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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد،

فيقول المؤلف –رحمه هللا تعالى" :-وعنه" يعني عن أبي هريرة راوي الحديث الذي قبله.
"أَن رسول ِ
اكم و َّ
الظ َّن»" ،تحذير من الظن ،والظن المراد به
َُ َ ه
الِ« :إَّي ُ ْ َ
ّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
َ ال َّ
ظَّ هِضن
ن
الظ
ضَ
في الحديث التهمة التي ال تُبنى على دليل ،يتهم المسلم أخاه بما لم يثبت عنهِ{ ،إ َّن َب ْعْ َ

ِإ ْث ٌم} [الحجرات.]21:
اليقين {اَّ ِ
اكم و َّ
الظ َّن» ،وال شك أن الظن في النصوص جاء بإزاء عدة ٍ
نن
معان ،جاء بمعنى اليقيين
{اللَّضِِ َ
«ِإَّي ُ ْ َ
ُقُضوا َرهِ ِ
يه وال تييردد
تردد
شك فيييه
يذي ال شييك
يان اليلذي
قين واايميمان
من اليقييين
قرة ،]64:ال ُبيُيدد ميين
[البقضضر
ِههِض ْضمم} [الب
ظُّنضُّضوو َن أََّن ُهُض ْضمم ُالُ ُق
َي ُ
االحتمال اليالراج ،
يء بيإبإزاء االحتميال
ين ُيبلزء
الظن
اليقين ،والظ
بمعنى اليقيين،
هنا بمعنيى
فالظن هنيا
وعال ،-فيالظن
جل وعيال
وبلقاء هللا –جيل
بالبعث وبلقياء
قال لييه:
له:
الراج ُيقييال
االحتمال اليير
الراج  ،واالحتمييال
ظن ال ي
على الظيين
كام علييى
ثر ا حكييام
مدار أاثيير
كام ،مييدار
ثر ا حكييام،
مدار أاثيير
وعليه مييدار
وعليييه

مال المسيساوي
لذي ال يحتمييل
مل
يك ،والييذي
يه :شيشك،
يال ليله:
ياوي ُيقيقال
وهم ،واالحتمييال
له :وهييم،
قال لييه:
يوه ُيقييال
المرجو
يال المرجي
ين ،واالحتميمال
ظن،
ظي
من الموافقيية
افقة
نسبة مين
أدنى نسيبة
له أدنييى
اق للييي ليه
يالف للواقي
المعالف
القول المع
علم ،والقيول
له :علييم،
قال ليه:
ويقيال
يقين،
يه :يقي
يال لله:
النقييي ُيققال
النق
يينُ ،
يقال لهِ :
كذب.
ُ
يل م
الذي يلي
الظن اليذي
وهو الظين
شي،ا ،وهيو
يء شيي،
الحء
ين الح
غني ممن
الذي ال ُيغنيي
التهمة ،الييذي
هو التهمية
هنا هيو
الظن هنيا
هنا الظين
االحتمال هنيا
فعندنا االحتميال
فعنيدنا
َ َّ
الظ هِن ِإ ْث ٌم} [الحجرات ،]21:وهو الظن الذي ال ُيغنيي
غني
منه ااثم في قوله –جل وعالِ{ :-إ َّن َب ْع َ
ير مو ييعه،
عه،
في ييير
يتعمله بععي النييانا فييي
ن اسيستعمله
هذا الل يين
قاظء لهييذا
عاني والحقيياظء
عدد المعيياني
شي،اد ولتعييدد
حء شييي،
من الحييء
ميين
وحملوا عليه بع

ثبت عين
عن
ما ثبيت
بسببها ميا
اعد ن يوا بسيببها
أصوال وقواعيد
النصوص التي ال تحتمله ،وبنوا عليه أصي

بعنهم ن يى
ى
بل بعنيهم
وص اته ،بيل
أسماظه وصي
من أسيماظه
السالم -مين
هللا –جل وعال ،-وثبت عن نبيه –عليه الصالة والسيالم

ثبوت ا حكام بناء على هذا الوهم في معنى الظن ،وقالوا :الظن ال ُيغني من الحقيقة شي،ا.
الظن ،ل ن
ين
يد إال الظين،
أنها ال تُ ييد
العلم أنهيا
أهل العليم
من أهيل
جم مين
صره يبذلك جمي
قد صير
وأحاديث اآلحاد ال تُ يد إال الظن قيد

به ا حكييامد
حكامد
تثبت بييه
يذي تثبييت
الظن اليالذي
هو الظيين
إنما هييو
شي،ا ،إنمييا
الحء شييي،
من الحييء
غني ميين
أنه ال ُيغنييي
عمونه وأنييه
الذي ي عمونييه
الظن الييذي
ليييلي الظيين
ن ثبوت ا حكام مبني على لبة الظن الذي هو االحتمال الراج .

اصبالهد ن الواحيد
احد
مجرد اصيبالهد
هو مجيرد
الظن هيو
احد ال ُي ييديد إال الظين
خبر الواحيد
كون خبير
في كيو
العلم فيي
أهل العليم
جمهور أهيل
وقول جمهيور
شيء مين
من
حديثه شييء
في حديثيه
يق فيي
التحري ال بُيدد أن يقي
تقان والتحير
النبل وااتقيان
الثقة والنيبل
من الثقية
بلغ مين
من الرواة وإن بلغ ما بليغ
وما دام
النسيان ومييا
العب ،والنسيييان
من العبي،
يري ميين
يعر
ن يعي
ومين
خباء،
بعي ا خبي
عليه بع
ن علييه
نن ُح ِيين
سيينن
الس
فمالك نجيم
العب ،،فمالييك
العبي،،
نجم ال ح
ياء ،ز
فإنه لين
لن
هذا االحتمال موجودا فإن خبر اامام مالك ومن في من لته في الح ن والنبل وااتقاند فإنيه
خبره ميين
من
في خبي
يق فييي
ما يقي
نسبة مييا
يم نسييبة
بحسم
يبة بحسي
النسبة
هذه النسي
تن ل هييذه
بل ال بيُيدد أن تني
بالماظة ،بييل
ماظة بالماظيية،
نسبة ماظيية
إلى نسييبة
يصل إلييى
يصييل
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يجم
يم
حديثه يج
يإن حديثيه
يابل ففإن
ابل

