
 
 

 



 
 

 

 

 
 

األول احلديث القدسي :  قرر أىل العلم أن احلديث نوعان أو قسمان مها ::  اجلواب
ي إليو ولفظو ومعناه من عند  عن ربو فيما أوح -صلَّى هللا عليو وسلَّم-وىو ما رواه النَّيب 

 . هللا 

والنـــوع الثاين احلديث النبوي : وىو ما كان معناه من عند هللا ولفظو من عند الرسول  -
 ، فهذا ىو احلديث النبوي -صلَّى هللا عليو وسلَّم-
 

 ؟
وأما كيف حرم هللا الظلم على نفسو  ىو وضع الشيء يف غَت موضعو الظــــلم  :اجلواب 

خيربان أنو حرَّم الظلم على نفسو ، فال يعذِّب التقي وال يدخل اجلنة  -عزَّ وجل-فا 
للعباد بعضهم من  -عزَّ وجل-الكافر ، والدنيا دار ابتالٍء وعمل ، واآلخرة يقتصُّ هللا 

 سبحانو  يوّفَّ ف ﴿اَل ظُْلَم اْليَـْوَم ﴾ :يقول عن يوم القيامة  –عزَّ وجل  –؛ لذلك هللا بعض 
 الناس أعماذلم بال ظلم

 



 
 

 

 
 بُت علماء السنة أن الظلم أنواع فيما يلي ذكرىا وبياهنا :اجلواب  

حق هللا الذي ىو التوحيد  ونقض ابلشرك وذلك:  بُت العبد وربو  ظلم
 اَل  بـٍَُتَّ  ًيَ ﴿ : لقمان قال كماعلى العبيد ، والشرك أبن جتعل ادلخلوق نًدا مساوًًي   

 ﴾ َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّْركَ  إنِّ  اِبللَّـوِ  ُتْشِركْ 
يئات الذنوب ابقًتاف ذلك و  ، واخلطاًي والسِّ

 عالجو وىذا ، ادلُحرَّمات يف ويقع الواجبات فيًتك ، – وجل عزَّ  – هللا حق يف والتقصَت
 يعملو ما كل أنَّ  العبد يعلم وأن ، هللا إىل واإلانبة ، – وجل عزَّ  – هللا إىل والرجوع ابلتوبة

 القيامة يوم أمامو يلقاه ، مسجل عليو زلصى شرٍ  أو خَتٍ  من
 : -وسلَّم عليو هللا صلَّى- قال كما:  بينهم فيما العباد بُت الظلم

 ليتا ادلظامل وىذه وأدلة كثَتة غَتىا (  وعرضو ومالو دمو حرام ادلسلم على ادلسلم كل)  
 قولو يف داخلة وليست ، بينهم فيما االقتصاص على مبنيةٌ  القيامة يوم الدنيا يف العباد بُت

 يغفرىا أن هللا يشاء اليت الذنوب ألنّ  ، ﴾ َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ : ﴿  تعاىل
. وربِّو العبد بُت اليت الذنوب ىي ، للعبد 

 
 



 
 

 

 
  أنَّ بُتَّ  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ - يبوالنَّ  ، و من الظاملأنَّ ادلظلوم أيخذ حقَّ  اجلواب :

ى هللا صلَّ -يب قول النَّ ويدل عليو  قتصاص  بُت الناس يوم القيامة ابحلسنات والسّيئاتاال
رىم لو وال متاع. فقال: أتدرون من ادلفلس؟ قالوا: ادلفلس فينا من ال د  ( -معليو وسلَّ 

إن ادلفلس من أميت، من أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وأييت وقد شتم ىذا، 
وقذف ىذا، وأكل مال ىذا، وسفك دم ىذا، وضرب ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، 

وىذا من حسناتو، فإذا فنيت حسناتو، قبل أن يقضي ما عليو، أخذ من خطاًيىم 
 (طرح يف الناريفطرحت عليو، مث 

 
  : العباد بُت الظلم عالجاجلواب : 

 ويستسمح أيتيو أحًدا ضرب وإن ، ذلم يرجعو مااًل  أخذ فإن ، ألىلها احلقوق يؤدي نأ 
 كالمٍ  يف ذلم وقال ، أصحابو يف قام وفاتو قبل – وسلَّم عليو هللا صلَّى – النَّيب فإنَّ  ؛ منو

