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روى اإلمام الرتمذي يف سننه )2738( بسند حسن عن ابن عمرگ أنَّ رجاًل عطس إىل جنبه، 
فقال : احلمد هلل والسالم عىل رس��ول اهلل ، ق��ال اب��ن عمرگ : وأن��ا أق��ول احلمد هلل والسالم عىل 

رسول اهلل ، وليس هكذا علَّمنا رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ، علمنا أن نقول : »احلمد هلل عىل كل حال« .

أنه رأى رجاًل  البيهقي يف السنن الكربى )466/2( بسند صحيح عن سعيد بن املسيب  وروى 
يصيل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني ، يكثر فيها الركوع والسجود ، فنهاه ، فقال : يا أبا حممد ! 

يعذبني اهلل عىل الصالة ؟! قال : ال ، ولكن يعذبك عىل خالف السنة .

ق��ال امل��ح��دث األل��ب��اين رمح��ه اهلل يف إرواء الغليل )236/2( : )وه���ذا م��ن ب��دائ��ع أج��وب��ة سعيد بن 
املسيب رمحه اهلل تعاىل ، وهو سالح قوي عىل الذين يستحسنون كثريًا من البدع باسم أهنا ذكر وصالة، 
ثم ينكرون عىل أهل السنة إنكار ذلك عليهم ، ويتهموهنم بأهنم ينكرون الذكر والصالة !! وهم يف 

احلقيقة إنام ينكرون خالفهم للسنة يف الذكر والصالة ونحو ذلك ( .



احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني . أما بعد ،
ثون،  فإن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل أحبَّ أصحاب النبي نبيَّهمملسو هيلع هللا ىلص ؟ وهل أحب التابعون وأتباعهم ، واملحدِّ

والفقهاء ، واألئمة األربعة نبيهمملسو هيلع هللا ىلص ؟ فكيف احتفلوا به ؟
لقد فهم السلف الصالح أن حقيقة االحتفال برسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  إنام يكون باتباع سنته ، والتحاكم إىل رشعه ، كام 

:  ﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ    تعاىل  ق��ال 
ەئ  ەئ  وئ  ﴾. 

ومنها : حمبتهملسو هيلع هللا ىلص بتقديم حماّبه عىل حماّب النفوس ، ويلزم من هذه املحبة ، تقديم طريقتهملسو هيلع هللا ىلص يف الذكر والعبادة 
عىل طريقة غريه ، ال سّيام وقد قال اهلل عزَّ وجلَّ : ﴿ ٺ  ٿ  ٿ ﴾ وقالملسو هيلع هللا ىلص : »ال يؤمن أحدكم حتى أكون 

أحّب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني« .
وم��ن ل���وازم حمبتهملسو هيلع هللا ىلص ؛ اتباعه فيام أم��ر ، واالن��ت��ه��اء ع��اّم هن��ى عنه وزج��ر ، وأن ال يعبد اهلل إال ب��ام رشع ، ال يعبد 

باألهواء والبدع ، كام قال تعاىل : ﴿ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ﴾. 
ل يف تفاصيل  لقد فهم البعض أن قوله : ﴿ ڄ﴾ اتباعه اتباعًا جمماًل عىل أصل رشيعته ، دون االتباع املفصَّ
العبادات والقضايا الدينية فال يلزم أن نتوضأ كام توضأ ، وال نصيل كام صىل ، وال نحّج كام حّجملسو هيلع هللا ىلص ، وال يلزم أن 

نتبع هديه يف اجلنائز ، واألعياد وسائر املناسبات الدينية .
اتباعه يف  ڄ﴾ وج��وب   ﴿ : م��ن قوله  ، فقد فهموا  الصحابة والتابعني وأتباعهم  م��ن  الصالح  السلف  أم��ا 
نبيهمملسو هيلع هللا ىلص  إلنكار  اتباعًا   ، الدين  يف  واملحدثات  البدع  أن��ك��روا  ولذلك   ، مفصاًل  اتباعًا  الدينية  والقضايا  العبادات 
كل املحدثات يف الدين بقوله : »وإياكم وحمدثات األم��ور ف��إن كل حمدثة بدعة وك��ل بدعة ضاللة« ]رواه أبو داود 

)4607( وإسناده صحيح[ .   
ب��ام ك��ان عليه  باتباع رشع��ه وسنته ، وال��ت��أيس  ب��ه ك��ل وق��ت ،  النبيملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمه يتطلبان منّا أن نحتفل  إن حمبة 
أصحابه والتابعون هلم بإحسان من الرعيل األول الذين قال فيهم النبيملسو هيلع هللا ىلص : »خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم 
الذين يلوهنم« ، والتمسك بام قاله اإلمام مالك رمحه اهلل : )ال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أّوهلا( وبام قاله 
اإلم��ام األوزاع��ي رمحه اهلل : )عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإي��اك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك 

بالقول( .
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ذكرنا يف احللقة املاضية فضل األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر ، ونكمل يف هذه احللقة مع صفات اآلمر باملعروف 

والناهي عن املنكر ، واخلطوات املطلوبة يف أمره وهنيه .
إن كثريًا من الناس عندما يأمرون باملعروف وينهون عن 
امل��ن��ك��ر ي���واَج���ه���ون يف أغ��ل��ب األح���ي���ان ب��ال��ص��دود واجلفاء 
ممّ��ن ي��دع��وهن��م، وق��د ي��رج��ع سبب ذل��ك إىل أّن ه��ذا اآلمر 
باملعروف الناهي عن املنكر ، مل يتحلَّ بصفاٍت دعا إليها 

اإلسالم حتى يكون أمره وهنيه مقبوالً عند اآلخرين .
صفات اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر :

أوالً : اإلخالص :
واإلخ��الص هو إف��راد اهلل تعاىل بالقصد يف الطاعة، فأّي 
عمٍل ُفِقد منه اإلخالص ، ال وزن له عند اهلل مهام عظم  ، 
وبالتايل مل يكن مقبوالً وال منتفعًا به . ومن اإلخالص أن 
يقصد اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر إصالح اخللق 
وإق��ام��ة رشع اهلل ، ال أن يقصد االن��ت��ق��ام م��ن ال��ع��ايص أو 

االنتصار لنفسه .
ثانيًا : العلم :

األمر باملعروف والنهي عن املنكر بغري علم قد يؤدي اىل 
النهي عنها ،  عواقب سلبية ، ومفاسد أكرب من املقصود 

وتعطيل املصالح املرجوة من تلك املأمور هبا . وقد قال 
ع��م��ر ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز رمح���ه اهلل : )م���ن ع��م��ل يف غ��ري علم 
ك���ان م��ا ُي��ف��س��د أك��ث��ر ممّ���ا ُي��ص��ل��ح( . ]ج��ام��ع ال��ب��ي��ان وفضله 

. ])27/1(
ثالثًا : الرفق :

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص : »إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه 
وال ينزع من يشء إال شانه« ]رواه مسلم )2594([ .