يدل
يى أنأنهيه ععدل
بمعنى
ثقةية بمعن
ب،نهيه ثق
يباله ،وإاا ُح ِ ميم لليللراوي ب،ن
اصباله،
العب ،،هذا مجرد اص
جمي أبأبيواب
يي جميي
بمقتناه ففي
العمل بمقتنياه
ويجم العميل
حكم ،ويجيم
به الحكيم
ويثبت بيه
منه ،ويثبيت
قبوله ما لم ُيعالف من هو أوثء منيه،

الدين إاا كانت هذه ص ته ،ولو قال الجمهور :إنه ُي يد الظن ،الظن ُمثبت للحكم في جمي أبواب
ظن ال
قالوا :الظيين
الم قييال
أهل ال ييالم
س،لة ،أهييل
هذه المسيي،لة،
في هييذه
خلل فييي
يحصل خلييل
نه يحصييل
مال ال يالراج د نييه
نى االحتمييال
الدين بمعنييى
الييدين

ُيغني من الحء شي،ا ،وخبر الواحد ال ُي يد إال الظن فنحن ال نعمل به .هذا ال الم باطل ،وميردود
ومردود
على قاظله.
اكم و َّ
الظ َّن» يعني التهمة أن تتهم أخاك بما لم يثبت في حقه.
«ِإَّي ُ ْ َ
الظ َّن أَ ْك َِب اْلح ِد ِ
الظ َّن َفِإ َّن َّ
اكم و َّ
يثبت عنيه
عنه
لم يثبيت
بما ليم
أخاك بميا
تتهم أخياك
يعني أن تيتهم
نث» يعنيي
ثم بعد الك قيال:
ُ َ
قالِ« :إَّي ُ ْ َ
هذا أاذب الحديث.

ٍ
منه ميا
ما
يق منيه
يستحيل أن يقي
أنه ال يسيتحيل
به ،يم أنيه
ظن واتُ ِهيمم بيه،
هذا الظن هو في حء
شعص لم يثبت عنه ما ُ
حكم تجعيل
تجعل
عليها حكيم
اتح ِهم به ،بل قد تُوجد بع العالمات والقراظن النعي ة التي ال يجوز أن ُيرتم عليهيا
اانسان يظن به هذا الظن.

حء ش ٍ
قبول فيميا
فيما
نوب قبيول
منه نيو
جد منيه
شعص ُيوجيد
يعص
في ي
االتهام فيي
هذا االتهيام
مثل هيذا
يكون مثيل
كيف يكيو
ين كييف
الحديث ،ل ن
أاذب الحيديث،
هو أايذب
هيو
شعص علييه
عليه
يعني شيعص
لية ،يعنيي
الظن بال ليية،
عنه الظين
ي عنيه
التي تن يي
الحالة التيي
بتلك الحالية
ظن به واتُ ِهم بهد ن حاله ليست بتليك
ُ

ولو
منه وليو
وق منيه
معال ات ،اتح ِهم بما لم يثبت عنه فاحتمال أنه وقي

خمسة بالماظية،
بالماظة،
اثنان ،خمسية
احد ،اثني
عيف واحيد
يعيف

قابلية وليو
ولو
يده قابليية
عنده
الذي عن
ال يجوز أن ُيتهم إال بدليل ،ل ن م الك وقوب الظن والتهمة لهذا الشعص اليذي
عي ة كيف يكون مثل هذا الظن أاذب الحديث هذا من باب التن ير ،التن ير من الظن بالمسلم

ش،نه أحادييث
أحاديث
في شي،نه
وسي،تي فيي
بااجماب ،وسيي،تي
حرام بااجمياب،
ذب ي
ومعلوم أن ال يذب
به ،ومعليوم
الذي لم يثبت في حقه ما اتح ِهم بيه،

من هذا ال تاب إن شاء هللا تعالى.
ن أَ ْكْض َِب اْلحض ِضدد ِ
« َفَضِإ َّن ال َّ
ضَ
َ
[الضضنجم:
اض ْضيي ا} [ا
ضي
م ِالِض َضن
القرآن {ال ُي ْغ ِنضِضم
وفي القي
نث» ،وفييي
ظضَّ َّضن
الظ
ي ََ
لنجمِ{ ،]12:إ َّن َب ْعْض َ
ُ ََ
ن اْل َحَض ِه
ال َّ
القوية ال
القراظن القوييية
دت القي
بإثم ،إاا ُو ِجيدت
الظن لييلي بييإثم،
بع الظيين
اآلية أن بعي
هوم اآلييية
جرات ،]21:م هيوم
[الحجض
ن ِإ ْثْض ٌضمم} [الح
ظَّ هِضن
الظ
رره وي وت وقته.

سيما فيما يتعدي

شعص ع ِرف عنه الجراظم وال واحش ،واتح ِهم بش ٍ
في أم ٍ
أمر
ير
فيه ،واتح ِهيمم فيي
سوابء فييه،
وله ي
له ،وليه
مظنة ليه
هو مظنية
بشيء هيو
ييء
ُ
ظن أو
مجرد ظيين
هذا مجييرد
يركد ن هييذا
يذا ُيتي زتر
نقول :هيهذا
ليقتله ،نقييول:
برجل ليقتلييه،
خال برجي ٍيل
أنه خييال
الظن أنييه
على الظيين
لم علييى
يعني لييم
وت ،يعنييي
ي ييوت
وقد نيص
نص
وت ،وقيد
مر ي يوت،
هذا ا مير
سوابءد ن هيذا
وله ي
أهال وليه
خال بامرٍأة لي جر بهاُ ،ي زترك بل ُيتز زتب إاا كان أهيال
على الك أهل العلم.

