
 

 

 دروس الحرم العامة

 
 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

        
  المكان: هـ28/7/1431 تاريخ المحاضرة:

 
  



 

 

 
2 

 2 (03) دروس احلرم العامة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

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

 :وهما -جل وعال -الشرطين لقبول أي عمل يتقرب به إلى هللافي الدرس الماضي ذكرنا ف
وذكرنا األدلة على  -عليه الصالة والسالم-والمتابعة لرسوله  -جل وعال -إخالص العمل هلل

قول عمر  ،ذلك وأوردنا ما يورده بعض من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة وما أتممنا الكالم فيه
صحيح البخاري وهي ثابتة إليه وال  -الصحيح -نعمت البدعة هذه المقالة لعمر مخرجة في

لما جمع الناس على  -رضي هللا عنه -وأن عمر ،يها وذكرنا هذا في الدرس الماضيمجال لنف
إمام واحد لصالة التراويح ثم خرج  إليه في ليلة من الليالي فأعجبه هذا الصنيع فقال نعمت 

فإطالق البدعة على صنيع  ،البدعة هذه والتي ينامون عنها يعني صالة آخر الليل خير منها
إمام واحد قررنا في الدرس الماضي أنه ليس ببدعة شرعية قطعا ألنه  عمر في جمعهم على

فقد صلى بالناس ليال ثنتين  -عليه الصالة والسالم-ُعِمل وله أصل ُيعتَمد عليه من سنة النبي 
وهذا من  ،أو ثالث فلما رآهم كثروا وامتأل بهم المسجد خشي أن تفرض عليهم فال يستطيعونها

فعدل عنها ولم يخرج إليها ال نسخا لها وال عدوال  -ليه الصالة والسالمع-شفقته ورحمته بأمته 
نما خشية أن تفرض كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات لما مات النبي  ،عنها عليه -وا 

وانقطع الوحي وثبتت األحكام فال يزاد فيها وال ينقص وُأِمَنت وُأِمَن ما كان  -الصالة والسالم
رأى عمر وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باالقتداء به أن  -الصالة والسالم عليه-يخشاه النبي 

 ،وال شك أن الجماعة مطلب شرعي ،ألنه رآهم أوزاعا متفرقين ؛يجمع الناس على إمام واحد
في جمعهم على  -رضي هللا تعالى عنه وأرضاه -االجتماع واالئتالف مطلب شرعي فحققه عمر

 ؛فهذه ليست ببدعة شرعية قطعا ،نعمت البدعة لما أعجبه المنظر :وقالإمام واحد لما خرج إليهم 
فقد جمَّع بهم في ليلتين أو ثالث على  -عليه الصالة والسالم-ألنها عملت على أثر منه 

هذه بدعة  :شيخ اإلسالم وجمع من أهل العلم يقولون  ،وليست ببدعة لغوية ،اختالف الروايات
فهي ليست  ،وقد عملت على مثال سابق ،ل على غير مثال سابقلغوية والبدعة اللغوية ما ُعمِ 

ببدعة لغوية وال شرعية إًذا ماذا تكون؟ الشاطبي وجمع ممن يقول بثبوت المجاز يقول هذا مجاز 
لكن الذي ال  ،ألنه استعمال للفظ في غير ما وضع له وهذا ال إشكال فيه عند من يقول بالمجاز

أهل التحقيق من أهل العلم ماذا يقول؟ يقول إن هذا التعبير يقول بالمجاز وهو المرجح عند 
واألسلوب من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير وهو أسلوب مطروق ومعروف في النصوص 

ثْل َهاَُوَجَزاءُ }وفي لغة العرب  ُم ِّ َُسي ِّئَةٌ السيئة األولى سيئة والثانية  [40]سورة الشورى: {َسي ِّئٍَة
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وهي معاَقبة الجاني ليست بسيئة لكن إطالق السيئة على معاقبة الجاني من باب المشاكلة 
 والمجانسة في التعبير.

