(14) ﴾َعِنِالنَِّعيمِِ

 .ِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَّ–يبِجاءِفِاحلديثِعنِالنَّ

                                  
اهُ اْنبَُخاِريُّ رقم(ِِ   13 ًَ  6416 :َر
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ِقللوفيتِاوإّنَِّ ِ،عليهاِيقبلوفِولِالدنياِيبوفِلِالعلماءِوكافِالصحابةِبعضِكافِِولذلك
ِأنوِللاِحقوؽِحفظِمعِِبلدنياِشتغاؿالِوأفِ،ِِبلتجارةِشتغاؿلاِأفِىذاِيعٍتِولِ،ِمنها
ِِفِِِإلََِِّحَسدََِِلِ )ِ:ِ-موسلَِّعليوِللاِىصلَّ-ِيبالنَِّأخربِكماِِالعبدِفإفِ؛ِاأبدًِِلِ،ِمذمـو
ِ،ِاخلَتِفِيعٍتِ )15( ِ(َىَلَكِتوَِِِعَلىَِفُسلِّطََِِماًلِِاِلَُِِّآََتهُِ ُجلٌِ)رِ:ِذلكِمنِوذكرِ(اثْػنَػتَػُْتِِ
ِ،ِكثَتِِخَتٌِِأنوِاأيضًِِشكِلِىذاِللاِمنِرضىِوعلىِللاِمنِتقوىِعلىِوالعملِفالتجارة
 )16(ِ(ِِبأْلُُجورِِِالدُّثُورَِِِأْىلَُِِذَىبَِِاِلََِِِّرُسوؿَِِايَِ) :ِحديثِمعناِمرَِِّوقد

! يتعاملِأوِيتجاىلِأوِيتلعبِأقوؿِىلِأدريِماِيعٍتِ،ِيعٍتِللاِسبحاف سالناِبعضِيعٍت
ِيكسبِالذيِوالعملِ،ِادلباحِالعملِويذـِ،ِالتجارةِويذـِالبابِذلذاِأييتِ؛ شئتِماِمسو
ِمنِكافِِبعضهم -عليهمِللاِرضواف- ِوالصحابةِىذاِكي ِ،ِِمذمـوِأمرٌِِوكأنوِاخَتًِ

- ِبكرِوأبوِعوؼِابنِالرْحنِوعبدِ،ِواسعةِذباراتِلوِكانت- ِهنع هللا يضر- ِعثمافِ؛ِالتجار
 وأراضيِأمواؿِعندىمِكانتِِوعمر- ِهنع هللا يضر

 !ِاذلراءِىذاِماِ-

ِِمنِالعلمِأىلِبعضِـيذُِِّأفِالناسِبعضِياوؿِفماِ،ِيتاجرِعلموِمعِالعلماءِبعضِوكاف
ِكسوؿِِأنكِأـ ؟ِالعلمِمنِالتجارةِسبنعِوىل! ؟ِوللعلمِمالوَِتجرِفلف: ِفيقوؿِاَتجرًِِكونو
ِوالرزؽِفالتجارةِ؛ِالعلمِتفهمِملِأنكِعلىِدليلِىذا ِ،ِملعلاِفهمتِأنكِنفسكِتظنِفارغٌِ

                                  
 (متفق عهيو   15

اهُ ُمْسِهٌم رقم(ِِ  16 ًَ  1006 : َر



  

 

 ِ(الّصاِلحِِِلِلرَُّجلِِِالّصاِلحُِِاْلماؿُِِنِْعمَِِ) : -موسلَِّعليوِللاِىصلَّ– ِيبالنَِّقاؿِكماِِاحلسن
 - .ِوالسلـِالصلةِعليو- ِقاؿِكماِِوأ)17(

 .ِالتجارِكبارِِمنِالليثِوكافِ،ِالكبارِالتجارِمنِوكافِالعلماءِمنِادلبارؾِبنِللاِعبدِوكاف

ِهبمِويتجارىِ،ِاألىواءِهبمِتتجارىِالناسِبعضِأفِكي – ِفيكمِللاِِبرؾ – فانظروا
ِِبدلاؿِعليوِللاِومنِِّ،ِِبلعلمِعليوِللاِمنَِِّمنِوافيذمُِِّإلخواّنمِاحلسدِهبمِويتجارىِ،ِاجلهل
 ؛ِوأفعالوِوأبقوالوِ،ِرجاتخِِْبدلُِِالعلمِفِوادلقياسِ!ِعاملِىوِماِ،َِتجرِفلف :  ويقوؿِ،
 .ِكلهاِِالدنياِميلكِكافِِولوِالعلمِعلىِدليلِفهذاِالعلمِعلىِدلتِفإف

ِوكانتِأفعالوِوكانتِأقوالوِوكانت سلرجاتوِكانتِِفإذاِ؛ِويؤلفوفِعلماءِالوزراءِبعضِكاف
ِلِامنَِّمنِ،ِ- ِوجلِعزَِّ– ِللاِبفضلِخَتِعلىِخَتِفهذاِعلميتوِعلىِالعلماءِوثناءِأموره
ِاليتامىِوعلىِملاألراِوعلىِالفقراءِإخوانوِعلىِللاِسبيلِفِينفقِماؿِلوِيكوفِأفِيتمٌت
 . ِالدنياِىذهِفِيفتّناِلِأفِللاِفنسأؿِذلكِيتمٌتِكلناِِ،ِادلساكُتِِوعلى

نْػَياِيُِبُّكِاِلَُِّ) -ِبرؾِللاِفيكم –ِافإذًِ   (اْزَىْدِِفِالدُّ

وَلِيَػَزاُؿَِعْبِديِ) -وجلِعزَِّ –علىِإثباتِصفةِابةِِِفيوِدليلٌِِوىذا:ِ(ِيُِبُّكِاِلَُِّ)
ُِأِحبَّوُِ علىِماِيليقِ –وجلِِعزَِّ –فصفةِابةَِثبتةِِِ،18) ِ)(يَػتَػَقرَُّبِِإيَلَِِِّبلنػََّواِفِلَِحىتَّ

 . - سبحانوِوتعال- جبللو
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 ِالنَّاُس(ِيُِبُّكِالنَّاسِِِِعْندَِِِفيَماَِواْزَىدِِْ)ِ:ِقاؿِمثِ