ِ ِ
َّ
ِ
المعجمة.
« َفإ َّن الظ َّن أَ ْك َِ ُب اْل َحدنث َوَال َت َح َّس ُسوا َوَال َت َج َّس ُسوا» بالحاء المهملة ،وبالجيم ُ
البواطن ،ولييي
ولي
عن البي
بالبحث عين
ما ُكحِل ييتتُم بالبحييث
أنتم ميا
مور ،أنييتم
عن يبواطن ا مييور،
تشوا عيين
يعني :ال تُ تشي
سضوا» يعنيي:
« َوَال َت َح َّس ُُ
ل م إال الظاهر من حال المسلم ،حاله العدالة ظاهره العدالة لي
تحس

وال تجس

الك ،ال
لك أن تبحث عما وراء اليك،

لم عليى
على
رجل يب خر و ليم
خال رجيل
إليها ،إاا خيال
عليه إال في الحالة التي سبقت ااشارة إليهيا
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جسي
هذا ُيتزجس
يل هييذا
مثل
يا ،مثي
بها،
ير بهي
جير
بامرٍأة ُيريي
خال بييام
به ،أو خييال
تك بييه
ريد أن ي تييك
أنه ُيريييد
الظن أنييه
الظيين
ريديد أن ي ُ
ونص على الك أهل العلم.
قالوا عن الجاسو  :أنه صاحم سر الشر بعالف النامو

عليه يفال مييان
مان
عليييه

الذي هو صاحم سر العير.

« َوالَ َتَنا َف ُسوا» في أمور الدنيا هناك منافسات ،وهناك مشاحنات تؤثر على القلوب ،ويترتم عليها
الشحناء ،وال ح
المسارعة إلييى
إلى
المسابقة والمسييار
العيرات المسييابقة
في العيي
المنافسة فييي
ن المنافسيية
عنه ،ل يين
منهي عنييه،
هذا منهييي
شي هييذا
الش
البغناء والشييحناء،
البغنيياء
{وِفِم
ضم
َ

المسلم أن ُينياف
ناف
على المسيلم
اآلخيرة عليى
يور اآلخ
أمور
في أم
سابقوا فيي
سارعوا سيابق
مبلوبة سيار
هذه مبلوبية
منافسة ،هيذه
العيرات هذه منافسية،
س اْلم َتَن ِ
َذلِ َك َفْلَي َتَنا َف ِ
اف ُسو َن} [المطففين.]14:
ُ
فيترتم علييى
على
ييره ،فيترتييم
حد أن ُينيياف
ناف
إلى حييد
يصل إلييى
للمسلم أن يصييل
يجوز للمسييلم
فإنه ال يجييوز
وحبامها فإنييه
الدنيا وحبامهييا
أمور الييدنيا
أمايا أمييور
أمي

الباب ،فجياء
فجاء
هذا البياب،
لى هيذا
يؤدي إليى
الك بغنه ،وااساءة إليه ،ومحاولة الوقيعة به ،والشرب حسم كل ما ييؤ
عن البيي
البي
النهي عين
النهي عن النجش ،وجاء النهي عن خببة الرجل على خببة أخيه ،وجاء أينياا النهيي
ِ
الموصل إلى الشحناء والبغناء بين المسلمين.
على بي أخيه ،كل هذا من أجل سد الباب

ِ
يتقلم فيي
في
أخاك يتقليم
أيت أخياك
ير ،إاا أرييت
عن الغيير،
عمةية عين
النعم
هو تمنيي
سد هيو
اسُدوا» ،الحسيد
تمني زوال ح
« َوالَ َتَنا َف ُسوا َوالَ َت َح َ
ِ
عبيك هللا مثلهيا،
مثلها،
تتمنى أن ُيعبييك
لك أن تتمنيى
بعنها فليك
من بعنيها
النعمِ ،نعم هللا –جل وعال -مما ُح ِرمت منها أو مين
ح
ننفقضه
قه
هو ننف
اال ففهضو
ّللا َالَضاال
س َضدد ِإَّال ِفِضم
وهذا ما ُيسمى عند أهل العلم بالغببية
م ا ْثَن َتَ ْضيي ِنَ ،ر ُجُضٍٍ َ
بالغببةَ« ،ال َح ََ
تتَضاا ُ َّ ُ
لى المحتيياجين
تاجين
قه علييى
لدنياُ ،ين قييه
مور الييدنيا،
لدين وأمييور
مور الييدين
من أمييور
ما ين ي ميين
قه فيمييا
ي»ُ ،ين قييه
ى َلَل َت ِتضِ ِضهه ِفضِضم
َعَلضَضى
م اْل َحَض ِه
فالن ،هيذه
هذه
عل فيالن،
ما ي عيل
يل ميا
مثل
عل مث
يال فت عيل
لك ممال
يكون ليك
تتمنى أن يكيو
العيرية ،تتمنيى
المشاري العيريية،
والمعاوي ُ ،ين قه في المشيا
ببة.

تنَ ،ف ُه َو َيُقوم ِب ِه تَن َّ ِ
ضاء َّ
الن ََه ِ
ار»،
ضار
اء
« َوَر ُج ٌٍ َ
ّللا اْل ِح ْك َم َة» في بع ا حاديث «الُقْر َ
اء اللْيٍ َوتَنَ َ
َ
تتا ُ َّ ُ
ُ
نى زوال هيهذه ِ
هو الحسييد
سد
هذا هييو
مة هييذا
النعميية
جوز أن تتمنييى
ن ال يجييوز
له ،ل يين
يى أن ت ييوون مثلييه،
يوى تتمنينى
يذا المغبيبوى
هيهذا
يذه ح
المذموم الذي ي،ال الحسنات كما ت،ال النار الحبم.
م ا ْثَن َتَ ْضيي ِن» ،وهيو
وهو
س َضدد ِإَّال ِفِضم
ف رق بين الحسد المذموم والحسد المحمود الذي جاء في حديثَ« :ال َح ََ
عالف لقول ييه:
ثم ومع ييالف
نت آث ييم
يك ف،ن ييت
عن أخي ييك
مة ع يين
يت زوال النعم يية
نت إن تمني ييت
بة ،ف،ن ييت
عروف بالغبب يية،
المع ييروف
لهَ « :والَ
اسُدوا» ،وجاء في الحسد أحاديث كثيرة.
َت َح َ
وبع

العامة ُيبلقون الحسد على العين ،في حسد يعني في عين ،هذا ال الم لي

ت ون العين سببها الحسد ،ل ن لي

هو الحسد ،الحسد شيء ،والعين شيء آخر.

بصحي  ،قيد
قد
بصيحي

ومن أدواء
ثم ،وميين
نه آثييم،
سلمين فإنييه
من المسييلمين
عن ي ييره ميين
مة عيين
نى زوال النعميية
نه إاا تمنييى
اسَ ُضضددوا» عرفنييانا أنييه
« َوالَ َت َح َ
سبم لشييقاظه،
شقاظه،
وهو أينيياا سييبم
ها ،وهييو
صعم ششي اًه منهييا،
سلم صييعم
لم المسييلم
في قلييم
شرت فييي
صت واستشييرت
لوب إاا استعصييت
القلييوب
ٍ
ال
ضال
نصوص كثيرة ،بل من أعظم ما جاء في الك {َن ْوَم ال َنْن َفَ ُُ
سالمة القلم مبلوبة ،وجاء في
ضُ َالَ ٌ
َِّ
قلبه حسيد
حسد
في قلبيه
ولي فيي
يبيت وليي
فالذي يبييت
شعراء ،]28-22:فاليذي
[الشضع
ّللا ِبَقْلب ََسضللِيم} [ال
َوال َبُنو َن * إال َال ْن أ ََتى َّ َ
الحقيقية ،أميا
أما
احة الحقيقيية،
هي ال ارحية
هذه هيي
مرتاه ،هيذه
عظيم مرتياه،
بعير عظييم
هذا بعي ٍير
المسلمين هيذا
من المسيلمين
أحد مين
على أح ٍيد
وال ش وال حقد عليى


5 5

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

5
عنده
يده
وهذا عن
أموال ،وهيذا
عنده أمي
هذا عنيده
كذا ،هيذا
عنده كيذا،
من بات وقلبه يغلي على المسلمين فهذا عنده كذا ،وااك عنيده
ِ ياب ،وهذا عنده قصور ،وأنا لمااا أنت تشكو زمن إاا قلت هذا ال الم أنت تشكو ربك.
يقول الناظم:
ضضضضضضضككر واحم ِ
ِ
ضضضضضضرر َو َّاا ِر ِّْ هِ
ن َصض َضضضضضضاا ِب ار لْل َف ْقض ْ ِ
ضضضضضضضضدد
ضضضضضضضر
الر َضض َضضضضضضاا
ضضضضضضن
ضضضضضضضَّدر االض َّ
ضضضضضضضاا َقض َ
لر ْح َم ُن َو ْ
َوُكض ُ ْ
ااض ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
ب َمض َ
من

اسُدوا» الحسد من أعمال القلوب ،فهل الحسد المحرم الذي هو مجرد تمني في الن
« َوالَ َت َح َ
طَض َ و هِ
ان َو َالَضاا
م َعَ ْضن
فم ُ َّال ِتِضم
ير أن يت لم أو يعمل أو أن هذا النوب داخل في قولهُ « :عفضم
الن ْْس َضيي َ
ن اْل َخ َ َ
ِ
الا َلضَضضمم َتضَ َّ
فالن ميين
من
عن فييالن
مة عيين
نى زوال النعميية
شعص يتمنييى
ني شييعص
ضضٍٍ» ،يعنييي
ضضتتل
َحضَ َّضضدد َث ْب ِبضِضضهه أَْن ُف َسَض َ
تتل ْم أو َت ْع َمضَ ْ
ضضهها الضضضا ْ
المسلمين ،ل نه ما فعل شي،ا ،وال ت لم بهذا ،هل يق في ااثم أو ال
من أعمييال
مال
نه ميين
بار أنييه
لى اعتبييار
يت عليييهيه علييى
ورِتحبيبت
مال القلييوب،
من أعمييال
هذا ميين
نه يق يق د ن هييذا
لى أنييه
يور علييى
الجمهيهور
لوبُ ،
ااخالص مين
من
ويعمل ال ،ااخيالص
حتى ييتيت لم ويعميل
ااخالص حتيى
على ااخيالص
ثاب عليى
نقول :ال ُيثياب
مثال ،نقيول:
القلوب كااخالص ميثال

لم ييتيت لم ولييم
ولم
آثاره ،وإن ليم
عليه آثيا
تترتم علييه
القلوب تترتيم
أعمال القليوب
من أعمييال
الحسد مين
آثاره ،والحسيد
عليه آثيا
تترتم علييه
القلوب تترتيم
أعمال القليو
أعميال
يعمل.
بعي
بع

سعى إلييى
إلى
ما سييعى
ما دام مييا
الحديث مييا
في الحييديث
داخل فييي
هو داخييل
قال :هييو
العلماء قييال:
العلميياء

على زوال النعمة عن أخيه ،فإنه من حديث الن

المع و عنه.

بما ُيعييين
عين
لم بمييا
أخيه ،وال ت لييم
رر أخيييه،
ييرر

ويحاول عالج قلبه من هذه الص ة الذميمة.
وعلى كل حال على المسلم أن ُيجاهد ن سه ُ
في الغاليم
الغالم
التحس فيي
التجس والتحسي
سضوا» ،التجسي
سضوا َوالَ َتَنا َف ُُ
« َوالَ َتَبا َغ ُضوا» عندناَ « ،والَ َت َح َّس ُسوا َوالَ َت َج َّس ُُ
من ط ٍ
المنافسة فييي
في
ن المنافسيية
على ييره ،ل يين
س علييى
على ييره ،أو يتح ي
يتجس عليى
احد يتجسي
احد ،واحييد
طرف واحييد،
يرف
يكون ميين
أنه يكييو
أنيه

المنافسة مين
من
تق المنافسية
وقد تقي
احد ،وقيد
من واحيد،
يق مين
وقد يقي
التحاسد ،وقيد
وكذلك التحاسيد
علة ،وكيذلك
طرفين م اعلية،
بين ي
الغالم أن ت يوون بيين
يرف اآلخير
اآلخر
البرف
أخاه ،والب
يلم أخياه
المسلم
يحسد المس
قد يحسيد
التحاسد قيد
وكذلك التحاسيد
موجود ،وكيذلك
واحد ،والثاني افل عنه ما ك،نه موجيود،
أنه إاا أبغي
أبغ
صل أني
ا صيل

التبا
افل عنه ُمعرض عنه ال يهتم بش،نه ،وال يرف به رأسا ،وكذلك التبيا
وجد مين
من
عمر في الغالم أن ُيبادله ن الص ة أنه إاا أبغنه فإنه ُيبغنه ،وقد ُيوجيد
زيد عمروا فإن ا
طي ٍ
ثم ق ييال:
لفَ « ،والَ َت َح َّس ُسُضضضوا َوالَ َت َج َّس ُسُضضضوا» ث ييم
صيغة اختل ييف
في الص يييغة
نه ف ييي
لذلك تجدون ييه
حد ،ول ييذلك
طرف واح ييد
يرف
قالَ « :والَ
اسُدوا َوالَ َتَبا َغ ُضوا».
َتَنا َف ُسوا َوالَ َت َح َ
تدابرد ن
يدابر
القبيعة تي ا
يميت القبيعيية
وسيميت
عنها،
ونهي عنهي
للقبيعة ونهييي
هذا ام للقبيعيية
وفي هييذا
تقاطعوا ،وفييي
يعني ال تقيياطع
« َوالَ َتَض َضدد َابُروا» يعنييي
ياُ ،
يره أدبر عنه وأعرض عنه وواله دبره ،فالمقصود بالتدابر القبيعة.
ال من أبغ
«وُكوُنوا ِعباا َّ ِ
ّللا ِإ ْخ َوانا» ،وال شك أن الص ات السابقة مؤثرة في ا خوة« ،اْل ُم ْسلِ ُم أَ ُخو اْل ُم ْسلِمِ»
ََ
َ
النهي عنهيا
عنها
جاء النهيي
التي جياء
الص ات التيي
فيها الصي
يعدف فيهيا
خوة يعيدف
{ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِالُنو َن ِإ ْخ َوٌة} [الحجرات ،]21:فهذه ا خيوة
في هذا الحديث وفي يره.
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اا َّ ِ
كالبْن ِ
ِ
يان ُّ
عض ُه
ضه
الم ْؤ ِال َن
ّللا ِإ ْخ َوانا» ا صل أن المسلم أخو المسيلم
يشد َب ُُ
« َوُكوُنوا عَب َ
للمؤالن ُ
المسلمُ « ،
سعوا
المسلمين عموميياا أن يسييع
لى المسييلمين
جرات ،]21:فعلييى
[الحج ض
صل {ِإَّن َمَضضاا اْل ُم ْؤ ِالُنُضضوو َن ِإ ْخْض َوٌة} [الح
هذا ا صييل
بعضضضاا» هييذا

أثر ،ولهيا
ولها
ير
لها أث ا
شك أن لهيا
يال شيك
يم ففال
النسم
يوة النس
أخوة
لتحقيء هذه ا خوة ،وأخوة الدين هي ا خوة الحقيقية ،أما أخ
ش،ن في الشرب إاا ُو ِجدت ا خوة الحقيقية التي هي أخوة الدين ،أما إاا ُف ِقدت أخوة الدين فال قيمة
المؤمن يم
يقتني أن الميؤمن
جرات ]21:يقتنيي
[الحجض
خ َضووٌة} [الح
خوة النسم ،الحصر في قوليه:
قولهِ{ :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِالُنُضوو َن ِإ ْْ
يره ليسوا بإخوة.
«وُكوُنوا ِعباا َّ ِ
ّللا ِإ ْخ َوانا»َ « ،وُكوُنوا» أمر من كان الناقصة ،واسمها مير الجم الواو ،وخبرهيا
وخبرها
ََ
َ
خبر كان
طالب........... :

إخوانا أو عباد هللا

طالب........... :

ا مر هنا بتحقيء العبودية أم بتحقيء ا خوة

طالب........... :

عباد
المحذوف ،ييايا عبي
النداء المحيذوف،
بحرف النيداء
منادي بحيرف
عباد هللا منيادي
يعني ييايا عبياد
عباد هللا ،يعنيي
كونيوا إخوانياا عبياد
بتحقيء ا خوة كون

هللا كونوا إخوانا.

ضول ِ
ارِ -ر ِِ
وب ا َن ض ِ
صلى هللا
هللا -صضضلى
ول
ضضضم
ضار
م أََننضضوب
ن أ ِبِضضم
رحمه هللاَ " :-عَض ْضن
قال –رحمييه
ثم قييال
ثيم
ضهه :-أ ْ
هللا َعْنْض ُ
َن َر ُُ
سض َ
م ُ
ُُّّ َ ْ ََ ه َ َ
الحرام
لمسلِم»" يعني يحرم على المسلمد ن الذي ُيقابل الحالل هو الحي
الَ« :ال ُّ
يحٍ ْ
عليه وسلمَ -ق َ
{وي ِح ٍُّ َلهم َّ
عراِ« ،]251::إ َّن اْل َحَ َضُ ِ
ام َبَضهِي ٌن»
ث} [ا عض
ضث
الطهِيَبا ِت َوُي َحهِرُم َعَلْي ِه ُم اْل َخَب ِائِ َ
َُ
ُ َل َبَضهي ٌن ،واْل َحَ َضرر َ
ُُ
ِ
فإاا ُن ي الحل ثبت التحريم.
لمه ،وال
َخا ُ » يهجر أخاه يترك أخاه فال ُي لميه
«َال ُّ
َن َن ْه ُجَر أ َ
لمسلِم» يعني يحرم على المسلم «أ ْ
يحٍ ْ
البلد بلييد
بلد
ترك البلييد
الهجرة تييرك
ومنه الهجي
الترك ،ومنييه
هو التييرك،
فالهجر هييو
خَضضاا ُ » ،فييالهجر
َخ
عليه الييك
يحرم عليييه
عليه ،يحييرم
سحلِم عليييه
ُي ي
َن َن ْه ُجُضَضرر أَ َ
لك« ،أ ْ
ال ر إلى بلد ااسالم ،والهجر هنا هو الترك ترك الت ليم وترك التسليم.

ااشارة فيي
في
َخا ُ » ،وااشيا
َخا ُ » ا خوة أعم من أن ت ون أخوة نسم أو أخوة دينَ« ،ن ْه ُجَر أ َ
َن َن ْه ُجَر أ َ
«أ ْ
لمسلِم» تُ يد أن ا خ هو المسلم ،ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم.
قولهْ « :
ثة ليي ٍ
يال
يال
ها أو ثالثيية
يام بلياليهييا
ثة أيييام
صود ثالثيية
يام» ،المقصييود
يات« :أأيضضام
وفي بع يع الروايييات
« َفضَ ْضوو َ َثَضَُ َِ َليضضياَل» وفييي
ب،يامها اثنتان وسبعون ساعة ،ما يقول :يهجر أخاه فوق ثالث ٍ
فيه بي،ب،
ليال أنه ما فيي

أنه ال ُي لميه
لمه
أنيه

بالليل ،ولو طالت المدة أو بالنهار فقل ،ال ،المقصود بلياليها هو الليل بنهاره.
يه ،وإن
َخا ُ َف ْو َ َثَُ َِ َلياَل» الهجر يوم ،يومان ،ثالث ،م هوم الحديث أنه ال ب ،ببه،
َن َن ْه ُجَر أ َ
«أ ْ
ي،ثم إاا هجير
هجر
لمسضللِم» ال يي،ثم
يحضٍ
من قوليه:
اد مين
التحريم ُم ياد
حي التحي
في حيي
يدخل فيي
نه ال ييدخل
مذموما ،ل نيه
اان ميذموم
قولهَ« :ال ي ُّ
حٍ ْْ
أخاه يوما أو يومين أو ثالثة.
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ثالث لي ٍ
شعص قال :هو يهجر أخاه ثالث ٍ
لمه سياعة،
ساعة،
ثم ُي لميه
ليال ،ثيم
يال
يهجره ثيالث
ليال ،ثم ُي لمه ساعة ،ثم يهجي
ثم يهجره ،يدخل أم ما يدخل هذا مبني على ما يرف القبيعة ،ويرف الهجر.
القبيعة بمجييرد
بمجرد
الهجر والقبيعية
هل يرت ي الهجير
ُمِ» ،هيل
بالسض َضُ
ُ َلَض َِاَ ،و َخْيُرُل َمَضاا اَّاللَّ ِضِِ َنْبْ َضددأُ ََّّ
ُ َلَض َِاَ ،وُي ْعْ ِضرر ُ
« َفُي ْعْ ِضرر ُ
إلقاء السالم أو ال يرت الهجر إال أن يعود الحال على ما كان عليه قبل مس،لة خالفية بين أهل

العلم.

وسلم -هجير
هجر
عليه وسيلم
صلى هللا علييه
الرسول –صيلى
يم الرسيول
طيم
خَضاا ُ َفَ ْضوو َ َثَضَُ َِ َليضياَل« طي
َخ
«َال ُّ
َن َن ْه ُجُ َضرر أَ َ
لمسضللِم أ ْ
يحٍ ْْ
أنه إاا
على أنيه
يدل عليى
هذا ييدل
ا ،هيذا
خمسين يوميا،
شهر ،آلى من نساظه شهرا ،وهجر الثالثة الذين ُخحِل وا خمسيين
نساءه ا
يلحة ميين
من
صلحة
قء المصي
تى تتحقييء
لثالثد حتييى
لى الييثالثد
يد علييى
نه ال بيي،ب ،أن ت يييد
ني فإنييه
مر دينييي
سبم أمي ٍير
يت الهججيرة بسييبم
اانينت
حقهيه ِ
من ِ
الصيلة،
لة،
المتجه ففي
النا المتجيه
بعي النيا
شرعي بع
عالج شير
بل عيالج
عالج ،بيل
الهجر عيالج،
لة والهجير
الصيلة
يي حق ح
الهجر ،وكل مين ح
تى يرعييوي
يرعوي
هجزييرر حتييى
يه النصيييحة
جد فيييه
لم تُجي ِيد
صي إاا لييم
جر ،فالعاصييي
قه الهجيير،
في حقييه
جه فييي
وبع يع النييانا المتجييه
صيحة ُي ز

ويدعى بالتي هي أحسن ،فإن استجاب
ويالطفُ ،
ويتوب عن معاصيه ،المبتدب ُيعامل بالحسنىُ ،
هجر ،وكالم أهل العلم في هذا الباب كثير ،ولو طالت المدةد نها معلقة على مصلحة ،إاا
وإال ُي ز
اخاته ،الد
يلته ومؤاخاتيه
لصلته
تعود لص
ثم تعيود
أيام ،ثيم
ثالثة أييام،
مبتدعا ثالثية
تهجر مبتيدع
لم تترتم عليها هذه المصلحة ما يك ي ،تهجير
حتى يتوب من بدعته.