 احلسنات إال يكون ال أن قبل ، اليوم منو فليقتصَّ  شتمو أو ضربو شخصٍ  أيَّ  أن:  معناه
ا ، أحًدا يظلم أن ذلك من –وسلَّم عليو هللا صلَّى – وحاشاه ، والسيئات  من خوفو وإَّنَّ

 شكورًا عبًدا وكونو ، –والسالم الصالة عليو– العليا للدرجات وطلبو ، –وجل عزَّ – هللا
 . اليوم منو يقتصُّ  شتمٍ  أو بضربٍ  ظلمو من يسأذلم أصحابو بُت فوقف ،

 



 
 

 

 
 ِعَباِدي ًيَ ):  تعاىل هللا قالمعٌت قول هللا سبحانو وتعاىل يف احلديث القدسي : اجلواب : 

ُتوُ  َمنْ  ِإال َضالّّ  ُكلُُّكمْ  كلكم ضالّّ ، مبعٌت اتئو عن الصراط : أي  (َأْىدُِكمْ  فَاْستَـْهُدوين  َىَديـْ
–أكرمنا ابلرَّسول  –عزَّ وجل–ألن هللا إال من علَّمو هللا ووفقو ادلستقيم ال يعرف احلق ؛ 

  -سبحانو وتعاىل-، بُتَّ لنا شرعو ودينو ومراده  –صلَّى هللا عليو وسلَّم
 ، وبفضٍل من هللا ورمحة ، يعرف احلق ويهتدي إليو –عزَّ وجل  –فالعبد بتوفيٍق من هللا 

 
 اذلداية أنواع بينها العلماء وىي :اجلواب : 

 ىداية البيان واإلرشاد  -
 وىداية التوفيق واالستجابة ، -
 ىداية الثبوت على احلق ، والبقاء عليو-
 

 
َا ِىَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، مثَّ  ): يف احلديث قال سبحانو اجلواب :   ًَي ِعَباِدي! إَّنَّ



 
 

 

 
َىا ْلَيْحَمْد اّللََّ  ُأَوفِّيُكْم إًيَّ ًرا فـَ َر  ؛ َفَمْن َوَجَد َخيـْ  ( َذِلَك َفاَل يـَُلوَمن إالَّ نـَْفَسوُ ، َوَمْن َوَجَد َغيـْ

:  -عزَّ وجل-هللا  قولآًيت بينات من كتاب هللا منها :  وىذا احلديث العظيم تشهد ذلا
نَـَها  ﴿ يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخَْتٍ زُلَْضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ

َنوُ  ُ نـَْفَسُو  ۗ  َأَمًدا بَِعيًدا  َوبـَيـْ رُُكُم اّللَّ ُ رَُءوٌف اِبْلِعَبادِ  ۗ  َوُُيَذِّ َوُوِضَع  ﴿قولو :   و ﴾ َواّللَّ
َذا اْلِكَتاِب اَل يـُغَاِدرُ  َلتَـَنا َماِل ىََٰ  اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَُت ُمْشِفِقَُت ِمَّا ِفيِو َويـَُقوُلوَن ًَي َويـْ

 ﴾َواَل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا  ۗ  َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا  ۗ  ًة َواَل َكِبَتًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا َصِغَتَ 

 

 
  (َمْوِعظَةً  َوَعظََنا َرُسوُل اّللَِّ )هنع هللا يضر :  َسارِيَةَ  ْبنِ  اْلِعْراَبضِ  َنَِيحٍ  قال  أَِبواجلواب : 
بو ،  والتذكَت بشيء الوصاية مع وترىيب ترغيب على ادلشتمل الكالم ىي فادلوعظة
 ، وادلوعظة ترغيًبا اجلنة ذكر أو ترىيًبا النار بذكر أتيت والسنة القرءان يف ادلوعظة ولذلك

 عليو هللا صلى- هللا رسول كان) : -نوع هللا رضي- مسعود ابن قال كما الشرعية
ا دائًما ليس:  يعٍت ،(  ابدلوعظة يتخوَّلنا -وسلم  ، القلوب ذلا تستجيب ،حىت أحياانً  وإَّنَّ