والرفق هو لني اجلانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل، 
وه��و ضد العنف . فلو ك��ان يف الكالم يشء من الفظاظة 
لعاند املنصوح ، واستمر عىل فكره ، أو لكره االزدياد من 

اخلريات التي يؤمر بفعلها . 
وك��ان ال��رس��ولملسو هيلع هللا ىلص إذا بعث أح��دًا من أصحابه يف بعض 
أمره قال:»بّشوا وال تنّفروا، ويّسوا وال تعّسوا« ]رواه 

مسلم )1732([ .
رابعًا : الصرب :

اآلم����ر ب��امل��ع��روف ال��ن��اه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر ، ق���د ي��الق��ي األذى 
والتكذيب ممَّ��ن حوله ، فعليه أن يصرب ع��ىل أذاه���م ، وال 
يتخاذل أو يقنط . فبالصرب أمر اهلل سبحانه وتعاىل رسوله 

وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ     ائ    ﴿  : فق�������ال  ال��ك��ري��مملسو هيلع هللا ىلص 
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ۇئ   ﴾  ]األحقاف: 35[ . 
خامسًا : الرمحة بمن يفعل املنكر واخلوف عليه من عذاب اهلل :

عىل كل مسلم يريد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ، أن يشفق عىل أخيه من عذاب اهلل وعقابه ، وأن حيب له اخلري ، 
وال يكون عونًا للشيطان عليه .

سادسًا : القدوة احلسنة :
اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر يبدأ بنفسه أوالً ، فيأمرها بكل خري وينهاها عن كل رّش ، ليكون قدوة ملن حوله . فمن 

وا عليه قوله. أراد أن يأمر الناس أو ينهاهم ال بدَّ وأن يكون هلم قدوة وإال ردُّ
سابعًا : أن ال خياف يف اهلل لومة الئم :

فال خيشى الناس وال يستحي منهم ، فاهلل تعاىل أحق أن خيشى وأن يستحى منه ، فيأمر وينهى بام يريض اهلل ، وبام حكم 
اهلل ، وليس بام يرضيه هو أو يوافق هوى من يناصحه .

ثامنًا : الصحبة الصاحلة :
ال بدَّ لآلمر باملعروف الناهي عن املنكر من صحبة صاحلة تعينه عىل اخلري ، قال تعاىل :

﴿ ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ﴾  ]التوبة: 71[ .
خطوات األمر باملعروف والنهي عن املنكر :

أوالً : التعريف : فإن اجلاهل يفعل اليشء وال يظنه منكرًا ، فيجب إيضاحه له ، ويؤمر باملعروف ويبنيَّ له عظم أجره 
وجزيل ثواب من قام به .

ثانيًا : الوعظ : ويكون ذلك بالتخويف من عذاب اهلل عزَّ وجلَّ وعقابه ، وذكر آثار الذنوب واملعايص ، وأن مردَّهم إىل 
اهلل ال حمالة .

ويكون الوعظ بالتذكري بأنعم اهلل وفضله عىل الناس ، وهذا من باب الرتغيب من جهة ، ومن باب الرتهيب من جهة أخرى 
أن تسلب هذه النعم يف حال اإلرصار عىل املعصية ، وتذكري العاصني بعظمة من يعصون وقدرته سبحانه وتعاىل.

ثالثًا : الرفع إىل ويل األمر : إذا ظهر عناد وإرصار العايص عىل معصيته يرفع أمره إىل أهل احلسبة ������ إن وجدت يف بلد ������ أو 
إىل ويل أمر هذا العايص .

رابعًا : التكرار وعدم اليأس : فإن األنبياء واملرسلني عليهم السالم أمروا باملعروف وأعظمه التوحيد ، وحذروا من املنكر 
وأعظمه الرشك ، سنوات طويلة دون كلل وال ملل ويف أيِّ وقت .

باختالف األشخاص  ل��ه أساليب وجم���االت ختتلف  املنكر  ب��امل��ع��روف والنهي ع��ن  األم���ر  نعلم أن  أن  ، علينا  اخل��ت��ام  ويف 
واألماكن ، فليس للمرأة مثاًل أن تأمر وتنهى يف جمالس الرجال غري املحارم ويف الطرقات أو األماكن العامة ، وكذلك 
األمر والنهي بالنسبة للصغري خيتلف عنه بالنسبة للشاب أو الشيخ ، أو للمتعلم من غري املتعلم ، فكلٌّ له أسلوب وكالم 

ينصح به ، فيؤمر أو ينهى باألسلوب املناسب حلاله .



6

ومع الوقفة الثانية من حديث أيب هريرةگ عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص قال : »آية املنافق 
ن خان« . ثالث : إذا حّدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمُ

إذا وعد أخلف :
 . أيامنا  يف  بكثرة  مشاهدة  فاسدة  وظاهرة   ، القلوب  أمراض  من  خطري  مرض 
فاعلموا أخويت أن اإليفاء بالعهد والوعد والعقد ، ُخُلق كريم من أخالق اإلسالم 

ۆ    ﴿ : ، قال تعاىل  ألسنة رسِلِه وأصفيائه  به يف كتابه وعىل  أمر اهلل   ، العظيم 
ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ﴾  ، وقال تعاىل : ﴿ ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ   گ  ڳ   ﴾.
صفة وصف اهلل تعاىل هبا نفسه ، قال تعاىل : ﴿ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴾. 
ووصف هبا األنبياء والرسل ، فكان من صفة نبينا حممدملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وبعدها ، 
الصادق الوعد ، وقال اهلل تعاىل يف إبراهيم عليه السالم : ﴿ ېئ  ىئ  ىئ   ﴾. 
�����ى ربه العهد فثبت كاجلبال الراسيات عندما ألقاه املرشكون يف النار ومل يلجأ إال  َوفَّ

إىل اهلل ، فقال اهلل تعاىل : ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ﴾.
وأما إسامعيل عليه السالم ، فقال اهلل تعاىل فيه : ﴿ ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ﴾.
صدق اهلل وعده فثبت عند االمتحان فجاءت الرؤيا إبراهيم أن اذبح ولَدك ، فقال: 