ا ب يهجر ولده ولو طالد نه ُيعالجه بهذا الهجرُ ،يعالج خب ،حتى يرج عنه.
طالب :الزوجة؟
ول َّن ِفم اْلم َض ِ
اج ُِ} [النساء.]46:
{و ْ
ال ُجُر ُ
َ
َ
طالب :الا فيه الدة الحداة؟

ما فيه ُمحددة ،ل نه في المنج ال أمام النا  ،وال أمام ا والد ،في المنج .
َخا ُ َف ْو َ َثَُ َِ َلياَل».
«َال ُّ
َن َن ْه ُجَر أ َ
لمسلِم أ ْ
يحٍ ْ
ضض ِ
لى أن الهجيير
جر
عامتهم علييى
في اآليييةية عييامتهم
لم فييي
أهل العلييم
كالم أهييل
ساء ،]46:كييالم
[النسضضاء:
اج ُِ} [الن
ضاج
ول َّن ِفضِضم
م اْل َم ََ
{و ْ
ال ُجُض ُضرر ُ
َ

قدمه،
ربل قدمييه
هجره ربييل
البعير ،هجي
هجر البعييير،
يل هجير
مثل
ير تيُرزبل مثي
هجر البعيير
مثل هجيير
أنه مثيل
بعنهم أنييه
ويري بعنييهم
معروف ،ويير
الترك المعييروف،
التيرك
وحي بهيذا،
بهذا،
ك،نه يُيوحي
الببري ك،نيه
جرير الببير
ابن جريير
سرين ابين
إمام الم ي
كالم إميام
حه كيالم
اختاره ورجحيه
ممن اختيا
يم ممين
ريم
عقله ،وهذا ري
وي زرد.
على كل حال كل يؤخذ من قوله ُ
«َنْل َت ِقَي ِ
بوجه يير
ير
أخوه بوج ٍيه
قابله أخيوه
المسلم أن ُيقابليه
على ن ي المسيلم
يور عليى
أشء ا ممور
ومن أشيء
ير ،ومين
اآلخر،
أحدهما اآلخ
ان» ُيقابل أحيدهما
طلء« ،ال َتح ِقر َّن ِالن اْلمعر ِ
نس،ل هللا
النا –نسي،ل
بع النيا
طْلي» ،بعي
طليء
اك ِب َو ْجه َ
َن َتْلَقى أ َ
وَ :اْي ا َوَل ْو أ ْ
َخ َ
َ َ ُْ
ْ َ
ومن أشييء
أشء
بع  ،وميين
النا دون بعي
لبع النييا
وجهه لييبع
بلء وجهييه
وقد ُيبلييء
انه ،وقييد
وجوه إخوانييه،
في وجييوه
العبو فييي
داظم العبييو
العافية -داظييم
العافييية

بما يسيوًه،
يسوًه،
أحدا بميا
ا مور مواجهة ا خ المسلم بما يسوًه ،والنبي –عليه الصالة والسالم -ما واجه أحيد
انبسل معيه
معه
عليهم انبسيل
ودخل علييهم
له ودخيل
فت ليه
ولما فيت
س أَ ُخو اْل َع ِش َيرِة» ،ولميا
ولما است،ان عليه من است،ان قالِ « :بْ َ
وهي التنييازل
نازل
حرام ،وهييي
نة ،المداهنينةية ح ي
مبلوبة ال المداهنيية،
مداراة مبلوبيية
السالم ،-فالمييدا
صالة والسييالم
يه الصييالة
الم –عليييه
في ال ييالم
فييي
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ين أجييل
أجل
باطال ميمن
م بيياطال
حء ،أو ترت ييم
عن حييء
تتنازل عيين
ن ال تتنييازل
مبلوب ،ل يين
التلبف مبلي
المداراة التلبييف
الحء ،المييدا
بع الحييء،
عن بعي
عيين
{وُّاوا َل ْو ُت ْد ِل ُن َفُي ْد ِلُنو َن} [القلم.]8:
فالن أو عالن ،هذه مداهنة َ
ِِ
يرِة» انبسيل
انبسل
ضير
في حقيه:
قال فيي
الذي قيال
السالم -اليذي
الصالة والسيالم
عليه الصيالة
النبي –علييه
على النبيي
دخل عليى
لما دخيل
س أَ ُخُضوو اْل َعش َ
حقهِ « :بِضْ َ
قالِ« :إ َّن ِالِ ْضن
ن
معه في ال الم ،فقالت عاظشة –ر ي هللا عنها :-قلت ما قلت ،ثم انبسبت معه ،قيال:
ِ
ضهه الَّ
اضَّضرر الَّ
اتركوا فالنيا،
المسلمين اتركي
يي المسييلمين
يود فيفي
موجود
سف موجي
وهذا يم ا سييف
اضهِضررِ » ،وهييذا
ضاء
الننَّضضاا ِ َالَض ْضن
اء ََ
ََ
ن َتَرَكَض ُ
الننَّضضاا ُ هاتَقَض َ
النا ،
شر النيا
من شير
هذا مين
شره ،هيذا
اتقاء ش حِير
يركد اتقياء
يذا ُيت زتر
مثل ههذا
دعوهد نه مثل ا سد إاا أُثير أساء إليك رك مثيل
نس،ل هللا السالمة والعافية.
«َنْل َت ِقَي ِ
يكون
الك أن يكيو
من اليك
ان» ُيقابل أحدهما اآلخر في السوق أو في العمل أو في المسجد ،وأسوأ مين
ُ َل َِا» ،هذا ُيع ِ
عرض
وهذ ُيع ِير
أخيه ،وهيذ
عن أخييه،
يرض عين
عر
ُ َل َِا َوُي ْع ِر ُ
في البيت إاا كان من ا قارب « َفُي ْع ِر ُ
عن أخيه.

لى أن
يل علييى
حديث دليييل
يذا الحييديث
في هيهذا
نهم :فييي
قال بعنييهم:
عة ،قييال
يرف القبيعيية،
ُمِ» فيرف ي
سَّضضُ
الس
« َو َخْيُرُل َمَضضاا اَّاللضَّ ِضضِِ َنْبضْ َضضددأُ ِبال َّ
بعنهم :ال ترت ي
وقال بعنييهم:
ُمِ» ،وقيال
السضضُ
ي إاا سييل
بالسالم ،ويك ييي
القبيعة ترت ي بالسيالم
القبيعية
سلمَ « ،خْيُرُل َمَضضاا اَّاللَّض ِضِِ َنْبْض َضددأُ ِب ََّّ
بعد اليك
الك
ثم بعيد
بينهما أُ ين  ،ثيم
القبيعة حتى تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل هذه القبيعة ،إاا كان بينهميا
الحال إليى
إلى
تعود الحيال
حصلت هذه القبيعة ،نقول :ما يك ي أن تقول :السالم عليكم فقل ،بل ال بُيدد أن تعيود
ما كانت عليه قبل الك ،وإال يق في الهجر.
السُمِ» بع النا يستن ف ،فإاا مر ب،حد من المسلمين ما بينهما شيء،
« َخْيُرُل َما َّال ِِ َنْب َدأُ ِب َّ
هو اليالذي
الحء ،هيو
لي الحيء
العم ،ليي
أنا العيم
يقول :أنيا
أنا ،أو يقيول:
ل ن يقول :أنا أابر منه ،هو الذي يبدأ بالسالم لي أنيا،
يه النب يبوي
لى ال بي يير،
ير،
سحِلم عل ييى
يغير ُيسي ي
صغير
يوي أن الص ي
شكلة ،نع يعميم التوجي ييه
هذه مش ييكلة،
ير ،ه ييذه
قول :أن ييانا ال بي يير،
سحِلم ،أو يق ييول:
ُيسي ي
ن « َخْيُرُل َمضَضضاا َّالضَّ ِضضِِ َنْبضْ َضضددأُ
كذا ،ل يين
شي ،وهك ييذا،
لى الماش ييي
سحلِم عل ييى
ام ُيسي ي
جال  ،وال ارا ييم
لى الج ييال
سحلِم عل ييى
شي ُيسي ي
والماش ييي
نت ُقُييل:
ل:
بدأ أنييت
هاتف ابييدأ
عت الهيياتف
شيء ،رفعييت
كل شيييء،
في كييل
ير فييي
نت العييير
س ز أن ت ييوون أنييت
مة ،اس ي
عدة عاميية،
ُمِ» قاع ي
السضضُ
ِب ََّّ
السُمِ».
السالم عليكمَ « ،خْيُرُل َما َّال ِِ َنْب َدأُ ِب َّ
في السيين،
سن،
ير فييي
ير
كان كبيي ا
ولو كييان
بة ولييو
يي الرتبيية
صغير فيفي
ية الصييغير
سالم والتحييية
بدأ بالسييالم
لذي يبييدأ
ساار الييذي
يام العسيياار
ظام
وفي نظي
وفييي

الصغير
إنما الصيغي
بشرب ،إنميا
بشير

هذا للييي
تبة ،هيذا
في الرتبية،
نه فيي
أابر منيه
هو أابير
الذي هيو
يي اليذي
حيي
الصغير في الرتبة هو الذي ُيحي
ُيسحِلم على ال بير ،لو ما ُيسحِلم عليه لو بينهم عشر سنين أو أاثر من عشر سنين في السن عاقبه
وجازاه ،وظل واق ا إلى آخر الدوام أو إلى أاثر من يوم مثال.

طالب............ :
يجازيه ،هذا لي

بشرعي.

طالب............ :

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ير ،وإاا أخيخذنا
يذنا
بير،
على ال بيي
يذي ُيسسيحلِم علييى
هو اليالذي
صغير هييو
للشرب ،الص ي
معالف للشيير
بشرعي معييالف
هذا ليييلي بشيير
لمقصود أن هييذا
المقصييود
صغير صييار
صار
لى الصييغير
وسلم علييى
ير وسييل
نازل ال بييير
ني إاا تنييازل
ُمِ» يعنييي
السضضُ
عدة العاميية
بالقعييدة
مة « َخْيُرُل َمَض اضا اَّاللضَّ ِِضِ َنْبْض َضددأُ ِب ََّّ
خيرهما.

الهجرة ،وم ي
وم
يرف الهج ي
يالم يرفي
السالم
يرد السي
مجرد
ي،ن مجي
يستدل بيب،ن
من يس ي
يستدل ميين
هذا يسييتدل
الس ضُمِ» ،وبهييذا
« َو َخْيُرُل َمَضضاا اَّاللضَّ ِِضِ َنْبْض َضددأُ ِب ََّّ
ير أميهد
أمهد
يهجر
أباه أو يهج
يهجر أبياه
الده يهجير
الولد يم واليده
وولده ،والوليد
الد ووليده،
ا سف أن نسم الهجرة بين ا قارب بين الواليد

ٍ
الك،
من اليك
مور ال تستحء شي،ا حتى ولو كانت من عظاظم ا مور بين الولد ووالده فا مر أعظم مين

العلم بسييبم
بسبم
إلى العلييم
ينتسم إلييى
من ينتسييم
وبين ميين
العلم ،وبييين
طالب العلييم،
بين ي
مور بييين
هذه ا مييور
مثل هييذه
يوجد مثييل
الك أن يوجييد
من الييك
أسوء ميين
وأسييوء

أوهام ال حقيقة لها ،نعم قد ُيوجد حقاظء تقتني الهجر ،ل ن يجم أن تُعالج ،أما إاا كانت مجيرد
مجرد
في ِعر يهه
هجيرر ويُيتت لم فيي
وة أو زلية
أوهام أن هذا يري كذا أو ُيبنى على قراظن عي ة أو على ه يوة
زلة ُي ز
فهذا ال يجوز بحال ،وهللا المستعان.
ِ
صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
اللهم ح