ادلوعظة دلَّا تكون يف أوقات متباعدة وأوقات أيًضا مناسبة للقلوب ، ومناسبة حلال ف
 األثر ذلا و يكون - إبذن هللا تعاىل-ادلوعوظ فإهّنا تكون انفعة 



 
 

 

 
لو أنو  الواعظ كاجلالد  ،الذي جيلد ، فاجلالدفقد ذكر بعض أىل العلم أن  اجلواب :

د اجمللود ومل يشعر مّرة أخرى أبمل السياط ، ولكن لو ضربو لتبلَّ جيلد اجمللود يف كل وقت ، 
 . ياطمّث تركو مثّ ضربو مرة أخرى مثّ تركو ؛ فإنّو يف كّل مرة يشعر أبمل السّ 

 
َها  َمْوِعظَةً  َوَعظََنا َرُسوُل اّللَِّ ) يدل قول العرابض هنع هللا يضر حُت قال : اجلواب :  َوِجَلْت ِمنـْ

ألّن على أثر ىذه ادلوعظة وما مدى بالغتها حيث اوضح أن القلوب قد خافت  (اْلُقُلوبُ 
، وىناك  ابلّسهل ، ىناك فنت ، وىناك أمور ، وىناك اختالفات ، وىناك حقٌ األمر ليس 

ابطل ، وىناك أىل احلق ينصرونو ، كما أّن ىناك أىل للباطل يدعمونو ويروِّجونو ، وىناك 
حساٌب وجزاء ، وىناك مسؤولية تُلَقى على عاتق طالب العلم وعلى العامل ، من ىنا 

 . وا ىذه ادلسؤولية ، وعلموا أّن األمر جلللحتمَّ 

 
 

َها اْلُعُيونُ ) قال هنع هللا يضر : اجلواب :  صلَّى هللا عليو –ألهّنم استشعروا أّن النَّيب   ( َوَذرََفْت ِمنـْ
  -صّلى هللا عليو وسّلم – تو استشعروا مفارق كأنو يودَّعهم وحُت كان يكلِّمهم   –وسلَّم



 
 

 

 
 ويفدونو  ،  –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –وىم ُيّبون النَّيب معت ؛ذلم ذرفت عيوهنم ، أي د

رضوان هللا –؛ لذلك الّصحابة  -رضوان هللا عليهم أمجعُت–أبرواحهم وآابئهم وأّمهاهتم 
وىكذا كان  صلَّى هللا عليو وسلَّم–دمحم نبيِّو ارىم هللا لصحبة اصطفاىم واخت –عليهم

، وىذا من أثر  -عزَّ وجل  –أىل خشيٍة وتقوى   -رضوان هللا عليهم  -الّصحابة 
 .العلم والعمل 

 

 
 من ، يفعلو أبمرٍ  إليو أي تعهد ابلشيء واألمر ، ابلشيء العهد ىي:  الوصية -اجلواب : 

 يف ادلناسبات يستغِّلون أهنم دائًما عليهم هللا رضوان الصحابة قول و يدل ترك أو فعلٍ 
 . - وجلّ  عزَّ – هللا من يُقرِّهبم أمرٍ  كل طلب

 

 
 وجل وصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث العرابض بن سارية هنع هللا يضر ىي تقوى هللا عزاجلواب :  

متيزت عن غَتىا  وقد وصية هللا لألولُت واآلخرينومتيزت ىذه الوصية أبهنا جامعة وألهنا 
  كل الوداع عند ذلم يذكر ال ، وإخوانو وأقاربو أىلو ودّع إذا فاإلنسان ، مودِّع وصية ألهّنا

 



 
 

 

 
 ضياعو عليهم خيشى ما ذلم ويذكر ، شيء كل من ادلهم الوداع عند ذلم يذكر وإَّنَّا ، شيء

 . بعده من شيءٌ  ذلم ُيصل أن خيشى أو ، ُيضيِّعوه أن خيشى أو ،
 

 
 والطاعة السمع:  –وسلَّم عليو هللا صلَّى– النَّيب بو أوصى الذي الثاين األمراجلواب : 

 ، وادلكره ادلنشط يف ، واليسر العسر يف األمر لولِّ  وتطيع تسمع أنَّك وىي األمر لوالة
 عليك األمور ببضع وأقاربو وأىلو نفسو وفضَّل ، األمور ببضع األمر ولُّ  استأثر ولو

والطاعة لولِّ األمر يف غَت معصية هللا ، فإننا نسمع لو ونطيع ، فإن أمران مبعصية ؛ فإننا 
 ال نسمع لو يف تلك ادلعصية خاصة ، ويبقى السَّمع والطاعة لو يف بقية األمور .

 

 
أن يكون ىذا األمر مأموٌر بو يف الكتاب والسنة ؛ فهنا َّنتثل اجلواب 

 ورسولو ، مثَّ طاعة  ورسولو يف األمر بطاعة ول األمر ؛ مثل أن أيمر  ىذا األمر طاعةً 
 ابلصالة ، والصيام 

؛ فهنا ال نسمع لو  -عزَّ وجل  –أن أيمر ولِّ األمر أبمٍر خيالف أمر هللا 
 ) ال طاعة دلخلوق يف : -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –يف ذاك األمر على اخلصوص ، لقولو 



 
 

 

 
أمَّا بقية أوامره فنسمع لو ونطيع .     ، معصية اخلالق ( 

ن أيمر أبمٍر ليس يف كتاب هللا ما يدلُّ عليو على وجوبو ، وليس يف  أ
 كتاب هللا ما ُُيّرِمو ؛ فهنا نسمع ونطيع لو ؛ ألن هللا أمران ابلسمع والطاعة "

 

 األمر لعدة وجوه منها : لولِّ  والطاعة السمع ذكر الرسولاجلواب : 
للمجتمع ،  -إبذن هللا-أن ولَّ األمر وابب ول األمر ىو صمَّام األمان 

َيف فلو اختَّل صمَّام األمان ىذا لظهرت الفنت ، و لُسلبت األموال وسرقت وهنبت ، وخلِ 
 الطريق وُعِدم األمن وضعف أمر الدين .

يدل على أن ابب ولِّ األمر ابٌب عظيم ، سيحصل فيو اختالف ، 
لسمع اب اانوصَّ  ونبهَّنا  –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –وُيصل فيو اعوجاج عن احلق ؛ فالنَّيب 

 . والطاعة
 

جيب عليو الصرب فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص : (  ) َمْن رََأى َأِمَتَُه َعَلى َمْعِصَيةٍ : -ملسو هيلع هللا ىلص  –قال  اجلواب :
 هللا . معصية أي يكره ) فـَْلَيْصرِب َوْلَيْكَره الِذي أََتى (

 



 
 

 

 
ىو االختالف  (  ِإنَُّو َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسيَـَرى اْخِتاَلفًا َكِثَتًا) فَ قال ملسو هيلع هللا ىلص  : اجلواب : 
أي أنو وليس ادلراد بو فقط رلرد ادلعاصي واالنغماس يف الدنيا ، يف الدين االختالف 

، ول السلفية تضييع للقواعد الشرعية واألص، مناىج جديدة  يف ادلناىج ؛تبديل  سيقع 
 . ستقع بدع وضالالت

إذ يف أواخر حياة الصحابة ؛  علم من أعالم النبوة كالم نبينا ملسو هيلع هللا ىلص على  يدل ىذا الكالمو 
 ،وظهرت  فتنة الشيعة  ،ظهرت فتنة اخلوارج ، ظهرت الفنت  - رضوان هللا عليهم -

ىذا ىو االختالف . وظهرت فتنة القدرية يف أوائلها
 

 
صلى  - سنة النيب ؛ابلرجوع إىل السنة ؛ ادلخرج من ىذا االختالف والنجاة  اجلواب : 

عليو  -وشأنو كلو ،  فعالووأ،  وأقوالو ،وإىل ىديو  أي إىل طريقتو؛  -هللا عليو  وسلم 
 - وعلي، وعثمان ، وعمر ، أي سنة أيب بكر  وسنة اخللفاء الراشدين -الصالة والسالم 