 قااااااااالوا اقتاااااااارخ شاااااااايئا نجااااااااد لااااااااك طبخااااااااه
 

 قلاااااااااات اطبخااااااااااوا لااااااااااي جبااااااااااة وقميصااااااااااا 
مشاكلة وال يمكن أن يقال أن الجبة والقميص يمكن أن تطبخ اللهم إال إذا كان بها أوساخ ال هذه  

لكن يأمرهم ابتداء أن يطبخوا له جبة وقميصا إنما يأمرهم أن  ،تزول إال بالطبخ لكن هذا بعيد
يخيطوا له جبة وقميصا فهذا أسلوب معروف في النصوص وفي لغة الغرب وفي أشعارهم وفي 

ابتدعت يا عمر فقال نعمت  :أحد لم يقلقد يقول قائل أنه  ،التهم يسمونه المشاكلةاستعما
علماء البديع لما ذكروا هذا النوع من أنواع البديع قالوا  ،من أجل أن نقول هذه مشاكلة ،البدعة

فكأن عمر خشي أن يقال له ابتدعت  ،إنه التعبير بجنس ما شاكله مما ورد عليه حقيقة أو تقديرا
وعلى كل حال الخلفاء  ،عمر أو كأنه توقع أن يقال له ابتدعت يا عمر فقال نعمت البدعة هذهيا 

عليكم بسنتي » :قال -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛الراشدون ال يقال في صنيعهم بدعة
ولذا في موطأ مالك عن أبي بكر  «اقتدوا باللَذين من بعدي» «وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة  -رضي هللا تعالى عنه وأرضاه -الصديق
ُاْلَوهَّابُ َُربَّنَا} ُأَنَت ُإِّنََّك َُرْحَمةً ُلَّد نَك ن ُمِّ ُلَنَا َُوَهْب َُهدَْيتَنَا ُإِّْذ ُبَْعدَ ُق ل وبَنَا ْغ ُت زِّ ]سورة آل  {الَ

 -عليه الصالة والسالم-م يسبق أن نقل عن النبي ول ،هذا ثابت عنه في الموطأ وغيره [8عمران:
ومعروف أن العبادات توقيفية فإما أن يقال أن هذه سنة خليفة راشد أمرنا باالقتداء  ،أنه قال ذلك

 أو نقول إن هذا الصنيع ال يمكن أن يصنع من قبل الرأي واالجتهاد ألن العبادات توقيفية ،به
فيكون عند أبي بكر دليل ولو لم نطلع عليه ألن ما ال يقال بالرأي عند أهل العلم حكمه حكم 

وعثمان ذكرنا له أيضا األذان  ،وعمر مثل ما ذكرنا في صالة التراويح ،المرفوع وهذا من جنسه
ألنا  ؛لكن هذا من باب التوضيح ،األول من يوم الجمعة وكل هذا مضى في الدرس الماضي

وموضوع  ،أنها ليست ببدعة ال لغوية وال شرعية إًذا ماذا تكون؟ أجبنا عنه في هذا الدرسذكرنا 
قال رسول  :رضي هللا تعالى عنه قالدرسنا اليوم فيما رواه الشيخان في حديث النعمان بن بشير 

ن الحرام بيِ ن وبينهما أمور مشتبهات» -صلى هللا عليه وسلم-هللا  ض في بع «إن الحالل بيِ ن وا 
وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد » «مشبَّهات»وبعضها  «متشابهات»الروايات 

ن لكل  استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى أال وا 
ذا  ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وا  ن حمى هللا محارمه أال وا  ملك حمى أال وا 

هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من  «د الجسد كله أال وهي القلبفسدت فس
فهو  ،وهو حديث عظيم عظمه أهل العلم حتى قالوا إنه عليه مدار ربع اإلسالم ،دواوين اإلسالم

وبعضهم يقول ثالثة وبعضهم قال إن الدين يدور على  ،رابع أربعة أحاديث يدور عليها الدين كله
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 4 (03) دروس احلرم العامة

ز  ،هذا الحديث فقط وعلى كل حال هذا الحديث معظَّم عند أهل العلم وقد نظم أبو طاهر بن مفوِ 
 األربعة التي أشار إليها أبو داود فقال:

 عماااااااااااااااااادة الاااااااااااااااااادين عناااااااااااااااااادنا كلمااااااااااااااااااات
 

 أرباااااااااااااااع مااااااااااااااان قاااااااااااااااول خيااااااااااااااار البرياااااااااااااااة 
 عناااااااااااااااااادنا كلماااااااااااااااااااتعماااااااااااااااااادة الاااااااااااااااااادين  