ختمت   حت   جت    يب    ﴿  : اجلواب  وكان   ،﴾ يئ    ىئ   مئ       حئ   جئ   ی   ی    ﴿
ىت  يت   جث  مث  ىث  يث   ﴾ . فوفَّ بوعده وأسلم األمر هلل ورقبته للسكني 

فاضطجع بني يدي والده ، وهذه كانت عالمة صدقه ووفائه ، قال تعاىل : ﴿ ٱ  
ٻ    ٻ    ٻ     ٻ  پ    پ    پ  پ    ڀ     ڀ  ڀڀ  ٺ    ٺ      ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴾. 
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وقصَّ اهلل تعاىل عن موسى عليه السالم فقال : ﴿ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  
األجل  . فقىض موسى  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴾ 

وسار بأهله .
روى البخاري عن سعيد بن جبريگ قال : سألني هيودي من أهل احلرية : أّي 
األجلني قىض موسى ؟ قلت : ال أدري حتى أقدم عىل حرب العرب فأسأله . فقدمت 
فسألت ابن عباس فقال : قىض أكثرمها وأطيبهام . إن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص إذا قال فعل . 

]رواه البخاري )2684([ .
 .﴾ ڃ  ڃ   ڃ   ڄ    ﴿  : تعاىل  قال   ، املؤمنني  صفة  بالوعد  اإليفاء 

والرجل إذا وعد وّف���ى وإن كان الوعد عظياًم .
فهو  بقوم  تشبه  فمن   ، به  والتشبه  فإّياك   ، فإهنا صفة شيطانية  بالوعد  اخللف  وأما 

گ      گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    ﴿  : تعاىل  قال  منهم، 
ڳ   ڳ ﴾ .

الصحابةژ وإيفاء الوعد وإمتام العهد :
قال تعاىل : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾.
قال أنس بن مالكگ : كّنا نرى أن هذه اآلية نزلت يف أنس بن النرض . وذلك 
أنه غاب عن معركة بدر ، فقال : لئن أراين اهلل مشهدًا آخر لريين ما أصنع ، فلام 
كانت غزوة أحد مل هتدأ نفسه وهو يبحث عن الشهادة ، حتى ناهلا ويف جسده بضع 

وثامنون طعنة .
أن  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وعدوا  قد  األنصار  وكان   ، األنصاري  الربيع  بن  سعد  ومنهم 
يمنعوه وحيموه مّما يمنعون منه أبناءهم ، فأرسل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص زيدًا لينظر له سعداً 
ويبلغه من رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص السالم . فبحث زيد فوجد سعدًا يف الرمق األخري ، فقال: 
لقد أمرين رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أن أقرئك السالم وأنظر أمن األحياء أم من األموات أنت؟ 
فقال سعد : بل أنا من األموات ، ثم قال : يا زيد أقرئ رسول اهلل مني السالم ، وقل 
له : جزاك اهلل عّنا خري ما جازى نبيًا عن أمته ، يا زيد أبلغ القوم مني السالم وقل 

هلم : ال خري فيكم إن خُلص إىل رسول اهلل مكروه وفيكم عني تطرف.
 ، أرواحهم  ذهاب  بذلك  كان  وإن  بوعودهم  أوفوا   ، وأرضاهم  عنهم  اهلل  ريض 

فنسأل اهلل أن جيزهيم عّنا كل خري ، وأن جيعلنا مّمن يقتفون آثارهم .
واحلمد هلل رب العاملني .
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وقفنا يف العدد املايض عند حديث ثوبانگ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص : »ألعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات 
أمثال جبال هتامة، بيضًا، فيجعلها اهلل عز وجل هباًء منثورًا«. قال ثوبان: يا رسول اهلل! صفهم لنا، جلِّهم لنا، أن ال 
نكون منهم ونحن ال نعلم، قال: »أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كام تأخذون، ولكنهم أقوام، 

إذا خلوا بمحارم اهلل انتهكوها«. ]رواه ابن ماجه )4245(، وصححه األلباين رمحه اهلل يف الصحيحة )505([ .
فهؤالء قاموا بأعامل ظاهرة، واعتنوا باملظاهر وجعلوها زاهيًة، وأمهلوا رسائرهم، وبواطنهم، وجعلوها خاويًة، فلم 

يراقبوا اهلل يف خلواهتم.
وخالف الرمٰحن ملا خ���������������ال هؤالء ينطبق عليهم قول القائل:          أظهر بني اخللق إحسان����������������������ه 

أفلم يأِن للذين خيلون بمحارم اهلل ويدخلون عىل املواقع اإلباحية، ويشاهدون األفالم اخلليعة، أن يتوبوا إىل اهلل، من 
قبل أن يأيت يوم تبىل فيه الرسائر، وحيّصل فيه ما يف الصدور؟! يوم يدوم فيه الندم، ملن زّلت به القدم. 

�ي من اهلل يوم تبىل الرسائر           وتأمل رسيرة القلب واستح� 
فيا مهماًل إصالح رسيرتك! )ستعلم يوم احلرش: أّي رسيرة تكون عليها ﴿ ڃ  ڃ      چ       ﴾ ]الطارق: 9[(. 
           سيعلم يوم العرض أّي بضاعة     أضاع وعند الوزن ما كان حصال     

أال تعلم بأن حمبة اهلل )هي التي تنور الوجه، وترشح الصدر، وحتيي القلب، وتطيب احلياة عىل احلقيقة، ال حمبة الصور 
املحرمة، وإذا بليت الرسائر يوم اللقاء، كانت رسيرة صاحبها من خري رسائر العباد، كام قيل:

رسيرة حب يوم تبىل الرسائر( ]الداء والدواء )ص : 362([ . سيبقى لكم يف مضمر القلب واحلشا 
قال ابن القيم رمحه اهلل: )كل حمبة لغريه فهي عذاب عىل صاحبها وحرسة عليه، إال حمبته وحمبة ما يدعو إىل حمبته، 

