
 
 

 



 
 

 

 
                       من شرح األربعون  العشرونلادرس ل بع  عشرلراا ادارة ادل

النووي  

( ُتَضيُِّعوَىا َفَل  فَ َراِئضَ  َرضَ ف َ  اّلل َ  إن  : ) وةلم عليو هللا صلى النيب قول معٌت:  اجلواب
 بر   وأوجب ، واحلج والصيام والزكاة اخلمس الصلوات -تعاىل ةبحانو- أوجب أي

 - هللا فرضها أمور فهذه  ؛ ذلك وغري واألزواج األبناء وحقوق األرحام وصل  الوالادين
 . .أوجبها و – وجل عز  

 

 : كاآليت العبارات ىذه معاين:  اجلواب

 معٌت فيو الفرض ألن ؛ الفرض يف التأكياد زايدة مع الواجب ىو
 . مؤكاًدا وجوبً  واجب فهو ، القطع

 . عليها حافظوا بل ، تًتكوىاو  هتملوىا ال أي 



 
 

 

 حاًدا شيء لكل جعل - وجل عز   - هللا أن أي 
 ، غريه إىل الواجب جتاوز وعادم ، تركو وعادم بفعلو حاد لو فالواجب ؛

 . حادودىا أيضا ذلا وادلباحات ، حادودىا ذلا وادلُحر مات

 العباد يتجاوزىا ال حادوًدا األحكام من شيءٍ  لكل جعل - وجل عز   - هللا أن فادلعٌت
 . غريىا إىل ويتعاد اىا

 

 حمض شرٌ  كلها ألهنا وذلك فعلها أو فيها الوقوع بعادم وأمر أشياء هللا حرم :اجلواب
 وغري اخلمر كشرب غالب شر ىي اليت واألمور والضلالت والبادع والشرك ،كالكفر

 .ذلك

 

 َلُكمْ  َرْْحَ ً  َأْشَياءَ  َعنْ  َةَكتَ وَ )  - والسلم الصلة عليو - قولو خلل من:  اجلواب
رَ   ، ذلم تًتك فإهّنا ، للخلق رْح   أمور عن ةكت ةبحانو اخلالق ان يظهر(  ِنْسَيانٍ  َغي ْ
 . عليو تثريب فل تركها ومن عليو حرج فل فعلها من

 



 
 

 

 
 

 : العلماء بينها كما أنواع ثلث لشعورا:  اجلواب

 للرجال بلنسب  والشارب ، وللنساء للرجال واإلبط كالعان : إبزالتو أمر ما وىو األول
 .حبفو وإمنا هنائًيا إبزالتو يؤمر ال الشارب ولكن ، إبزالتو مأمور فهذا ،

 عليو هللا صل ى – يبالن   فإن ، للرجال بلنسب  اللحي  كشعر:  إزالتو عن هنُِي ما والثاين
 القول على منها ينقص أن وال بل ، حليتو حيلق أن ألحادٍ  حِيل   فل إبعفائها أمر –وةل م

 .للنساء احلواجب أيضا ومنو  ؛القبض  على زادت ولو حىت الراجح

 أخذىا إن الناس بعض فقال:  هني وال أمرٌ  فيها ليس اليت الشعور بقي  الثالث والقسم
 ، يُقص وال حُيلق وال يبقى الشعر أن ادلسأل  ىذه يف نرى والذي: "  قال مث ، حرام
 والتجم ل اجلمال إىل حمتاج  فادلرأة اخللق  شوه حىت للنساء بلنسب  كثر إذا إال اللهم
 عثيمني ابن العلم  بينو كما أبس فل

 

 النبوة بعهاد خاص السؤال عن النهي ىل دلسأل  بلنسب  العثيمني الشيخ بني:  اجلواب
 النهي أن   ادلسأل  ىذه يف الصواب"  - هللا رْحو -  فقال النبوة عهاد بعاد حىت أنو أم

  العلم طلب  يفعلو كما العلم يف التساعا بلبحث ادلراد إذا أنو إال الرةال  عهاد بعاد حىت



 
 

 

 
 حىت وقوعها حيتمل مسأل  كل يعرف أن ينبغي العلم طالب ألن ؛ بو أبس ال فهذا
 ، الناس عليو كان ما على ميشي بل يبحث فل كذلك يكن مل إذا أم ا ، اجلواب يعرف
 الكفار بلد من البلد إىل يرد ما وعن ، األجبان وعن اللحوم عن البحث ذلك ومن
 ؟ حرام أو حلل ىذا ىل:  تقل وال تُبحث فل

 

(  فََأْمِسُكوا َأْصَحاِب  ذُِكرَ  ِإَذا) :  - وةل م عليو هللا صل ى – الن يب قول مفاد:  اجلواب
 ، شتمٍ  وال ، بسبٍ  ذلم يتعرض ال ، عادول كلهم –عليهم هللا رضوان – الصحاب  نأ

 .الذم ُيشعر مبا وال ، النقص ُيشبو مبا وال

 