 
 أرباااااااااااااااع مااااااااااااااان قاااااااااااااااول خيااااااااااااااار البرياااااااااااااااة 

 اتاااااااااااااااااااااااااااااق هللا وازهاااااااااااااااااااااااااااااد ودع ماااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااايس يعنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااك............. 
 اتااااااااااااااااق الشاااااااااااااااابهات وازهااااااااااااااااد ودع مااااااااااااااااا 

 
 لاااااااااااااااااااايس يعنيااااااااااااااااااااك واعملاااااااااااااااااااان بنيااااااااااااااااااااة 

الحالل بين ال إشكال فيه وال  ،فهذا من األحاديث األربعة التي يدور عليها الدين عند أهل العلم 
 ،مراء وهذا كثير في النصوص يأتي منصوًصا عليه بنص صحيح صريح فهو بيِ ن ال ُيخَتلف فيه

ذا اخُتلف فيه ووجد فيه أكثر من دليل أمكن الترجيح فبان وجهه وكذلك الحرام بيِ ن جاءت فيه  ،وا 
ات بين الحالل وبين الحرام نصوص صحيحة صريحة هذه ال مجال لالجتهاد فيها لكن المشتبه

هو نوع المكروه الذي هو متردد بين الحالل والحرام  :وهي ما تتعارض فيه األدلة وبعضهم يقول
لكن ال على سبيل اإللزام وليس بحرام بيِ ن  ،ليس بحالل يثاب فاعله بيِ ن واضح بل فيه نوع منع

الحرام البين فهو برزخ بينهما وهذا البرزخ الحالل البيِ ن و  ،يأثم فاعله فهو في منزلة بين المنزلتين
أسباب االشتباه إما تعارض األدلة في نظر المجتهد  ،هو الشبهات والمشتبهات والمتشابهات
ثم بعد ذلك ال يستطيع أن يرجح بطرق الترجيح المعتبرة  ،فيوجد في المسألة نص يبيح وآخر يمنع

أو يكون في منزلة بين المنزلتين فيكون من  ،عند أهل العلم فيبقى مشتبها عليه وعلى من يقلده
طيب هذه المشتبهات التي لم تتضح  ،قبيل المتروك أو خالف األولى كما يقول بعض أهل العلم

فيها أدلة التحليل وال أدلة التحريم أو كانت من نوع المكروه الذي هو في برزخ بين الحالل وبين 
م من غير  «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»الحرام  طيب عندك دليل يبيح ودليل يحرِ 

ترجيح إذا أقدمت فاالحتمال قائم أن هذا الفعل حرام لوجود دليل يدل على التحريم مع أن هناك 
احتماال آخر وهو أنه حالل لوجود ما يدل على الحل فما دمت بين احتمالين فكيف تستبرئ 

الذي يراه حرام  ،من يرى تحريمه فإن أقدمت عليه وقع في دينك وفي عرضك ،لدينك وعرضك
فمن اتقى الشبهات »وترجحت عنده المسألة بتحريمه باألدلة هذا يقع في دينك وفي عرضك 

كيف؟ أنت اآلن فعلت فعال عندك  «استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
إذا فعلت هذا  ،تبهاتفيه دليل يدل على أنه حرام ودليل آخر يدل على أنه حالل فهو من المش

ألنك قد تحتاج إلى مثل هذا الفعل المشتبه فال تقدر عليه  ؛سهل عليك فيما بعد ارتكاب الحرام
وكذلك المكروه وقد ُأِثر  ،إال بطريق حرام وقد عودت نفسك على ارتكابه فهو يجر إلى ما وراءه

أنت اآلن  ،الحرام عن جمع من السلف أنهم يتركون تسعة أعشار الحالل خشية أن يقعوا في
عودت نفسك على أن كل حالل ترتكبه احتجت إلى هذا الفعل الذي هو في أصله حالل لكن ال 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

تستطيع أن تتوصل إليه إال بطريق فيه نوع كراهة وقد عودت نفسك عليه ال تستطيع أن تفطم 
م إنما نفسك إذا عودتها على شيء فإنك سوف تتجاوز هذه المرحلة وتقول الحمد هلل ليس بحرا