ِىوِاشلَِّالناسِشؤوفِفِتتدخلِولِ،ِالناسِأيديِفِماِإلِتنظرِلِيعٍتِ:ِالنَّاُس(ِ)يُِبُّك
ِتسأؿِولِ،ِاخلاصةِأحواذلمِإلِلعِبلتطَِّالناسِعلىِتثقلِولِ،ِإليوِسبيلِلكِوليسِخيصهم
ِ،ِ- ِوجلِزَِّع- ِللاِمنِواطلبِ،ِ– ِوجلِعزَِّ– ِللاِاسأؿِبلِ،ِادلاؿِمنِاشيئًِِالناس
ِِللاِمعِفكنِ،ِأحبكِأطعتوِوإفِيعطيكِسألتوِإفِوللاِ، تبغضكِتسأذلاِإفِالناسِولذلك
 .ِحسنِخبلقٍِِذلمِاسلالقًِِالناسِمعِوكنِ،ِ-وجلِعزَِّ– ِللاِإلِاراغبًِِذليًلِِاخاضعًِِعبدا

ِاِإلِمنِرحمِللاومنِاخللقِاحلسنِ؛ِأفِتزىدِفيماِعندىمِ؛ِألفِالناسِوالبشرِغالبًِ
خلِعلىِولدهِ،ِيتشاحُّوفِ،ِيبخلِبعضهمِعلىِبعضِ،ِفالواحدِيبخلِعلىِنفسوِ،ِأوِيب

 أوِيبخلِعلىِأىلوِ

ِنفسكِواحفظِنفسكِ.ِِ ،ِفُع َّ  فإذاِجئتِتتطلعِإلِأمواذلمِأبغضوؾِّ

يِاِ؛ِفِىذاِاحلديثِ،ِإرشادِإلِأفِادلرءِلِيشتغلِ،ِأوِلِيكثرِ،ِمنِاألمورِاليتِتؤدِِّضًِأي
ذكرِادلاؿِ،ِلكوفِِ–مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِالنَِّإلِبغضِالناسِلوِ،ِبلِيتجنبهاِ؛ِألفَِّ

 ناسِ.اِيبغضوِالاألمورِ،ِولكنِكماِسبقِأفِالتدخلِفِشؤوّنمِ،ِوَنوِذلكِشلَِّادلاؿِأىمَِّ

ادلسلمِيسعىِإلِأفِيتعاملِمعِالناسِِببةِ،ِِاِ،ِِدللةِعلىِأفَِّ؛ِفِىذاِاحلديثِأيضًِِإًذاِ
ِ-عليوِالصلةِوالسلـِِِ-ألفِقولوِِِ؛ِِنةمعيَِّواإلخاءِِ،ِلِلدنياِ،ِولِلتحقيقِأغراضٍِ

إليهاِالشرعِِبةِاليتِدعاويبوِالناسِ؛ِأيِايبوِللاِِوِعلىِأمرٍِاِسأؿِذاؾِالرجلِأفِيدلُّدلَّ
 اِيتعلقِِبلناسِ.علىِىذاِاجلانبِشلَِّ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-وِ،ِفدلَّ



  

 

 وماِأمجلِقوؿِالقائلِ:

اِمعناِفِاحلديثِالقدسيِالطويلِ،ِدلَِّوكماِمرَِِّ،ِ-وجلِعزَِِِّ-مفتوحِ،ِِببِللاِِفهذاِِببٌِ
همِمنِأوَّذلمِذلمِإلِآخرىمِ،ِوأفِاجلنِكلَّاسِكلهمِمنِأوَِّأفِالنَِّ-وجلِِعزَِِّ-ذكرِللاِ

ِكماِقاؿِِوآخرىمِ،ِلوِأّنمِوقفواِفِصعيدٍِ  :ِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-واحدِ،

ي!َِلْوَِأفََِّأوََّلُكْمَِوآِخرَُكْمَِوِإْنَسُكْمَِوِجنَُّكْمِقَاُمواِِفَِصِعيٍدَِواِحٍدِ،َِفَسأَُلوينِ،ِاَيِِعَبادِِ)ِ
ُقُصِاْلِمخِْ َِكَماِيَػنػْ َيُطِإَذاُِأْدِخَلِفََأْعطَْيتُِكلََِّواِحٍدَِمْسأَلَتوِ،َِماِنَػَقَصَِذِلَكِشلَّاِِعْنِديِإلَّ

 عناِفِحديثِأبِذرِالغفاريِالطويلِ.مكماِمرَِِّ،ِِِ(19)(اْلَبْحَر.ِ

ِِقَِِ-هنع هللا يضرِِ–َعْنَِأِبَِسِعيٍدَِسْعِدِْبِنَِماِلِكِْبِنِِسَناٍفِاخْلُْدِرّيِ )َِلَِضَرَرَِوَلِاَؿ:َِأفََِّرُسوَؿِاِلَِّ
 ِ.ِ(20ِِِ)ِضَراَرِ(ِ

 َرَِوَلِِضَراَرِ(َلَِضرَِِ)ِ:ِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ–قولوِ
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ِإ" ُمْرَسًًل َعْن َعْمِرو ْبِن يَْحيَ َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ اْبُن َما( 20 اَرقُْطنِّي ، ، َوَغْيُرُهَما ُمْسنًَدا. َوَرَواهُ َماِلٌك فِي "اْلُمَوطَّ  ى َعْن ََبِيِه َعْن َجْه ، َوالدَّ
.يث حسنه األلباني وغيره من َهل العلم والحديُقَّوِي بَْعُضَها بَْعًضا.   ، فَأَْسقََط ََبَا َسِعيٍد، َولَهُ ُطُرقٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  –النَّبِّيِ   

 



  

 

 .َِوَلِِضَراَرِ()ِ:ٌِتِواحدِ،ِفيكوفِأتكيًداِفِقولوِدبعِوالضرارالضررِ

 بينهماِفرؽِ:

 .ِواحدِ:ِيكوفِمنِشخصٍِِ(َِضَررَِالِ)ػفِ-

ِكلِواحدِيضرُِِّابعضهمِبعضًِِيضرُِِّيكوفِ:ِمنِأكثرِمنِشخصٍِِ(ِِضَرارَِالِ)وِ- اآلخر،ِِ،
 أخاهِ،ِوغَتَهِ.ِيضرُِّاِاألوؿِفشخصِأمَِّ

 ةِبقصدِ.ضارَّإفِالضررِيصلِبدوفِقصدِ،ِوادلُِ

أعطاَنِفِىذاِاحلديثِقاعدةِعظيمةِ،ِوىذاِاحلديثِ،ِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِفالنَِّ
كثَتةِمنِأبوابِالدينِ؛ِفهيِمنِالقواعدِاخلمسةِالفقهيةِالكربىِ،ِاليتِتدخلِفِأبوابٍِِ

منِِِ،ِوتدخلِفِالقضاءِ،ِوتدخلِفِالبيعِوالشراءِ،ِوتدخلِفِكثَتٍِِتدخلِفِاألنكحة
 األحكاـِ.

ِهِبغَتِوجوٍِادلسلمِأخاهِادلسلمِ،ِِبلِولِالكافرِ،ِلِجيوزِلوِأفِيضرَِّلِجيوزِأفِيضرَِِّ
،ِولِأفِأيخذِمالوِ،ِولِأفِيظلموِ،ِبلِقاؿِِ-أيِالكافرِِ-جيوزِلوِأفِيقتلوِِفلشرعيِ،ِ

ِ،ِوِلو:ِِ–مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ–يبِالنَّ ِ(مستجابةِِاكافًراِ،ِفإّنِِكافِِ)ِاتَّقواِدعوَةِادلظلوـِ

ِكماِقاؿِ  .ِ،ِوصحَّحِىذاِاحلديثِاأللباينِفِصحيحِاجلامعِِ-عليوِالصلةِوالسلـِِ–أو

 (ِ.َلَِضَرَرَِوَلِِضَراَرِِ):ِِقعَّدواِىذهِالقاعدةِالفقهاءلذلكِِ

 "ِالضررِيزاؿِ"ِدةِأخرىِِمبنيةِعليهاِاِِقاعوقالواِأيضًِِ



  

 

بُتِاإلخوةِ،ِوقاؿِاألخِِفالقضاءِالشرعيِيزيلوِ،ِوإفِحصلإفِحصلِضررِ،ِ
 ألخيوِ:ِترىِأَنِتضررتِمنِىذاِاألمرِ،ِوكافِلوِحقِفيوِ،ِفعليوِأفِيؤديِإليوِحقوِفيوِ.

هتاِ،ِتوِفِأتخَتِعدَِّالزوجِزوجِأخاهِادلسلمِ،ِولِأفِيضرَِِّولِجيوزِللمسلمِأفِيضرَِِّ
ىاِِإذاِحصلِبينهماِطلؽِأفِيضرَّةِ،ِأوِمثًلِوإمساكهاِلغَتِغرضِالبقاءِ،ِبلِلتطويلِالعدَِّ

،ِوتعذيبِذلمِ،ِفِأبنائهاِأوِتضرهِفِأبنائوِ،ِىذاِحراـِايِإخواينِ،ِحراـِ،ِوتفريقِلألولدِ
 وتضييعِذلمِ.

وبناتِعنِأمهمِبنُتِِ،ِميسكِالوالدِاألولدوكمِرأيناِومسعناِمثلِىذهِاألحواؿِِكمِ
بِذلذهِهاِالرجلِادلعذِِّفِالليلِ،ِوتطيشِنفسهاِ،ِلكنِاعلمِأيُِّوتتلوىِِبلشهورِ،ِتبكي

ِاِوإَنَثًِأمسكتِأولدىاِ؛ِذكورًِادلرأةِأّناِلوِدعتِعليكِتصيبكِدعوهتاِ،ِوكمِمنِامرأةِ
،ِِأولدؾِِِ،ِوظلمتِِِنفسكِِِلكنِاعلميِأنكِإفِفعلتِذلكِظلمتِِِعنِأبيهمِِبلشهورِ،

ِفِاإلسلـِ،ِوأنوِلوِدعاِعليكِِِوىوِأخوؾِِِ،ِأوِىذاِالذيِكافِزوجكِِِزوجكِِِوظلمتٍِ
 أمرِعظيمِ.ِأنكِيصيبكِِ

دِىذاِالبابِ،ِوكأنوِلِحسابِ،ِوكأنوِلِعقابِنواِادلسألةِىكذاِفإنناِرأيناِمنِيتقصَِّلِتظِ
ِكمِمنِإنسافِ،ِوكأفِالدنياِدارِبقاءِولِموتِفيهاِ،ِأوِِ كأنناِإذاِمتناِلِنبعثِوَناسبِ،

-يبِأخذِأمواؿِاآلخرينِوملِيؤدىاِإليهمِ،ِويكوفِلوِادلاؿِفيضرهِبتأخَتِادلاؿِ،ِولذلكِالنَّ
 ماذاِيقوؿِ؟:ِِ-مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ

ِظُلٌمِِ  .-عليوِالصلةِوالسلـ-أوِكماِقاؿِِ(يلِعرضوِومالوِ)َِمْطُلِالغٍتِّ

اِألّناِموظفةِيريدِماذلاِ،ِىاِ،ِإمَِّعضلِابنتوِ،ِوملِجيعلهاِتتزوجِِبلك ءِفضرَِّوكمِمنِأبٍِِ
 اِألنوِيبغضهاِويريدِاإلضرارِهباِ،ِاعلمِأنكِزلاسبِعلىِىذاِ.وإمَِّ



  

 

ِكثَتةِِمنِأحكاـِالدينِ،ِوىوِىذاِِىذاِاحلديثِحديثٌِولذلكِِ عظيمِ،ِيدخلِفِأحكاـ
،ِبلِحىتِ(َِلَِضَرَرَِوَلِِضَراَرِ)ِلهاِفهاِ،ِوأفِنتأمَِّاِ،ِينبغيِأفِنعِراحلديثِقاعدةِلناِمجيعًِ

قدِيل ِِاحلديثِفيماِمعناهِ:ِأفِالرجلِيعٍتِفِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِجاءِعنِالنَّ
اِلوِحنثِهباِ؛ِيعٍتِشلاِلوِشلَِّاِليمنعِأىلوِمنِفعلِشيءِ؛ِفإنوِهبذاِقدِوقعِفِأشدِِّميينًِ

ِكثَت،ِأييت ِبعضِاألولياءِأوِبعضِالناسِأوِاألزواجِ،ِويل ِِبِحىتِلِخالفهاِ،ِوىذا
 يقعِىذاِاألمرِ،ِفيقاؿِلوِنريدِكذاِ،ِفيقوؿِ:ِلِخلصِأَنِحلفتِ.

ِكماِ(َِلَِضَرَرَِوَلِِضَراَرِ)ِاألميافِعرضةِللصدِعنِاخلَتِ،ِفػفلِتتخذواِِ سبقِ،ِوىذا
نوِاأللباينِثِكماِسبقِحديثِحسَِّيدخلِفِأبوابِكثَتةِ،ِوىوِقاعدةِعظيمةِ،ِواحلدي

َلَِضَرَرَِوَلِِضَراَرِ)ِوماِأجدرَنِأفِنتأملوِ،ِوىذاِمنِجوامعِالكلمِ:ِِوغَتهِمنِأىلِالعلمِ،
ِكلُِّ،ِِ،ِتؤذيِاإلنسافِفِدموِ،ِِتؤذيِاإلنسافِفِمالوِتؤذيِاإلنسافِفِعرضوِ(ِ، (

ـٌِ  .ِ(ُِضوُِ،ِدُمُوِ،ِومالُُوِ،ِوِعِرِادلسِلِمِعلىِادلسِلِمِحرا

ِ)ِفِرسالةِلوِفِشرحِحديثِأبِذر:ِِ-رْحوِللاِتعالِِ-بلِيقوؿِالشوكاينِ اَيِِعَباِدي:ِإيّنِ
 ِ(21ِِِِِِ)(َحرَّْمتِالظُّْلَمَِعَلىِنَػْفِسيِ

منِالظلمِالواقعِعلىِادلاؿِ،ِأوِعلىِالبدفِِ"ِإّفِالظلمِالواقعِعلىِالِعرضِأشدُِّيقوؿ:ِ
 جداِ"ِِيربأِ،ِوأماِالظلمِالواقعِعلىِالِعرضِفإنوِمؤملٌِِِبجلرحِ؛ِألفِادلاؿِيعوضِواجلرح

إخوانوِِمنِالناسِيتهاوفِهبذاِالبابِ،ِفيقذؼِإخوانوِ،ِأوِيشتمِإخوانوِ،ِأوِيسبُِِّوكثَتٌِ
 .ِألِفلنتقِللاِفِأنفسناِ،ِهبمِ،ِويؤذيهمِفِِعرضهمِيءويستهِزِويسخرِمنهمِ،
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ِِقَاؿَِ-اٍسَِعْنِاْبِنَِعبَّ ُهَماَِأفََِّرُسوَؿِاِلَِّ َُِعنػْ ْوِيُػْعَطىِالنَّاُسِِبَدْعَواُىْمَِلدََّعىِ:ِ)لََِِرِضَيِاِلَّ
ِاْلبَػيَِّنَةَِعَلىِاْلُمدَِّعي،ِوَِ َِوِدَماَءُىْم،َِلِكنَّ  .ِِ(22ِِِِِ)اْلَيِمَُتَِعَلىَِمْنِأَْنَكَر(ِرَِجاٌؿَِأْمَواَؿِقَػْوـٍ

ِِكبَتةِمنِالظلمِ،ِواليتِتسدِأبواِبًِاليتِتُغلقِأبواِبًِ،ِةِهمَِّادلُِِىذاِاحلديثِمنِاألحاديث
 اِمنِادلشاكلِ.واليتِتعاجلِكثَتًِعظيمةِمنِالفسادِ،ِ

تِالفنتِاليتِيكوفِسببهاِالكذبِ،ِوالفًتاءِ،ِأوِالناسِامتثلواِىذاِاحلديثِلقلَِّلوِأفَِّ
 سببهاِادلغالطاتِ،ِأوِسببهاِاألحقادِبُتِالناسِ.

 َِطىِالنَّاُسِِبَدْعَواُىْمِ(َلْوِيُػعِِْ)ِيقوؿِ:ِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-ِيبفالنَّ

عيوِ،ِىذاِيقوؿِىذاِمايلِ،ِواآلخرِيقوؿِىذهِلوِكلِإنسافِأعطيناهِأيِشيءِيدَِّ
لوِكلِإنسافِِيلِوىكذاِ،اِسياريتِ،ِواآلخرِيقوؿِىذاِعبديِ،ِواآلخرِيقوؿِىذاِقتلِقريبًِ

 تحِِببِشرِناِلوِخذِ،ِوفُتحِىذاِالبابِ،ِلفُِاِقلعىِشيئًِادَِّ

دماًءِلِِوأييتِكثَتِمنِالناسِيدَّعوفِِليستِذلمِ،عوفِأمواًلِوِسيأيتِكثَتِمنِالناسِيدَِّألنَِّ
 .طيبِ،ِِحقِذلمِفِادلطالبةِهبا
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ِاْلبَػيَِّنَةَِعَلىِاْلُمدَِّعيِو)ِ:ِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِقاؿِالنَِّ  (َِِلِكنَّ

ِكلِماِيُِ ِاحلقِويثبتوِ،ِبُتِّ
 .ِويوضحوِمنِالشهودِ،ِأوِالكتابةِ،ِأوِوضعِاليدِ،ِوَنوِذلك

ِفكلِماِيُِ نةِعلىِالشهودِ،ِولكنِكماِيقوؿِابنِاِماِتطلقِالبيِِّنةِ،ِوغالبًِِاحلقِيقاؿِلوِبيَّبُتِّ
نةِفِالشرعِكلِماِأِبفِاحلقِنةِعلىِالشهودِفيوِقصورِ،ِبلِالبيِِّ"ِقصرِالبيِِِّ:ِِالقيم

 .ِوأوضحوِ"

اثبتِلناِِبلبينةِِىيَّاِعيِىذاِالشيءطيبِأنتِتدَِِّيقوؿِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِفالنَِّ
دِأنكِادعيتِفلكِاليمُتِعلىِمنِادعيتِرَّرلُِِ؛أفِىذاِالشيءِلكِوخذهِ،ِفإفِملِتُثبتِ

 عليوِ.
،ِيقوؿِلوِمنِالناسِسياريتِِمثالوِ:ِلوِجاءَنِشخصِفقاؿِىذهِالسيارةِاليتِمعِزيدٍِ

 ماِدليلك؟ِماِبينتكِعلىِىذاِ؟ِِِِالقاضيِ:

،ِاستمارةِالىذاِمثًلِِيقوؿِ: افِشاىدافِيشهدافِأفِِعقدِالشراءِ،ِىذىذهِمثًلِِِسيارةِّ
،ِفإفِجاءِِلُتِكماِىوِمعروؼِفِِببِالقضاءيكوَنفِعدِاِالشاىدافطبعًِالسيارةِيلِ،ِ

؛ِألفِلوِصاحبِِاِصاحبِالسيارةِلِبينةِعندهِنةِيكمِلوِالقاضيِِ،ِويكوفِطبعًِِبلبيِِّ
نِيهمناِاآلفِماِفِىذاِِلكِذلاِِبهباِفِالقضاءِ،عارضِالبينتافِ،ِويكوفِالسيارةِعندهِبينةِتت

 ،ِفيأيتِىذاِِبلبينةِفيستحقِماِادعاهِ.ِاحلديث

 ِِِطيبِ:ِلوِجاءِ،ِقاؿِ:ِىذهِسياريتِ،ِقاؿِلوِالقاضيِ:ِماِبينتكِ؟ِ

للذيِعندهِالسيارةِوىوِزيدِِ،ِلكنِىذهِسياريتِِ،ِيقوؿِللقاضيِ:ماِعنديِبينةِِقاؿِ:
أعطاهِإايىاِ؛ِألفِىذاِإقرارِِالسيارةِسيارتوِ؟ِ"ِِفإفِقاؿِ:ِنعمِذه:ِ"ِىلِىِ-منِالناسِ



  

 

منوِأفِالسيارةِلوِ،ِفإفِقاؿِ:ِ"ِلِالسيارةِسياريتِأَنِ"ِفيقوؿِالقاضيِ:ِ"ِاحل ِاليمُتِ
لِحقِعيِيقوؿِدَِّوذاؾِادلُِِ،ِأفِالسيارةِسيارتكِ"ِ،ِفإذاِحل ِاليمُتِقضىِلوِِبلسيارةِ

 لكِفيوِ.
 ريتِلكنِماِأحل ِ،ِوقاؿِلِأحل ِ.لِالسيارةِسياِطيبِ:ِإفِقاؿِ:

 وفيوِخلؼِِعنِاحلل ِ،ِ(ِالنكوؿِ)ِفهناِيسميوِالعلماءِ

هِ،ِوكونوِربتِيدهِيدعىِعليوِ؛ِألفِالسيارةِربتُِيكمِبوِللُمدَِِّاؿِ:ألّنمِمنهمِمنِقِ
 بينةِلوِ.الف

 ومنهمِمنِقاؿِ:ِلِالسيارةِللمدِعيِِ؛ِألفِادلَدعىِعليوِملِيل ِ.ِ

 .ِدعيِ،ِفإفِحل ِاستحقهاِوِأخذىايرجعِالقاضيِِبليمُتِعلىِادلِومنهمِمنِقاؿِ:ِِ

والفقهاءِفِِببِالقضاءِ،ِالذيِيهمناِاآلفِىذهِتفاصيلِيذكرىاِالقضاةِِاعػػػػػػػػػػػػػػػػمومًِِ
كماِسبقِمهمِ،ِوفيوِحفظِلألمواؿِ،ِوالدماءِ،ِِِىذاِاحلديثِحديثٌِاألصلِالعاـِ،ِِو

دةِجرَّاِبيافِالقصورِالذيِيقعِفيوِبعضِالناسِحينماِيقبلِاألقواؿِادلُِواألعراضِ،ِوفيوِأيضًِ
اِبيافِبطلفِقوؿِمنِيقوؿِ:ِ"ِلِتسأؿِِعنِحجةِفلفِلِتسأؿِعنِالبيناتِ،ِوفيوِأيضًِ

 عنِبينةِفلفِاقبلِقولوِ"ِ.



  

 

 
 
ِعلىِاحلجةِوالدليلِسلفيوفِ،ِوالَننِِ،ِل  تباعِ.والسلفيةِتقـو

ماِِةِدلنِيقوؿِماِدليلكِ؟ِ،جَِّلذلكِىذاِاحلديثِدليلِعلىِسلفيِتناِ،ِوىذاِاحلديثِحُِ
تقوؿِ:ِلكِماؿِعندِفلفِِ،ِماِبينتكِ؟ِ،ِتقوؿِ:ِفلفِقتلِ،ِماِِبينتكِ؟ِىذهِدعوى

 ،ِماِبينتك؟ِِ.بينتك؟ِ،ِتقوؿِ:ِفلفِفاسقِِ

َلْوِ)ِيقوؿِفِىذاِاحلديثِالعظيمِ:ِِ-مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ-يبِنةِ،ِفإفِالنَّمنِالبيِِّلبدِ
َِوِدَماَءُىْمِيُػْعَطىِالنَّاُسِِبَدْعَواُىْمَِلدََّعىِرَِجاٌؿِ منِكلـِالشوكاينِ،ِ،ِوكماِسبقِِ(َأْمَواَؿِقَػْوـٍ

أغلقِِِ-مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ-يبِفالنَِّمواؿِ؛أللمِفيهاِأشدِمنِالظلمِفِاعراضِالظألأفِا
 ىذاِالبابِ.

ِاِمنِالناسِ،ِنصيحةًِحىتِلِتظلمواِأحدًِِ-ِبرؾِللاِفيكمِِ-ولذلكِأخيِ،ِولذلكِأخيتِِ
حفظوِللاِ-عليوِشيخناِاإلماـِربيعِادلدخليِاِ،ِوىذاِماِاِوأبدًِينصحِهباِالعلماءِدائمًِ

ايِشيخِحصلِكذاِوكذاِيتِوقاؿِ:ِفِمثلِىذهِاألمورِإذاِجاءِلوِاآلِاكافِدائمًِ،ِِ-تعال
،ِمثِلِيعملِتٍتِبكتابةِلوِ"ِ"ِإئتٍتِِبلبينةِ؛ِإئتٍتِبشريطِلوِ،ِإئمنِفلفِِ،ِفيقوؿِ:ِ

 بكلموِمباشرةِحىتِينظرِبنفسوِوينظرِفِالبينةِ.

:ِ"ِماِبينتكِ؟ِ"ِ،ِلوِقاؿِلكِ:ِِ،ِقلِلوسارؽِِفهذاِِبٌبِعظيمِ،ِفمنِقاؿِلكِ:ِفلفٌِِ
،ِقلِلوِ:ِ"ِماِِ:ِ"ِماِبينتكِ؟ِ"ِ،ِلوِقاؿِلكِ:ِفلفِفاسق،ِقلِلوِِمرفلفِيشربِاخل
 بكلِهتمةِ،ِأوِأبيِهتمةِ؛ِىذاِايِأخيِظلمِ.ِاألبرايءاِرميِبينتكِ؟ِ"،ِأمَِّ

 أوِحديثُتِعظيمُتِفِىذاِالبابِ:ِاوأَنِأذكرِحديثًِِ



  

 

نِقاؿِفِمؤمٍنِماِمَِِ) -مىِللاِعليوِوسلَّصلَّ-يبِفهوِقوؿِالنَّ
ِخيرَجِشلَّاِقاؿِليَسِفيِوِ؛ِأسكَنُوِللاَُِردغَةِاخلَِ   (     23)(باِؿِ،ِحىتَّ

 .ِ-عليوِالصلةِوالسلـِِ-ىيِعصارةِأىلِالنارِ،ِأوِكماِقاؿِ

معناِأفِاحلقوؽِبُتِِدِهبذاِاحلديثِ،ِوقدِمرَِّفإذاِقلتِفِمؤمنِماِليسِفيوِ،ِأنتِمتوعَّ
 اِىيِاحلسناتِوالسيئاتِ.،ِإّنَِّادلشاحاةِِاسِمبنيةِعلىِالقتصاصِوالن

ِكذِ):ِِ-صلةِوالسلـِعليوِالِ-العظيمِ،ِفهوِقولوِ ًِبِكفىِِبدلرِء
ِماِمِسعِ ِبوِاِحىتِتتحدثأوِحقًِِفكلِماِتسمعوِليسِصواِبًِِ،(      24)(أفُِيَدَِّثِبكلِّ

 وتتناقلوِ.