 العباد أن أي( الاد نْ َيا يف  اْزَىادْ ) وةلم عليو هللا صلى احلبيب  وصي  من ادلراد:  اجلواب
 زينتها الادنيا من يًتك نأو  ، إليو حُيتاج ال والذي الَفضويل األمر ترك عليو جيب ادلسلم
 عليهم ينفق وإمنا وأوالده، أىلو يضيِّع فل قوامو بو يكون و ، إليو حُيتاج ما إال وذلوىا

 . .حقهم ويوفيهم



 
 

 

 

 عليو هللا صلى النيب قول يف جاءت وتعاىل ةبحانو هلل احملب  صف  ثبوث أدل :  اجلواب
نْ َيا يف  اْزَىادْ  ):  احلاديث يف وةلم  قولو يف القادةي احلاديث يف وأيضا(  اّلل ُ  حيُِب ك الاد 
 . ( ُأِحب وُ  َحىت   لن  َواِفلِ بِ  ِإيَل   يَ تَ َقر بُ  َعْباِدي يَ َزالُ  واَل  ):  تعاىل

 

 .وفرقوا  ادلعٌت يف بينهما فجمعوا والضرار الضرر العلم أىل عر ف : اجلواب

 .( ِضَرارَ  َواَل ) :قولو يف أتكياًدا فيكون ، واحاد مبعٌت والضرار الضرر:  قال من فمنهم-

 . واحاد شخصٍ  من يكون( :  الَضَررَ ) ف  فرق بينهما:  قال من ومنهم-

 اآلخر يضر   واحاد كل ، بعًضا بعضهم يضر   شخصٍ  من أكثر من:  يكون(  الِضَرارَ ) و

 .بقصاد وادلُضار ة ، قصاد بادون حيصل الضرر إن:  قيلو -

 الن اسُ  يُ ْعَطى َلوْ ) :  يقول - وةل م عليو هللا صل ى - الن يب قول معٌت:  اجلواب
  واآلخر ، مايل ىذا يقول ىذا ، ياد عيو شيء أي أعطيناه إنسان كل لو أنو ( ِباَدْعَواُىمْ 



 
 

 

 
 وىكذا يل قريًبا قتل ىذا يقول واآلخر ، عبادي ىذا يقول واآلخر ، ةياريت ىذه يقول

 .شر بب لُفتح ، الباب ىذا وفُتح ، خذ لو قلنا شيًئا اد عى إنسان كل لو ،

 

 ضعو  أو ، الكتاب  أو ، الشهود من ويوضحو ، ويثبتو احلق يُبنيِّ  ما كل البين :  اجلواب
: "  فقال -تعاىل هللا رْحو- القيم ابن اإلمام بينو الشهود على وقصرىا وغريىا الياد
 " .وأوضحو احلق أبن ما كل الشرع يف البيِّن  بل ، قصور فيو الشهود على البيِّن  قصر

 

 هللا حر مو ما فكل ، ورةولو هللا عنها هنى اليت ، ادلُحر م  األمور  ىو: ادلنكر  : اباجلو 
 .منكر فإنو عنو وهنى ورةولو

 

  : ىي العلماء بينها كما ادلنكر تغيري شروط:  اجلواب

 ؛ حلاًل  شيئا حيرم لكي شرًعا منكر األمر ىذا أبن علم على ادلُنِكر يكون أن
 .مكروًىا أمًرا أو حلاًل  أمًرا رفينك



 
 

 

 
 . - -ةبق كما - بو بلعلم ادلنكر ىذا وقوع من كونو من يتحق ق أن

 ، حسن  وموعظ ٍ  حبكم ٍ  ادلنكر عن وهنيو ، بدلعروف أمره يكون أن
 وقاد ، لشاد ةا إىل حيتاج وقاد ، اللني إىل حيتاج فقاد ، حيتاج مبا موقف كل مع ويتعامل

 .شرعي  أدل  كل على دل وقاد,  التوةط إىل حيتاج

 أعظم منكًرا ادلنكر إنكار على يًتتب أال   ادلنكر إنكار يف العلماء شرط
 .منو

 

ْهُ  ُمْنَكًرا ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ ) :  وةلم عليو هلل صلى النيب قال:  جلوابا  ؛(   بَِياِدهِ  فَ ْليُ َغريِّ
 من السلطان أانبو من أو ، الشرعي احلاكم ىو الذي  للسلطان بلياد  التغيري يكون

 يغريون فإهنم األمر لفع يف السلطان أانهبم إذا اجلنود من وحنوىم القضاء أو ، الشرط 
 .األمر والة طريق عن وللعلماء بيتو يف األمر لويلِّ  يكون وأيضا ادلنكر

 

 بلشروط ادلنكر عن وينهى بدلعروف أيمر  أبن بلسانو ادلنكر ادلرء يغي   ر:  اجلواب
 .الشر عن وينهاىم ، رياخل على الناس ويتألف السابق 



 
 

 

 

 شرطا العلماء ذلا اشًتط ولكن بلقلب إنكاره ىي ادلنكر تغيري درجات آخر : اجلواب
 . ويفارقو ادلنكر فيو الذي ادلكان يف جيلس ال أن  وىو

  