فالرجوع إىل السنة وتطبيقها ىو الواجب على كل مسلم  ، - مهنع هللا يضر وأرضاىم أمجعُت
 . – عز وجل -فهذا من نصر هللا  ﴾ ّللََّ يـَْنُصرُْكمْ ِإْن تـَْنُصُروا ا ﴿ ومسلمة

 



 
 

 

 
 يكون  وسنة اخللفاء الراشدين -صلى هللا عليو  وسلم  - النيبالتمسك بسنة  اجلواب : 
 ؛ نمن األسناالنواجذ  ألن؛  اا شديدً سنانك متسكً أبيعٍت  متسك هبا بيدك و ؛ابلنواجذ 
أو يسقط  ، إال أن تسقط ىذه األسنان، هبا على شيء غالبا ال يفلت منو  عضَّ أي إذا 

وقد  وىذا فيو األمر بشدة التمسك ؛فينقطع اللحم  جزء من ىذا اجلسم الذي قد ُعضَّ 
على  َعَلى ِديِنِو كالقابضِ فيو أيِْيت َعَلى النَّاِس زََماٌن اْلَقاِبُض ) جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال : 

؛ من شدة الفنت وكثرة أىلها ، وغربة أىل احلق وقلة أىلو ، ومع ذلك فتمسك  ( رمْ اجلَ 
 يها ، ومت على ذلك . هبا ، واصرب عل

 

 
ُكْم َوزُلَْدََثِت اأْلُُمور) :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال رسول هللا اجلواب :  فَِإنَّ ُكلَّ زُلَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ  َوِإًيَّ

ىو األمر أول ما يقع ويفعلو الناس على خالف سنة  فاألمـــــــر اـــــدث : ( ِبْدَعٍة َضالََلةٌ 
الرسول ، فيقال لو " أمر زلدث " ،  فإن استمروا عليو مسي  "بدعة " ، وإن تركوه كان " 

وحذران النيب  أول ظهورىا " " األمر ادث ىي البدعة يفأمرا زلدَث " وقد قال العلماء : 
ملسو هيلع هللا ىلص منها ألهنا ال خَت فيها فادَثت والبدع كلها ضالالت وكلها يف النار كما قال النيب 

 " ال  وىذا يدل كما قال العلماء على أنو  ( وَُكلُّ َضاَلَلٍة يف النَّارِ ) يف احلديث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -



 
 

 

 
الت  وكلها توجد بدعة حسنة ، وبدعة مكروىة ، وبدعة مباحة  ؛ بل كلها بدع وضال

 -ملسو هيلع هللا ىلص  –زلرمات ، وكلها يف النار كما أخرب النيب 
 

 
! َأْخرِبْين بَِعَمٍل يُْدِخُلٍِت اجْلَنََّة َويـَُباِعدْ  ) :معاذ بن جبل   قَالَ اجلواب :  ين قـُْلت ًَي َرُسوَل اّللَِّ

بيان ما عند الصحابة من  على ىذا الكالم يدل(  َلَقْد َسأَْلت َعْن َعِظيمٍ  ِمْن النَّاِر، قَاَل: 
احلرص على كل أمر يقرهبم من هللا وإىل جنتو ، وكل أمر يباعدىم عن هللا وعن انره 

وسخطو ؛ فهم حريصون على تعلم ما يقرهبم إىل هللا ليعملوه ، وتعلم ما يباعدىم عن هللا 
ره ليجتنبوه ويًتكوه ؛ وىذا فيو أن ادلسلم يسأل عما ينفعو وعما ُيتاجو ، ويًتك وعن ان

يدل على أن (   َلَقْد َسأَْلت َعْن َعِظيمٍ )  –ملسو هيلع هللا ىلص  -األسئلة اليت ال تعود عليو ابخلَت وقولو 
ىذا أمر عظيم وجامع ، وسؤاٌل مهم  وفيو تنبيو للسائل ؛ ألن السائل أحياان يسأل وال 

َلَقْد َسأَْلت َعْن ) ينتبو للجواب فينشغل أبمر آخر ؛ ولكن دلا يقول لو قبل أن جييب 
 يلفت انتباىو .؛ (  َعِظيمٍ 

 



 
 

 

 
َْتِ )  : و ملسو هيلع هللا ىلصلو قاجلواب :  زًيدة  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب  معٌت ىذا أن(  َأاَل َأُدلَُّك َعَلى أَبـَْواِب اخلَْ

دائما  ادلسلم يسعىف للخَت وأبوااب مهمة، أبوااب أخرى يفتح  " سالمإلأركان ا"  على 
 أي أن ؛(  الصَّْوُم ُجنَّةٌ ) فمن ىذه األبواب قولو  ، للداللة على أبواب اخلَت والعمل هبا

َئَة َكَما ُيْطِفُئ ادلَاُء َوالصَّ ) وقولو واب اخلَت ادلهمة ابب الصيام ابب من أب َدَقُة ُتْطِفُئ اخلَِطيـْ
 ِمنْ َوَصالُة الرَُّجِل )  : -ملسو هيلع هللا ىلص-مث قال   تطفئ الذنب وتغفره لصاحبو؛ أي الصدقة  النَّاَر (

 من االبواب ادلهمة أيضا . يامو ابلليل وصالتو ابلليلأي أن ق( َجْوِف اللَّْيلِ 

 
فـََقاَل :  ؟ ًَي َنيبَّ اّللَِّ َوِإانَّ َلُمَؤاَخُذوَن مبَا نـََتَكلَُّم بِوِ ) :  -هنع هللا يضر  -قال : معاذ اجلواب : 

تعجب ؛ ألنو يظهر  أنو كان يظن أن الكالم  –هنع هللا يضر  -ىنا معاذ   (ًَي ُمَعاذ َثِكَلْتك أُمُّك 
وإن  أن الناس مؤاخذون مبا يتكلمون –ملسو هيلع هللا ىلص  –ال ُُياسب عليو ادلرء ،  فأخربه النيب 

 الناس يوم القيامة يسقطون يف النار على وجوىم أو على مناخرىم بسبب ألسنتهم ، 



 
 

 

 
َثِكَلْتك  )و قولو  وبسبب ما يتكلمون بو من غيبة وَّنيمة ، وظلم ، وهبتان ، وقذف .

  –سأل هللا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –"ىذا الدعاء منقبة دلعاذ ؛ ألن النيب قال العلماء  ًَي ُمَعاذ ( أُمُّك 
"ليس وأيضا أن جيعل أميا رجل من أصحابو دعا عليو أن جيعلها لو شفاعة "  –عز وجل 

 تفخيم األمر ، ومن ابب هتويلو ىذا من ابب الدعاء عليو ، وإَّنا من عادة العرب من ابب 

 
الل رده صلى هللا عليو حديث معاذ هنع هللا يضر بُت لنا خطورة اللسان وذلك من خاجلواب : 

 َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم؟! إالَّ  -َأْو قَاَل َعَلى َمَناِخرِِىمْ -َوَىْل َيُكبُّ النَّاَس َعَلى ُوُجوِىِهْم )وسلم 
معاذا ابألمر الذي ينجيو من عذاب هللا ، وابألمر الذي جيمع –ملسو هيلع هللا ىلص  –النيب  أخربفقد  ( 

ْليَـُقْل ) –ملسو هيلع هللا ىلص  –لو ما سبق ؛ أن يكف لسانو  فقد قال  َمْن َكاَن يـُْؤِمُن ابَِّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر فـَ
ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  ما يدل على أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  –وقد جاء يف حديث مسرة يف رؤًي النيب  ( َخيـْ

أن رجال يُغرس فيو   –ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فرأى النيب  الذين يكذبون على الناس يعذبون يف فمهم
) َمْن َىَذا ؟ ،  فـََقاَل : َىَذا رَُجُل َيْكِذُب اْلَكِذبَة : كالليب وتشدق أشداقو مث يعاد فقال 

ُلُغ اآْلفَاَق (  –مع دًينتو ، وأمانتو ، وتقواه ، وخشيتو   –هنع هللا يضر  –وقد كان أبو بكر  فـَتَـبـْ
 ؛ يعٍت أن اللسان يوقع :  " ىذا الذي أوردين ادلوارد " ميسك لسانو ويقول  –عز وجل 

 



 
 

 

 
 " سبٌع عقور إن فلتو أىلكك ابن حبان : اإلنسان يف ادلواطن الصعبة و يقول 

 ، وإن أمسكتو َنوت "  