أنتِتقعِفِالكذبِلوِنقلتِِيقوؿِ:ِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ–يبِِعبدللاِالنَّفلذلكِايِ
ِكذًِبِِ)بتِورويةِ،ِكلِماِتسمعِدوفِتثَّ أنتِسلفيِِ؟احلديثِهبذاِِ،ِمنِيتَِّعظِ(كفىِِبدلرِء

وأقوالكمِ،ِوقولواِىلَِننِامتثلناِِِهبذاِاحلديثِ،ِوحاسبواِأنفسكمعمل،ِأنِتِسلفيةِا
ِ-يبِؿِلِتقتدوفِِبلنَّ،ِأـِسلفيةِِبلسمِوفِالفعاِ–للاِعليوِوسلمِِىصلَّ-يبِحديثِالنَّ

ِكذِ)ِ،ِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَّ ِماِمِسعِكفىِِبدلرِء حاسبِعلىِىذاِستِ،ِ(ًِبِأفُِيَدَِّثِبكلِّ
 النقلِ،ِوتكوفِمشارًكاِللكذبِ.

                                  
، خًلصة حكم المحدث >  2:67غيب الصفحة َو الرقم> ( الراوي > عبدهللا بن عمر ، المحدث > األلباني ،  المصدر > صحيح التر22

 صحيح ؟ 

، خًلصة حكم المحدث > ]َورده  7الصفحة َو الرقم> يح مسلم ]المقدمة[ (  الراوي > َبو هريرة ، المحدث > مسلم ،  المصدر > صح26
 مسلم في مقدمة الصحيح[



  

 

تبلغِِةلرجلِالكذبايكذبِالفرىِأفِ)ِأفرىِ:ِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ–يبِاِقوؿِالنَّوأيضًِِ
اِدلَّبِوالبهتافِ،ِفاعددِايِعبدِللاِجواِبِيعٍتِتنتشرِبُتِالناسِ،ِفهذاِأشدِالكذ؛ِِ(ِاآلفاؽ

 تسمعِ،ِوتنقلِ.

ِ:ِاحلديثِالرابعِوالثلثوف  

عِِْ-هنع هللا يضرِِ-َعْنَِأِبَِسِعيٍدِاخْلُْدِرّيِِ ِِيَػُقوُؿِ:ِ)قَاَؿِمسَِ َمْنِرََأىِِمْنُكْمُِمْنَكًراِِتَِرُسوَؿِاِلَِّ
ُْهِبَِيِدِه،ِفَِإْفِمَلَِْيْسَتِطْعِفَِبِلَسانِِو،ِفَِإْفِمَلَِْيْسَتِطْعِفَِبَقْلِبِو،  ِ(25ِِِِِِ)(َوَذِلَكَِأْضَعُ ِاإْلِميَاِفِِفَػْليُػَغَتِّ

مرِِبدلعروؼِوالنهيِعنِادلنكرِ،ِألعظيمِمنِِببِاِمهمِ،ِوِببٌِِحديثٌِِىذاِاحلديثِ،ِ
ُْهِبَِيِدهِِِ)يقوؿِ:ِِ-مِللاِعليوِوسلَِّصلىَِِّ-يبِالنَّفإفِ ،ِفَِإْفِمَلَِِْمْنِرََأىِِمْنُكْمُِمْنَكًراِفَػْليُػَغَتِّ

ميَاِفِ(،ِِ،ِفَِإْفِمَلَِْيْسَتِطْعِفَِبَقْلِبوَِِِيْسَتِطْعِفَِبِلَسانِوِِ  .َِوَذِلَكَِأْضَعُ ِاإْلِ

 ارِادلنكرِ.ىذاِاحلديثِ،ِقاؿِالعلماءِفيوِِبيافِدرجاتِإنك

موِللاِورسولوِوّنىِعنوِمةِ،ِاليتِّنىِعنهاِللاِورسولوِ،ِفكلِماِحرَّحرَّادلُِادلنكرِ:ِاألمورِِ-
 (ِ.ًراَِمْنِرََأىِِمْنُكْمُِمْنكَِِ)يقوؿِ:ِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِفإنوِمنكرِ،ِفالنَّ

دوفِعلمِبوِ،ِِلِينكرِالشيءاإلنسافِفائدةِ؛ِوىيِأفِِ(َمْنِرََأى)ِقاؿِالعلماءِفِقولوِ:ِ
ِكماِسبقِ:ِ"ِفلفِيسرؽِ"ِ  فيذىبِوينكرِعليو،ِألفِبعضِالناسِقدِأتتيوِوتقوؿِلو
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ِايِفلفِبلغٍتِأمرٌِِلكِأفِتناصحوِوتقوؿِ:ِؾِِبلبينةِدإفِملِيثبتِعنِ،ِرِعليوحينهاِتنكِ
 فإفِقاؿِ:ِ"ِنعمِ"ِأفِأسألكِعنوِوىوِكيتِوكيتِِ،ِأريد

 لِوللاِىذاِ،ِلِ،ِماِأفعلوِ"ِفقلِلوِ:ِ"اتِقِللاِواتركوِ"ِ,ِوإفِقاؿِ:ِ"ِ

 اذلدايةِوَنوِذلكِ.تدعوِلوِِبلثباتِِوِأبفِِفقلِ:ِ"ِاحلمدِِوأسأؿِللاِلوِ

 .تقعِفِظلموِ؛ِألنوِقدِيكوفِبريًئاأماِأتيتِتنكرِعلىِإنسافِ،ِوأنتِلِتعلمِىذاِخطأِ،ِ

)َِمْنِرََأىِِمْنُكْمِ:ِأشارِإلِىذاِاألمرِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِولذلكِقاؿِالعلماءِالنَّ
ُْهِبَِيِدِهُِمنِْ  (َكًراِفَػْليُػَغَتِّ

 فمنِالشروطِفِذلكِِعندِالعلماءِ،ِِيلِىذاِادلنكرِبشرطٍِيِزِادلعٌتِأف

ـِاِ؛ِألفِبعضِالناسِقدِأييتِويرِِّنِكرِعلىِعلمِأبفِىذاِاألمرِمنكًراِشرعًِأفِيكوفِادلُِِِ
أوِأمًراِمكروًىاِ؛ِمعناهِماِعندهِعلمِعندماِأنكرِ،ِفلبدِِفينكرِأمًراِحلًلِ؛ِشيئاِحلًلِ
 منِالعلمِ.

 .ِ-كماِسبقِِِ-قِمنِكونوِمنِوقوعِىذاِادلنكرِِبلعلمِبوِأفِيتحقَِّ

،ِويتعاملِحسنةِِوموعظةٍِِأفِيكوفِأمرهِِبدلعروؼِ،ِوّنيوِعنِادلنكرِحبكمةٍِ
يتاجِإلِوقدِةِ،ِمعِكلِموق ِدباِيتاجِ،ِفقدِيتاجِإلِاللُتِ،ِوقدِيتاجِإلِالشدَِّ

اِِبللُتِ،ِوالرْحةِ،ِأدلةِشرعيةِ؛ِفالذيِيقوؿِفِاإلنكارِدائمًِالتوسطِ,ِوقدِدؿِعلىِكلِ
ِكأنوِيعيبِأحاديثِرسوؿِللاِةِمطلقًِوالرفقِ،ِوأفِالشدَِّ ِ-اِمنكرةِ،ِقولوِمنكرِ؛ِألنو



  

 

؛ِألنوِِِ-رضوافِللاِعليهمِِ-منهجِالسل ِالصاحلِِ،ِوكأنوِيعيبِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَّ
 قاؿِ:ِ،ِأىلِالعلمِكماِقاؿِالشيخِبنِِبزِوغَتهِمن

وإفِاحتاجِإلِتوسطِتوسطِ،ِ:ِوضعِاألمرِفِموضعوِ،ِفإفِاحتاجِإلِلُتِلفِِ"ِاحلكمةِ
 .فِاألمرِحبسبوِ"ِِأوِاشتدَِِّ،ِوإفِاحتاجِإلِشدةِشدِ،

 واألمرِوسطِ.ِاِشرعِِ،وليسِالشدةِمطلقًِِاِشرعِِ،فليسِالتساىلِمطلقًِ

 ىِإنكارِادلنكرِمنكًراِأعظمِمنوِ.ِيًتتبِعلاِشرطِالعلماءِفِإنكارِادلنكرِألَِّوأيضًِ

منِالتًتِمنِِ،ِأنوِمرِمعِبعضِطلبوِعلىِرجلٍِِةِيولذلكِيُذكرِعنِشيخِاإلسلـِابنِتيمِ
"ِدعوِفقاؿِلوِابنِتيميةِ:ِِ،اجلنودِوىوِسكرافِفقاؿِلوِ:ِ"ِىلِأّناهِعنِشربِاخلمرِ؟ِ"ِ

اِأعظمِمنوِفلِينبغيِبِعليوِمنكرًِرِترتَّ؛ِفهذاِإفِأنكرِادلنكِفإنوِإفِفاؽِيقتلِمسلًماِ"
 حينهاِ.

بلِكماِِ،ِالِجيوزِألنوِغالبًِِاءِفِاخلروجِعلىِالسلطافِأنوِ:ِقاؿِالعلماِمثًلِوكذلكِأيضًِ
أنوِلِيُعلمِلطائفةِخرجتِعلىِِ"ِ:ِقاؿِشيخِاإلسلـِابنِتيميةِوغَتهِمنِأىلِالعلم

أيِتزوؿِمرةِ"ِتنكرهِولِيُعلمِذلاِبقاءِِبِمنِالشرِأكثرِشلاِأرادتِأفسلطافِِإلِوترتَّ
 .ِأخرىِ

ُْهِبَِيِدِهِ)َِمْنِرََأىِِمْنُكْمُِمنِْ،ِِاإذًِ التغَتِِبليدِللسلطافِ،ِللحاكمِالشرعيِ،ِأوِ،ِِ(َكًراِفَػْليُػَغَتِّ
منِأَنبوِالسلطافِمنِالشرطةِ،ِأوِالقضاءِوَنوىمِمنِاجلنودِإذاِأَنهبمِالسلطافِفِفعلِ

ِكماِقاؿِالنَّاألمرِفإّنمِيغَِت  :ِ–مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-يبِوفِادلنكر



  

 

 ِ(26ِِِِِ)(رأِةِىذاِ.ِفإفِاعًتفتِفارمُجْهاِواْغُدِ،ِايِأنيُسِ!ِإلِامِ)

ِكماِقاؿِعليوِالصلةِوالسلـِ ويكوفِِتوِ،األمرِفِبيِاِتغيَتِادلنكرِِبليدِيكوفِلويلِِّأيضًِأو
اءِالذينِعندىمِالقدرةِعنِطريقِولةِاألمرِ،ِوَنوِنكارِادلنكرِِبليدِكماِسبقِللعلماِإأيضًِ

األمرِ،ِِألفِبعضِاألمورِقدِتكوفِمنِمصاحلِويلِِِّ؛ِذلكِللتغيَتِفيماِيكوفِذلمِذلك
اِماتِفليسِحىتِللعلماءِأفِيتدخلواِفيهاِإلِبعدِمراجعةِولةِاألمرِ؛ِولذلكِعمرِدلَّ

ِ-بكرِوراجعوِ،ِرفضِأبوِبكرِفِالبدايةِاِرجعِإلِأبِوإّنَِِّماِراحِمجعِالقرآفِ،اءِالقرَّ
ػػػػػػػػػػضِأبوِاِرفػػػدلَِّ،ِ-مهنع هللا يضرِأمجعُتِِ-ِبكرِفلزاؿِعمرِيراجعوِحىتِشرحِللاِصدرِأبِ-هنع هللا يضرِ

 بكرِفِالبداية

ِكي ِأعملِأمراِملِيفعلوِالرسوؿِِقاؿِ: هنع هللا يضرِِ-،ِولكنِعمرِِ"ِ–مِىِللاِعليوِوسلَّصلَِّ-"
نظرِإلِادلصلحةِالعظيمةِ،ِوأفِىذاِاألمرِلِخيال ِأمرِالرسوؿِ؛ِألفِالقرآفِكافِِ-

ِ-يبِوالنَِّ،ِاِوزلفوظاِفِالصدورِ،ِفشرحِللاِصدرِأبِبكرِلذلكقًِفرَّ،ِولكنِكافِمُِِمكتوِب
فماِراحِعمرِِ(بعديِأبَِبكٍرِوُعَمَرِيِنِِمنِ)ِاقَتدواِِبللَّذَِ:ِيقوؿِِِ-مِىِللاِعليوِوسلَّصلَّ
معِإفِالقضيةِعظيمةِِ،ِاِرفضِأبوِبكرِ،ِقاؿِ:ِ"ِلِوإفِرفضتِفأَنِراحِأمجعِالقرآفِ"دلَّ

ِحفظتوِ،ِفماِراحِعاندِوأصرِ،ِلِ،ِاءِماتواِ،ِوعمرِخشيِعلىِضياعِالقرآفِدلوت؛ِالقرَّ
 صدرهِلذلكِ.ِانتظرِوراجعِاخلليفةِ،ِوراجعِويلِاألمرِ،ِحىتِشرحِللا
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ُْهِبَِيِدِهِ(ِ،ِاإذًِِ ِكافِىذاِمنِِ،ِطيبِ)ِفَػْليُػَغَتِّ ِكانتِلوِسلطةِ،ِأو فإفِملِيستطعِ،ِما
 األمرِ،ِفيغَتِبلسانو.ِخصوصِويلِِّ

ىِاخلَتِ،ِوينهاىمِل ِالناسِعل،ِيتأِِأيمرِِبدلعروؼِوينهىِعنِادلنكرِِبلشروطِالسابقةِ-
 عنِالشرِ.