 كطيب احتجت مرة ثانية وثالثة وعاشرة وسهل عليك األمر وغرت ،مكروه والمكروه ال عقاب عليه
نفسك على ارتكابه فلم تستطع الوصول إليه إال بطريق الحرام ماذا تصنع؟ كان التصوير الذي 

ورد فيه  اآلن يستعمل ونراه بكثرة في أقدس البقاع شأنه عظيم عند الناس ومعظَّم في النفوس لما
لكن لما تيسرت أسبابه وصارت بيد كل واحد من كبير وصغير متعلم  ،من النصوص الشديدة

أنا أستفيد من هذه الكاميرا في تصوير  :أنت اآلن تقول ،وعامي رجال ونساء تيسرت األسباب
ظرف ما تملك نفسك وأنت ترى تحريم تصوير ذوات األرواخ دعنا  يأتيكالمناظر الجميلة وكذا 

لكن الذي يرى أنه تصوير حرام  ،الذين يرون أن هذا ليس من التصوير هذا شيء آخرمن 
ر به المناظر يصور األنهار هذا عند  ،يصور األشجار ،يصور األروقة ،يصور الكعبة ،يصوِ 

وأشرنا سابقا إلى أن القرطبي ذكر أن  ،عامة أهل العلم ال إشكال ألنه ليس من ذوات األرواخ
 ،جميع ما هو من مخلوقات هللا ال يجوز تصويره ألن فيه مضاهاة لخلق هللا حتى ما ال روخ فيه

ر أقول توجد هذه اآللة بيد شخص يرى  ،لكن مثل هذا القول لو يطرخ هذه األيام ال يمكن ُيتصوَّ
ول مرة وتنازعه نفسه أن يلتقط صورة لهذا أن هذا النوع من التصوير يرى ولده أو بنته تحبو أل

هذا لعله من النوع الذي  ؟المنظر الذي ال يتكرر وهو يرى أن التصوير حرام ماذا يقول لنفسه
ثم يعود إلى نفسه فيلومها أمس أنا أقول حرام واليوم  ،أفتى به جمع من أهل العلم ليس بحرام

ترى كثير من الناس بهذه الطريقة  ،حالل ما يصلح غدا خطا على قدميه خطوتين أو ثالث
ذا  تساهلوا في هذا الباب ناس نعرفهم من أهل التثبت لكن لما سهل عليهم األمر وصار بأيديهم وا 

أنت احتجت  ،ثم بعد ذلك تذهب إلى البحث عن األقوال األخرى  ،كثر اإلمساس قل اإلحساس
ه لكن ال تصل إليه إال بوسيلة فيها هذا المكروه تقول مكروه ال عقاب في فعله وترتكبه احتجت إلي

دائرة الكراهة ثم احتجت إليه مرة ثالثة ورابعة وخامسة ضاقت بك في تقول مازلنا  ،كراهة أشد
ثم  ،السبل وقد عودت نفسك عليه فإنك لن تتردد في ارتكابه ولو بطريق تأثم فيه بعض الشيء

لك نرى من ورع السلف وفقههم فيما والسيئة كالحسنة تقول أختي أختي ولذ ،بعد ذلك يسهل عليك
وال بد للمسلم أن يضع  ،قاله بعضهم إنهم يتركون تسعة أعشار الحالل خشية أن يقعوا في الحرام

يعني لو أن شخصا قال أريد النوم في سطح  ،لنفسه سياجا يمنعه من الوقوف فيما منع منه شرعا
اآلن أنا على سقف هل  ،في مأمنما فيه سياج وينام على حافته ويقول أنا  ،ليس عليه سور

لماذا ال نضع لديننا  ؟لئال يقع ايمكن أن تطاوعه نفسه على هذا الفعل أو ال بد أن يضع سياج
كثرة  ،يعني ال محالة ألن هذه الشبهات تجره «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»؟ اسياج

ت أدلتها متعارضة أو كانت اإليغال في الحالل يجره إلى الوصول إلى هذه الشبهات سواء كان
ولذا قرر أهل العلم  ؛في الشبهات ال بد وال محالة أن يقع في الحرام ، ومن وقعمن نوع المكروه
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يعني هذا ما جاء من فراغ هذا جاء  ،قاعدة سد الذرائع جميع الذرائع الموصلة إلى المحرم محرمة
دى على ألسنة كثير ممن يكتب واآلن ينا ،من استقراء تام لنصوص الشريعة وقواعدها العامة