ويعني عىل طاعته ومرضاته، فهذه هي التي تبقى يف القلب يوم تبىل الرسائر(. ]روضة املحبني )ص : 287([ .
فيه  وترتادف  اجلبال،  فيه  )تنسف  يوم  يأيت  أن  قبل  من  رسيرته،  يصلح  أن  نكاله،  وخاف  اهلل،  اتقى  بمن  فحقيق 
األهوال، وتشهد فيه اجلوارح واألوصال، وتبىل فيه الرسائر، وتظهر فيه الضامئر، ويصري الباطل فيه ظاهرًا، والرس 
ل ويبدو ما يف الصدور، كام ُيبعثر وخيرج ما يف القبور؛ وجتري  عالنيًة، واملستور مكشوفًا، واملجهول معروفًا، وحُيصَّ
أحكام الرب تعاىل هنالك عىل القصود والنيات، كام جرت أحكامه يف هذه الدار عىل ظواهر األقوال واحلركات، 
يوم تبيض وجوه بام يف قلوب أصحاهبا، من النصيحة هلل ورسوله وكتابه، وما فيها من الربِّ والصدق واإلخالص 
هنالك  واالحتيال؛  واملكر  والكذب  والغش  اخلديعة  من  أصحاهبا،  قلوب  يف  بام  وجوه  وتسود   . املتعال  للكبري 
بأنفسهم وما يشعرون(.  يعلم املخادعون، أهنم ألنفسهم كانوا خيدعون، وبدينهم كانوا يلعبون، وما يمكرون إال 

]إعالم ال�موقعني )214/3 - 215([ .
خلوت«. إذا  تفعله  فال  شيئًا،  منك  اهلل  كره  »ما  اهللملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  ق�����������ال  ق�����������ال:  رشيكگ  ب�����������ن  أس�����������امة   ع��������������ن 

]رواه ابن حبان )403(، وحسنه لغريه األلباين رمحه اهلل يف صحيح موارد الظمآن )2116([ .
وعن سعيد بن يزيد األنصاريگ: أن رجاًل قال لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص : أوِصني، قال: »أوصيك أن تستحَي اهلل عّز 
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وجّل، كام تستحي رجاًل صاحلًا من قومك«. ]أخرجه أح�مد ف�ي الزهد )ص: 59(. وصححه األلبان�ي رمحه اهلل ف�ي 
صحي�ح ال�جامع )2541([ .

فقل لنفسك: لو كان رجل من صاحِلي قومي يراين، أو يسمع كالمي، الستَحْيت منه، فكيف ال أست�حي من ريب تبارك 
وتعاىل، ثم ال آمن تعجيل عقوبته وكشف سرته؟!

فإن من علم أن اهلل يراه حيث كان، وأنه مطلع عىل باطنه وظاهره ورّسه وعالنيته، واستحرض ذلك يف خلواته، أوجب 
له ذلك ترك املعايص يف الرس.

والنفس داعية إىل الطغي����������ان قال القحطاين رمحه اهلل:  وإذا خلوت بريبة يف ظلم�������������������������������������ة  
إن الذي خلق الظالم يراين                  فاستحي من نظر اإلٰله وقل هل������������ا  

]نون�ية القحطاين )ص: 90([.          
واهلل يف اخلل�������������������وة ثانيك��������������������ا وكان ابن السامك ينشد:  يا مدمن الذنب أم�����������������������������ا تستحي  

إال من  قال: »احفظ عورتك  نذر؟  منها وما  نأيت  ما  ، عوراتنا  اهلل  يا رسول  قال: قلت:  بن حيدةگ  عن معاوية 
زوجتك، أو ما ملكت يمينك« قال: قلت: يا رسول اهلل، إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال: »إن استطعت أن ال 
يرينّها أحد، فال يرينّها« قال: قلت: يا رسول اهلل، إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال:  »اهلل أحّق أن يستحيٰى منه من الناس«. 

]رواه أبو داود )4017(، وحسنه األلباين رمحه اهلل يف صحيح سنن أيب داود )499/2([ .
فقد )أمر النبيملسو هيلع هللا ىلص الرجل: أن يسرت عورته، وإن كان خاليًا ال يراه أحد، أدبًا مع اهلل، عىٰل حسب القرب منه، وتعظيمه 

وإجالله، وشدة احلياء منه، ومعرفة وقاره(. ]هتذيب املدارج )ص: 711([ .
فاهلل اهلل يف إصالح الرسائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صالح ظاهر.

ق�����������ال اهلل تب�������ارك وتع�����������اىل: ﴿ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ ﴾  ]األحزاب: 51[.
فانظر أهيا األخ احلبيب: ماذا يعلم اهلل من قلبك؟

ة؛ فإن مراد اهلل من العباد: صالح قلوهبم. داِو قلبك وأصلحه، وأخلص وصحح النية، وأخلص الطِويَّ
عن سهل بن سعد الساعديگ قال: قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة، فيام يبدو للناس، 
وهو من أهل النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيام يبدو للناس، وهو من أهل اجلنة«. ]رواه البخاري )2898( 

ومسلم )112( وفيه قصة[ .
وقوله: »فيام يبدو للناس« إشارة إىل أن باطن األمر يكون بخالف ذلك، وأن خامتة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة 
واحلك�����������م  العل�����������وم  ]ج�����������امع  املوت.  عند  اخلامتة  س�����������وء  توجب  اخلفية  اخلصلة  فتلك  الناس،  عليها  يطلع  ال  للعبد 

)172/1 - 173([ . ولو مل يكن هناك غش وآفة، مل يقلب اهلل إيامنه.
ب�����������ن م�����������الكگ: أن رس�����������ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ق�����������ال: »ال تعجبوا بعمل أحد، حتى تنظروا بَِم خيتم له؟!...«.  ع�����������ن أنس 

]رواه أمحد )120/3(، وصححه األلباين رمحه اهلل يف الصحيحة )1334([ .
ويف ختام احلديث عن إصالح الرسيرة، يطيب يل أن أذكر ثالث كلامت كان يكتب هبا بعض السلف إىل بعض، فلو 
نقشها العبد يف لوح قلبه يقرؤها عىل عدد األنفاس، لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي: )من أصلح رسيرته، أصلح 
اهلل عالنيته؛ ومن أصلح ما بينه وبني اهلل، أصلح اهلل ما بينه وبني الناس؛ ومن عمل آلخرته، كفاه اهلل مؤنة دنياه(. 

]األثر بنحوه: أخرجه وكيع بن اجلراح يف كتاب الزهد )رقم: 525(، وهو صحيح لغريه[ .
التبوكية ]الرسالة  سواه.  رب  وال  غريه،  إٰله  ال  اهلل،  بيد  والتوفيق  آنيتها،  وكميتها  وجودها،  برهاهنا  الكلامت  وهذه 

 

)ص: 236([ .
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ذكرنا يف العدد املايض نوعني من أصناف البرش الذين 
مع  الطريق  وسنكمل   ، جمتمعنا  يف  يوميًا  معهم  نعيش 

الصنفني املتبقيني ، واهلل املستعان . . .
الصنف الثالث : املسلم الذي ليس له عقيدة راسخة يف 
قلبه وال منهج يسري به إىل اجلنة ، بل هو يعيش كسواد 
هو   . أساء  أساءوا  وإن  أحسن  أحسنوا  إن  املسلم��������ني 
من عامة الناس ، هو البائع ، واجلار ، والقريب من عّم 
وخال ، وحتى أحيانًا الوالدين . هم ُوجدوا مسلمني 
ما  اإلسالم  من  يعرفون   ، مسلمني  أبوين  من  ألهنم 
 ، وزكاة  وحج  وصيام  صالة  من  فقط  عليه  اعتادوا 
هؤالء   ، العبادة  يف  والتفكر  التدبر  من  جمّردة  أفعال 

حولنا ُكثر . . .
إن اجتمع الواحد منهم مع امللتزم بدينه جعلوه نصب 
من  الفارِّ  هروب  منه  هيرب  بعضهم  فرتى   ، أعينهم 
األسد . ومنهم من يتأمل ، إن أحسن امللتزم فاإلسالم 
حسن فاتبعوه ، وإن أساء فاإلسالم كذلك فال يتبعون 
مّلته . لِذا علينا االنتباه الشديد لدى خمالطة هذا الصنف، 
واملوعظة  بالكالم  والرفق  واللني  احلب  وإظهار 
اهلل  صلوات  اهلل  رسول  حديث  متذكرين  احلسنة. 
وسالمه عليه: »أكمل املؤمنني إيامنًا أحاسنهم أخالقًا ، 
املوطؤون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون وال خري فيمن 
ال يألف وال يؤلف« ]رواه الطرباين يف املعجم الصغري 

)ص:125( وانظر السلسلة الصحيحة )751([.
والشك أن القلوب متيل إىل من يلني ويرفق هبا ، وقدياًم 
قيل : ليكن وجهك بسطًا ، وكلمتك لينة، تكن أحّب 

إىل الناس ممّن يعطيهم عطاء .

وتنفر الطبائع البرشية من الفظِّ الغليظ ، حتى لو كان 
خري خلق اهلل ، أمل يقل اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ ٺ  ٺ      
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴾ ]آل عمران:159[.
وألننا ندعو هؤالء الناس ملخالفة الكثري من شهواهتم 
ورغباهتم الدنية التي هتوي بصاحبها إىل أسفل سافلني، 
يف  وجّل  عّز  ذكرها  التي  األسوة  من  لنا  بّد  ال  ك�������ان 
كتابه الكريم أثناء خطابه لنبييه موسى وهارون عليهام 

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ   السالم: ﴿ 
إىل  ثم   ]44  ������  43 ]طه:    ﴾ ے   ے        ھ      ھ   ھ   

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ﴿ حممدملسو هيلع هللا ىلص: 
ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﴾ ]النحل:125[. 

أي   : أحسن  هي  بالتي  إال   : اهلل  رمحه  األلويس  قال 
 ، باللني  اخلشونة  كمقابلة  أحسن  هي  التي  اخلصلة 
والثورة   ، بالنصح  واملشاغبة   ، بالكظم  والغضب 

باألناة، ﴿ ک  ک    گ  گ  ﴾ ]فصلت: 34[ .
ملا  نخلص  هؤالء  معاملة  يف  العلامء  أقوال  تتبعنا  وإذا 

ييل: 
• اللني والرفق والعفو والصفح عن امليسء .

• تأليف القلوب ولو باملال كام كان يفعل الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
بالفيء .

• ترك األمر الذي ال رضر يف تركه وال إثم اتقاء الفتنة، 
فعن عائشةژ قالت : إن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص قال : »يا 
عائشة ، لوال أن قومك حديثمُ عهد بجاهلية، ألمرت 
وأل�����زقته   ، منه  أخرج  ما  فيه  فأدخلت  فهدم،  بالبيت 
باألرض ، وجعلت له بابني : بابًا رشقيًا ، وبابا غربيًا، 
البخاري )1586(  « ]رواه  إبراهيم  به أساس  فبلغت 
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ومسلم )1333([ .
بالتبشري والتيسري: »يسوا وال تعسوا ، وبشوا وال تنفروا«  ]رواه البخاري )69([ . الناس  • تألُّف قلوب 

• استعامل املداراة وليس املداهنة ، والفرق أن املداراة ؛ هي الرفق باجلاهل حتى يتعلم ، وبالفاسق يف النهي 
عن فعله واإلنكار عليه باللطف ، أما الثانية ؛ فهي من الدهان ، وهو الذي يظهر عىل اليشء بسرت باطنه مثل 

معارشة الفاسق وإظهار الرىض بام هو فيه من غري إنكار عليه .
الصنف الرابع : هو العدو الرصيح الذي يعيش من حولك يظهر بغضه وال يداهن ، يتواطأ مع شياطني اجلن 

واإلنس لإليقاع بك دون شفقة وال رمحة .
كأين هبم يريدون أن يقضوا عىل اإلسالم من خاللك ، ال ليشء إال أن قلت ريب اهلل .

سيزينون لك تارة . .فلن ينجحوا ، وقد يلجؤون إىل أساليب شتى فعلينا : 
ء : ) . . .الصاحب ساحب . .( .  1 ������ احلذر احلذر من مصاحبتهم واختاذهم أِخالَّ

 2 ������ إظهار الشدة ﴿ پ  پ  پ       ﴾ .
 3 ������ االستعداد هلم دومًا بالعلم والدفاع ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴾ .

 4 ������ عدم جماراهتم واالنجرار معهم يف احلياة الدنيا ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴾ .
 5 ������ التمسك بديننا احلنيف وعدم اخلوف من إقامة شعائرنا أمامهم : »املؤمن القوي خري وأحّب إىل اهلل من 

املؤمن الضعيف ، ويف كّل خري« ]رواه مسلم )2664([ .
هذا بعض ما وّفقني اهلل بجمعه ، إن أصبت فام توفيقي إال من اهلل ، وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان . وّفقنا 

اهلل وإياكم لكل ما حيب ويرضاه وثبتنا عىل دينه احلنيف . وآخر دعوانا أن احلمد هلل . 