ِكافِإنسافِماِاستطاعِأفِيغَتِِالدرجةِاليتِتليوِفبقلبوِ،ِ(ِمَلَِْيْسَتِطْعِفَِبَقْلِبوِِِفَِإفِِْ)ِقاؿِ: لو
،ِوشرطوِعندِأىلِالعلمِأفِيفارؽِادلكافِ؛ِألِجيلسِفِبلسانوِفينكرِبقلبوِىذاِادلنكر

ِ:ِشربِللدخافِ،ِدِيكوفِادلكافِفيوِ،ِمثًلِيعٍتِبعضِالناسِقِ،ِادلكافِالذيِفيوِادلنكر
ِكاخلمرِ،ِأوِفيوِمسلسلتِيعٍتِونساءِعارايتِ،ِفيقوؿِ:ِرَّألمرِزلُِِأوِمثلِفيوِتعاطٍِ ـ

،ِوىوِجالسِمكانوِ،ِىذاِخطأِقمِواخرجِمنِادلكافِ،ِوأنكرِبقلبكِ
طلبِللعلماءِولاِفِكماِسبقِأيضًِإفِملِتستطعِبيانوِبلسانكِ؛ِوالبيافِِبللسا،ِىذاِاألمرِ
ِكافِعندىمِعلمِ.اِحىتِللعواوأيضًِِالعلمِ،  ـِإذا

ِيشربِالدخافِ؛ِوىذاِالرجلِالعاميِاِرأىِرجًلِِعاميًِِعلىِسبيلِادلثاؿِ:ِلوِأفِرجًلِمثًلِِ
ِتدؿُِِّيعلمِفتوىِالعلماءِأفَِّ علىِربرميوِ،ِِالدخافِحراـِ؛ِألفِاآلايتِواألحاديثِِبلعمـو

بلغِىذهِالفتوىِويقوؿِ:ِ"ِايِأخي!ِالدخافِحراـِ؛ِألفِالعلماءِقالواِىوِحراـِ؛ِفلوِأفِي
"ِلِأَنِماِآمرِِبدلعروؼِيعٍتِبعضِالناسِيقوؿِ:ِِألفِاألدلةِالشرعيةِتدؿِعلىِذلكِ؛

 غِإفِاستطعتِ.بلِِِّ؛ِوىوِيعلمِأفِىذاِحراـِلِ،ألينِأَنِإنسافِعاميِ"ِ

مواِ"ِالعاملِوطالبِالعلمِوالعاميِذلمِأفِيعلِِّقاؿِ:ِِِ–ِرْحوِللاِتعالِ–فالشيخِالعثيمُتِ
مسألتُتِ،ِلِمانعِأفِيعلمهاِذلمِ،ِأفِِمِمسألةِىوِعاميِلكنِتعلَِّ،ِ"ِالناسِماِعِلموه
 يذكرىاِذلمِ"



  

 

ليسِفقطِالعاميِ،ِِ،ِ،ِلِجيوزِلوِاخلوضِفيهاِِغَتىاِمنِادلسائلِاليتِلِيعلمهاِطيبِ،
ِكافِ ِخلوضِفيهاِ،ِليسِطالبِالعلمِحىتلِيعلمِادلسألةِ،ِلِجيوزِلوِاحىتِطالبِالعلمِإذا

ِكافِماِيعلمِادلسألةِ،ِلِجيوزِلوِاخلوضِفيهاِ؛ِِالعامل ادلسائلِالشرعيةِبلِفِِمِألفِالتكلَّلو
ِكماِقاؿِأىلِالعلمِ.  علمِحراـ

ميَاِفِ(َوَذِلَكِ)ِينكرِبقلبوِِ،َِيْسَتِطْعِفَِبَقْلِبِو،ِ(ِفَِإْفِملَِِْ)قاؿِ:ِ  أضع ِدرجاتوِ.:َِِأْضَعُ ِاإْلِ

ماِتستطيعِتتكلمِزباؼِعلىِنفسكِمنِاألذيةِأوَِنوِذلكِ؛ِفأنكرِبقلبكِوغادرِادلكافِ،ِ
 وىذاِدليلِعلىِأفِاإلميافِيزيدِوينقصِ.

وِعلىِفائدةِأفادينِهباِأخيِاحلبيبِالشيخِالفاضلِالسلفيِعادؿِبنِمنصورِوىناِأنبَِّ
 فِبعضِاجملالسِ:ِ–اِجزاهِللاِخَتًِِ–أفادَنِِِ،ِ–عالِحفظوِللاِتِ–الباشاِ

وىيِِ،ِأفِىناؾِمنِيزيدِفِىذاِاحلديثِلفظةِليستِمنوِ
آخرِيتعلقِِبإلميافِوالعملِ،ِفبعضِِ؛ِفهذهِملِتردِفِاحلديثِ،ِإّناِفِحديثٍِِ

الناسِيقوؿِ:ِ
ىذهِالزايدةِخطأِ،ِخطأِفِىذاِاحلديثِلكنِفِاحلديثِاآلخرِِلِ،ِ

 صحيحِِ،ِفلذلكِايِعبدِللاِلِتزدىا.

أَنِأطلتِعليكمِوأظنكمِإفِشاءِللاِفِاللقاءِالقادـِ،ِِأنخذه،ِِِاحلديثِاخلامسِوالثلثوف
 حلديثِاخلامسِوالثلثُتِ،ِلكنِنق ِىناِ.اِقلتِاصدعتمِدلَّ

 ىِللاِعلىِنبيناِدمحمِوآلوِوصحبوِأمجعُتِ.وصلَّ

 



  

 

ِ-للاِتعالإبذفِ-عُتِقريباِخلؿِاألايـِالقادمةِأفِأنتهيِمنِاألربِ-إفِشاءِللاِِ-أَنِآملِ
للراحةِ،ِوفرصةِلإلجازةِ،ِِوفرصةِ،ِحىتِأعطيِللطلبِ،ِوالطالباتِفرصةِللمراجعةِ،

 فِاألايـِالقادمةِ.ِ-إفِشاءِللاِِ-حاوؿِأفِأنتهيِسأف

سبحانوِِ-أفِيرزقٍتِوإايكمِاإلخلصِفِالقوؿِوالعملِ،ِوأسألوِِ–وجلِِعزَِِّ–أسأؿِللاِ
صاحلُتِ،ِوأفِيلحقناِِبألنبياءِوالصديقُتِأفِيتوفاَنِمسلمُتِ،ِوأفِيلحقناِِبلِ-وتعالِ

  ِوالشهداءِ.والصاحلُتِ

 لىِنبيناِدمحمِوعلىِآلوِوصحبوِأمجعُتِ.ىِللاِوسلمِعوصلَّ

 واحلمدِِربِالعادلُتِ.

 

   

 

 