هذا الكالم ليس  ،وأننا ضيقنا على أنفسناويبرز للناس في وسائل اإلعالم ينادى بفتح الذرائع 
بصحيح ألن سد الذرائع حينما تريد أن تنام في مكان أو تجلس في مكان فيه خطر على نفسك 

يوشك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى »فلماذا ال تحتاط لدينك 
ن لكل ملك حمى أن يرتع فيه كالراعي يرعى حول »وانظروا إلى هذا التنظير المطابق  «أال وا 

شخص معه غنيمات في حمى لملك من الملوك وال يرضى أن يرعى فيه غير نعمه  «الحمى
من هذا الحمى السيما إذا عرفت أن هذا ظالم يزيد  ثم بعد ذلك هل تستطيع أن تقترب ،وماشيته

هل تترك الغنم تدخل في هذا الحمى؟ ال، ألنك تخاف على نفسك إًذا لماذا ال تخاف  ،في العقوبة
اآلن الغنم صحيح أن لها قوى مدركة  تعرف  «الحمىكالراعي يرعى حول »على نفسك من النار 

بعض األمور بهذه القوة المدركة لكن ليس لها  وتخشى ،والذئب مهروب منه ،أن الطعام مطلوب
العقل ميَّز هللا به بني آدم هذه إذا رأت وبينهما حد فاصل هذا القسم ما فيه كأل والذي  ،عقول

تدخل وتأكل لكن ما مصيرك أنت  ؟يليه مباشرة بجانبه فيه العشب والكأل الكثير أال تدخل وتأكل
ذا الحمى فأنت تحتاط لنفسك وال يكفيك البعد بكيلو من هذا الظالم الذي منع من الدخول في ه

ألف متر أو كيلوين أو خمسة أو عشرة خشية أن تدخل بهائمك لهذا الحمى من هذا الظالم  ،واحد
ن لكل ملك حمى »فينالك بسببها األذى لماذا ال تحتاط لدينك  كالراعي يرعى حول الحمى أال وا 

ن حمى هللا محارمه ذا نهيتكم إذا أمرتكم بأمر فائ»مه حمى هللا محار  «أال وا  توا منه ما استطعتم وا 
ن حمى هللا محارمه»استطعتم  ناجتنبوا إ ،فيه ثنيا ليسابتعدوا عنه  «عن شيء فاجتنبوه  «أال وا 

ن دعته نفسه وشهوت ه وشيطانه فليحذر اإلنسان من غشيان هذه المحارم وارتكاب هذه المآثم وا 
ن في » ،في السر والعلن -جل وعال -عليه أن يراقب هللا -جل وعال -عليه المراقبة هلل أال وا 
إذا صلحت صلح »القلب  «أال وهي القلب»مضغة بقدر ما يمضغه من الطعام  «الجسد مضغة

وينهى  ،ألنه هو الملك وبقية األعضاء بمثابة الشعب لهذا الملك يأمر فيأتمرون  «الجسد كله
ذا فسدت فسد الجسد كله" ،فيكفون  ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وا  ألن  "أال وا 

الجوارخ التي يركَّب منها الجسد تأتمر باألوامر بالنسبة لهذا القلب وتنتهي عند نواهيه وهذا القلب 
ُبَن ونَُ}عليه مدار األمر كله  َُوال َُماٌل ُيَنفَع  ُال ُيَْوَم َُُ ُاّللَّ ُأَتَى َُمْن َُسلِّيمٍُُإِّالَّ ]سورة  {ُبِّقَْلٍب

َُماٌلَُوالُبَن ونَُ}ما فيه غير هذا  [89-88الشعراء: َُبِّقَْلٍبَُسلِّيمٍُُيَْوَمُالُيَنفَع  ]سورة { إِّالََُّمْنُأَتَىُاّللَّ
إن هذا القلب المتفق على  :قد يقول قائل ،فليحرص اإلنسان على صالخ قلبه  [89-88الشعراء:

والنصوص كلها  ا،في الجزء األيسر من القفص الصدري متفق على تسميته قلب اتسميته قلب
حتى يوجد  ،تخاطب القلب لكن مناط التكليف العقل رفع القلم عن ثالثة والمجنون حتى يفيق