ال يوصف العمل من املسلم بالقبول رشعًا إال إذا توفَّر ركناه : )اإلخالص ، واملتابعة( .
)فاإلخالص( : أن يكون هلل تعاىل ، ال نصيب لغري اهلل فيه ، متمحضًا من شوب اإلرادة 

لغريه .
)واملتابعة( ويقال : )الصواب( : أن يكون ممّا رشعه اهلل عىل لسان رسوله حممدملسو هيلع هللا ىلص .

فشوب النية : يورث الرياء والرشك .
وشوب املتابعة : يورث املعصية والبدعة .

والرياء : مدخل النفاق .

واملعصية : بريد الفسق .
والبدعة : دهليز الكفر .

وباجلملة فإذا اختل ركناه أو أحدمها ، صار العمل مردودًا غري مقبول . واألدلة عىل هذا 
متظاهرة من الكتاب والسنة .
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احلمد هلل الذي جعل لنا بكل حادثة ِعربة ، أخرج من 
كل ِعربة َعربة ، َفُربَّ َعربٍة نزلت كانت سببًا لتزحزح 

صاحبها عن نار جهنم .
إخواين يف اهلل: يقول النبيملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي يرويه 
اإلسالم  »بدأ   : هريرةگ  أيب  حديث  من  البخاري 

غريبًا وسيعود غريبًا ، فطوبى للغرباء« .
هي  الزمان  هذا  يف  الناس  معظم  حال  كانت  وملا 
������ أحببت أن  ������ إال م���������ن رحم اهلل  اإلع�����راض ع���������ن اهلل 
أذُك��ر قص��ة حصلت قريبًا ، َعلَّها توقظ الغافل ، وتذّكر 

ائ    ﴿ تعاىل:  قوله  باب  من   ، البليد  وتنشط  النايس، 
ەئ        ەئ  وئ  وئ  ﴾ .

أسندوا ظهوركم ، وارصفوا ما يشتت بالكم ، فإليك 
ذرفات الدموع.

 ، املآيس  من  أيامًا  وعاش   ، احلياة  به  تقلبت  شاب 
ببيئة فاسدة ، ال تكاد جتد  وسنوات من الضياع ، نشأ 
فيها من يقول: )اتَِّق اهلل( ، أو من يذكر بيوم احلساب .

 بدأ حياته منذ صغره مع رفقة السوء ، وال مباالة من 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  عن  بعدًا  يزداد  وأخ���ذ   ، األه������ل 
حتى بلغ احلضيض ، فام هو إال أن بلغ عمره اثني عرش 
عامًا...أين هو؟؟؟ إنه يف اإلصالحية! وذلك بسبب ما 

كان يعاقره من حبوب خمدرة ، وبسبب كثرة مشاجراته 
وعراكه مع الناس ، وهو مل يبلغ احللم بعد .

دخل الشاب اإلصالحية ، وهو ابن اثنتي عرشة سنة ، 
لكن اإلصالحية ليست مكانًا قد ُهيئ إلعادة العباد إىل 
رب العباد ، إهنا مكان اجتمع فيه أهل الفساد من كل 
حدب وصوب ، ووضعوا لتنتقل أفكارهم اخلبيثة إىل 

بعضهم البعض.
فتعلم كيف يعاقر مجيع أصناف املخدرات ، بل وكان 

يرّوج هلا ويبيعها.
ومّرت األيام واأليام ، وهو يتقلب من ظالم إىل ظالم، 

ومن ضياع إىل ضياع.
وملا بلغ الثامنة عرشة ، كان قد بلغ من الفجور غايته ، 
ومن املجون هنايته ، وأصبح يتقلب من خمدر إىل آخر ، 
ضياع ومهوم ، اكتئاب وغموم ، يظن السعادة يف البعد 
 ، الضاللة  أهل  واتباع   ، احلرام  معاقرة  ويف   ، اهلل  عن 
الشيوعية  ملؤسس  وشاًم  صدره  عىل  نقش  أنه  حتى 
)ج������يك������ي فارا( وباء بلعنة مقابل شهوة ، وهو يظن أن 
هذا األمر قد يوصله إىل يشء من الفخر ، أو نوع من 

النشوة ، ولكن هيهات هيهات .
اليوم.... كان جالسًا يف سهرة محراء  إىل أن جاء ذلك 
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إىل ما قبل الفجر مع أصدقاء السوء ، فجاءت إليه ُأْخُته تقول له: ملاذا ال تبتعد عن هذه السموم ، وتلتفت إىل ما 
فيه صالحك ، وتفعل وتفعل ؟ فقال هلا ليتخلص من مواعظها: نعم نعم سأقلع ، واآلن دعيني مع أصدقائي . 
وما هي إال ثوان معدودة بعد انرصافها حتى أخرج هو وأصحابه سمومهم التي يعاقروهنا ، فأمسك بعلبة حبوب 
املخدرات وأخذ ظرفني كاملني منها ، أي ما يعادل أربعني حبة ، ثم أخذ يشّم بودرة املخدرات ، أو ما يعرف ب�: 
)الكوكايني( وبعد ذلك أخذ حيقن جسمه بحقن املخدرات ، فحقن نفسه مرتني ، وكان من املفرتض أن ختلط 
– وبعد حلظات من النشوة املمزوجة بالعذاب ،  احلقن باملاء ، فخلطها باخلمر- أعاذنا اهلل وإياكم من كل سوء 
والضحكات املشبعة باحلرسات ، وإذا به يسند ظهره عىل كرسيه ، يرجع رقبته إىل الوراء، ويغمض عينيه طالبًا 

لالسرتخاء ، وإذا به يفقد الوعي.
مّرت الدقائق وأصدقاؤه ينظرون إليه ، وكأن الدقائق ساعات ، وبعد ما يقارب العرش دقائق ، استفاق ، وأخذ 

يتكلم مع أصدقائه عن تعاسة حياته.
 ، بذعر ورعب  الصوت  التفت اجلميع إىل مصدر   ، املنزل  أرجاء  إذا برصخة هتّز   ، بقليل  الفجر  فجأة.... وقبل 

يااهلل...ما سبب قوة هذه الرصخة؟؟؟
نظروا إليه وكانت الصاعقة.

كوه... قلَّبوه...ولكن ال جميب ، وإذا به قد فارق احلياة ، ولكن عىل أّية هيئة ؟؟ كيف سيلقى اهلل ؟ والنبيملسو هيلع هللا ىلص  حرَّ
يقول يف احلديث الذي يرويه مسلم عن جابرگ :» يبعث كل عبد عىل ما مات عليه«. وهذا الشاب مات عىل 

أبشع حالة ، وهو معاقر جلميع أصناف املخدرات.
. دماغية  جلطة  وأربعني  باثنتني  موته  أثناء  أصيب  قد  إنه   : رصاخه  سبب  يفرس  وهو  الرشعي  الطبيب   يقول 

اللهم َسلِّم َسلِّم .
قال يل أحد الذين كانوا معه يف هذه الليلة: إنَّ لوَن برشة هذا الشاب الطبيعية ، هو أبيض مائل إىل احلنطي ، وكان 
قد وشم وجه )جيكي فارا( عىل صدره ، فلام مات هذه املوتة ، حتولت برشته إىل األسود الداكن وكأنه متفحم ، 

حتى أن الوشم قد اختفى من شدة اسوداد البرشة ، وسوء منظرها ، نعوذ باهلل من سوء اخلامتة.
وختامًا أهيا القارئ احلصيف ، لقد كان يف قصصهم عربة ، فاعتربوا يا أويل األبصار.



اآلباء تأمر  التي  واألحاديث  اآليات  تلك   كثرية 
كثريًا احلديث  استوقفني هذا  ولكن  األبناء   برعاية 
هذه آباء  وبحال  به  أتفكر  وأخذت  قرأته   عندما 
 األيام . قالملسو هيلع هللا ىلص : » ك�����فى باملرء إث������اًم أن يضيع من

 يعول « .
 تفكرت يف هذا احلديث الشامل الكامل الذي حوى
 كل معاين املسؤولية امللقاة عىل عاتق اآلباء ، أقصد
باآلباء هنا ؛ الوالد يعني األب و لست أعني األم .
 أين اآلباء من هذا احلديث الذي يدل داللة خطرية
 عىل نتيجة ختّليهم عن مسؤولياهتم جتاه األبناء ، أال
عظيم، إثم  هو  بل   ، إثم  أّي  وليس   . اإلثم   وهي 
العذاب أو  العقاب  إىل  بصاحبه  يؤدي  أن   يكفي 

األليم .

الولد، فاضطر  النفقة  مسؤولية  عن  األب   ختىّل 
 والبنت أيضًا، للعمل يف أّي مكان ويف أّي ظروف
 ليعيلوا أنفسه������م ، فعمل�������وا يف بي������ع املح�������رمات من
تبيع التي  املطاعم  يف  وخدموا   ، ونراجيل    سجائر 

املنكر وحتلل احلرام .
فاضطر النفسية  الرتبية  مسؤولية  عن  األب   ختىلَّ 
 الولد، والبنت أيضًا، للبحث يف أّي مكان ويف أّي
 ظروف للوصول إىل الراحة النفسية التي وجدوها
الربيئة الصداقة  العالقات اخلاطئة حتت مسّمى   يف 

والصحبة الطيبة والزواجات احلديثة .
فاضطر الدينية  الرتبية  مسؤولية  عن  األب   ختىلَّ 
 الولد، والبنت أيضًا، للبحث عن العالقة الصحيحة
واألناشيد  ، الغريبة  الفتاوى  يف  وجّل  عّز  اهلل   مع 
 املريبة ، واملذاهب املغيبة للحقيقة ، فأصبحوا غرباء

ع����������ن دينهم ونبيهم وخالقهم .
الولد، فاضطر  االجتامعية  الرتبية  عن  األب   ختىلَّ 
ع�������ن اج�������تامعية  ع�������القات  إلق���������امة   ، أيضًا   والبنت 
الشبكة  ( والشاتنج  واملاسنجر  اإلنرتنت   طريق 
 العنكبوتية، املراسل الربيدي واملحادثة الكتابية( يف

غ���������رف ظاهرها املتعة و باطنها الضياع .
 ختىلَّ األب عن الرتبية النفسية فاضطر الولد، والبنت
عواطفهم ختالج  التي  األسئلة  عن  للبحث   أيضًا، 
، املدبلجة  املسلسالت  طريق  عن  باهلم   وتشغل 
 واألفالم اإلباحية ، واملواقع الفاضحة للعورات ،

والكاشفة للمحرمات .
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، أيضًا  والبنت   ، الولد  فاضطر  الرتبية  عن  األب   ختىلَّ 
 للبحث عن حقيقة االنتامء  يف الشعارات الزائفة واأللوان
واملعنى، واملغزى  للهدف  السارقة  والرايات   الصارخة 
أشّد هو  من  أو  أغنى  هو  من  أو  أقوى  هو  من   فلحقوا 

بطشًا .
أيضًا، والبنت  الولد،  فتعلم  يعول   ختىلَّ األب فضيَّع من 

إضاعة من سيعولون .
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عن أيب هريرةگ قال : كان النبيملسو هيلع هللا ىلص إذا أصبح قال : » اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك 
اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا ، وبك نحيا وبك نموت ،   « وإذا أمسى قال :  نموت ، وإليك النشور  «. 

وإليك املصري « . ]رواه البخاري يف األدب املفرد )1199( وصححه األلباين رمحه اهلل[.
» اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا «: أي بقوتك وقدرتك وإجيادك أصبحنا وأمسينا .

» أصبحنا «: أي دخلنا يف الصباح إذ أنت الذي أوجدتنا وأوجدت الصباح ، ومثله أمسينا .
» وإليك النشور «: من نرش امليت إذا أحياه . وفيه مناسبة ، ألن النوم أخو املوت ، فاإليقاظ منه كاإلحياء بعد 

اإلماتة . كام ناسب يف املساء ذكر املصري ألنه ينام فيه ، والنوم كاملوت .



نبينا  إن  يقول:  أستاذًا  سمعت   : س 
هذا  فهل  اهلل  نور  من  لق  خمُ حممدًاملسو هيلع هللا ىلص 

صحيح؟
خمالف  ألنه   ، خطأ  األستاذ  هذا  قول   : ج 
واحلس  األدلة  فإن   ، وللواقع  للنصوص 
لق من أبٍ  واملشاهدة كلها تدل عىل أنه خمُ
وأمٍ مها عبد اهلل بن عبد املطلب ، وآمنة بنت 

وهب ، ونسبه معروف ، وباهلل التوفيق .
]فتاوى اللجنة الدائمة )6793([



س: رجل تزوج بنتًا بكرًا ثم طلقها طالق 
السنة قبل دخوله عليها ، ويرغب الرجوع 

إليها ، فهل جيوز له ذلك ؟
املذكور قد طلق زوجته  الرجل  دام  ما  ج: 
قبل دخوله عليها فقد بانت منه ، وال جيوز 

له الرجوع إليها إال بعقد جديد. 
]اللجنة الدائمة )157([



أجل  من  أطفاهلا  ترتك  النساء  بعض   : س 
فهل  ؟  ترضعهم  فلم  احلفاظ عىل صحتها 

عليهن إثم يف ذلك ؟
عىل  حتافظ  أن  املرأة  عىل  الواجب   : ج 
إرضاع أوالدها وأسباب صحتهم ، وليس 
إال  غريه  أو  املستورد  باحلليب  االكتفاء  هلا 
وعدم  ذلك  يف  التشاور  بعد  زوجها  برضا 

وجود رضر عىل األوالد . 
]اللجنة الدائمة )5953([



س : امرأة أعطت لزوجها عهدًا عىل أنه إذا 
مات لن تتزوج بعده أحدًا حتى جيمع اهلل 
بينهام يوم القيامة ، فهل يصح هلا أن تتزوج 

بعده ؟
 ، زوجها  وفاة  بعد  تتزوج  أن  جيوز   : ج 
ر عن يمينها لقول النبيملسو هيلع هللا ىلص: » إين ال  وتكفِّ
أحلف عىل يمنيٍ وأرى غريها خريًا منها إال 
 » الذي هو خري  يميني وأتيت  رت عن  كفَّ
والزواج خري هلذه املرأة من بقائها بدونه ملا 

فيه من املصالح الكثرية . 
]اللجنة الدائمة )18959([

ƑȺȱǟ ȨȲǹ Ƌȴملسو هيلع هللا ىلص ؟ ĈȵȯɀǹǼȱǟ ȰǤȩ ȧɎȖȱǟ

țǠȑȀȱǟ ȫȀǩǯǟȿȂȱǟ ȳǼȞǣ ǼȾȞȱǟ
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نافذة عىل العقيدة
س : كيف نعبد اهلل عز وجل ؟

ج : نعبد اهلل كام أمرنا اهلل ورسولهملسو هيلع هللا ىلص ، مع االتباع . قال اهلل تعاىل : ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ﴾ ]حممد: 33[ . وقالملسو هيلع هللا ىلص : »من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رّد« ]رواه مسلم 

)1718([ . أي مردود عليه غري مقبول . 

نافذة عىل اللغة
فص��ل يف لؤم األخالق . يقال : هو لئيم  الض���ريبة ، دينء امللكة ، خسيس النفس ، صغري اهلّمة ، سافل الطبع، 
ته ، ودناءته،  أت منه امل������روءة ، وإن��ام فعل ذل��ك بلؤمه ، وِخسَّ ُدوٌن ، ساقط ، ن��ذٌل ، َرْذل ، وغ��د . وق��د ت��ربَّ

وسفالته ، ونذالته ، ورذالته .

نافذة عىل الفقه
باب قضاء احلاجة : ما يكره فعله عند قضاء احلاجة :

1 ������ الكالم أثناء قضائها .
شاش . 2 ������ البول يف مهبِّ الريح ، كي ال يصيبه الرَّ

3 ������ استصحاب ما فيه ذكر اهلل .
4 ������ االستنجاء باليمني إلكرامها .

نافذة عىل التفسري
قال اهلل تعاىل : ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ﴾  ]فصلت : 33[ .

ڍ   ڌ   ڌ     ڎ  ڎ    ﴿  . إلي�����ه  اهلل  عب�������اد  دع�������ا  أي   ﴾ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ﴿  : وج��ل  ع����ز  يقول 
ال��ذي��ن يأمرون  م��ن  ب��ام يقوله ، فنفعه لنفسه ول��غ��ريه الزم ومتعٍد . ول��ي��س ه��و  ﴾ أي وه��و يف نفسه مهتٍد  ڈ  
تبارك  ال��رش ، ويدعو اخللق إىل اخلالق  يأمتر باخلري وي��رتك  ، بل  املنكر ويأتونه  يأتونه ، وينهون عن  باملعروف وال 
وتعاىل . وهذه عامة يف كل من دعا إىل خري وهو يف نفسه مهتٍد ، ورسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أوىل الناس بذلك . ]تفسري القرآن 

العظيم البن كثري )801/4([ .
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قال حممد بن الفضل واعظ بلخ : ذهاب اإلسالم من أربعة : ال يعملون بام يعلمون ، ويعملون بام 
ال يعلمون ، وال يتعلمون ما ال يعلمون ، ويمنعون الناس من العلم .

]سري أعالم النبالء )525/14([ .

قال الشافعي: إذا رأيت رجاًل من أصحاب احلديث فكأين رأيت رجاًل من أصحاب النبيملسو هيلع هللا ىلص ، 
جزاهم اهلل خرياً ، هم حفظوا لنا األصل ، فلهم علينا الفضل .

]سري أعالم النبالء )59/10 ������ 60([ .

قال ابن عقيل : من عجيب ما سمعته عن هؤالء األحداث اجلهال أهنم يقولون : أمحد ليس بفقيه ، 
لكنه حمدث . قال : وهذا غاية اجلهل ، ألن له اختيارات بناها عىل األحاديث بناء ال يعرفه أكثرهم. 
وربام زاد عىل كبارهم .                 ]سري أعالم النبالء )321/11([ .

قال حممود الوّراق وينسب إىل الشافعي رمحة اهلل عليهام شعرًا : 
) تعيص اإلله وأنت تظهر حبه    ه��������������ذا حمال يف القياس ب������������������������ديع   (     
) لو كان حبك صادقًا ألطعته    إن املح���������ّب مل���������ن حي���������ب مطي��������������ع   (     

) يف ك�������������������ل يوم يبتديك بنعمة   من��������������ه وأنت لشك��������������ر ذاك مضي���ع  ( .    
]اآلداب الرشعية )159/1([ .

قال الكريزي : وال متشِ فوق األرض إال تواضعًا   فك���������م حتتها قوم هم منك أرف����������ع 
                ف��������������إن كنت يف ع��������������ز وخري ومنع���ة   فكم مات من قوم هم منك أمنع 

]روضة العقالء )ص: 52([ .

قال احلسن : وإن مهلجت هبم خيوهلم ورفرفت هبم ركائبهم ، إّن ذّل املعصية يف قلوهبم ، أبى اهلل 
عّز وجّل إال أن يذّل من عصاه .        ]اآلداب الرشعية )159/1([ .
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