ارتباط بينه وبين  يوجدطيب العقل هل  ،حتى يوجد مناط التكليف الذي هو العقل ،العقل عنده
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

مُْ}وجاء ما يدل على االرتباط الوثيق بينهما  ،ا تخاطب القلبنصوص الشرع كله ؟القلب ُلَه 

ُبَِّها ل وَن ُيَْعقِّ والقلب محله معروف  ،فهناك ارتباط وثيق بين العقل والقلب [46]سورة الحاج: {ق ل وٌب
والعقل يقرر األطباء أنه في الدماغ ألنه قد يتأثر القلب الحسي وال يتأثر  ،ألنه شيء محسوس

أعني األطباء الذين  -فعلى هذا عند األطباء ،وقد يتأثر العقل وال يتأثر القلب المحسوس ،العقل
ارتباط بين القلب  ال يوجديقولون  -تجردت أقوالهم وصنيعهم وطرائقهم عن النصوص الشرعية

ولذلك يمكن أن ُينَقل قلب إنسان إلى آخر وقد يكون األول من أعقل الناس والثاني أقل  ؛والعقل
لكن ماذا نفعل بالنصوص الصحيحة  ،ير أو العكس هذا شيء مدرك وال يمكن إنكارهبكث

في توجيه الخطاب الشرعي إلى  الصريحة من الكتاب والسنة القطعية التي ال تحتمل تأويال
ال بد أن يكون هناك بينهما ارتباط يوضحه  ؟وتعليق األوامر والنواهي والتكاليف بالعقل ،القلب
مُْ} -جل وعال -قوله ُبَِّهاُلَه  ل وَن ُيَْعقِّ فيقرر أهل العلم أن العقل محله  [46]سورة الحاج: {ق ل وٌب

العقل  فيكون  ،ورواية عند اإلمام أحمد أن محله القلب وله اتصال بالدماغ ،القلب ويطلقون هذا
مثل ما يقولون عن الكهرباء أنه ال بد من اثنين سالب وموجب فال  ،بأمرين مرتبط بشيئين امرتبط

إذا »فمحله القلب كما يقرره أهل العلم وله اتصال بالدماغ يتأثر بتأثر الدماغ  ،يقوم بأحدهما
ذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب ُفَيَْطَمعَُ}القلب له أمراض  «صلحت صلح الجسد كله وا 

ُمَُ يُفِّيُقَْلبِّهِّ هل نقول أن هذا المرض المشار إليه في النفوس هو  [32]سورة األحزاب: {َرضٌُالَّذِّ
وفتح وتوصيل شرايين ال، هو المرض المعنوي مرض له عملية قسطرة  تقامالذي يمكن أن 

ألن به  ؛هذا المرض عالجه أغلى من عالج المرض الحسي العضوي  ،الشهوة ومرض الشبهة
قد يترتب على المرض العضوي المرض الحسي ذهاب الدنيا والدنيا ال شيء  ،النجاة يوم القيامة

َُُإِّالَُّ}الكالم في الهالك األخروي كيف نسعى للنجاة من هذا الهالك  ،بالنسبة لآلخرة ُاّللَّ ُأَتَى َمْن

َُسلِّيمٍُ يحرص المسلم على أن يعالج قلبه من جميع األمراض المؤثرة  [89]سورة الشعراء: {بِّقَْلٍب
والبن القيم كالم كثير في األدوية والعالجات  ،التي تكون عائقا وحاجزا بينه وبين ربه ،هفي

في مواضع من كتبه  -رحمه هللا -وكذلك للحافظ ابن رجب ،الناجعة المفيدة النافعة للقلوب
وللغزالي أيضا في اإلحياء على ما فيه من مخالفات عقدية وفيه أحاديث ضعيفة بل  ،وغيرهما

ن اعتمد على مختصراته مثل  ،فيتقى من هذه الحيثية ويستفاد منه بقدر الحاجةموضوعة  وا 
وعلى كل حال  ،موعظة المؤمنين لجمال الدين القاسمي وما في حكمها يكفي في هذا النوع

 الحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة ويحتاج إلى دروس ونكتفي بهذا القدر.

  ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده


