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 دقمة امل
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أفضل املرسلني خاِتم النبيني، 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

وتوفيقه هذه الدورة املباركة يف التعليق على منظومة حمارم اللسان، وهي  -تعاىل-نبدأ بعون هللا 
فيما حيرم على اإلنسان أن يتلفظ به، وما حيرم عليه أن يراه ببصره أو يسمعُه أبذنه. نظمها  منظومة

، املتوىف سنة ثالٍث وعشرين -رمحه هللا تعاىل-العالمة حممد مولود بن أمحد فال اليعقويب الشنقيطي 
 وثالمثئٍة وألف هلجرة احلبيب عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

 : -تعاىلرمحه هللا -قال  

ألن هللا تعاىل بدأ   -تعاىل-اقتداًء بكتاب هللا  -تعاىل-بدأ حبمد هللا  ـــي والصَّالُة والسَّالُم()َأْحمَُم رب   
 .ملسو هيلع هللا ىلصكتابه ابحلمد، مث صلى وسلم على النيب 

  أي أقاربه املؤمنني من بين هاشم  :)وآلـــــه(، ملسو هيلع هللا ىلصعلى حممد  (حُممــــٍم وآلـــــه الكــ ـــــــــَرامم )على
 أو من بين هاشم وبين املطلب على اختالف العلماء يف حتديد اآلل.

 

ـت  ذ فاز)ةا  أي الشخص ( الصمت صاحب  مدة فوز أي هذه صالٌة ومحٌد دائمان: (و الصمم
أجزاٍء  أي بتسعةم : )بـ ـَط النََّجاة ( ،وهو تسعة حبساب اجلُمَّلم  الطاء أي رمز: (طَ )ـب   الكثري الصمت،

ــــــــــاَلمم   .1 َــــــــــُم َرَل   َوالصَّــــــــــاَلُة َوالسَّ  َأْحم
 

ــــــــــــــٍم َوآل ــــــــــــــه  المك ــــــــــــــَرامم    َعَلــــــــــــــى حُمَمَّ
 

 

 

 

 النََّجـــاة   )ــــَط(َةـــا فَـــاَز ُصو الصَّـــممت  بـ  .2
 

َــــــــــــــــ َا     ــــــــــــــــَ  ا م ٍت ة   ــــــــــــــــ مْل  آََ  َوَس
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( من النجاة، ٍت ة  َ  ا مَ َا   العافيُة عشرة " :أشار بذلك إىل ما جاء يف اجلامع الصغري :)َوَس مْل  آََ
تسعة أجزاء منها يف " بلفظ، وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان "أجزاء تسعٌة منها يف الصمت

 ، ومعلوٌم أن الصمت نوع من التغافل. "غافلتال

 ،أو هذا حاصل : أي اعلم هذاَهذا، ولذلك نبه عليه فقال معلوم هو كما موخطر اللسان عظي
أي اعلم هذا أو  "اخلطابفصل "فهو لفظ يتخلص به من كالم إىل كالم، ويسميه أهل البالغة 

 هذا حاصٌل.

 أن اإلنسان على حيرم ما أنظم أن أردتُ  اللسان خطورة من جاء ما ملسو هيلع هللا ىلص أي ملا جاء عن النيب 
 جبلٍ  بن ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلص قوله ذلك من كثرية أحاديثُ  اللسان يف تورد وقد اللسان، أعمالم  من به يتلفظ

 الطويل احلديثم  يف اخلري أبواب مجيع على دلهُ  أن بعد ملسو هيلع هللا ىلص النيب لهُ  قال حني -عنه تعاىل هللا رضي-
لين اجلن  َويُ اع ُمين ة   الَنار»ُه أول الذي ين ب َعمٍل يُمخ   من اخلري أبواب   ملسو هيلع هللا ىلصفذكر له النيبُّ  «...َأخِب 
أَ َأُدلَك على ة الك  صلك ُكل ه » احلديث آخر يف وقال الليل، وصالة والصدقة، اإلسالم، أركانم 

 ُّ ك َعَليَك َهذا، قاَل ةعاص:  ب ل َسانه   ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: قُلُت بَلى اي َرُسوَل هللا، فََأخَذ الَنِب  َوقاَل: َأةس 
أي هل يؤاخذ اإلنسان بكل كلمة يفوه هبا؟  «قلُت اي َرسوَل هللا َوإََن ملؤاَخُذوَن مبا نَتكلُم ب ه؟

ره م على قالَ  أو وجوه هم َعلى الَنار   يف الناسَ  َيُكبُ  َوَهل أُةك، َثكَلتمكَ : ملسو هيلع هللا ىلصقاَل الَنِبُّ »  َةناخ 
نت   حصائمُ  إَ يعين أن اللسان يورد اإلنسان املوارد، وأن من أعظم ما يدخل اإلنسان   .«ه مألس 

ْيهم ر قميٌب ع تميدٌ م ا ي  ْلفمُظ ممْن ق  ْوٍل إمَّلَّ ﴿: -تعاىل–النار  هو اللسان، فاإلنسان كما قال هللا   [18]ق:  ﴾ل د 

كالمه من جنس عمله، فإذا َّلحظ ذلك  أن يعلمأن  اإلنسان علىف مكتوبة، وهي إَّل بكلمة اإلنسان يتكلم ما
إن الع م ليتكلم ابلكلم  ة  سخط هللا َ يلدقي هلا ابًَ يمخُل » ملسو هيلع هللا ىلصقل كالمه وكثر صمته، وقال 

ــــــــــا َجــــــــــاَء يف  الل  َســــــــــان   .3  َهــــــــــَذا َوَلمَّ
 

ــــــــَ  ال َّــــــــَرر    نمَســــــــان  َةــــــــا َجــــــــا ة  ْلم   اب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــَهَمان   .4 ــــــــــــُر َي م ُْل َوالمَ َص ــــــــــــمم  َوالسَّ
 

ـــــــــــــــــــان    ََن ـــــــــــــــــــَأُل َكاجلم ُهَمـــــــــــــــــــا ُيسم  َوَعنـم
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اإلنسان قد يتكلم بكلمة َّل يلقي هلا ابًَّل، ويكون خطرها عظيمًا عليه، ولذلك قال   .«هبا جهنم
 الشاعر:  

وحمُل هذا إذا كان اإلنساُن سيتكلم بسوء، أما إذا كنت تتكلم خبري فحيَّهال، فتكلم ابخلري، والضابط 
ًا َأو » الصحيح احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلك ما قاله النيبُّ  ر  ف لي دُقلم َخ م َة  َكاَن يُؤة ُ  ابهلل  َوالَيوم  اآلخ 

أو  ،يتكلم ولكن إذا تكلم  تكلم  خبري، تكلم بذكٍر، أو دعاء أو تسبيح أو صالٍة أو قراءةٍ  «ل َيصُمتم 
كان لن يتكلم فيه فعليه أن  فإن ،َّلخلري أو ا يفلى اإلنسان أن يتكلم بكلمٍة حسنة يقوهلا اإلنسان، فع

 يسكت.

 ) –أي وثبت  أن السمع والبصر يشهدانم على اإلنسان كما قال هللا : )والسَّـمــمـــُْل والــــــــَ َصـُر ي َهــــــــَمان 
انُوا ي  ْعم ُلون  ح َّتَّ إمذ ا ﴿: -تعاىل ، [20]فصلت:  ﴾م ا ج اُءوه ا ش همد  ع ل ْيهمْم َس ُْعُهْم و أ ْبص ارُُهْم و ُجُلوُدُهْم ِبم ا ك 

فاإلنسان يشهد عليه َسعه، ويشهد عليه بصره، ويشهد عليه جلده، فعلى اإلنسانم أن يستقل من 
ُهمـــــــــــــا)وعالكالم إَّل يف خري، أما إذا تكلم يف اخلري فليكثر ما شاء.  ( نـم َأُل كاجلَنَــــــــــــــــان  يعين : ُيسم

إمنَّ السَّْمع  و اْلب ص ر  ﴿: -تعاىل-أي قلبهم، كما قال هللا : وج نانه أن اإلنسان ُيسأل عن َسعه، وبصره،
َسعه، ومسؤول عن فاإلنسان مسؤول عن ، [36]اإلسراء:  ﴾و اْلُفؤ اد  ُكلُّ أُول ئمك  ك ان  ع ْنُه م ْسُئوًَّل 

 بصره، ومسؤول عن فؤاده، فعليه أن يستشعر ذلك.

نس             انُ لمس ان               حف            ظ ا  ك  أ يُّ            ها اإلم
 

 

                     انُ                                         ُه ثُعب لد غ نَّ                   ك  إمن  يَّل  
 

 

 

 

 

 ك            م يف امل          قابمرم مم         ن ق تي           لم لمسانم              هم 
 

 

 لمق               اء ُه األ ق              رانُ كان              ت                 اُب  
 

 

لَّ         م وس         د مْد م         ا اس         تطْعت  فإنَّ          ما  تك 
 

 

 كالُم              ك  ح                ي  والسُّ              كوُت ج                ماُد  
 

 

 
  

 

 

 

 

ْد ق          وَّلً س          ديداً تقولُ          هُ   ف          إن و ت           جم
 

 فص           ْمُتك  ع           ن غ           ريم الس            دادم س           دادُ  
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قَيــــــــمــــ  ( ُصوُت ابلصـ  مم  املصدوق، الصادق ملسو هيلع هللا ىلصاملصدوق، وهو رسول هللا  أي الصادقُ : )َأخم َــــــــَر املوم
أي من وقاُه هللا شر اثنني، ومها لسانه وفرجه، يشرُي : َةــ  ُوق ـــيَ أي بفالحم وجناةم،  :ب َفومز(  )َأخم َــــــــَر 

ويف حديث سهل  «َة  َوقاُه هللُا َشَر اثـمَنني  َدخَل اجلَنَ ، لسانه وفرجه»بذلك إىل احلديث الصحيح 
َة  َي َم م يل ةا َبنَي ََلييه  وَةا َبنَي ر جَليه  »بن سعٍد الساعدي رضي هللا تعاىل عنه عند البخاري 

، فهذا من أعظم ما ميكن ، فاإلنسان إذا استطاع أن حيفظ لسانُه وأن حيفظ فرجه«ضمَم  َلُه اجلَن أ
يف مثل هذه اجلوارح مول ٌع إبضالله وإمالته عن ؛ ألن الشيطان  شديُد الوسوسةم على اإلنسان أن يفعله
ز () احلق، ، والفوز يف احلقيقة إمنا هو يف دخول اجلنة والتزحزحم عن النار، كما  :ب َفوم أي جناةم وفالحم

ل  اجلْ نَّة  ف  ق ْد ف از  ﴿: -تعاىل–قال هللا  ذكرت شرَّ اثنيـــــــمـــــ  : ، [185]آل عمران:  ﴾ف م ْن ُزْحزمح  ع نم النَّارم و أُْدخم
 ، هذا وملا جاء يف اللسان: ملاثنني هذا جواب لقوله يف اَّل

 قول قيس بن اخلطيم: حد ثنني ضرورة مع أهنا مهزُة وصل علىوأثبت مهزة اَّل  

ثننيم (  : أي ما أرجو(ةا َعَساهُ )أي ذكرت فيما يتعلق حبفظ اللسان، وحفظ الفرج، : )صَكــــرُ  يف اْل 
 أي اتبعه.   :مل م قفـــــــاُه()أن يكون واقياً منجياً، 

     

قـَنيم   .5 ـــــــــمم لص   ُصـــــــــوُت اب   َوَأخم َــــــــــَر المَموم
 

نَـــــــــــنيم    ز  َةــــــــــ  ُوق ــــــــــَي َشــــــــــرَّ اثـم  ب َفــــــــــوم
 

 

 

 

 

 

ــــــــا َعَســــــــاهُ  .  6 ــــــــنيم  َة نَـ ثـم ــــــــرمُ  يف  اْلم   صََك
 

ـــــــــــــــاهُ   َف ـــــــــــــــا ل  َمـــــــــــــــ  قـَ  َيُكـــــــــــــــوُن َواق ًي
 

 

 

 

 

 إذا ج                 اوز  اإلثن ي                   نم س                  ر  فإن                   ُه 
 

 

 بن                ث م وإفش                اءم الوش                 اةم قم                 ني 
 

 

 

 

 

 

 

 وإن ض                           يَّع اإلخ                            وان س                             راً 
 

 ف         إنين كت         وٌم ألس         رار الك         رام أم         نيُ  
 

ـــــــــُت  .  7 ـــــــــاق ي –فـَدُقلم  َوهللاُ المَكـــــــــر ُق المَ 
 

ـــــــــــــَو المـــــــــــــَواق ي  ُُةـــــــــــــوُر َوهم  ب َيـــــــــــــم ه  اوم
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أي خذ فنًا من حمارمم اللسان، واعرتض: أي جاء هبذه  :)ُدوَنَك فـَن اً(مقولُُه الذي قالُه بقلُت، قلُت 
ـــــــو الــــــــواقي(بيَــــم ه  )وهللُا الكرُق ال اق ــــــي اجلمل اَّلعرتاضية،  يعين أن الفوز يف : اوةـــــــوُر وهم

إمنا يكون بتوفيق هللا  وإرشاده، وَّل  -سبحانه وتعاىل-احلقيقة هو أن حفظ اللسانم وحفظ الفرج م
ربط األسباب  -سبحانه وتعاىل-عن العبد، لكن هللا  -سبحانه وتعاىل-يكون الفوز إَّل برضوان هللا 

فعلينا التعلق ابألسباب، وأن نرتك أسباب احملرمات، وأن نفعل أسباب  ما طلبه الشارع  ابملسببات
مجع حمرٍم على غري قياٍس؛ ألن الوصف : )َةـَحارم( أي خذ فنًا من حمارم اللسان: ُدوَنَك()منا، 
  ة)تكسري يف كالم العرب، وإمنا جيمع مجع سالمٍة فقط،  وء ابمليم املضمومة َّل جيمع مجعاملبد
(ةَ  ر ه () أي مما حيرم على اللسان،: ـَحارم الـــــل  سانم  أي َّل يعلمُه إَّل فالٌن وفالٌن.: مل يَــــمم

لبادية يف ااس يسريون النشنقيط، حيُث كان  يبواد يف املؤلف رمحه هللُا تعاىل ن ظ م هذه النظم
، فأخرب  أن من أولوايتم الناسم تقدمُي ما هو رواملرعى، وو يكونوا يف حضٍر وَّل مد ينتجعون الكأل

األهم، فهم يدرسون بعض األبواب وبعض املسائل اليت ليست من فقه واقعهم، فعليهم أن يقدموا ما 
هو العامل الذي يرسلُه األمرُي أو الوايل  والساعي لساعي()اهو من فقه واقعهم، فمثاًل أحكاُم خروجم 

جلمعم الزكوات، هذا ليس من فقه الواقع؛ ألنه و يعد موجوداً، و يُعد هناك عمال يرسلهم الوَّلُة جلمع 
الزكوات على األقل بعهده هو، ويف كثرٍي من البلدان أيضاً َّل يوجد هذا، وكذلك بعض مسائل الرهنم 

وهي ليست من فقه واقعهم، فعليهم أن يعطوا األولوية   ية اليت يدرسها الفقهاءوبعض املسائل التفصيل

لمُمَســـــــــــــــــ ـََّ ا م  .  8  َلك نَّــــــــــــــــُه رَبَــــــــــــــــَط اب 
 

ــــــــــَ ابـََها َوَحــــــــــرََّم المُمَحرََّةــــــــــا م    :–َأسم
 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــ  حمََّــــــار م  الل  َســــــانم  .  9 ننــــــا ة    ُدونَــــــَك فـَ
 

ر ه  إ ََّ فُــــــــــــــــــاَلن  َوفُــــــــــــــــــاَلنم    ملَم يَــــــــــــــــــمم
 

 

 

 

 

 

قَــــــــــــُْل ب ــــــــــــذ   الم  دَقــــــــــــا    .    10     ــــــــــــَو َأوم  َوُه
 

ــــــــــاع ي  ــــــــــَ  الر  َهــــــــــان  َوُخــــــــــُرو   السَّ  ة 
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ملا هو من فقه الواقع، فإن الغيبة  تقُع يف كل زمان ويف كل مكاٍن، وكذلك الكذُب والنميمُة، وغرُي 
لى ذلك من أعمال اللسانم فهي واقعٌة يف كل مكاٍن ويف كل زماٍن، فاألوىل أبهل العلمم أن يركزوا ع

 مثلم هذهم األمورم الواقعةم يف كل وقٍت ويف كل مكان، مث شرع  يف ذكرم حمارمم اللسان فقال: 

أي من حمارم اللسانم أن يزين  اإلنساُن األشياء  اليت قبحها  : ةنها(    )تـَزمييـــــُ  ةا ال ارُ  قم َشيـَّنَّـــــهُ 
الشارع، وهذا كتسميةم البخلم رشداً، بعض الناس يقول للبخيل فالُن رشيد، هذا تزينٌي ملا قبحه 
الشارع، فالبخُل قبيح، فال ينبغي لإلنسان أن حيسنُه بذكرم اسٍم يوهُم أنه ليس بقبيح، فهذا من حمارم 

: ومنها أيضًا ذُم ما زينُه، كتسمية الورعم وسوسًة، واحللمم ُذَّلً، وةنها َصمٌّ ةــــــــــــا زيَّنـــــــــــه() اللسان،
توهُم أهنا مما  ِبسمياتفمثُل هذا أيضًا َّل ينبغي، َّل ينبغي لإلنسانم أن يسميَّ األشياء  احلسنة  شرعًا 

 يشنُي وليس ت مما يزين. 

رمًةا آِث  () ُم    َأن لَّيمس  ح  ٍم يُوه  سم أي ألجل هذا كان  من َسى احلرام ابسٍم : ل َذا ُةَسم  ي اَلم رمم  اب 
، وهذا كتسميةم الراب ابلفائدة، الراب حمرٌم شرعاً،  هو من الكبائر، بل هو من و يوهُم أنُه غري حرام هو آمثم

أو أنه مقبول  ال ينبغي لنا أن ُنس ميُه ابسٍم يوهمم أنُه حسنٌ فالسبعةم املوبقات اليت هي أكرُب الكبائر، 
لشرُع َّل حيُل إَّل الطيبات، وَّل حيرُم إَّل اخلبائث، فما حرمه الشارع فهو خبيث، فال وا ،فهذا َّل جيوز

ُم ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصقال يف وصف نبيه  -تعاىل–ينبغي لنا أن نوهم حتسينه؛ ألن هللا  ُُم الطَّي مب اتم و حُي ر مُم ع ل ْيهم و حيُملُّ هل 
 فهو حرمه وما ،طيب فهو أحله فما اخلبائث، وحيرم الطيبات، حيل ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب ، [157]األعراف:  ﴾اخلْ ب ائمث  
 ِبا يوهم عكس مراد الشارع. لنا أن أنيت ينبغي وَّل خبيث،

ـــــــار ُ  قَــــــــمم َشــــــــيـََّنهُ    .11     ـــــــزمينُي َةــــــــا ال َّ  تـَ
 

ــــــــــــــهُ   ــــــــــــــا زَيَـَّن ــــــــــــــا َصمُّ َة َه نـم ــــــــــــــا، َوة  َه نـم  ة 
 

 

 

 

 

ــــــٍم يُــــــوه مُ  ل ــــــَذا ُةَســــــم  ي .  12     سم  اَلم ــــــرمم  اب 
 

ـــــــــــــــــــــــــا آِث  ، َوآِث ُ  َأن لَّـــــــــــــــــــــــــيمس  رمًة  ح 
 

 

 

ـــــــــــَْل اَلم ـــــــــــل    .13     ُم َةنم ــــــــــــوه  َـــــــــــا ُي  آٍ  مب 
 

ل    َ ـــــــــــــاة  المُعـــــــــــــمم ـــــــــــــَم الم ـُ  َوَةـــــــــــــاد ب  غُلم
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() ل  َا يُـوه ُم َةنمَْل اَلم ل      َوَةاد ب  غُلمَم الم ـَُ اة  المُعمم كذلك أيضًا من حمارم اللسان مدح : َوآِث ُ آٍ  مب 
()البغاة والظلمة،  ل  مجع عدول وهو الغاصب املغتصب، فمدح الظلمة والغصاب هذا من : العُــــــــــمم

 حمارم اللسان، َّل جيوز لإلنسان أن يفعله. 

 

أو سب م بعضم  -تعاىل–كذلك أيضًا َّل جيوز لإلنسان حكاية أقوال الكفرة وامللحدين  يف سب هللا   
َّل جيوز لإلنسان حكايُة ذلك إَّل إذا  ؛أو يف السخرية من الدين -عليهم الصلوات والسالم-رسله 

ذلك كتحذير الناس منه، حكايُة أقوال من يقعون  يف الردة من امللحدين  بسب لساقُه غرٌض شرعي  
اإلله أو سب الرسل أو املالئكة أو اَّلستهزاء ابلدين َّل ينبغي لإلنسانم أن يشتغل  هبا، وَّل أن يفعلها 
، إَّل لغرٍض صحيٍح كالتحذيرم منها إذا كان على وجه إبطال قوهلم أو على وجه التحذيرم من كالمهم

و ق ال تم اْلي  ُهوُد ي ُد اَّللَّم ﴿يف كتابه كفر كثرٍي من الكافرين  -تعاىل–فإن ذلك سائغ، وقد حكى هللا 
حكى عن اليهود وعن غريهم من الكفار  -سبحانه وتعاىل- فاهلل [64]املائدة:  ﴾م ْغُلول ٌة ُغلَّْت أ ْيدميهممْ 

أشياء  من كفرهم، ولكن إذا وقع ذلك على وجهم إبطاهلا أو على وجه التحذيرم منها فال أبس، وأما أن 
أو التخاطب مع الناس فال ينبغي لإلنسان يف هذا املعرمض حكايُة مثلم  للتندريكون جمرد حكاايٍت 

 هذا الكالم. 

صف  هبا بعض األنبياء واليت ينبغي أن تقرأ يف سياقها ما وقع يف القرآن الكرمي من الصفات اليت وُ 
ود وغري ذلك آدم عليه السالم، ويف فتنة دا يف معصية يف تفسريه من املفسرين كما روي وممن يوثق

ـــــــــــ      .14     ـــــــــــال  ََن   ـــــــــــُ  َةدَق َكاَي ـــــــــــَذا ح   َك
 

ئ ـــــــــــــ   يف  َجنمـــــــــــــب  اََ   ـــــــــــــا ب َ ـــــــــــــ م  ََ  نم  َي
 

 

 

 

 

ُه  َــــــــــَر   َشــــــــــرمع يُّ  .  15      َةــــــــــا ملَم َيُســــــــــدقم
 

ُّ لَــــــــــــــــــــُه َكــــــــــــــــــــَأن َ مــــــــــــــــــــَذرَُه    َ ــــــــــــــــــــِب 
 

ـــــــــ   .16     ـــــــــ م  ت ـــــــــاَل َك ـــــــــوَل يف  َ   َذاَك َأن يـَدُق
 

ــــــــــــــــــــاَل    َوٍة َعَصــــــــــــــــــــى آَدُم رَبَّــــــــــــــــــــُه َع
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لم، هل العألاآلية أو كان مذاكراً  إَّل إذا كان يف تالوة فإنه يتلو ينبغي لإلنسان أن يصون عنه لسانه
 صف النبوة، وينزُه مقام األنبياء عما َّل يليق هبم. نوكان عنده أيضاً علٌم يليق ِب

شكُك بعض السامعني أو كذلك أيضًا ذكر ما وقع لبعض األنبياء من األكدارم الدنيوية اليت قد تُ 
كان خماطبًا لطالبم   تلقي بعض الشبهات عندهم، ينبغي لإلنسان أن يصون  عنها لسانُه إَّل إذا

 لم، ومن يعلم أنه يفهم ما يقول. الع

ى وجه البيان عل إَّل ملسو هيلع هللا ىلص من حمارمم اللسانم اخلوض يف اخلالفات اليت وقعت بني أصحاب رسول هللا
 قد ملسو هيلع هللا ىلصفالفنت اليت وقعت بني الصحابةم كان النيب  وأهنم مأجورون على اجتهادهم، أهنم اجتهدوا مجيعاً 

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن -عنه تعاىل هللا رضي- األشعري م  موسى أيب حديث من الصحيح ويف واقعة، أهنا حدَّث
رُه ائَذنم َله »ال أليب موسى: فق -عنه تعاىل هللا رضي- أبوبكرٍ  علي ه فاستأذن له مشربةٍ  يف كان َوب  

ائَذن لُه وَب رُه ابجلَن ، : لهُ  فدقالَ  -رضيَّ هللا تَعاىل عنهُ -ابجلَن ، ِثَّ اسَتأصَن َعليه  ُعمر ب  ا طاب  
فدقاَل لُه: ائذن لُه وب رُه ابجلن   على  -رضيَّ هللا تَعاىل عنه-ِثَّ استأَصَن َعليه  ُعثماُن بُ  عفان 

  -رضي هللا تعاىل عنه-عثمان  «املستَـَعان -هللا تَعاىل عنُه هللارضيَّ -بَلوى ُتصيُ ه، فدقاَل ُعثماُن 
 الصحابة بني ووقعت املصدوق، الصادق وهو بذلك، أخرب ملسو هيلع هللا ىلصكان يعلم أنه سيبتلى؛ ألن النيب 

 يف خيوض أن لإلنسان ينبغي وَّل صفني، ويف اجلمل يف معلوم هو كما وقتالٌ  الرأي يف اختالفاتٌ 
 التافهة، الدنيوية احلظوظ من هبم يليق َّل عما ملسو هيلع هللا ىلصمثل هذا إَّل إذا كان منزهًا ألصحاب رسول هللا 

 كل يف اختلفوا الذين وهؤَّلء تربية، أحسن ملسو هيلع هللا ىلص النيب رابهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب أن علم  يُ  أن فينبغي

ٌّ َكــــــــــــَمرَا   .17     ــــــــــــى نَــــــــــــِب  َق ــــــــــــُر َأن ََّ  وص كم
 

ـــــــــــــــا ملَم َيُكـــــــــــــــ  رَّاو اًي اوم   ـــــــــــــــَذاك ًراَة  ُة
 

 

 

 

 

 

َّـــــــــــــــــــ  ََّ  .18      ل لمُعَلَمــــــــــــــــــا َوَ مــــــــــــــــــو ه م    
 

ــــــــــــــالَّ   ــــــــــــــَمعمُه َأن َي    ُُيَــــــــــــــاُت إ ن َيسم
 

َ الصَّــــــَحابَ   َشــــــَجرم    .19     ــــــنيم ــــــُر َةــــــا بـَ  َوص كم
 

ــــــــــــى َبَصــــــــــــرم   ــــــــــــا أَنَـُّهــــــــــــمم َعَل  إ ََّ ُة  يًن
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رضيَّ هللا - علي   حضر   اجلمل معركة ففي ابجلنة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من شهادةٌ  له ثبتت من منهم فريقٍ 
 بن الزبري هنالك كان الثاين الطرف ويف له، ملسو هيلع هللا ىلصوهو من أهلم اجلنةم ببشارة رسول هللا  -تعاىل عنهُ 

 ابجلنة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له شهد وقد هللا بيدعُ  بنُ  وطلحةُ  ابجلنة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول له شهد وقد العوام
، بل قال ذلك عمار حني واآلخرة الدنيا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول زوج وهي -عنها تعاىل هللا رضي- وعائشةُ 

، ولكنه -رضي هللا تعاىل عنه-خرج إىل أهل العراقم وعمار معلوٌم أنه كان مع عليٍ  بني أيب يطالب 
 ،"اتطيعوهن أم أتطيعونه ابتالكم هللا ولكنَّ  واآلخرة، الدنيا يف ملسو هيلع هللا ىلصقال هلم: "وهللا إهنا لزوُج رسولم هللا 

وظ التافهة، وأن يعلم أهنم اجتهدوا مجيعاً، وأن عليًّ احلظ عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب ينزه أن فينبغي
أيضا من خالفوه   كان أقرب إىل احلق وقد دلت على ذلك أدلٌة كثرية، ولكن  -رضي هللا تعاىل عنه-
، وَّل ميكن أن يُظن هبم من له مسكٌة من العقلم أن معاوية هؤَّلءم أئمٌة جمتهدونكو  الزبري، وطلحةك

يف الدنيا أو رغبٌة يف اجلاه أو املنصب أو حنو ذلك، فمثُل هذهم الفنت اليت وقع ت ومثُل هذه  ىهلم هو 
ب ينبغي لإلنسانم أن مُيسك  عنها إَّل إذا تكلم بعدٍل وإنصاف وع لم أن هؤَّلء مجيعًا اجتهدوا، و احلُرُ 

من أخطأ جتهاد، و وأهنم مجيعًا مأجورون على اجتهادهم، فمن أصاب  منهم فله أجُر اإلصابةم واَّل
 على اجتهاده وخطؤُه مغفوٌر إن شاء هللا. منهم فهو مأجور

 :  من حمارم اللسانم

 ) ُ  المدُقـــــــران   اهكذ لغٌة يف القرآن ُيسهل نُ المدُقَراأي قراءة القرآن قراءًة ملحونه فهذا َّل جيوز، : )لَـحم
 :-تعاىل–ن كثري، قال الشاطيب رمحه هللا ابفهي قراءة  ،لقرانيقال: ا

رُ    .20     ، َحـــــــــمم َـــــــــم ي    َلَمـــــــــُ  المدُقـــــــــَران  َواَلم
 

ـــــــــــــــــــــــا َ ُـــــــــــــــــــــــرُّ   َم ـــــــــــــــــــــــ    أَلمَفاغ ه   ل َل
 

 

 

 

 

 ون  ْق                         ل ق                         راٍن والُق                         رانم دوا ا
 

 ويف ُتْكملُ        وا قُ         ل ش         عُبُة امل         يم  ث  قَّ         ال   
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–هكذا حيُث وقع  يف كتاب هللا  "القرانم "أي املشاُر إليهم ابلدال من دوائنا وهو ابن كثري يقرأ لفظ 
ُ (للا)حلن احلديث أيضًا َّل جيوز،  ، وكذلك تعمد-تعاىل أن يقرأ اإلنساُن القرآن  ملحواً، أي : ـحم

غري موافٍق لقواعد اللغة العربية كأن ينصمب  الفاعل ، أو يرفع  املفعول مثاًل أو حنو ذلك، هذا هو 
فاسدًة غري َّل جيوز لإلنسانم أن يقرأ القرآن  قراءًة ملحونًة: أي  هذا َّل جيوز،  املقصود ابللحن هنا،
: قال ملسو هيلع هللا ىلص ، َّل جيوز ذلك إذا كان متعمداً، وأما اخلطأ فهو مغفوٌر؛ ألن النيبموافقٍة لكالمم العرب

ك أيضًا إذا كان عن وكذل .«إنَّ هللا ََتاوَز يل َع م أَُةيت ا طَأ والن سياَن، وةا اسُتكر هوا عليه»
فمثُل ، عجمي الذي يصعُب عليه قراءة القرآنالقرآن، واألمثاًل الذي يقرأ قلياًل من  عجٍز كاألمي  

املاهُر ابلدقرآن  ةْل السفرة  الكرام  الِبرة، والذ  »:هؤَّلءم معفٌو عنهم حلديثم عائشة  عند مسلم 
 كذلك أيضاً أما تعمُد اللحنم فإنُه َّل جيوز،   .«يدقرأ الدقرآَن يتتعتُْل فيه  وهو عَليه  شاُق لُه أجرانم 

رُ  : أي إدخال بعض احلروف يف بعضه فهذا َّل  : أي اإلسراُع الشديُد الذي يدعواَلَمم إىل لف م
فاإلنساُن مأموٌر  ،[4]املزمل:  ﴾و ر ت ملم اْلُقْرآن  ت  ْرتمياًل ﴿أمر برتتيل كتابه قال تعاىل:  -تعاىل–جيوز؛ ألن هللا 

برتتيل القرآن، فال جيوز له اإلسراُع يف القراءة إسراعًا خُيل ِبخارج احلروف وصفا ا، أما إذا كان َّل 
 رجها فال أبس بذلك كما هو معلوم.ل ابحلروف َّل بصفا ا وَّل ِبخاخيُ 

يعين أنَّ من حمارمم اللسان أن يشرح اإلنساُن القرآن  أو احلديث  ابلرأي م اجملردم عن العلم، أن يقول "أا 
أرى كذا" وهو ليس عندُه علٌم يف تفسريم هذهم اآلية وَّل يف هذا احلديث، إذا تكلم بلغتهم وهو من 

من التفسري ابلرأي، أو كان من أهل العلم وتكلم ِبا يوافق قواعد  الشرع أهل اللغة العربيةم فهذا ليس 
ن أينبغي  وأصولُه ومصاحلُه فهذا ليس من التفسري ابلرأي، أما إذا و يكن من أهل العلمم فإنُه َّل

 داوديتجرأ على القرآنم وَّل على احلديثم برأيهم، وإذا فعل ذلك  فقد أخطأ، وقد أخرج  الرتمذيُّ وأبو 
أي حَّت ولو وافق  الصواب   . «ة م قاَل يف الدُقرآن  برأي  ه فأصاَب فدقم أخطَأ»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيبَّ 

لــــــــــــرَّأم   أ  م ب ـــــــــــــالمَعدقمل     .21      َشــــــــــــرمُحُهَما اب 
 

 َسنَــــــــــــــٍم ل  نَـــــــــــــــــدقمل  ُةـَجـــــــــــــرًَّدا َعـــــــــــــ م  
 

 ييي
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–؛ ألنه تكلم  عن جهل، وَّل جيوز لإلنسان أن يتكلم يف العلم عن جهل؛ ألن هللا ئفهو خمط
جيوُز لُه أن يتكلم  عن جهل،  اإلنسان َّل [36]اإلسراء:  ﴾و َّل  ت  ْقُف م ا ل ْيس  ل ك  بمهم عمْلمٌ ﴿يقول:  -تعاىل
 ينبغي لُه أن يتكلم  إَّلَّ إذا كان عندُه علم. َّل

ت ه  َعَليمه َما() ُعُه ل َصوم َّل جيوُز لإلنسانم أن يرفع  صوتُه فوق  صوتم القرآن وَّل فوق احلديث، بل :َورَفـم
ع قراءة القرآن ألن هللا  و إمذ ا ُقرمئ  اْلُقْرآُن ف اْست ممُعوا ﴿قال:  -تعاىل–األصُل أنَّ اإلنسان  يسُكُت إذا َس 

ُتوا فاإلنساُن مأموٌر ابإلنصاتم عند  َساعهم للقرآنم الكرمي، وكذلك َّل جيوز  [204]األعراف:  ﴾ل ُه و أ ْنصم
 وقد حيا، كُحرمتهم  ميمتاً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب م  ُحرمة   ألن ؛ملسو هيلع هللا ىلصلإلنسان أن يرفع  صوتُه فوق حديثم رسول هللام 

ا الَّذمين  ﴿عن رفع الصوت عليهم يف حالم حياتهم فقال:  -ىلوتعا سبحانه– هللا هنى آم ُنوا َّل  اي  أ ي ُّه 
 ما مثلُ  احلرمةم  من له أيضاً  ملسو هيلع هللا ىلصفكذلك  حديُث النيب  [2]احلجرات:  ﴾ت  ْرف  ُعوا أ ْصو ات ُكْم ف  ْوق  ص ْوتم النَّيبم م 

لمَمأمثُور  يف  ). ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صوتم  فوق   صوتهُ  يرفع   أن لإلنسانم  ينبغي فال ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب ُر اب  َوالذ  كم
م ه َما( ؛ ألهنا يعين أنَّ األذكار : ُحكم املأثورة  كالتسبيحم والتحميدم واهليللةم واألدعيةم هلا ُحكم احلديثم

، فال ينبغي لإلنسانم أن يرفع  صوتُه عليها.  إما حديٌث أو قرآن فتأخُذ مثل  ذلك 

القرآُن الكرمي َّل جتوز  :رَاو   َأَحاد ي   َجَواة ْل  المَكل مم(): يتعلُق بروايةم احلديث ابملعىنحبٌث  هذا
جتوز روايتُه ابملعىن أم َّل؛ ألن احلديث ليس  هل  وأما احلديث فقد اختلف  العلماءُ روايتُه ابملعىن، 
عندما تقرأ حرفاً من القرآنم فإنك  تتعبد؛ ألن ألفاظ  القرآنم متعبٌد هبا، متعبٌد بلفظمه  كالقرآن، القرآنُ 

م ن قرأ حرفًا من القرآن فلُه بكل حرٍف عشُر حسنات، وأما احلديث فالعربة ِبعىن ومغزى ما يريُد 
بلفظها،  َّل يتعبدا ولكن هب التقيدُ  ينبغيأنه  الشريفةم قال يف األحاديث  والبعضُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

منهم من قال: َّل جتوُز الروايُة ابملعىن، ومنهم من ففاختلف  العلماُء قد جتوُز الروايُة ابملعىن أم َّل، 

ـــــــــــــــــــا   .22     َم ت ه  َعَليمه  ـــــــــــــــــــُه ل َصـــــــــــــــــــوم ُع  َورَفـم
 

َمـــــــــــا  م ه  لمَمـــــــــــأمثُور  يف  ُحكم ُر اب   َوالـــــــــــذ  كم
 

 ييي

 

 

 

 

ــــــــــمم    .23     ــــــــــْل  المَكل  ــــــــــ   َجَواة  ي  رَاو   َأَحاد 
 

َعمَناَهــــــــــــــــــــــــــــــــا َأِث م    َأو  التـََّع ُّــــــــــــــــــــــــــــــــم  مب 
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أن هنالك ما َّل جتوُز روايتُه ابملعىن وهنالك ما جتوُز روايتُه  :لقال: جتوز، والراجُح يف هذا التفصي
لفاُظ التحيات أ، مثال ابملعىن وذلك  كاألذكار التعبديُة َّل جتوُز روايتها األلفاظفابملعىن بشروط، 

وألفاُظ تسبيحم الركوعم والسجود وألفاُظ األذان هذه َّل جتوُز روايتها ابملعىن، َّل جيوز للمؤذنم أن 
يقول: هللا أعظم مكان هللا أكرب؛ ألن هذا اللفظ متعبٌد بهم هو عبادٌة يف حدم ذاتهم، فاأللفاُظ 

والتسبيحم والذكرم والتحياتم واألدعيةم وحنو ذلك هذه َّل جتوُز روايتها ابملعىن،  التعبديُة كألفاظم األذانم 
: وهو جَبَواة ْل  المَكل مم()بل َّل بدَّ أن يقوهلا اإلنساُن كما َسعها، كذلك  أيضًا ما يسميهم العلماُء 

يستطيُع  َّل فيها اختصاراً  الكالمُ  له فاخُتصر الناس أفصحُ  وهو ملسو هيلع هللا ىلصألفاٌظ نطق هبا رسول هللا 
رار»: ملسو هيلع هللا ىلصِبثله، وذلك كقوله  اإلنساُن أن أييت هذا الكالم  فمن أراد  أن يروي «َ َضرَر َو ض 

ُ ُحسُ  »وقوله:  «ََنا اوعماُل ابلن يا إ»: ملسو هيلع هللا ىلصذلك قوله كابملعىن فال بد أن أييت أبلفاٍظ كثرية و  الِب 
 جتوزُ  َّل هذه فمثلُ  كثرية معانٍ  فيها ملسو هيلع هللا ىلصذلك من الكلماتم اجلامعة اليت اختصر للنيب  وغري «ا ُل 
َعمَناَها َأِث م(). ِبثلها أييت   أن يستطيعُ  َّل اإلنسان ألنَّ  ابملعىن؛ روايتها أي فعل  : )َأِث م(: َأو  التـََّع ُّم  مب 

 إذا بهم  يدعو دعاءً  ملسو هيلع هللا ىلص علمه النيبُّ  -رضي هللا تعاىل عنه–حمرماً، ويف الصحيحم أن الرباء بن عازٍب 
ي إ لَيمك، وفوضُت َأةمر   إ لَيمك، ووجهُت وجهي إ لَيمك، » فراشهم  إىل أوى اللَُّهمَّ أسلمت نَفس 

وأجلأُ  َغهر  إ لَيمك، ر  ً  وره ً  إ لَيمك، َ َةلجأ َو ةنجى ةنَك إَ إ لَيمك، آةنت بكتابك 
اوُل حفظها قال الرباء: فجعلُت أستذكُر هذهم الكلمات أح «الذ  أنزلت، وبن ي  َك الذ  أرَسلت

 ،"أرسلت الذي وبنبي مك   َّل،: ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ  فقال أرس لت، الذي وبرسولك  : فقلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصبني يدي النيب م 
ز جتو  َّل التعبديةُ  واأللفاظُ  تعُبدي، لفظٌ  هذا ألن ابملعىن؛ احلديثم  هذا روايةم  على ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ  يقمرهُ  فلم

لداري: أي للعاوم ِبدلوَّلتم األلفاظ، من كان  عاملاً َّلروايتها ابملعىن، وأما غرُي ذلك  فإنُه جتوُز روايتُه 
: أي عارفًا بكالم العرب، عاملًا ِبا  ابملعىن،  ملعاين فإنُه جيوُز لُه أن يرويغرُي ايُ ِبدلوَّلتم األلفاظم

والروايُة ابملعىن وقعت كثرياً، ولذلك  جنُد احلديث  الوارد  يف القصةم الواحدةم ختتلُف ألفاظُه عند الرواةم 
إَنا » حديثُ  مثالً  فهذا واحد رجلٌ  إَّل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كثري، حَّت احلديث الغريب الذي و يروه عن النيب 
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وو  -عنه تعاىل هللاُ  رضيَّ – اخلطاب عمرُ  إَّل ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث و يروهم عن النيب م  «اوعماُل ابلن يا 
يروهم عن عمر  إَّلَّ علقمُة بن وقاٍص الليثي  وو يروهم عن علقمة  إَّل حممُد بن إبراهيم التيمي وو يروهم 
عن حممد بن إبراهيم إَّل حيىي بن سعيٍد األنصاري مث رواُه عن حيىي خلٌق كثري، فهذا احلديث ورد  

، يف بعضم طُرقهم زايدٌة ويف بعض طرقهم ةإمنا العمُل ابلني «إَنا اوعماُل ابلن يا »متعددة  برواايت
نقص، إذًا الروايُة ابملعىن قطعًا وقعت؛ ألننا جنُد احلديث  الغريب  الذي يغلُب على الظنم أن النيبَّ 

 . الرواة واايتر  يف األلفاظم  خمتلف   جندهُ  واحد جملسٍ  يف واحدة مرةً  بهم  تكلم ملسو هيلع هللا ىلص

. :)يف  المَ  م  ل لمَّار  ( وكلمُة الغريم هيَّ مولدة ليست فصيحة: )يف  المَ  م ( ُلوََ        أي العاوم َمم )مب 
) لمَفاظ  . : اََ لمَمعمَناة ()أي من كان عاملاً ِبدلوَّلتم األلفاظم  أي ابملعىن. : َأن يـَرمو َ  اب 

ُ أنه موضوع، احلديُث  اللسان بل من أعظمها: أن يروي من حمارمم  اإلنساُن حديثاً موضوعاً وَّل يبني م
 وزورا، كذابً  إليهم  ينسبُ و  ملسو هيلع هللا ىلصالنيبُّ  يقلهُ  و الذي ملسو هيلع هللا ىلص املوضوع: هو احلديُث املكذوٌب على رسول هللا

 وِبعانيها، أبحكامها ويتعبدُ ؛ هبا يُتعبدُ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب م  عن املنقولة   األلفاظ   ألن جداً؛ خطرٌ  وهذا
 هللا رسول سنةم  من أهنا يظنُ  هبا، يعملُ  قد موضوعة أهنا يعلمُ  َّل من َسعها إذا املوضوعة فاألحاديثُ 

رُها إَّل على وجهم التحذيرم منها وبيانم أهنا موضوعة، كما قال ذك وَّل روايتها جتوزُ  َّل فلذلك   ،ملسو هيلع هللا ىلص
         يف ألفيتهم يف مصطلحم احلديث يف "ابب املوضوع" قال: -رمحُه هللا تعاىل–العراقيُّ 

ُلوََ      .24     َـــــــــــــمم ـــــــــــــ م  ل لـــــــــــــمَّار   مب   يف  المَ 
 

لمَمعمنَــــــــــــــاة    ــــــــــــــرمو َ  اب  ــــــــــــــاظ  َأن يـَ لمَف  اََ
 

 

 

 

م    .25     ُْمتَـَلدًقــــــــــــــــا َوملَم يُــــــــــــــــ    َوَةــــــــــــــــ  رََّوى 
 

ــــــــــ م   ــــــــــَياٍن َقم  ــــــــــَعُه ب ع صم  ل لنَّــــــــــاس  َوضم
 

 

 

 

ي ْ                 ُزوا ذمْك                 ر ه  و حي                 ُث ك                  ان  وْ  جيُم
 

 لمم               ْن ع لم              ْم، م               ا وْ  يُ ب                ني م أْم              ر هْ  
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 أمرها بنيَّ   إذا إَّل ملسو هيلع هللا ىلصاملكذوبة  على النيب م  أي األحاديث  املوضوعة   ين أنُه َّل جيوُز ألحٍد أن يروييع
()أي مكذوابً، : ُْمتَـَلدًقا() ومعىن ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على مكذوبةٌ  أهنا وأخرب   م و يبني م للناسم : َوملَم ُي  

()وضعُه أي أنه حديٌث موضوع،  َياٍن َقم  م ديٌر، اجلبفتحم امليم و كسرها: َم م الدقَ أي جديٌر، : ب ع صم
 واحلقيُق واألحرى واألوىل.

سواًء حرمُه على نفسه أو على  -سبحانه وتعاىل–رم  اإلنساُن ما و حيرمُه هللا من حمارمم اللسان أن حيُ 
أي كاملاءم، فاملاُء طيٌب مباٌح، وَّل جيوُز لإلنسانم أن حيرمُه وَّل أن حيرم  غريُه من : َكالمَما()الناس 

أو عمم   ،الناسم أمراً معينًا كاملاءم واللبم  الطيبات سواًء خصص  بتحرميهم أبن حرم على نفسهم أو على
اي  أ ي ُّه ا الَّذمين  آم ُنوا َّل  حُت ر مُموا ﴿أبن قال: احلالُل عليَّ حرام فهذا كله َّل جيوز؛ ألن هللا تعاىل يقول: 

ُ ل ُكمْ   ه.فال جيوُز لإلنسانم أن حيرم  ما أحله هللا ل [87]املائدة:  ﴾ط ي مب اتم م ا أ ح لَّ اَّللَّ

()كذلك أيضًا من حمارم اللسان  لذَّنمب  َةمُر اب  أن أتمر  اإلنسان  بفعل احلرام، وهذا من حمارمم : اوم
اْلُمن افمُقون  و اْلُمن افمق اُت ب  ْعُضُهْم ممْن ﴿يف صفاتم املنافقني  -سبحانه وتعاىل–اللسان، وقد ذكرُه هللا 
ْلُمْنك رم  فاألمُر ابملنكر هو من صفاتم املنافقني، أما املؤمُن فإنُه أيمُر  [67]التوبة:  ﴾ب  ْعٍض أي ُْمُرون  ابم

َعُه(  َوَأن ُ َم  ََث   )ابملعروف وينهى عن املنكر.  كذلك  َّل جيوُز لإلنسانم أن يبادر  إىل  ب ُكل   َةا َسَ 
وأن يتبنيَّ إذا َسع  األخبار  فال ينبغي أن يستعجل  يف  ىأن يرتو  عليهفالتحديثم بكلم شيٍء َسعه، 

ٌق بمن  ب ٍإ ف  ت  ب  ي َُّنوا﴿نقلها  املعىن و  {تثبتوا}فويف قراءٍة أخرى  [6]احلجرات:  ﴾اي  أ ي ُّه ا الَّذمين  آم ُنوا إمْن ج اء ُكْم ف اسم
واحد، فاإلنساُن مأموٌر ابلتبنيُّ والتثبت يف األخبارم قبل نقلها، فال ينبغي لإلنسانم أن حُيدث بكلم 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النيبَّ  -رضي هللا تعاىل عنه–ما َسع، وقد أخرج  مسلٌم يف صحيحهم من حديثم أيب هريرة  

ــــــــــرمُ  َأاَبَب َكالمَمــــــــــا   .26      ََتمــــــــــر ُق َةــــــــــا ال َّ
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــَأ يف  ََتمر   ــــــــــــــــه  َأوم َعمَّ  َخصَّ
 

 

 

 

، َوَأن ُ َـــــــــــــم  َثَ    .27     لـــــــــــــذَّنمب  ـــــــــــــُر اب  َةم  َواوم
 

َعـــــــــــــــُه َأوم َ ملُثَــــــــــــــــا   ب ُكـــــــــــــــل   َةـــــــــــــــا َسَ 
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فال جيوُز لإلنسان أن حيدث  بكلم ما َسع؛ ألنه  «ابملرء  كذاًب أن ُ مَث بكل  ةا َسْل ىكف»: قال
ث  كنصر معناُه ملُ : لُثَا(أو َ م ). ذلك نع ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قد أخرب سيكون من الكذابني  و ئذ حين  

يتُه أن خيلف، أي َّل جيوز لإلنسانم أن يعطي  الوعد  وهو يف نيَّته أنُه سيخلُف هذا نأي وعد  و  وعد ،
ت  ْفع ُلون  ﴿ هذا َّل جيوز:،  الوعد، بُ ر  م ْقًتا عمْند  اَّللَّم أ ْن ت  ُقوُلوا   ٢ اي  أ ي ُّه ا الَّذمين  آم ُنوا وم  ت  ُقوُلون  م ا َّل  ك 

 املقُت ابلتاءم املبسوطةم: أشُد البغض، واملمق ُة ابلتاءم املربوطةم: أشُد احلب. [3-2]الصف:  ﴾٣ م ا َّل  ت  ْفع ُلون  

 

َعُه(َوَأن ُ َم  ََث     ب ُكل   َةا )هذا تتمٌة لكالمهم لقولهم   فاإلنساُن َّل جيوُز لُه أن حيدث  بكل ما ، َسَ 
بلغين كذا ولست على يقنٍي : َسعه، فمن أخرب  بغريم مايظُن ثبوته جيب أن يبني م  ذلك أبن يقول هو 

كالمُه على الشكوكم والتخميناتم  يقن، وَّل ينبغي للرجلم أن يبين  منه، ينبغي أن خيرب  أنَّه غري مت
بناًء على ذلك   فيحدث الناس  حبديث اأمر  أبحاديث  مبنيٍة على الشكوك، يشكُ فيحدث  الناس  

يب أعلى ذلك الظن، وقد أخرج  أبو داود يف سننهم عن  الشك أو يُظن فيحدُث الناس  حديثًا بناءً 
: زََعمُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النيبَّ  -رضيَّ هللا تعاىل عنه–مسعوٍد األنصاري م   :الزعم .«واب ئمَس َةط يَُّ  الرَُّجل 

الصدق   ىيتحر  بلكالمُه على الزعم،   هم، فال ينبغي لإلنسانم أن يبينالقوُل الذي َّل يوثُق بصحت
 واحلق فيما يتكلُم به. 

 َّل ت  ُقول                      ن إذا م                     ا ل                      م تُ                     رمدْ 
 

 أن تُ               تممَّ الوع               د يف ش               يٍء ن  ع                مْ  
 

 

 

 

 

 

 

 ح س              ٌن ق               ْوُل ن  ع              ْم مم             ْن ب  ْع             دم َّل
 

 وق بم                    يٌح ق                     وُل َّل بع                    د نع                     مْ  
 

 

 
َنـــــــــــــــا   .28     ـــــــــــــــِب   ب َ ـــــــــــــــ م  َةـــــــــــــــا َتظَنـَّ  َفُمخم

 
ــــــــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــــــُه  َ  ــــــــــــــــــــــا ثـُُ وَت  أ ن يـُ َـي  َن

 

 

 

ََصى   .29     ــــــــــــــ م  َعـــــــــــــــنيم  َوَةـــــــــــــــ ٌّ َوَأًصى َولـ 
 

ــــــــَ  المُوُجــــــــوه  َكــــــــمم وََكــــــــائ   وََكـــــــــَذا   ة 
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لرجل كلمًة يف ا ن يتكلَّم الرجلأ "،نظٌر ابستحساٍن مشوٍب حبسد"وهيَّ : )الَعنيم ( من حمارم اللسان
رضي هلل -أصاًل بُنيت على استحساٍن مشوٍب حبسد، وقد أخرج الشيخانم من حديثم أيب هريرة  

ء  َساَبَ  المدَقَمر  و »زاد  مسلم  «العنُي ح »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيبَّ  -تعاىل عنه َلَس َـدَقتمُه  َلوم َكاَن َشيم
 ُ احلسادم فإنَّ  اإلنسان أن حيصن نفسُه من العنيم ابلدعاءم واألذكارم والتعوذم من شر م  لىفع .«المَعنيم

 أن نتعوذ  من شر حاسٍد إذا -سبحانه وتعاىل-العني إمنا تنشأ عن احلسد، ولذلك  علمنا هللا 
 حسد.

 وقال بعضهم:   

من حمارم اللسان املنُّ، واملنُّ: ذكُر النعمةم على وجهم التعديدم والتقريع، أن يكون اإلنساُن قد : )َوَة ٌّ(
أنعم  على شخٍص أعطاُه عطااي فيعدُد عليه تلك النعم ويذك مرُه هبا تقريعًا له وبيااً ملزيتهم وفضلهم عليهم 

ََصى()ذلك وهو من احملرمات، وك ،وهذا يسمى املن ،ألنه يعطيه الناس، وقد أخرب   ومنُه احتقارُ : اوم
ا الَّذمين  آم ُنوا َّل  تُ ْبطمُلوا ﴿قال تعاىل: ، أن املنَّ واألذى مبطالنم للصدقة -سبحانه وتعاىل-هللا  اي  أ ي ُّه 

ْلم ن م و اأْل ذ ى ق اتمُكْم ابم ابملن م: أي بتعديدم األعطياتم على املعطى وتذكريهم هبا واألذى  [264]البقرة:  ﴾ص د 
  فهذا َّل جيوز.   

ُزمء  َوالتـَّرمو يــــــــــــْل  َوالتُّـــــــــــــو .  30      ت  گاَكــــــــــــاهلم
 

ــــــــــــَنات    َصم ــــــــــــَ  اوم  َوَ ــــــــــــ م  َصل ــــــــــــَك ة 
 

 دعم احلس          ود  وم          ا يلق          اُه م          ن كم          دٍ 
 

 هيكفي        ك  من        ُه هلي        ُب الن        ارم يف كب        دم  
 

 

 

 

 

 

 إن مل            ت  ذا حس            ٍد فرج            ت  كربت            ه
 

 وإن س              كت فق              د عذبت              ُه بي              ده 
 

 
  اص                رب عل                ى مض                ضم احلس                ودم 

 
 هُ ف                                    إنَّ صب                                      رك  قاتل                                     

 

 

 

 

 

 ُل بعضه                                   افالن                                اُر أتك                                
 

 إن ل                        م جتم                       د م                       ا أتكل                       ه 
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 واحذر ة  أن َت ط ابمل  إصا * أعطيت ةا أعطيته أو ابوصى

ََصى  تدقرا،ــــــــــــــــةف ااةرءً  أو أن تع   َ *   ادقرَ ــــــــــــــفهو أن َتت أةا اوم

 ل  ــــــف املتدقي ة  لفدق   ل ةا*  ل  ــوصاَك صنب  َنشىء  ع  جه

 ن   ــــــــــــللج اَ نياءعاٍم تدقيَّ * مائ   ـــــــــــــــــــــــــــــــمسفهو يس ُ  خب

 تهُ ــــــيف صلَك اَل    الذ  أدي*  يتهُ ــــــــــــــــــــــــــوامل ُّ صكرَك ملا أعط

 وق   ـــــــــــالتعظيم  والتحدقاً ة  *  دق   ــــــــــأو أن ترى لك على الف

التعظيم  يففاملنُّ: هو ذكرك  للنعمم اليت كنت أنعمت هبا على هذا الرجل أو أن ترى لك حقًا  
سبحانه –ُه، ليس لك حٌق؛ ألن هذه احلقوق هي هلل والتوقري على هذا الشخص الذي أعطيت  

 هبا.  تؤذيَّلً لك حَّت متُنَّ هبا أو ، الزكاُة مال هللا ليست ما-وتعاىل

أن األذى له صنوٌف    يعين ،كم وكائن وكذا: ذكر أدوات التكثري وهيَّ  )َكمم وََكائ   وََكَذا( قال:
ُزمء ()كثرية  وقد قال هللا تعاىل:  ةذه أيضًا حمرموه : أي السخريةم فمن صنوفم األذى السخريةُ َكاهلم

ْر ق  ْوٌم ممْن ﴿ ا الَّذمين  آم ُنوا َّل  ي ْسخ  ُهْم و َّل  نمس اٌء ممْن نمس اٍء ع س ى اي  أ ي ُّه  ن ْ ي ْرًا مم ق  ْوٍم ع س ى أ ْن ي ُكونُوا خ 
ُهنَّ  ن ْ ي ْرًا مم  ضروب  ، ومنهاعن -سبحانه وتعاىل–هنى هللُا  فالسخرية ممنوعة، [11]احلجرات:  ﴾أ ْن ي ُكنَّ خ 

ود يف سننه داى قلبم إنسان، وقد أخرج أبو األذى الرتويع وهو أن تدخل اخلوف  أو الفزع  عل
 يسريون كانوا أهنم ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثنا أصحاُب رسول هللاى بسنٍد صحيح عن عبدالرمحن بن أيب ليل

 وهو الرجل استيقظ   أي: ففزع فأخذه معهُ  حبلٍ  إىل بعضهم فانطلق   منهم رجل فنام   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب م  مع
عنه شرعاً  .«َ  ُل للمسلم  أن يروَ  أخاه»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ،خائف فزع فمن األذى املنهي  م

ترويُع الناس: أي ختويفهم هذا َّل جيوز، إذا كان الشخُص ائماً وكنت إذا أخذت شيئاً حبذائهم وهو 
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عليك أن ترتك  ذلك، وَّل ينبغي لك أيضاً أن أتخذ منُه عصاً أو  وخياف فإن سرياتعَّل يضرك  تركُه 
مث  فُه، فالتخويُف والرتويُع كل ذلك مما َّل جيوز.حنو هذا وتومهُه أنك ستضربُه إذا كان ذلك خيو 

كما إذا   اخلطإاإلنسان على  رتقري :ومعناهاوهيَّ كلمٌة من اللهجة احلسَّانية : (ت  گاَوالتُّو) قال:
أو  أو فعلت كذا،  ،أنت فعلت كذا أو بلغين أنك قلت يف كذا :له فتقولَسعت أن شخصا أخطأ 

َوَ  م  َصل َك ة َ  ) ،فهذا هو الذي أراده املؤلف هنا" أيضا "الك رْ حلسانية ابويسمى كذبت يف كذا، 
) َنات  َصم  .مجيعااألذى  ضروب وأنواع  حترمُ أي : اوم

ه  )أي يف غيابهم، حيرُم أذاُه : َ يم  ه ()وحيرم يف  (ُحُ ور ه  ) يعين أن أذى اإلنسانم حيرُم يف ويف  (يف  نـَفمس 
ل ه  ) ، يعين أنك َّل ينبغي لك أن تؤذي اإلنسان يف مالهم : َكلم  ه ()ويف  (َأهم أي ذكر  أخسَّ اململوكاتم

 كلُه حمرم.  فاألذى  حَّت يف أخسم مملوكاتهم كالكلبم فإنك َّل جيوُز لك أن تؤذيه فيه، 

َب  إ ن َسدَقيمَت َصا بَن يَنا() إذا اغتبت  أي اغتبت، أي: )َسدَقيمَت(: ََ بُمَّ ة   ََتَلُّل  المَ ن يَنا     َواوم
ة رجاًل ذا بنني فال بد أن تتحللهم أي تسأهلم أن يغفروا لك  مجيعاً، العلماء قسموا الذنب  إىل ثالث

 [48]النساء:  ﴾إمنَّ اَّللَّ  َّل  ي  ْغفمُر أ ْن ُيْشر ك  بمهم ﴿وهو الشرك  -سبحانه وتعاىل–ذنٌب َّل يغفرُه هللا  :أقسام
الذنوُب املتعلقُة ابلعباد، ظلُم العبادم بعضهم  ي صاحبُه وههذا ذنٌب َّل يغفر، وذنٌب َّل يغفرُه إَّل

بعضاً، كما إذا اغتبت  شخصًا أو محلت  منيمًة عنُه أو آذيتُه يف جسدهم أو يف عرضهم، فهذا حٌق لُه 
وإَّل فإنه َّل يغفر؛ ألنُه َّل يغفرُه إَّل  ،يكون قد ُغفر حينئذعليك، إذا استحللته منُه فعفا عنك فإنُه 

ملفلس الذ  أييت يوَم الدقياة   حبسناٍ  كث ة ولكنُه ا حديث   ملسو هيلع هللا ىلص صاحبُه، ولذلك قصَّ علينا النيب
 ،أييت وقم شتَم هذا وضرَب هذا وأكَل ةاَل هذا، فيؤخُذ هلذا ة  حسناته وهلذا ة  حسناته

 ، فإذا عفا أصحاهبا فإهنا حينئذ ساُن إَّل إذا عفاها أصحاهبافالذنوُب املتعلقُة ابلعبادم يؤخُذ هبا اإلن

ــــــــــــــــــُرُم يف  ُحُ ــــــــــــــــــور ه  َوَ يم  ــــــــــــــــــه     .31      َ م
 

ــــــــــــــــــــه  وََكلم  ــــــــــــــــــــه    ل  ــــــــــــــــــــه  َوَأهم  يف  نـَفمس 
 

 

 

ــــــــــــــا .32     ــــــــــــــ  ََتَلُّــــــــــــــل  المَ ن يَن ــــــــــــــمَّ ة   ََ ُب
 

َب    ــــــــــــــــــــــاَواوم ــــــــــــــــــــــدَقيمَت َصا بَن يَن  إ ن َس
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 -سبحانه وتعاىل–تُغفر، والقسُم الثالُث هو ظلُم العبدم نفسُه يف ما يتعلُق بتقصريهم يف جنبم هللا 
، وهي حقوق هلل فا فهي  -سبحانه وتعاىل–لذنوُب اليت ليست ُكفراً وليست حقًا من حقوقم الناسم

 ها مكفراُت الذنوب الكثرية. و ومتحيف مشيئتهم إن شاء  غفرها وإن شاء  أخذ  هبا، 

ر  ه () ، وقد أخرج  ينخر َّل جيوُز لإلنسانم أن يفشي سر اآلمن حمارم اللسان إفشاُء السر،  :َوَن ُّ س 
إصا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنهما– هللا من حديثم جابرم بنم عبد داودأبو 

شخٌص والتفت  كي َّل  كأمانة، إذا حدث إذاً فالسرُ  «حمث الرجُل ابلكلم   ِث التفَت فهي أةان 
ثنني جيُب حفظُه، والسر إذا جاوز  اَّل يراُه أحد فاعلم أن هذهم أمانة، َّل جيوُز لك أن ختوهنا، فالسر

 كما قال الشاعر:   ،فقد انتشر

 وتتبع أخبارم الناس، أن تبحث  عن أخبارم شخصٍ  من احملرماتم كذلك أيضًا تتبعُ : َخَِب هم( سُّ )َوجَ 
]احلجرات:  ﴾و َّل  جت  سَُّسوا﴿عنه، قال تعاىل:  -سبحانه وتعاىل–أخباره فهذا من التجسس الذي هنى هللا 

َةم   َضَرر هم     ب م ي   َ َُموٍب َأو  )فال ينبغي لإلنسانم أن يتتبع  أخبار الناس،  [12 ُحُه إ ََّ و  َوَةمم
(الم  ٍب اوم تـََناُفٍ  َأوم إ فمك  الناس تعرتيهم األحكام فقد يكون حرامًا إذا   يعين أن مدح: ُمزَك  ي    َكُعجم

كان مضرًا بدينم املادحم أو املمدوح، ومثَّل  ملا يقُع بهم الضرُر ابلعجب إذا كان هذا الشخص إذا 
مدحتُه سيتكرب وينشُأ له عجب فال جيوُز لك أن متدحه؛ ألن هذا املدح يضُر بدينه، وكذلك إذا  

ـــــــــــــ .33     ـــــــــــــر  ه  َوَج ـــــــــــــ ُّ س   َخـــــــــــــَِب هم  سُّ َوَن
 

ــــــــــــــــــَرر هم   ــــــــــــــــــ   َض َةم ــــــــــــــــــُه إ ََّ و  ُح  َوَةمم
 َ َـــــــــــــــــُموٍب َأو  المُمزَك  ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــم ي    .34     

 
ــــــــــــــك    ــــــــــــــاُفٍ  َأوم إ فم َن ــــــــــــــٍب اوم تـَ  َكُعجم

ـــــــــــــــــــتَـنمك  ُ  .35      َوَُّل َأوم َيسم ـــــــــــــــــــُر اوم تـُ يَـفم  فـَ
 

ــــــــر تُ    َأوم َيهـــــــر ُت المَمــــــــاد ُب َةــــــــا ََ يـَعم
 

  ر  فإن                   ُه إذا ج                 اوز  اإلثن ي                   نم س                
 

 

 بن                ث م وإفش                اءم الوش                 اةم قم                 ني 
 

 

 

 

 

 

 

 وإن ض                           يَّع اإلخ                            وان س                             راً 
 

 ف         إنين كت         وٌم ألس         رار الك         رام أم         نيُ  
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أي الكذب يف املدح أبن يكون اإلنسان سيقول كالماً يشهُد  :التناف () كان هذا املدح يؤدي إىل
 :إ فمٍك()بشيٍء غري واقع فهذا أيضًا َّل جيوز؛ ألنُه يضُر بدينم املتكلمم نفسه، وكذلك إذا أدى إىل 

الكذب  منغالبًا  املدحم فإنه َّل خيلويف فراط ابإل كالكذب، إذا أدى إىل كذٍب ويكون ذلاإلفك 
َوَّلُ )فبسببم ذلك  تـُُر اوم ، فإذا كان هذا  (يـَفم عن العبادةم بسببم ما يلحقُه من العجبم يف املدحم

تَـنمكاٍت()إىل  سيؤديدي إىل فتوٍر عند املمدوحم بسببم عجبهم فإنه َّل جيوز، أو ؤ املدُح سي أي : اسم
يُح أ ْن ي ُكون  ع ْبًدا َّللمَّم ﴿استكباٍر   : أي لن يتكرب ،ل ْن ي ْست  ْنكمف   [172]النساء:  ﴾ل ْن ي ْست  ْنكمف  اْلم سم

َيهر ُت )إىل استكباٍر فإنه حيرم، وكذلك إذا أدى إىل أن  سيؤديإذا كان  اَّلستنكاف التكرب، 
أن يطري ويبالغ ِبا َّل يعرفه يف احلقيقةم يف املمدوح فكل ذلك َّل جيوز، واحلاصُل أن : المَماد ُب(

غائبًا عن اجمللسم الذي ُمدح فيه فاألصُل جواُز املدحم إَّل  مدح اإلنسانم إذا كان اإلنساُن املمدوحُ 
إذا كان فيه كذٌب أو إطراٌء: أي مبالغٌة أيضًا كذلك فهذا َّل جيوز، فإن كان اإلنساُن حاضرًا بني 

أم َّل ؟ هنا وردت أدلٌة شرعيٌة ظاهرها التعارض، بعضها يه يديك هل جيوُز لك أن متدحه بني يد
مدح  يقتضي املنع وميكُن اجلمُع بينها، فمن األحاديثم اليت وردت يف ذمم   يقتضي اجلواز وبعضها

أهلكُتم صاحَ ُكم أو قطعُتم غهَر » :فقال حبضرتهم  رجلٍ  على رجلٌ  أثىن ملسو هيلع هللا ىلصاحلاضر أن النيب 
إ صا »"، وكذلك حديُث أيب موسى األشعري عند مسلم متفٌق عليه" «صاح  ُكم

ابَ فَاحُثوا يف  املمَّاحنَي، رَأيُتم فهذا أيضًا ظاهرُه منُع مدحم اإلنسان حبضرته، ومع ، «ُوجوه ه م الُّتُّ
 قولهُ  ذلك من حبضرتهم  اإلنسانم  مدحم  مشروعيةم  على تدلُ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا فقد وردت أحاديُث عن النيب 

، «لسَت ةنُهم»ن ممن جيُر رداءُه كربًا قال: يكو  أن خشي حني -عنهُ  تعاىل هللا رضي– بكرٍ  أليب
سالكًا فجًا إَ سلك  ال يطان رآك ةا» -رضي هللا تعاىل عنه–وكذلك أيضًا قوله لعمر بن اخلطابم 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قاله له النيب -رضي هللا تعاىل عنه–هذا مدٌح لعمر  بن اخلطابم ،  «  ه فجًا آخرَ 
من  ىإىل حال املمدوح، فمن كان على مستو  يُنظر   أن األحاديث هذه بني اجلمع ووجهُ  كفاحا،

؛ ألن أمثاهلالرتبيةم اإلميانيةم َّل أقول كأيب بكٍر وع ، ولكن من كان َّل َّل يوجدون رضي هللا عنهم ممر 
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خيشى عليه من املدحم من أن يدخلُه منه عجٌب أو كرٌب أو حنو ذلك فإنه جيوز الثناُء عليه حبضرته؛ 
وعمر  حبضر ما، ومن كان خُيشى عليهم أنه إذا أثين عليهم حبضرتهم قد  بكرٍ  أيب على أثىن ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب 

ينشاُ له إعجاٌب بنفسهم أو كرٌب أو حنو ذلك فهذا َّل جيوُز مدحُه يف حضرته، وهبذا تنتظم النصوص 
الشرعيُة الواردة يف هذا الباب، واألصل أن األحاديث الشرعية  وكذلك مجيع األدلةم الشرعيةم جيمع 

 إن أمكن اجلمع.بينها 

 ينشرها، سداً ببعضم الكراماتم اخلارقةم فينبغي له أَّلَّ  -سبحانه وتعاىل–يعين أن من أكرمُه هللا 
 ها فهو كذٌب عظيم.  لذريعةم فسادم قلبهم عن ذلك، وأما ادعا

()من حمارم اللسان  يقول : أا من شأين كذا وكذا، ، أن ميدح اإلنسان نفسه للناس: تـَزمك َيُ  النـَّفمس 
أ وْ  ﴿قال تعاىل و  [32]النجم:  ﴾ف ال  تُ ز كُّوا أ نْ ُفس ُكْم  ُهو  أ ْعل ُم ِبم نم ات َّق ى﴿: -سبحانه وتعاىل–فقد قال هللا 

ُهمْ  ؛ أي ميدح نفسه للناس ، فال جيوز لإلنسانم أن يزكيَّ نفسُه  [49]النساء:  ﴾ت  ر  إمىل  الَّذمين  يُ ز كُّون  أ نْ ُفس 
ميدح اإلنسان  نفسه ابخلصال أن   إذا كان ذلك على وجه الفخر، الفخر: هو التمدُح ابخلصال،

يقول "أا من شأين كذا ومن شأين كذا" هذا َّل جيوز، أما إذا كان ذلك على وجهم الشكرم الكرمية 
فهذا جائز، كأن تقول لصاحبك: لقد أنعم هللا عليَّ  -سبحانه وتعاىل–أي التحدثم بنعمم هللا 

، فتقول هذا على وجه التحدثم ابلنعمة َّل على وجه التفاخر فهذا جائز؛ ألن هللا  –حبفظم القرآنم
فاألصُل أن التحدث  ابلنعمم مطلوب،  [11]الضحى:  ﴾و أ مَّا بمنمْعم ةم ر ب مك  ف ح د مثْ ﴿يقول:  -سبحانه وتعاىل

لكن َّل جيوُز على وجه الفخر، إذا كان على وجه الفخرم فإنه َّل جيوز، وأما إذا كان على وجه 

َصن     .36     ــــــــــــؤم ــــــــــــُر المَكَراَةــــــــــــا   إ َصا ملَم يـُ  ص كم
 

ـــــــــــــَرى إ َصا ملَم َتُكـــــــــــــ      ف يـــــــــــــه  لَـــــــــــــُه َأحم
 

 تزكيــــــــــــ  الــــــــــــنفس افتخــــــــــــارا أةــــــــــــا    .37    
 

ــــــــا  ــــــــ م َأةَّ ــــــــُب، َكــــــــَذا َة ًرا فـَُتطمَل  ُشــــــــكم
ــــــــذ  خفــــــــا  .38      ــــــــه ل ــــــــه ةــــــــ  مل ينت   تن ي

 

 

 ل ذ   َخَفا 

 فعـــــــــــــه كمـــــــــــــا جـــــــــــــرى ليوســــــــــــــفايَن 
 

 ل ُيوُسَفا 
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َكَذا َة م )الواردُة يف هذا الباب.فإنه َّل أبس به، وهبذا تنتظُم األدلُة  -سبحانه وتعاىل–الشكر هلل 
َفُعُه َكَما َجَرى ل ُيوُسَفا)أي من قصد  : َأةَّا( َت  هم ل ذ   َخَفا يـَنـم ،  -عليه السالم- (تـَنم  يَه َة  ملَّم يـَنـم

كذلك أيضاً من املواضعم اليت جيوُز فيها تزكيُة النفس أن تتوقف  عليها مصلحة َّل ميكن أن تُعلم إَّل 
علين على خزائن األرض إين ج}حني قال لعزيز مصر:  -عليه السالم–هبا وذلك كحال يوسف  

و يُقل هذا فإنه يرتتب  ، فقوله إين حفيٌظ عليم هذا فيه ثناٌء على نفسه، ولكن إذا{حفيٌظ عليم
هماً على تركم هذه التزكيةم فواُت مصلحٍة عظيمة، هنا رجٌل معصوم يف غايةم العدل سيتوىل منصبًا م

نفسُه مثل هذه التزكية ستفوتُه هذه املصلحة فمثُل هذا جيوز، يعين إذا   ابلنسبةم للناس، إذا و يزك
ناسم به فيمكُن أن تنبه  على ذلك أبن تقول: ال فسك األهلية  ألمٍر وترى أنك أحقكنت ترى يف ن

فإنه قال: اجعلين على خزائن  -عليه السالم–أا أعلم هذا، وميكُن أن يوكل  إيلَّ كما فعل يوسف 
األرض إين حفيٌظ عليم، حَّت ولو كانت مصلحة دنيوية َّل أبس بذلك، يعين إذا كنت تعلم أنك 

 ك. ا أو من علوم الشرعم فيمكُن أن تقول ذلأعلم هبذا األمرم سواًء كان من علومم الدني

فسادم لإلوالنميمُة: هي السعي ابحلديثم بني الناسم  ،من حمارم اللسان، بل من أعظمها النميمة   
هتك السُّت  لنَّمُّ وا) قال:  ر؛ ألنه يفسد قلوب الناس وخيالف بينهم،طم بينهم، وهذا ذنٌب عظيٌم وخ  

هللا بن ُعبيد هللا بن عتبة   قال عبدأي سعى ابحلديث وشاية بني الناس، مصدُر منَّ منيمًة،  :النم: (
 :-أحُد الفقهاءم السبعة-بن مسعود 

ـــــــَرهُ    .39     ـــــــا َيكم ـــــــُّتم  َعمَّ  َوالـــــــنَّمُّ َهتمـــــــُك الس  
 

 قَائ لُـــــــــــــــــــــــُه َأوم رَبُّـــــــــــــــــــــــُه غُُهـــــــــــــــــــــــورَهُ  
ـــــــــــــاق  اجلم لَّـــــــــــــ م  .40      ت  َف ـــــــــــــَو َك  ـــــــــــــ   اب   َوهم

 
لَــــــــــ م   َكم  َكَمــــــــــا َعَليمــــــــــه  ُجلُُّهــــــــــمم يف  اوم

ــــــــــــــــــُك يف   .41      ــــــــــــــــــا إ نم َت ُــــــــــــــــــوم  ََثل ثـَُه  َُل
 

ـــــــــــــــــــــوم    ـــــــــــــــــــــرمآن  َوالمُعُل ـــــــــــــــــــــ   المدُق  َْحََل
 

 كتم     ت  اهل     وى ح     َّت أض     ر  ب     ك الك     ْتمُ 
 

 

 

 وَّلم                 ك  أق                 واٌم ويف ل                 وُمُهُم ظُْل                 مُ  
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َرُه قَائ ُلهُ )النمُّ: أي النميمُة أي السعاية والوشايُة.  ُّتم  َعمَّا َيكم أي إظهاُر : (أو ربه غهوره َهتمُك الس  
ت  َفاق  اجلم لَّ م()ما يكرُه اإلنساُن ظهوره من قوٍل أو فعٍل.  َو َك     اب  يعين أن النميمة  من الكبائرم : َوهم

الذنُب مقسٌم إىل كبائر وصغائر، والكبريُة خمتلٌف يف حدها فقيل هي ما فيهم احلُد، إبمجاعم العلماء، 
هو متفٌق على أنه من الكبائر  وقيل  ما رتب  عليهم وعيٌد أخروٌي، وعلى كل حاٍل فمن الذنوبم ما

صغائر ومن ذلك النميمة، والفرُق بني الكبائر والصغائر أن الكثري من مكفراتم الذنوب إمنا تكفُر ال
ُُمَع  ، َورََةَ اُن إ ىَل رََةَ اَن  »: ملسو هيلع هللا ىلص َّل الكبائر، كما قال النيب ُُمَعُ  إ ىَل اجلم ُس، َواجلم َمم الصََّلَواُ  ا م
نَـُه َّ َةا  ألن هناك فرق بني الصغائر والكبائر، والصغائُر مغفورٌة ؛ «المَكَ ائ رُ  مل تُ َش َكفارَا   ل َما بـَيـم

ب ائمر  م ا تُ ن ْه ْون  ﴿ :قال تعاىل تغفر له:من اجتنب الكبائر فإن الصغائر  ابجتنابم الكبائر، إمْن جت ْت نمُبوا ك 
أهل العلمم  بني  والنميمُة متفٌق على أهنا من الكبائر، َّل خالف [31]النساء:  ﴾ع ْنُه ُنك ف مْر ع ْنُكْم س ي مئ اتمُكمْ 
ٍف م همنيٍ و َّل  ُتطمْع ُكلَّ ﴿يف ذلك، قال تعاىل:  اهلماز:  [11-10]القلم:  ﴾١١مه َّاٍز م شَّاٍء بمن مميمٍ  ١٠ح الَّ

و ْيٌل ﴿الذي يهمُز يف الناس أي يشي، واملشاُء ابلنميم: أي كثري الوقوعم يف النميمة، وقال تعاىل: 
إهنما لُيعَذابن وةا » :فقال بقربينم  مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، ويف احلديثم الصحيح أن النيبَّ  [1]اهلمزة:  ﴾لمُكل م مهُ ز ٍة ُلم ز ةٍ 

أةا اآلخُر فكاَن  أةا أحُممها فكان يَـم ي ابلنميم ،بلى، إنُه ك  ه » مث قال: «يُعذاَبن  يف ك  ة
 وأخرب يعذابن، بقربينم  مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفالنميمُة من أسبابم عذابم القرب؛ ألن النيب ، «َ يستُُّت ة  ال ول

 ."أةا أحُممها فكان يَـم ي ابلنميم " قال: النميمة، هو القرب يف عذابهم  سببُ  منهما واحداً  أن

َ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيبَّ  -رضي هللا تعاىل عنه–من حديثم حذيفة  ابنم اليمانم  الشيخانم  وأخرج 
مكان  قتات، هذا يدُل على أن  والقتاُت هو النمام، ويف روايٍة ملسلم منام ، «يمُخُل اجلنَ  قتا 

قة، لاحلا هي أهنا ملسو هيلع هللا ىلصالنميمة  من الكبائر وذلك ملا ينشأ عنها من فسادم ذاتم البني اليت أخرب  النيب 
من أعظمم املفاسدم اليت تدخُل على الناسم فساُد ذاتم البني: أي اختالُف قلوهبم، ولذلك رخص 

 ومن  علي                  ك الكاش                  حون  وق                  بل ُهم
 

 

 ال         ن مُّ  علي         ك اهل         وى ق         د من  ل         و ينف         ع 
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الح  بني الناسم أمٌر عظيم، ينبغي لإلنسان أن الشارُع يف الكذبم لإلصالحم بني الناس؛ ألن اإلص
قلوب  الناس النميمة، محُل احلديثم  يتحرى وأن يبتعد  عن كل ما خيالف  القلوب، وأعظُم ما خيالف

َل م()على وجهم اإلفسادم بينهم.  َكم َل م: يعين أن : َكَما َعَليمه  ُجلُُّهمم يف  اوم َكم –وهي الغيبة؛ ألن هللا اوم
م  ﴿ ألكلابعربَّ عنها أيضًا  -سبحانه وتعاىل و َّل  ي  ْغت ْب ب  ْعُضُكْم ب  ْعًضا أ حيُمبُّ أ ح دُُكْم أ ْن أي ُْكل  حلْ 

ًتا ف ك رمْهُتُموهُ  يهم م ي ْ يعين أن مجهور العلماء أن الغيبة من الكبائر، والغيبُة بيَّنها رسول  [12]احلجرات:  ﴾أ خم
إذاً فالغيبُة كبريٌة ال هتان، أما إذا كان كذابً فهذا ُيسمى  «ا يكَرهمبهي صكُرَك أخاَك »: فقال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

عند مجهور أهلم العلم، وبعضهم قال إهنا ليست بكبرية وبعضهم فصَّل ، وهذا الذي أشار  إليهم بقولهم 
يعين أن غيبة  أهلم العلمم وأهل الفضلم من  :(َوالمُعُلوم  ََثل ثـَُها إ نم َتُك يف  َُلُوم     َْحََل   المدُقرمآن  )

الكبائر وغريُها من الصغائر، ولكن الراجح  ما صدَّر بهم وهو أن غيبة  كل مسلم هي من الكبائر 
سواًء كان من أهلم الفضلم أو ليس من أهلم الفضل، واستثىن العلماُء من الغيبةم أبوااًب أي من ذكرم 

بسوٍء أبوااًب جتوز؛ ألهنا ملصلحٍة شرعية فمن ذلك التظلم، إذا ظلمك  إنساٌن مُيكن اإلنسانم املسلم  
أن تذهب  إىل القاضي أو الوايل فتقول: "فالٌن ظلمين" فتذكرُه ِبا يكره هو ولكن على وجهم التظلمم 

مًا من على تغيريم املنكر أبن تقول لفالٍن "إن يف املكانم كذا قو  اَّلستعانةوهذا جائز، ومن ذلك 
: أي السؤاُل عن حكٍم اَّلستفتاءشأهنم كذا" وتدعوه إىل إنكارم املنكر فهذا جيوز، ومن ذلك 

رضي هللا –شرعٍي فإنُه جيوُز أيضًا أن يقع  فيهم ذكُر اإلنسانم ِبا يكره، ولذلك قالت هنُد بنُت عتبة  
 وولدي يكفيين ما يعطيين َّل خبيل تعين" مسي ك رجلٌ  سفيان   أاب إن" ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا -تعاىل عنها

ومن ذلك التحذير، إذا كان  «ملعروتابوولمك  نعم، ُخذ  ةا يكفيك»قال مالهم؟ من أأخذُ 
ُبه فيمكُن أن تقول له: "فالن هذا من شأنهم كذا" فتحذرُه  إنساٌن فاسقًا ورأيت  شخصًا آخر يصح 

عليهم األمة، فإن كتب  التجريح منه هذا جيوز، ويدخُل يف التحذيرم التجريُح يف الرواةم الذي دأبت 
اليت عندا واليت َّل يستغين عنها طالٌب من طالبم احلديث هي ذكٌر ملساوي ُأاس فيقولون "فالٌن 

، فالٌن من شأنهم كذا"، لكن هذا تنبين عليه مصلحٌة شرعيٌة عظيمة، وهي الذبُّ ميكذب، فالٌن يه
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 به، لالستدَّللم  صاحلاً  ليس وما بهم  لالستدَّللم  قابالً  منهُ  كان ما وبيانُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن حديثم رسول هللا 
 يوم لك ُخصماء   حديثهم تركت   الذي هؤَّلءم  يكون   أن ختشى أما: طانق بن ليحىي قيل   ملا ولذلك
 ؛ملسو هيلع هللا ىلصيكونوا ُخصماء  يل يوم القيامةم أحُب إيلَّ من أن يكون  خصمي رسول  هللا  ألن: قال القيامة؟
 ولكن ،"ي هم وهذا يضع وهذا كذاب هذا" أقول اس يف أتكلمُ  أا يعين "، سنته عن أُذبَّ  و ألنين
 يوم   خصمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولُ  يكون أن فأخشى فعلهُ أ و وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لسنةم  ُنصحاً  هذا أفعلُ 
 حني ملسو هيلع هللا ىلصسألت النيبَّ  -رضي هللا تعاىل عنها-فهذا جائز، وحديُث فاطمة  بنتم قيس  ، ةالقيام
 -تستشريه- خطباين، اجلهم وأاب ُسفيان أيب بن معاوية   إن هللا رسول اي: قالت زوجها من حلت
 «وأةا أاب اجلهم  فال ي ُْل العصا ع  عاتدقه  »أي فقري َّل مال له  «صعلوك  فأةا ةعاويَ  »: فقال

 استشارتُه، ألهنا املساوي؛ بعض   ملسو هيلع هللا ىلصُفسر  بكثرةم السفرم، وُفسر  بضربم النساء، فذكر  هلا النيبًّ 
 فتزوجته، -عنه تعاىل هللا رضي– زيدٍ  بن أسامة   تتزوج   أن إىل ندهبا أو أمرها مث مؤمتن، واملستشارُ 
إذا كان مثاًل فيهم  الصفاتم  ببعضم  اإلنسانم  تعريفُ  التعريف، الباب هذا من ُيستثىن مما أيضاً  كذلك

 ملسو هيلع هللا ىلصألن النيبَّ  العلماء؛ هعرج ميكن أن تعرفُه بذلك فهذا استثنا عور ميكن أن تعرفُه بذلك، أو فيه
، فإذا كان هذا على وجه التعريفم فإنهُ طوليهم يديف هو رجٌل و «أصمقتم صا اليمي ؟»: قال

من الغيبة َّل أبس به، كذلك مما يستثىن أيضًا اجملاهُر ابلفسق، إذا كان اإلنساُن جماهراً  ُمستثىن
وأمام الناس جيوز وصفُه أبنُه يشرُب اخلمر، فاجملاهُر  بفسقهم جيوُز ذكرُه، من يشرُب اخلمر  على املإل

ابلفسقم جيوُز ذكرُه بفسقه، وكذلك صاحُب البدعةم يوصُف ببدعته أيضًا كذلك، وقد مجع  بعضهم 
                                   هذه املسائل يف قولهم:    

 

 جتن                              ب غيب                              ًة إَّل حروف                              اً 
 

 

 

 ج          اء ع          ن بع          ضم األك          ابر  ببي          تٍ 
 

 

 

 

 واس             تفتم ح             ذمرث تظل              م واس             تغم 
 

 وع               رف بدع               ًة فس               ق ال                ُمجاهمر 
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 :أيإذا كان يعرف بعض مآثر الشخص وَسته -أنه على النقيض من الغيبة يُندب لإلنسان  يعين
 ث عن ذلك.دطبعه وخلقه احلسن أن حيُ 

 رجع مث 
 :فقال اللسان حمرمات إىل

أي: من حمرمات اللسان الشماتة ابملؤمن، والشماتة هي: أن تفرح ِبصيبة غريك، فهذا َّل جيوز؛ َّل 
من املسلمني، وعليه أن يوط من نفسه على أن حيب لكل  مؤمن جيوز لإلنسان أن يفرح ِبصيبة غريه 

أنه قال: "َّل يؤمُن أحدكم حَّت  -صلى هللا عليه وسلم-مثل ما حيب لنفسه، وقد صح عن الين 
حُيب ألخيه ما حيب لنفسه".  فال جيوز لك أن حتب للمؤمن إَّل ما حتب لنفسك، وقد ثبت عن 

عليها، فقد أخرج الرتمذي من حديث واثلة  والتوعدُ  ،شماتةالنيب صلى هللا عليه وسلم النهي عن ال
ات ة  أل خيك   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-بن األسقع  قال: َّل ُتْظهمرم الشَّم 

مح  ُه هللا وي بت لمي ك ما أي أن من أظهر الشماتة ألخيه املسلم فإنه معرٌض ألن يبتليه هللا تعاىل ِبثل «. فري 
 ويف معىن هذا احلديث قول الشاعر: ابتلى به أخاه.

 ائبه أن اخ ب آخ ري ن ا                          مص     إذا ما الدهر جر  على أاسٍ 

 لقيناسيلقى الشامتون كما     وا                     فقل للشامتني بنا أفيق

 ) َيُ  املََن ل ُ رٍ  ََنز ل  سبب ضر أصابه، حمرمات اللسان أن يتمىن اإلنسان املوت بيعين أنه من  :)وُةنـم
 ،، وحنن هنا طبعًا يف حمارم اللسانبلسانه بهظ فال ينبغي لإلنسان أن يتمىن ذلك بقلبه، وَّل أن يتلف

ذكرامها يف مسألة  ناللذاوالتمين عمل قليب وليس من أعمال اللسان، ومثله أيضًا احلب والبغض 

ـــــَ  املنمـــــُموب  بَـــــ ُّ ةـــــا َيُكـــــ م  .42  نـََعـــــمم ة 
 

ــــــــــَ  الَكَراَةــــــــــا   وََسمت ــــــــــه  اَلََســــــــــ م    ة 
 

 

 

 

 

   

ة ٍ  بُل ــــــــــــي .43 ــــــــــــَماَتُ  مبُــــــــــــؤم  َكــــــــــــَذا ال َّ
 

ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــُ  ال َي  ََن ل ُ ــــــــــــــــــــــــر ٍ مَ ـوُةنـم
 

 
 

 

 ل  ََنز   

 لم 
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غض هي انفعاَّلت نفسية، فهي يف نفسها َّل تتعلق هبا األحكام الشرعية؛ الشماتة، فإن احلب والب
الذي - ؛ ألن الفعل هو املقدور لإلنسانابَّلنفعاَّلتألن األحكام الشرعية إمنا تتعلق ابألفعال َّل 
ينفعل، فاَّلنفعال أمر خارج ، لكنه َّل يستطيع أن َّل -يستطيعه اإلنسان هو أن يفعل أو َّل يفعل

عن طاقة اإلنسان فال تتعلق به األحكام الشرعية، ولذلك إذا وردت األوامر الشرعية أو النواهي على 
ما كان من قبيل اَّلنفعاَّلت القلبية، فإن األمر يف احلقيقة يكون منصبًا على الوسائل واألسباب 

لذلك غالبًا ُتصحب األوامر الشرعية و ى عنها؛ والدوافع والدواعي اليت تدعو إىل تلك األمور أو تنه
 حّتَّ  ن َ ه َ تمخلوا اجلَّ بيم   حمممٍ  فسُ والذ  نَ »: ملسو هيلع هللا ىلصبذكر الوسائل كقوله  اَّلنفعاَّلتعلى  املنصبة

عال فهو خارج عن طاقة اإلنسان، لكن جاءت معه فاحلب ان «وا...َتابُّ  تؤةنوا، َو تؤةنوا حّتَّ 
 ملسو هيلع هللا ىلصفذكر لنا النيب  «شيٍء إصا فعلُتموُه َتاب ُتم أف وا السَّالَم بيَنكمأَ أدلُّكم على »: الوسيلة

، فالغرض من اهلدية هو حتصيل «تـََهاُدوا ََتَابُّوا »وسيلة احلب، ومنها إفشاء السالم، وقال أيضاً: 
؛ ألن حتصيله ابتداًء من غري سبب غري ممكن؛ ألنه ليس فعاًل حَّت يكون مقدوراً لإلنسان وإمنا احلب

ابلسخط على  التلفظيتعلق ابللسان من  هو انفعال، فالتمين  أمر قليب والذي نتكلم عنه هنا هو ما
 -عنهتعاىل رضي هللا -، وذكر متين املوت وقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك -تعاىل-قدر هللا 
ل: اللهم دقُ ليَـ اًل فَ فاع   مَ بُ  َ ه، فإن كانَ صابَ أَ  رٍ ة  ضُ  و َ كم املَ مُ َأحَ  نَيَّ نَـ مَ تَ َ يَـ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب 

 .«خ اً يل فاةُ ين إصا كانت الوَ فَ وَ خ اً يل، وتَـ   ةا كانت اَلياةُ ينحيأَ 

َرُة الـم َزاب  ) لضم، وال ممزاح اب، فاملصدر -بضم امليم-، أو ال ُمزاح -بكسر امليم-وكثرة ال ممزاح  :(وََكثـم
 .-ازحةً مزاحاً ومم- ال ممزاحيف مصدر مازحه أي شاركه 

ؤمن أن تنشأ عنها بعض الفنت من قساوة قلٍب يعين أن كثرة املزاح أيضًا من حمارم اللسان؛ ألهنا َّل يُ 
 صديٍق أو نسة صغري أوؤاوأما ماقل من ذلك وكان لغرٍض صحيٍح كم، حنوم ذلك حقٍد أو اٍء أوذإ أو

ــــــــــــــكَ وَ  .44 ــــــــــــــ ةُ رَ ثـم ــــــــــــــَص إ   اب  زَ م  ـال    ُ ةَ ؤم  تـُ
 

 َتُ ف ـــــــــــــ هـــــــــــــانم عَ  أَ َ ـــــــــــــنم تَـ  نم ا ةً عـــــــــــــادَ  
 

 لم 
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قال: إن كان رسول  -رضي هللا تعاىل عنه-فإنه َّل أبس به، وقد صح أن أنس بن مالك  حنوم ذلك
النغري تصغري نُ غ ر  «اي َأاب ُعَم  ةا فـََعَل النـَُ  »ليخالطنا حَّت إنه كان يقول ألٍخ يل صغري:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

عن هذا الطائر من مزاح األطفال، وهو جائٌز  ملسو هيلع هللا ىلصذا الصيب يلعب به، فسؤال النيب هلوهو طائر كان 
إين   حاة ُلك على َوَلم  »: للرجل الذي سأله أن حيمله ملسو هيلع هللا ىلصملباسطتهم وَّل أبس بذلك، وكقول النيب 

اقًة أركبها -أي أعطين ظهرًا أركبه  "امحلين اي رسول هللا"، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، جاء رجل لرسول هللا «الناَق 
حوار -فصيل الطبعاً سيتبادر إىل الذهن أن املراد  .«إين   حاة ُلك على َوَلم  الناَق »، فقال: -مجالً  أو

ولد الناقة هو اجلمل  «لإَ اْلب   وقُ النُ  مُ ل  ل تَ وهَ »، قال: "كيف ذلك"و ، فقال الرجل: -صغري
 ، ويف هذا املعىن يقول أحد الشعراء:ملسو هيلع هللا ىلصأيضاً، وهذا من مزاح رسول هللا  والناقة هي بنت الناقة

من التوسط، فكذلك املزاح َّل فيه ضًا كذلك، فال بد أي وإذا قلامللح إذا كثر يف الطعام أفسده، 
، وكثرة كان ميازح، ولكنه َّل يقول إَّل حقاً   ملسو هيلع هللا ىلصيُهمل أصالً؛ ألن اإلنسان حمتاٌج إليه بطبعه، والنيب 

 .املزاح أيضاً َّل تنبغي فهي مفسدة كما تفسد كثرة امللح الطعام

، إَّل ما قل من ذلك أتلفًا بصديق لتطيب نفسه أو -عدم املهابة والوقار-ارم عدم اهليبة احملأي من 
 .مآنسته فال أبس بذلك

)ليس لنا ال: عليه، كقول بعض السؤَّ  -تعاىل-اللسان أن يكتم اإلنسان فضل هللا أي من حمارم 
 ، والواقع أن هذا ليس صحيحًا فهم عندهم، فكتمهم ملا أعطاهم هللا تعاىل من الفضل َّل جيوزطعام(

 ةً راح         دم ابجلم        ود  ك املك       دُ بع        ح ط  رم أ  
 

 

 م             ن امل             زحم  يءٍ بش               ل             هُ لم  وع   مَّ جي م              
 ولك         ن إذا أ عط يت          ه امل         زح  ف  ْل         ي ُكن 

 
 ِبمق      دارم م      ا يُعط      ى الط ع      اُم م      ن اململ      حم  

 

ــــــــــ .45 ــــــــــ   َأةَّ  َ ــــــــــَمُم اهلَيـم ــــــــــلَوَع ــــــــــا يدق    ا َة
 

ــــــــــــــــنُ  هُ بُــــــــــــــــمم نَ اً فَـ َفــــــــــــــــلُ آت اهــــــــــــــــنم ة     ل دق 
 

 لم 

 

 

 

ــــــــــفَ  مُ تم َكــــــــــوَ  .46 ــــــــــ مــــــــــاً لم ع   هللا   ل   م   ََن و  
 

ــــــــــــكَ   ــــــــــــا سَ يم َل ــــــــــــيمَس َةَعَن ــــــــــــَمََن وَل  ع نم
 

 لم 
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ُهُم اَّللَُّ ممْن ف ْضلمهم ...﴿ :-تعاىل-قال  لإلنسان أن يكتم  جيوز ، فال[37]النساء:  ﴾...و ي ْكُتُمون  م ا آات 
 .فضل هللا عليه

َل    ُْ َل   ): (عاصٍ لَزوَجٍ  أو َع مم        ) هذا أيضاً -أي مفسد خللق الزوجة أبن يبغضها يف زوجها : (   ُْ
وقد أخرج أبو  ،-إفساد خلقها على زوجها-. من حمارم اللسان ختبيب املرأة على زوجها -عاصٍ 

لَيَس ة نا َة م َخ ََّب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النيب -رضي هللا تعاىل عنه-داود بسنٍد صحيٍح عن أيب هريرة 
ها، أو َع مًا على َسي  م ه أي أفسد خلق املرأة حَّت كرهها يف زوجها  من خبب: . «اةَرَأًة على َزومج 

ها، أو َع مًا على »: ملسو هيلع هللا ىلصقال فيه النيب  فهذا  أو بغضها فيه لَيَس ة نا َة م َخ ََّب اةَرَأًة على َزومج 
 .«َسي  م ه

ها هللا بكذلك أيضًا من حمارم اللسان الشفاعة يف احلدود، احلدود اليت أوج  :(وعاٍص شاُفْل  يف َحم   )
وحنو ذلك، هذه َّل  ،ورجم احملصن ،لشارب والقاذفاالسارق وجلد يد كقطع   -سبحانه وتعاىل-

: أن قريشاً أمهتهم املرأة -رضي هللا تعاىل عنها-جتوز الشفاعة فيها، ويف الصحيح من حديث عائشة  
، وبنو خمزوم هم من -من بين خمزوم امرأةٌ  تسرق-يف غزوة الفتح حدثت سرقٌة ، املخزومية اليت سرقت

 :بيوت العز والشرف يف قريش

، االشرف يف قريش، فهمَّ ذلك قريشالعز بن لؤي هم من بيوت  بن كعب بن يقظة بن مرةخمزوم  وبن
َّل أحد يستطيع أن "قالوا: ف "؟ويشفع عنده ملسو هيلع هللا ىلصمن يكلم رسول هللا "وخافوا أن تُقطع يدها، فقالوا: 

رضي هللا -بن احلارثة ، احلب ابن احلب هو أسامة بن زيد "إَّل احلمُب بن احلمب ملسو هيلع هللا ىلصيكلم رسول هللا 
أَت َفُْل يف »: ملسو هيلع هللا ىلصلمه، فقال له النيب وك ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء أسامة إىل رسول هللا -بيه وجدهأتعاىل عنه وعن 

إَنا »قال: و خطيبًا يف الناس  ملسو هيلع هللا ىلص، مث قام النيب على ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، عاتبه النيب «حٍم ة  ُحُمود  هللا؟
وا عليه قاةُ أَ  عي ال َ فيهم  قَ رَ كوه، وإصا سَ رَ ري  تَـ فيهم ال َ  قَ رَ م إصا سَ كم أهنَّ  لَ قَ  ة  كانَ  كَ هلَ أَ 

، حمل الشاهد قوله: ملسو هيلع هللا ىلص «مهايَ  حممم   ْلَ طَ دقَ ت لَ قَ رَ سَ  نت حمممٍ ب   فا م َ  نَّ و أَ هللا، لَ  قُ أَ وَ م، اَلَ 

  م   مـــــــــــــــــــــعَ  أو  ٍ وَجـــــــــــــــــــــلزَ     ل  ـــــــــــــــــــــَُْ  .47
 

ـــــــــ  ـــــــــ ،اصٍ َع ـــــــــ ْل  شـــــــــافُ  اصٍ وَع  م   يف َح
 

 لم 

 

 

 

 ار ث             هُ خم             ُزوُم ب ي            ُت العم            ز م ق            د ت و 
 

 

 ع م                 ٌرو وع                 اممٌر وعمم                 ران  ب  نُ                 وهُ  
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َّل جيوز لإلنسان أن يشفع يف حد -فالشفاعة يف احلدود حمرمة  ،«أَت َفُْل يف حٍم ة  ُحُمود  هللا»
 -من حدود هللا

لف هنا العلم الذي يصلح القلوب ويهذب املؤ به وأراد -التصوف كدينية كالفقه و يعين أن العلوم ال
، فإنه َّل جيوز لإلنسان أن -تعاىل-َّل يُراد به إَّل وجه هللا  من هذه العلوم كانأن ما   -السلوك

، أما إذا تعلمه لالحتماء من الشرف واملكانة وحنو ذلكنيل كنية كسب املال أو فاسدة  تعلمه بنية ي
 .مالً ، فال منع حني إٍذ بل األجر له ُمك-ن حيمي نفسه من الظلمأل- ظلم

ه  رم  ع  ل  يف     ُةسم وَ ) َّل جيوز لك يعيين أنه َّل جيوز لإلنسان أن حُي مل عرضه للناس، : (صمَنبَ أَ     يتَ  رم مُ لم ل   ض 
إنَّ »؛ ألنك حتل ما حرَّم هللا ا تشاء هذا َّل جيوزِبه فيضي فتكلم ر أن تقول لشخٍص أحبت لك ع

-فالعرض حرام، وَّل جيوز لإلنسان أن يبيح ما حرَّمه هللا  .«َأةواَلكم وَأعراَضكم َعَليكم َحرام
يف الزمن  اغتبتين فيه فيماجيوز لك أن تغفر ما مضى أبن تقول له ساحمتك ، -سبحانه وتعاىل

 فهذا َّل جيوز. ،املاضي، لكن َّل جيوز لك أن تُبيح له أن ينال من عرضك يف الزمن املستقبل

 حذف مهزة أٍب ضرورًة على حد الشاعر: ،يعين أاب ضمضم: (م   َ مم ضَ ى ابَ فَ تَـ اقـم  ن   إ  ََ )

ُز » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأشار هبذا إىل أثٍر رواه البزَّار يف مسنده وابن السين يف عمل اليوم واللية أن النيب  أَيَعج 
َ م؟ كان إصا رَُجل   »قال:  "من أبو ضمضم اي رسول هللا؟"قالوا:  «َأَحمُكم أن َيكوَن َكأَل  َضمم

ي ب تصمقت: اللَُّهمَّ إ ين   قالَ  حَ ص َ أَ  فهذا الرجل و يُبح للناس عرضه، ولكنه  «على ة  غََلَمين  ع رض 
يف كل يوم يغفر ملن وقع يف عرضه فهذا جيوز، جيوز لك أن تغفر يف كل يوٍم ملن وقع يف عرضك يف 

ــــــــــــــــالف   مُ لُّــــــــــــــــعَ تَـ  .48 ــــــــــــــــالتَّ  أو   ه  دقم    ت  وُّ َص
 

ـــــــــكَ ل     ت  رَ َشـــــــــ ل  يمـــــــــنَـ و ل  أَ  الٍ َةـــــــــ ب  سم
 

 لم 

 

 

 

ــــــــاَل  .49 ــــــــٍم َف ــــــــ  غُلم ت مــــــــاء  ة  ــــــــا لالحم  َأةَّ
 

ــــــــــاَل   ــــــــــُر لــــــــــه ُةَكمَّ َــــــــــل اوجم ــــــــــَْل ب  َةنم
 

 

ـــــــــــــوَ  .50 ــــــــــــــه  رم  ع  ل  يف     ُةسم    يتَ ــــــــــــــرم مُ لم ل   ض 
 

 م  َ ــــــــــــمم ضَ ى ابَ َفــــــــــــتَـ اقـم  ن   إ  َأصمنَــــــــــــَب ََ  
 

 

 

 

 وآل مرام                   رٍ  ابج                   ادٍ  م                   تُ لَّ ع  ت   
 

 بم كاتم           بم  س           تُ  ول  ث           وايبم أ   دتُ وَّ وس             
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هذا َّل -لكن َّل جيوز لك أن تقول ألحد: قد أحبت لك أن تتناول عرضي يف املستقبل ، املاضي 
 .-جيوز

أي  :)َعَما( جيوز،  فإن هذا َّل-إذا سبَّهم بفحٍش فقد أساء أيضاً  الذي يُؤدب األطفال :)املؤ  دب( 
كما أنه إذا سب والد الطفل : (مَ ال  الوَ  ُسبُّ ا يَ صَ ا إ  مَ ا عَ مَ كَ ) عنده،أن يقف  جتاوز ما أمره الشارع

 .حبراٍم أيضاً فقد جاء 

عن شخٍص يعلم أنه خائن أو أنه  -أي مدافعًا وحمامياً -يعين أنه َّل جيوز لإلنسان أن يكون خصيماً 
، لكن َّل جيوز -ُتوكل شخصًا يتوىل عنك اخلصام-التوكيل على اخلصام وهي احملاماة معروفة و ظاو، 

ظاو أو أنه خائن أو أنه كاذب فيما يقول هذا ه لإلنسان أن حيامي عن شخٍص يعلم هو يف نفسه أن
لكن إذا كنت تعلم أن هذا الشخص الذي وكلك ظاو  ،َّل جيوز، أصل التوكيل على اخلصام جائز

يًما و َّل  ﴿يقول:  -تعاىل-يف هذه املسألة فال جيوز لك أن خُتاصم عنه؛ ألن هللا  ائمنمني  خ صم    ﴾ت ُكْن لمْلخ 
]النساء:  ﴾و َّل  جُت ادمْل ع نم الَّذمين  خي ْت انُون  أ نْ ُفس ُهمْ ﴿: -تعاىل-وقال  َّل جيوز لك أن ختاصم عن خائن،  [105]النساء: 

 َّل جيوز، فهو من حمارم اللسان.  إذن اخلصام عن الظلمة واخلصام عن الكاذب [107

 

 مث بني ذلك بقوله:

 فقد أمث. :(ِثَ  أم ى مب َ تَ أَ )أي بدعوى ابطلة.  :(ىوَ عم المَّ  ل  ط   م مب ُ )

ـــــــيف   شَ َحـــــــَأفم  د  ب  ؤَ ُةـــــــ .51     امَ ب   َعـــــــ السَّ
 

ــــــــــــَمــــــــــــكَ    مَ ال ــــــــــــالوَ  ُســــــــــــبُّ ا يَ صَ ا إ  مَ ا َع
 

 

 

 

َــــــــــــ  م ُكــــــــــــ  يَ َةــــــــــــوَ  .52 ــــــــــــخَ   ٍ ائ      يماص 
 

 ايًمــــــــــــــث  َما أَ  َـــــــــــــا وَ يًمــــــــــــــث  ى أَ َســـــــــــــةم أَ  
 

 

 

ـــــــــ .53 ـــــــــإ   ءُ رم مَ الم َف ـــــــــ لَ ادَ ن َج ـــــــــَع  م  هَ تـَّ   ةُّ
 

ــــــــــــــ م مب ُ   َــــــــــــــتَــــــــــــــى أَ وَ عم الــــــــــــــمَّ  ل  ط   ِثَ  أم ى مب 
 

لمُكتُـــــبم  .54  ُلَهـــــا لَـــــوم اب  ــــُر الـــــرَُّلى َجاه   َع ـم
 

لنََّســـــــــــــــــــــــــبم    إ ِثم ، َوإ ِثم  افمت َخـــــــــــــــــــــــــار  اب 
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ُر ) لمُكُتبم َع ـم ُلَها َلوم اب  ُر الرُّ  ى :(إ ِثم      الرَُّلى َجاه  علم  -تعاىل-يف األصل جائٌز ملن رزقه هللا  ع ب ْ
 ملسو هيلع هللا ىلص، وعرب النيب كما هو معلوم    تعاىل على نبيه يوسف عليه السالم يف ذلكذلك، وقد فتح هللا

علمًا يف ذلك فله أن يفعله، لكن إذا كان اإلنسان  -سبحانه وتعاىل-ى، فمن رزقه هللا بعض الرُّ  
 ﴾و َّل  ت  ْقُف م ا ل ْيس  ل ك  بمهم عمْلمٌ ﴿يقول:  -تعاىل-جاهاًل َّل يعرف فال جيوز له تعبري الرُّ ى؛ ألن هللا 

 .[36]اإلسراء: 

ُر الرَُّلى)وقوله:  وهذا -ل بعد ذلك فاعمفعوله مث ارتفع المضاف إىل  مصدر: هو (جاهُلها َع ـم
 ومنه قول الشاعر: -مسموٌع على قلةٍ 

 وقول اآلخر:

حجُّ البيت مصدر مضاف إىل مفعوله ومن  «َوَحجُّ الَ يت  ة  اسَتطاَ  إ لَيه  َس  يالً »ومنه احلديث: 
 فاعٌل ولكنه خفي اإلعراب.

لنََّسبم )  اَّلفتخار ابلنسب أيضًا من حمارم اللسان، فقد أخرج مسلٌم يف صحيحه: (َوإ ِثم  افمت َخار  اب 
َأرَبْل  يف أُةَّيت  ُه َّ ة  َأةر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-عن أيب مالك األشعري 

، والطَ نَـ اجلاه ل َي ، َ َيُّتُكو  ، وم  جُ لنُ اب   سدقاءُ واَست   نساب  يف اوَ  ع ُ ُه َّ: الَفخُر يف اَوحساب 
: ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب  وأما الفخر بذلك غري جائز، ،، األحساب هو ما يُعد من مفاخر اآلابء« ياحَ والن  
ُ َ َكذ ب، َأَن ابُ  َع م املُطَّل ب» ليعرف بنفسه وليعلم الناس أنه غري  ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا قاله النيب «َأَن الَنِب 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فإن النيب بلهم ونفرت نفورًا شديداً إ خائٍف حني انكشف عنه املسلمون يف غزوة حنني، وولت
دًة ملا هبط وادي حنني مع الفجر كانت هوازن قد كمنت يف شعاب اجلبل ولبست النمور  فشدت ش

اء وثبت عن بغلته الشهب ملسو هيلع هللا ىلصبل املسلمني وولت مدبرة، ونزل النيب واحدًة على املسلمني، فنفرت إ
ُ َ  َأَن »ثبوت اجلبال الراسيات، والسهام والنبال متر بني يديه، عن ميينه وعن يساره، وقال:  الَنِب 

، مثَّ إنَّ مواطن احلرب هلا أحكام ختصُّها، فيجوز فيها ما َّل جيوز يف ملسو هيلع هللا ىلص «َكذ ب، َأَن ابُ  َع م املُطَّل ب

 بٍ ش    م   ن ن   ع   تُ ا مج َّ م    ي و  دم ال   تم   ف   ىن  أ  
 

 ي                 قم رم أل اب  ا اهُ ف                 و  أ   يزم اقم و  الق                   رعُ ق                   
 

 ةٍ ر  ه   اجم  لم ص   ى يف ُك   داها احل  ي     ينفم   ت   
 

 يفم يارم الص               نق             ادُ ت   مم راهم ال             د   ي  ف             ن   
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اك  بن خ ر ش ة  األنصاري  أيب دجانة ةشي  يف مم  ملسو هيلع هللا ىلصغريها، ولذلك قال النيب 
 -رضي هللا تعاىل عنه-َسم

َدق  ه؟»من غمده وقال:  هقد أخرج سيف ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب يف غزوة أحد ، فطلبه «ة  أَيُخُذ هذا الَسيَ  حب 
اك  بن خ ر ش ة  األنصاري وهو من فرسان  ، فلم يعطهم إايهملسو هيلع هللا ىلصرجال من النيب 

حَّتَّ جاء أبو دجانة َسم
قد "قال:  «َأنم َت ر َب به يف ُ ور  الَعُمو   حّتَّ يَنَحين  »قال:  "ماحقُّه اي رسول هللا؟"األنصار فقال: 

، فقال -ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عطائه سيفإبرقص فرحاً -، فأخذه ومشى ممشي ة اخليالء "أخذته اي رسول هللا
ا مل  َي   يُ   ُ ها هللُا إََّ يف هذا املَو   »: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ًة لعدو، فمثل أي عندما تكون إغاظ «وهللا  إهنَّ

 هذه املواطن هلا أحكام ختصها.

من حمارم اللسان أن تسب الرجل أبكثر مما سبك به، وقد أخرج مسلٌم يف صحيحه من حديث أيب 
م  عتَ ةا مل يَ  ئ  اد  لى ال َ عَ ، فَـ َةا قا ان   َّ ستَـ املُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-هريرة 

لى عَ ، فَـ َةا قا»خر، منهما اآل واحدٍ  أي الشخصان اللذان يسب كل «ان   َّ ستَـ املُ » ،«ومظلُ املَ 
س  اُب املُسل م  »، األصل أن سب املسلم َّل جيوز «ومظلُ م  املَ عتَ ةا مل يَ »الذي بدأ منهما،  «ئ  اد  ال َ 

يقول:  -سبحانه وتعاىل-، لكن من سبك جيوز لك أن تسبه؛ ألن هللا ملسو هيلع هللا ىلصكما قال النيب  «ُفسوق
هنا ننتبه  ﴾م نم انْ ت ص ر  ب  ْعد  ظُْلممهم ﴿، [41]الشورى:  ﴾و ل م نم انْ ت ص ر  ب  ْعد  ظُْلممهم ف ُأول ئمك  م ا ع ل ْيهمْم ممْن س بميلٍ ﴿

إمنا  لم،ظ   ذيليس معىن ظلمه أنه هو الف ،إىل أن املصدر ُأضيف إىل املفعول، وليس إىل الفاعل
مصدر مضاف إىل مفعوله، وليس إىل فاعله، أي  وأي بعد ظلم الناس له، فه ﴾ب  ْعد  ظُْلممهم ﴿املعىن: 

: -سبحانه وتعاىل-، وقال ﴾ُأول ئمك  م ا ع ل ْيهمْم ممْن س بميلٍ ف  ﴿ من انتصر لنفسه بعد أن ظلمه الناس
، فإذا سبك اإلنسان جيوز لك [194 ]البقرة: ﴾ف م نم اْعت د ى ع ل ْيُكْم ف اْعت ُدوا ع ل ْيهم ِبممْثلم م ا اْعت د ى ع ل ْيُكمْ ﴿

 أن تسبه، ولكن َّل ينبغي أن تتجاوز احلد وَّل أن تكذب.

تَـًرى()، أي بنقصٍ  (َأوم ب م َةانٍ )  .-أن يسبه بكذٍب فهذا َّل جيوز-  :ةُّفم

ـــــــــــــــرَ َوَســــــــــــــ ُُّه َةـــــــــــــــ م َســـــــــــــــ َُّه  .55 ثـَ كم  اِبَ 
 

ـــــــــــًرى  تَـ و ه  َأوم ب ـــــــــــم َةاٍن ةُّفم ـــــــــــمم ـــــــــــ م َع  ة 
  

 لُ ابَـــــــــــــــدقَ  يُـ ََ  َخـــــــــــــــر  آلم اب   بُ نم الـــــــــــــــذَّ فَ  .56
 

ــــــــــكَ   ــــــــــَم ــــــــــالم     ابمــــــــــ    ا َع ــــــــــدقَ  نَـ َل    رَ َع   واُل
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-وله ق عنديف كتابه: أحكام القرءان،  قاله -رمحه هللا تعاىل-كالمًا لإلمام ابن العريب نظم هبذا  
 همن أخذ عرضك، فخذ عرضه، َّل تتعد"، قال: [194]البقرة:  ﴾ف م نم اْعت د ى ع ل ْيُكْم ف اْعت ُدوا﴿: -تعاىل

إذا سبك شخص فلك أن ترُد عليه، لكن ليس لك أن تُسب أابه؛ ألن أابه و  "إىل أبيه وإخوته
-إىل سب أبيه أو إخوته أو أقاربه  هو يُسبك، يعين هو الذي ظلمك فال جيوز لك أن تتعدى سبه

 ، وإذا كذب عليك فال تكذب عليه، فإن املعصية َّل تُقابل ابملعصية.-فهذا َّل جيوز

وبرسوله  -سبحانه وتعاىل-إذا كان غضبااً غضبًا شديداً ابهلل يضًا تذكري اإلنسان أمن حمارم اللسان 
أو سوء أدٍب مع رسول هللا  -سبحانه وتعاىل-سوء أدٍب مع هللا  غضبه عنإذا كان قد ينشأ  ملسو هيلع هللا ىلص
، ففي مثل ملسو هيلع هللا ىلص، فإن الغضب نفخة من الشيطان، وقد ينشأ عنها سوء أدٍب مع هللا أو مع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

أو رسوله  -تعاىل-يعرض اسم هللا  َّل نوأهذه احلاَّلت ينبغي لإلنسان أن يكون حكيماً يف الدعوة، 
 .ن يقع يف إساءةٍ أل ملسو هيلع هللا ىلص

أي كذلك من حمارم اللسان أن يدعو  اإلنسان بدعاٍء َّل يعرف : (َجه لم  اهُ نَ ا ل َمعم ا مب َ ا المُّعَ ذَ كَ )
، َّل -فهذا َّل جيوز-، أن يكون فيها كلمات غري مفهومة معناه، وهذا يكثر يف الرقى غري الشرعية

 تعرف معناه. َّل وأنت، مفهوٍم؛ ألن هذا قد يكون كفراً جيوز لإلنسان أن يدعو بكالٍم غري 

، فال شيئًا حمرمًا شرعاً  -تعاىل-: َّل جيوز لإلنسان أن يسأل هللا ( ُحظ لم اًل دقم عَ  ا اوم عً رم ا شَ ً ا ةَّ ال   َ  وم أَ )
كأسًا من اخلمر؛ ألن اخلمر حرام، وكذلك ما كان ممتنٌع عقاًل،    -تعاىل-جيوز لإلنسان أن يسأل هللا 

: (ُحظ لم ). -تعاىل-يف مكانني يف وقٍت واحد وحنو ذلك؛ ألن هذا سوء أدٍب مع هللا   جيعله كأن
إما أن : املمنوع .منعهالشيء: ل ظاملمنوع، ح :ل واحلضر واحلجرظاملمنوع، احل :ظلمعناها ُمنمع ، احل

، واملمتنع عقالً: ما -كاخلمر-ملمتنع شرعاً: ما حرمته الشريعة فايكون ممتنع شرعاً أو عقاًل أو عادًة، 
هذا العقل َّل يقبله، واملمتنع عادًة: -ككون اإلنسان يف مكانني يف وقٍت واحد-َّل جييز العقل وقوعه 

حنو  أو مثال والولد من غري فراش، كالثمر من غري غراٍس  وذلكَّل يصح عادًة أي َّل ميكن  ماهو 

ــــــــــُ   َ ك  ذم تَــــــــــ .57  ِب  نَــــــــــ وم بٍ  أَ رَ اَن ب ــــــــــ َ  م
 

ــــــــــــ  نم إ    ــــــــــــََ  انَ َك ــــــــــــ َة ُ ؤم  يـُ   ب  دَ اومَ  وءُ ُس
  

َــــــــا الــــــــمُّعَ ذَ َكــــــــ .58 ــــــــلم  اهُ َنــــــــا ل َمعم ا مب   َجه 
 

ـــــال   َ  وم أَ   ـــــا ةَّ ـــــً  ـــــعَ  وم اا عً رم ا َش ـــــلم اًل دقم   ُحظ 
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 ال أن أو، التنفس عن يغنيه أن -وتعاىل حانهبس- هللا اإلنسان يسأل أن أو ،-العادةخرق - -ذلك

 .عادة مستحيل هذا ،ابألمراض تتأثر أعضا ه تكون

اقشه اإلمام القرايف و  -عادةً  بشيء َّل يصحجواز الدعاء -وقع خالٌف بني أهل العلم يف جواز هذا 
، وتعقب ابن الشاط كالم القرايف يف "-تعاىل-سوء أدٍب مع هللا  وأنه إنه ممنوع،"يف: الفروق، وقال: 

خرق العادة،   -تعاىل-نه َّل يوجد دليل على منعه، واألنبياء قد سألوا هللا إاملستحيل عادة، فقال: 
، هذا أمٌر مستحيل عادًة، ولكن "أن ينزل عليه مائدًة من السماءربه  -عليه السالم-كسؤال عيسى 

دليل  يدلتنع شرعاً، َّل مم غريإن طلب املستحيل عادًة "، فقال: -سبحانه وتعاىل-سأله نيب هللا لربه 
 ."َّل ينبغي أن يسأل العبد ربه إايه فإنهعلى حترميه، وأما املستحيل عقالً أو شرعاً 

كذلك أيضاً ميتنع سؤال الناس ماهلم إذا كان لغري ضرورة، أو أدى لذل؛ ألن اإلنسان َّل ينبغي له أن 
قدر؛ ألن السائل يف الغالب يصدر منه بعض التسخط حلاله، ال من يُذل نفسه، أو أدى إىل تشك

 َّل جيوز فإنهوقد يكون فيه نوٌع من تسخط القدر وهذا َّل جيوز، وكذلك إذا أدى إىل أذًى للمسؤول 
 .أيضا

من   .مصدٌر مضاف لفاعله، أي سؤال الغين، أي أن يسأل الغين الناس  تكثُّراً  :(َمة    اجلم  ص   الُ ؤَ سُ ) 
ليستكثر من املال بذلك السؤال، فقد  :الناس تكثُّرًا أي يسأل أنه ما يغنيه فال جيوز له دكان عن

 ،راً ثُّ كَ م تَ ةواهلَ أَ  الناسَ  لَ أَ ة  سَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة أن النيب 
 أي هو غيٌن عنها «ة  َسَأَل الناَس َأةواهَلم َتَكثُّراً » .«ركث  ستَ يَ أو ل   ةنه لَفلَيسَتدق لًرا؛ جَ  لُ سأَ ا يَ فإَنَّ 

إمنا يسأهلم مجراً؛ يعين أنه معذٌب بذلك ولكن يريد هبذا العطاء أن يزداد ماله، وأن يكثر ماله، فهذا 
هذا املال يكون مجراً يوم القيامة ويُعذب به، كما ورد يف يوم القيامة، وحيتمل أن تُراد احلقيقة؛ أي أن 

 غنمه اليت و يُزكها.ببله، و رك الزكاة أنه يُعذب ببقره، وإبات

ــــــــــْل  ابمــــــــــال   َــــــــــوَ  .59  ايف  رَ دَقــــــــــالم اط  وَ َ  ال َّ
 

ــــــــــــــل طَ   ــــــــــــــ اومَ يف   ال  ُمَحــــــــــــــالم  ب  َل  ات  رَ عم
 

ـــــــــ .60 ـــــــــذَ َك ـــــــــ اسَ النَّـــــــــ الُ ؤَ ا ُس  اصَ إ   مم اهلَُ َة
 

ـــــــــــــــــــدَّ أَ    ىصً أَ  وم كٍ  أَ َ ــــــــــــــــــــتَ  وم أَ  ُذل ٍ ى لـ 
 

 ر  اثُ َكـــــــــــــــلتَّ ل   َمة    اجلم ـــــــــــــــص   الُ ؤَ ُســــــــــــــ .61
 

ـــــــــــــــالم وَ   ـــــــــــــــرَّ أَ رم َم ـــــــــــــــدَّ ل  ة  ال ـــــــــــــــ  م  َ   ر  رَ َض
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من حمارم اللسان سؤال املرأة الرد لغري ضرر؛ أي أن تسأل املرأة زوجها  :(ر  رَ ضَ   م   َ دَّ ل  ة  الرَّ أَ رم مَ الم وَ )
والرتمذي  ، وقد أخرج أبو داودفهذا من حمارم اللسان -معناه الطالق  :(دَّ الرَّ )-الطالق لغري ضرر، 
ن  بسنٍد صحيح عن  َا اةَرَأٍة َسأََلت َزوَجَها َ القًا » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ث واب  َ    َةا َِبٍس َفَحَرام   ة َأ ُّ
 أن تسأله الطالق. أما إذا كان ذلك لضرٍر فلهاو ، «َعَليَها رَائ َحُ  اجلَنَّ 

كذلك أيضاً من حمارم اللسان اإلكثار من سؤال اإلنسان عن حاله واإلحلاح عليه يف تفاصيل أحواله   
؛ ألن هذا حُيرجه يف -َّل جيوز لك أن تستقصي سؤال اإلنسان عن تفاصيل أحواله-هذا َّل جيوز 
أحرجته  وحينئٍذ ستكون قد إما أن جُييبك بتفاصيل ما ذكرت :ؤدي إىل واحٍد من أمرينالغالب، وسي

، أو أن يكذب، فتكون قد دعوته إىل الكذب وأجلأته بوح هبابذكر بعض األشياء اليت َّل يريد أن ي
 إليه، فهذا َّل جيوز.

اللسان أيضًا سؤال الغيب؛ أي السؤال عن املغيَّبات ممن من حمارم : (ُه ُ َيكم   م   َّ  ب  يم  َ الم  الُ ؤَ ا سُ ذَ كَ )
قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيحه أنَّ النيب  ميارس الكهانة وهي التنبؤ ابملغيبات، فهذا َّل جيوز، وقد أخرج مسلمٌ 

َا أُنز َل َعَلى حُمَمَّمٍ » ًنا فـَدَقم َكَفَر مب   «أََتى َحائ ً اة  »، «ة  أََتى َحائ ً ا َأو اةَرَأًة يف  ُدبُر َها َأو َكاه 
ًنا»، «اةَرَأًة يف  ُدبُر َهاَأو »أي أتى امرأته وهي حائض،  أي أتى كاهنًا فسأله عن املغيَّبات،  «َأو َكاه 

َا أُنز َل َعَلى حُمَمَّمٍ »  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك مسلٌم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب أيضًا  ، وأخرج «فـَدَقم َكَفَر مب 
هو الذي يدعي  ، والعرافُ «َيوةاً  نيَ ع  ربَ أَ  الة  صَ  هُ ل لَ دق َ مل تُ  يءٍ   شَ عَ  هُ لَ أَ سَ افًا فَ رَّ تى عَ ة  أَ »أنَّه قال: 

لتطلع على الغيب َّل جيوز، وَّل جيوز ا منوع نمعرفة مكان الضالة والشيء املسروق وحنو ذلك، وهذا 
 .يوماً و تُقبل له صالة أربعني فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصلإلنسان أن أييت عرافاً وإذا أاته وصدقه كما قال النيب 

عن  ااء واحلاء حرفان حلقيان متقارابن يف املخرج وقد ينوب بعضهماهلأي التمدح، : (ا التََّممُّهُ ذَ كَ )
-تعاىل-من حمارم اللسان، قال  ح ؛ أي طلب اإلنسان أن مُيدح ِبا ليس فيهدُّ م  واملعىن: أن التَّ  ..بعض

ـــــــــكم اَ   .62 ـــــــــَث ـــــــــ  ةَّ اُر ة  ـــــــــنم اْلم      لَ أَ سم  ان  َس
 

ـــــــ  ـــــــ ه  ال ـــــــحَ   م َع ـــــــ مُّوهُ َع ـــــــصَ   م ة   ان  ا ال َّ
 

ــــــ .63 ــــــذَ َك ــــــ َ الم  الُ ؤَ ا ُس َّــــــ ب  يم ــــــ ُ َيكم   م     ُه
 

ــــــــــــــوَ ذَ َكــــــــــــــ  ا التََّمــــــــــــــمُّهُ ذَ َكــــــــــــــ   لُّ ُ ا التـَّ
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َّ الَّذمين  ي  ْفر ُحون  ِبم ا أ ت  ْوا ﴿:  ب  ن َُّهْم ِبم ف از ٍة ممن  اْلع ذ ابم َّل  حت ْس ب   ﴾و حيُمبُّون  أ ْن حُيْم ُدوا ِبم ا وْ  ي  ْفع ُلوا ف ال  حت ْس 
  .﴾و حيُمبُّون  أ ْن حُيْم ُدوا ِبم ا وْ  ي  ْفع ُلوا ﴿قوله:  الشاهد حمل، [188]آل عمران: 

رضي هللا -وهو رفع الصوت ابلصياح عند املصائب، أخرج الشيخان عن ابن مسعود : (لُّ ُ ا التـَّوَ ذَ كَ )
ليس ةنَّا ة  َضَرَب ا ُمود، أو َش َّ اجلُيوب، أو َدَعا ب َمعَوة  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -تعاىل عنه
، أمٌر طبعي  احلزن على امليت و ، واملراد بدعوة اجلاهلية النياحة والندب، فهذه أفعال حمرمة. «اجلاه ل يَّ 

ا هي هنوهو انفعال، وليس حرامًا ألننا ذكرا من قبل أن األحكام الشرعية إمنا تتعلق ابألفعال؛ أل
 وَّل ُيكلف بغري الفعل"َّل ُيكلف إَّل ابلفعل،  -سبحانه وتعاىل-اهلل فاملقدورة ابلنسبة لإلنسان، 

إذا حزن اإلنسان فهو يستطيع أن يشق جيبه  هبا، اإلنسان ُيكلفأما اَّلنفعاَّلت فال  اَّلنبياء" ابعث
،  يرفعه َّلَّ  ن، ويستطيع أن يرفع صوته ويستطيع أ-هذا َّل جيوز-وأن يرتك شق جيبه؛ إذن هذا فعل 

علق به تتهو املقدور ابلنسبة لإلنسان وهو الذي ، فالفعل - يتكلمَّل نيستطيع أن يتكلم ويستطيع أو 
 أمور خارجة عن طاقة اإلنسان. األحكام الشرعية، أما اَّلنفعاَّلت فهي

حترمي أصلٌي                   -1الغناء ما كان منه داعيًا إىل احلرام فهو حرام، وحترمي الغناء على قسمني: 
فهذا ، ص  ِبا كان آبلةأنه خمت منهحرمي عارض، فالتحرمي األصلي الذي عليه مجهور أهل العلم وا -2

 يرَ ر  اَلَ  ونَ لُّ ح  ستَ يَ  َأقوام   يت  ةَّ ة  أُ   َّ ونَ كُ يَ لَ »: ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النيب -عند مجهور أهل العلم-يكون حرامًا 
وأما التحرمي العارض فله أسباب كثرية منها: أن يكون فيه اختالط بني  .«تعاز  واملَ  مرَ وا َ  ،رَ واَل  

وأما جمرد  .الرجال والنساء، أو أن يكون بكالٍم فاحٍش، أو مثرٍي للغرائزم، أو بكذٍب، أو حنوم ذلك
الصوت احلسن اخلايل من العوارض فهو غري حرام بل إنه قد يكون مطلوابً، ومنه اإلنشاد وقد كان 

، وثبت إنشادهم يف صحيح البخاري يف بناء املسجد ،ينشدون -عنهم تعاىل هللا رضي-الصحابة 
 :يقولون وأهنم كانوا

َنــــــــــــــذَ َكــــــــــــــ .64 َــــــــــــــ اء  ا    ــــــــــــــاٍم دَ رَ َل    ياع 
  

ـــــــــــــــــــــ َ وَ   ـــــــــــــــــــــيُ  هُ رُ يـم ـــــــــــــــــــــكَ   هُ رَ كم  ا   مَ السَّ
 

ر ةم  اللَُّهمَّ َّل ع يش  إمَّلَّ ع يش    اآلخم
 

ر ة  مم األ نصَّار  وال ُمهاجم  فارحم
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التطريب والرتجيع، وَّل يُقصد به أن هذا من الرجز  :يف هذا احلديث اَّلرجتازويرجتزون بذلك، ومعىن  
 األكوععامر بن  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد استنشد النيب ألن هذا الكالم غري موزون أصالً يف أي حبٍر من حبور الشعر

 فأنشده:

 

 

 

 

 

 

حيوان  واإلبل، لإلبل، وهو الغناء -بضم احلاء-إىل غري ذلك من األاشيد. ومن اجلائز أيضًا احلُداء 
ٌة يغنون له ُحدا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان النيب -ربإذا َسع الصوت احلسن ط  -لصوت احلسن ليطرب وينشط 

يعين  «ر فدقاً ابلدَقوار ير  اي أجن  »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصلإلبل منهم حاٍد يُقال له: أجنشة، ويف الصحيح أن النيب 
وهناك بعض األحوال اليت قد خُتفف النهي الوارد يف الغناء، كاملناسبات اليت ورد فيها اإلذن ، النساء

خُيفف. وأما الغناء ابآلَّلت فكما ذكرا  ، فهذا مماوحنو ذلك واألعياد، ستعمال الدفوف؛ كالعرس،اب
، قال -رمحهما هللا تعاىل-اجلمهور على حترميه، وقد رخص فيه اإلمام الغزايل واإلمام ابن حزم 

 :الدمريي يف: نسيم الرايض

 زان                      قالوا تزيل أثر األح    ان                 ونغمات العود ابألحل

 تتبع ابن حزم َّل أنواحلزم     أيَّ جزم جزم على التحرمياف

 واملزمار نبورود والط               والع    ار            فقد أُبيحت عنده األوت

 أي كسماعه أيضاً.: (ا   مَ السَّ )كَ قال: 

ين ا ُ م                                         ا اهت                                         د   و اَّللَّم ل                                         وَّل  اَّللَّ
 و َّل  ص                                                                لَّين ا ت ص                                                               دَّقناو َّل     
 
 

 ع ل ين                                               ا ف                                              أ نزمل ن س                                              كمين ةً 
ام  إمن ل     ين                                          اقم و ث  ب م                                         تم األ ق                                         د 
 ُمشرمُكون  ق                             د ب  غ                             وا ع ل ين                             ا و ال                             
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قد يكون واجباً، وقد فتعرتيه أحكام الشرع؛ ، أي املباحثة واملطارحة واملناظرة يف األمر: (الُ مَ )اجل  
  :(امُ حَ فم اْلم  )- اإلفحام،يكون مندوابً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، فيحرم إن يُقصد به 

 ال وائل ألنه جيلب لإلنسان حينئذٍ : (ياه  نَ مَ َل الم ائ  وَ ه   َ    لم جل َ )ه يكون حراماً؛ نفإ صمإسكات اخل: أي
يف ل واحلقد عرفه املؤلف  مع الغم : (م  دقم اَلمَ كَ )، -األمور املنهي عنها شرعاً ) من املهلكات :أي

 خرى األ منظومته
ُ
 يف قوله: "مطهرة القلوب"سماة: امل

 واحلقد أشد من الغل. ،به أو خديعٍة له لشخٍص أو غدرٍ  فالغل: هو أن يُربط القلب على خيانةٍ 

 .(اجلاه )وحب .إعجاب اإلنسان بنفسه: (ب  ُعجم الم وَ )

وَ فَـ   ً عَ فَ نـم ةَ  دم ر  تُ  نم إ  وَ ) ملصلحٍة شرعيٍة كإحقاق حق وإبطال ابطٍل،  إذا كان اجلدال: (اهَ    سَ حَ     ىلَ عَ  هم
-كان واجباً، وإذا كانت مندوبًة كان مندوابً. واألنبياء فهو حبسب تلك املنفعة إذا كانت واجبًة  

ي  أ ْحس نُ ﴿: -تعاىل-كانوا جيادلون أممهم، وقد قال هللا   -عليهم السالم
لَّيتم هم ، [125]النحل:  ﴾و ج ادمهْلُْم ابم

ال ن ا ﴿نوح:  أصحابوقال  د  َ َعموى َو »، ومنه حديث: [32]هود:  ﴾اي  نُوُح ق ْد ج اد ْلت  ن ا ف أ ْكث  ْرت  جم
اي رسول هللا! "، فقال رجل: «َ َعموى َو   يَـَرة»تكلم هبذا احلديث قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، فإن النيب «  يَـَرة

َفم  »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النيب "فيجرهبا؟ما ابل اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء فيدخلها البعري األجرب 
هذا تطبيٌق -شكال على ذلك اَّل ملسو هيلع هللا ىلصرد النيب فإذن هنا جاء صحايٌب ابشكال  «َأعمى اَووَّل؟

يعين أنه إذا و يكن فيه ضرٌر وَّل نفٌع فإنه : (ََ  وَ ا ََ وا ةَ هُ ر  كَ وَ ) ، فهذا جائز.-عملٌي للجدال اجلائز
 يكون مكروهاً.

ــــــــــــــلم ل  وَ  .65 ــــــــــــــتَـ  ال  مَ ج    امُ َكــــــــــــــحم   اومَ َُّت  عم
  

 امُ َحــــــــــــفم اْلم   ه  ب ــــــــــــ مم َصــــــــــــيـُدقم  نم ُم إ  رُ َ مــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــلم جل َ  .66   ياه  نَـــــــــــــــــــمَ َل الم ائـ ــــــــــــــــــوَ ه   َ   

 
ـــــــــاَلمَ كَ   ـــــــــالم وَ  م  دقم َـــــــــب  وَ ُعجم ـــــــــب   اجلم اهُح  

  ِ ـــــــــــوَ فَـ   ً َعـــــــــــفَ نـم ةَ  دم ر  تُـــــــــــ نم إ  وَ  .67  ـــــــــــعَ  هم  ىَل
 

ََ  وَ ا ََ وا َةــــــــــــــــــُهــــــــــــــــــر  كَ ا وَ هَ    َســــــــــــــــــحَ    
 
  

 لُّ اي م               ن ي بت غم               ي تمبيان                هالغم               و 
 

يان                ه   أ ن يُ               رب ط  الق ل               ُب عل               ى خم
 والشَّ                   دُّ  و خديع                   ةٍ أو غ                    دٍر ا 

 
 احلمق                    دُ  ُه                   وَّ لم                   ذلمك  ال                    رَّابطم  
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  رأى أن اخلصام إذا كثر -العقول الراجحة أ : (ر  ائ  صَ  َ الم ) اخلصام. يعين أن بعض أويل: (اءَ يثَ اَ  )
قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النيب  -رضي هللا تعاىل عنها-كان ذنباً، وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة 

يمأَبَ ُض »  .-شديد اخلصومةال :األلدُّ - «الر جال  إىل هللٍا اوََلمُّ اَ ص 

اليت يعلم أهنا حُتب َساعه إذا كانت غري -أة صوته للمر أي من حمرمات األلسنة أن ُيسمع الرجل 
ا  إذا   زوجته، والعكس أيضًا كذلك َّل حيُل للمرأة أن ُتسمع الرجل  الذي تعلم أنه حُيب َساع صو م

 كانت غري زوجته.

رفع املرأة صو ا إذا كان خُيشى أن يُفنت الناس : (مُّواص  عَ ذُّ لَ تَـ     اهَ نـم اُت ة  ُيَُ   م ةَ     وم صَ  ْلُ فم رَ وَ )
 ال  جَ َه الر    ُّ  َ ً ا تَ يم أَ     اهَ نـم وا ة  مُّ عَ وَ ) الفتنة فقيل مكروه وقيل حرام. رماً، فإن و خُتشبصو ا يكون حم

من احملرمات أيضًا كذلك تشبه الرجل ابملرأة يف صو ا أو : (اسَ ك  اعم وَ  اهُ وَ س   وم أَ   َّ ت   وم  صَ يف      اسَ لن   اب  
 -رضي هللا تعاىل عنهما-يف غريه، وكذلك تشبه املرأة ابلرجل، وقد أخرج البخاري عن ابن عباس 

هذا حرام،  ."املتشبهني من الرجال ابلنساء، واملتشبهات من النساء ابلرجال ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول هللا "قال: 
 ن أشد احملرمات؛ ألن اللعن َّل يكون إَّل على عظيم.هو مبل 

 إَّل إذا كان حمرماً هلن. -معهيضحكن -َّل جيوز للنساء أن يضاحكن املعلم هلن 

 ر  ائ  صَ  َ   الم و  صَ ُض عم ى بَـ أَ رَ  مم قَ وَ  .68
  
  

 ر  ائ   َ الصَّ   َ ةَ  رم ثُـ كم يَ  نم إ   اءَ يثَ اَ   
 

  مُ َلـــــــــــــعم يَـ   م َةـــــــــــــ ه  ت  وم َصـــــــــــــل   هُ اَعـــــــــــــَسمَ إ   .69
  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــ    حب ُ  ـــــــــــــــــــــــــــهُ ا َسََ َه  مُ رَّ حُمَـــــــــــــــــــــــــــ اَع
 

 ا َهـــــــنـم اُت ة  ُُيَـــــــ  م َةـــــــ    وم َصـــــــ ْلُ فمـــــــرَ وَ  .70
  

ـــــــــــــتَـ   ـــــــــــــذُّ َل ـــــــــــــمُّوا، وَ ص  َع ـــــــــــــنـم وا ة  مُّ َع  اَه
 اَســــــــــلن   اب   ال  َجــــــــــالر    هَ  ُّ َ ــــــــــً ــــــــــا تَ يم أَ  .71 

  
ـــــــــــــ وم أَ   َّ ت   وم  َصـــــــــــــيف    ـــــــــــــك  اعم وَ  اهُ وَ س   اَس

  

ـــــــــــــــ  َ كم اح   ُيَ ـــــــــــــــََ وَ  .72  ال  ًمـــــــــــــــعَ ةُ  َرأً اةم
 
  

ــــــــــــــــــــحَمم  ونَ ُكــــــــــــــــــــيَ  نم  أَ ََّ إ    َّ هَلـُـــــــــــــــــــ   اَرًة
 

ــــــــــأَ  .73 ــــــــــتُ ر   م زَ ا تَـ ةَّ ــــــــــلم ل   اء  َســــــــــالن    ي   بم رَ َف
 
  

ــــــــــــ َ  نمــــــــــــُه ملَم طَّــــــــــــاب  أَ اَلمَ  رُ اه  ظَــــــــــــفَ    حم يـُ
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، يُقال: التزغريت والزغاريت الزغردة أو الزغرته: صوٌت حتدثه املرأة بلساهنا عند الفرح: (يتُ ر   م زَ تَـ )
وحدها أو  املرأة. إذا فعلته حُيدثه فحل اإلبل بلسانه هديروالزغردة، لعل أصله من الزغردة وهي 

هل جيوز هلا أن تفعلها حبضرة الرجال؟ قال إن الذي استظهره اإلمام و حبضرة نساٍء فال أبس بذلك، 
و املدار يف احلقيقة  ،أنه َّل يُباح للمرأة الزغردة حبضرة الرجال -وهو عاوٌ من أئمة املالكية-احلطَّاب 

َّل حرج يف  -ذا و خُتش الفتنة كان مثاًل الرجل أبوها أو ابنها أو حنو ذلك وإفتنة، على خوف ال
 .-ذلك

كي إَساع املرأة ُحليها بتحريك يدها أو رجلها ل -تتعلق ابللسان كانت َّلوإن  -من املمنوعات 
 -تعاىل-هذا أيضًا َّل جيوز؛ ألن هللا  -هأي صوت :احللي وسوسة؛ سوسة احلليو سمع الرجال ي

ل  ). [31]النور:  ﴾و َّل  ي ْضرمْبن  أبم ْرُجلمهمنَّ لميُ ْعل م  م ا خُيْفمني  ممْن زمين تمهمنَّ ﴿: يقول لخال: وهو مجع خ  : (ا مَاَلخ 
 ساقها،احللقة من احللي اليت تضعها املرأة يف 

 

َن م ) َلمس  َرَأٍة ُةَعيـََّن م )أي من حمارم اللسان. : (َوَهَكَذا ة  م َسي  َئا   اوم ةم هذا -أجنبيٍة غري زوجه : (تـََ زُّل  اب 
إذا   على امرأة معينة ، فال جيوز لإلنسان أن يتغزلالغزل هو ذكر حماسن أجساد النساءو  ،-َّل جيوز

حلديث أم  ملسو هيلع هللا ىلصستدلوا له حبديث حكاية النيب واة فال أبس بذلك، نأما غري املعي  كانت غري زوجه،
خ ر ج  أ بُو ز رٍْع )وصفت الزوجة الثانية أليب زرع فقالت يف آخر حديثها الطويل:  زرع وفيه أن أم زرع

ي  اْمر أ ًة 
انم  هلا و  و األ ْوط اُب مُتْخ ُض، ف  ل قم ا بمُرمَّان  ت  نْيم، ف ط لَّق ينم ك  ل د  ْينم، ي  ْلع ب انم ممْن حت ْتم خ ْصرمه  اْلف ْهد 

ُه  ، و أ ْعط اينم ممْن  و ن ك ح ه ا، ف  ن ك ْحُت ب  ْعد  ، و أ خ ذ  خ ط ميًّا، و أ ر اح  ع ل يَّ ن  ع مًا ث رمايًّ ، ر كمب  ش رمايٍ  ر ُجاًل س رمايًّ
. ق ال ْت: ف  ل ْو مج  ْعُت ُكلَّ ش   : ُكلمي أُمَّ ز رٍْع، و ممريمي أ ْهل كم ٍة ز ْوجاً، و ق ال  م ا ب  ل غ   أ عطانمهٍء يُكل م ر ائمح 

ْينم، )قالت: أهنا  حمل الشاهد وصفها للمرأة (.أ يبم ز رْعٍ أ ْصغ ر  آنمي ةم  اْلف ْهد  انم هل  ا ك  ي  اْمر أ ًة م ع ه ا و ل د 
ف  ل قم

َرمُجــــــــــــــــــل   .74 وم َا اب  َاُعَهــــــــــــــــــا ب َ ــــــــــــــــــرمهب   إ َسم
  

 
  

ـــــــــــــــــــل    َوَســـــــــــــــــــَ  ا مَاَلخ   تـَ َـرًُّجـــــــــــــــــــا َوسم
 

 جت                وُل خالخي                ل النس                اء وَّل أرى
 

 

 لرمل                  ة خلخ                  اَّلً جي                  ول وَّل قُلب                  ا 
 

ـــــــــــَن م  .75  َلمس  ــــــــــ م َســــــــــي  َئا   اوم  َوَهَكــــــــــَذا ة 

 
  

 
  

ـــــــــــــــــــــــــَرَأٍة ُةَعيـَّنَـــــــــــــــــــــــــ م   ةم ـــــــــــــــــــــــــزُّل  اب   َ  تـَ
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هذا فيه وصٌف حملاسن جسد  واملراد ابلرمانتني: ثديني كالرمانتني، (ي  ْلع ب انم ممْن حت ْتم خ ْصرمه ا بمرُمَّان  ت  نْيم 
 وحكاه لنسائه يف حديث أم زرٍع الطويل، فهذا َّل أبس به. ملسو هيلع هللا ىلص امرأٍة غري معينٍة وقد رواه النيب

ٍأ ُعي  َنا) أو كافراً، من  مسلماً كانَّل جيوز لإلنسان أن يلعن شخصاً معيناً حياً : (َوََ َ ُوُز َلعمُ  َشخم
كفٍر كأيب هلٍب جيوز لعنه، وأما احلي املعني فال العلى  من ماتو ثبت لعنه شرعًا كإبليس جيوز لعنه، 

معناه أنك جيوز لعنه؛ ألن معىن اللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة هللا، فأنت حني تلعن شخصاً معيناً 
 َّل جيوز ني  ع ُ هللا الناس مجيعاً، فالشخص املَّل يهديه هللا، واملفرتض أنك ترجو أن يهدي  نتدعو أ

)َوَجاَز َلعمُ  اجلم نمس  ع نمَم . -فهذا جيوز-أو مات على الكفر  -كإبليس-لعنه إَّل إذا ثبت لعنه شرعاً 
عن هللا اليهود اختذوا قبور ل"ميكن أن تقول لعن هللا الكفار، ، فال أبس  أما لعن اجلنس: المُفطََنا(

لكن َّل جيوز لك أن تلعن قاطع رحٍم معني،  -قاطع الرحم-جيوز لك لعن جنس  ."هم مساجدئأنبيا
مر فنهاهم عن اخل بلعن شارب اخلمر لكنه هنى عن لعن شخٍص ُمعنٍي جيء به وقد شر  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 هللاُ   َ عَ لَ »لكن هو لعن جنس شارب اخلمر، ولعن السارق قال:  ،نيألن هذا شخص مع، لعنه

 ، ولعن الوامشة واملستومشة والواصلة واملستوصلة، ولعن آكل الراب«همُ يَ  ْلُ دقطَ فتُ   َ ي َ ال َ  قُ يسر   قَ السار  
 .-لعنه فالن ابن فالن هذا َّل جيوز-اً ن، فلعن أجناساً ولكنه و يلعن شخصاً معيوموكله وشاهديه

من حمارم اللسان أن ينتسب الرجل إىل غري أبيه، بل هو من أعظم الكبائر، وقد أخرج الشيخان عن 
َة  ادََّعى إ ىَل َ  م  أب يه  َوُهَو يـَعمَلُم أنَُّه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-سعد بن أيب وقَّاص 

ُر أب يه  فَاجلَنَُّ  َعَليه  َحرام    عي إىل غري أبيه.دنسان أن يإذن َّل جيوز لإل .«َ يـم

ىَل ن عمَمت هم )  .-َّل جيوز-أي ُمعتقه. فهذا كله من حمارم اللسان : (َوَةوم

ٍأ ُعي  َنــــــــــــا .76 ــــــــــــُ  َشــــــــــــخم  َوََ َ ُــــــــــــوُز َلعم

 

  

 
  

ـــــــــا  ـــــــــَم المُفطََن ـــــــــُ  اجلم ـــــــــنمس  ع نم  َوَجـــــــــاَز َلعم
  

 

ـــــــــــــــــــه   .77 ـــــــــــــــــــَوى أَب ي نمت َســـــــــــــــــــاُب ل س   َواَ 

 

  

 
  

ـــــــــــــــه    َـــــــــــــــم يُ  ف ي ـــــــــــــــمََّد اَلم ـــــــــــــــا َوَش َه نـم  ة 
  

 

َرابَت ـــــــــــــهم  .78 ـــــــــــــ م قـَ نمَســـــــــــــان  ة  ـــــــــــــرُُّل اْلم   تـَ َـ

  

 

 

  

ىَل ن عمَمت ـــــــــــــــــهم   ـــــــــــــــــوم َ  َوَة َ بم   َواوم ـــــــــــــــــاَ   َك

  

 
َ ــــــــــــــاء   .79 ــــــــــــــ   المَفحم ــــــــــــــُ  يف  َكَراَه ُلم  َوا م

  

 

ن  ل اَل   ََ ـــــــــــــــــــــوم نمـــــــــــــــــــــْل  قـَ  صمك يَـــــــــــــــــــــاء  َوالمم 
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َ اء () كاأللفاظ اليت يعرب هبا السفهاء عن اجلماع والفرج وحنو املراد هبا هنا الكالم الفاحش  : المَفحم
فال جيوز لإلنسان أن -هذا خُمتلٌف فيه هل هو حرام  ، أن يقوله اإلنسان ذلك مما َّل ُيستحسن
َش »: ملسو هيلع هللا ىلصبقول النيب  أم هو مكروه. من منع استدل -يتلفظ هبذه األلفاظ إ نَّ اَّللََّ يـُ م  ُض المَفاح 

ش يُعرب مثاًل عن - ين م  عن األلفاظ، والقرآن الكرمي ُيكو يكن فاحشًا كان ُيكين م  ملسو هيلع هللا ىلص، والنيب «املُتَـفَّح  
، فال ُيصرح ِبثل هذه األلفاظ، فالتصريح فيها -أو حنو ذلك الغشيان أوسيس أو اإلتيان اجلماع ابمل
 عهو مكروه أو حرام، وُيستثىن من ذلك إذا كان اإلنسان يف موق هل م العلمهل أ  بني خمتلف فيه

أو يف احلرب أو حنو ذلك من املواطن اليت ُيطلب فيها التقريع ِبثل هذا الكالم، فإنه الدفاع عن احلق 
بن مسعود الثقفي، ابه لعروة و عن أيب بكٍر وو يعب عليه ج ملسو هيلع هللا ىلصَّل أبس بذلك، ولذلك سكت النيب 

قريٌش من بني السفراء الذين جا وا إىل النيب ، وبعثته عروة ابن مسعود الثقفي كان رجاًل من املشركني
، -وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسالمه ومات شهيداً رضي هللا عنه-يسرتدونه يف صلح احلديبية  ملسو هيلع هللا ىلص

قد "لمن احلديبية، قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصلريدَّ النيب  سفرياوقد أرسلته قريٌش  ملسو هيلع هللا ىلصلكنه يف ذلك اليوم قال للنيب 
، وجئت لتفضَّ هبا بيضتك وهللا لكأين هبؤَّلء وقد انكشفوا من الناس -أي أخالطاً -مجعت  أوشاابً 

، أحنن ننكشف عن رسول امصص بظر الالت": -رضي هللا تعاىل عنه-، فقال له أبو بكٍر "عنك
ستحىي من النطق به، ولكن يمع أن هذا الكالم هو من الكالم الذي  ملسو هيلع هللا ىلصسكت النيب ف "؟!ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

مثل هذه املواطن اليت و ودفاعًا عن احلق،  جهاداً  الكلمة  هذه قال-رضي هللا تعاىل عنه-أاب بكٍر 
أقر  -عليه الصالة والسالم-وز النطق هبذا الكالم؛ ألن النيب جي يُطلب فيها تقريع الظلمة واملعتدين

قر على ابطل. وكذلك َّل يُ  ملسو هيلع هللا ىلص، والنيب هأاب بكٍر على هذه الكلمة اليت قال، وو يعب عليه ما قال
أابحوا له أن يُعرب ابلعبارات الصرحية ألهنا  -الذي يدرس علم الفقه-العلماء للفقيه ستباح اأيضًا 

مثاًل هو يشرح موجبات الغسل وحنو -أدعى للبيان والفهم، فإذا كان خُماطبه ميكن أن يفهم ابلكناية 
َّل يفهم  بَّلَّ ُيصرح، لكن إذا كان ال ُمخاط   نب يفهم ابلكناية، فاألحسن أإذا كان ال ُمخاط   -ذلك

 األحكام الشرعية إذا استدعى البيانُ التصريح  هبذه نيفليصرح له ألن البيان مطلوب، فعليه أن يُب
العبارات فإنه ُيصرح، لذلك الفقهاء يقولون يف درسهم  بعض العبارات اليت َّل ميكن أن يقوهلا 

 وإيصاهلا للناس. يدعوهم إىل ذلك هو املبالغة يف بيان أحكام الشرع وتوضحيها غريهم، والذي

ــــــــــــــاَلب   .80 ــــــــــــــو المم  ــــــــــــــا حُمَدق  دُق ــــــــــــــاَك َة  َوَه

  

 

ـــــــــاب    َس ـــــــــى التَّمم ـــــــــوا ب ـــــــــه  َعل ـــــــــمم َحَكُم  َق
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َساب      َوَهاَك َةا حُمَدق  دُقو المم اَلب  ) َساب  ): (َقمم َحَكُموا ب ه  َعلى التَّمم : (المم اَلب  ) والكذب. : (التَّمم
يعين هاك ما حكم به احملققون من العلماء على الكذب، والكذب من  ، العلماء :مجع مملٍح وهم

م   إ ىَل الُفُجور ، َوإ نَّ الُفُجوَر »كما يف الصحيح:   ملسو هيلع هللا ىلصحمارم اللسان، وقد قال النيب  إ نَّ الَكذ َب يـَهم
م   إ ىَل النَّار ، وَ  َتَب ع نمَم اَّللَّ  َكذَّاابً ََ يـََزاُل يـَهم ذ ُب َحّتَّ ُيكم ٍْل( .«الرَُّجَل َيكم َلمب  نـَفم يعين  :)حُمَرَّم  جل 

َ ُّ ب ه  )إََّ     أن الكذب جللب نفٍع حرام.  إذا كان ملصلحٍة اقتضت ذلك َّلإ: (َوُ مَلىَةا ُيظمَهُر اَلم
ك  ن  ب ُأ اخلْ ْصمم إمْذ ت س وَُّروا ﴿: -تعاىل-قول هللا بذلك لمثَّل و  ق وإبطال الباطلاحلمن إظهار  و ه ْل أ ات 
ُهمْ  ف  ف زمع   داود ع ل ى د خ ُلوا إمذْ   (٢١) اْلممْحر اب   ن ْ  ب  ْعضٍ  ع ل ى ب  ْعُضن ا ب  غ ى خ ْصم انم   خت  فْ  َّل   ق اُلوا  مم
ن  ن ا ف اْحُكمْ  حلْ ق م  ب  ي ْ ر اطم و اْهدم  ُتْشطمطْ  و َّل   ابم ا إمنَّ   (٢٢) ا  إمىل  س و اءم الص م ي ه ذ   ن  ْعج ةً  و تمْسُعون   تمْسعٌ  ل هُ  أ خم

ةٌ  ن  ْعج ةٌ  و يلم   د  ا ف  ق ال   و احم ، هذا الكالم جاء به مالئكة [23-21]ص:  ﴾(٢٣)اخلْمط ابم  يفم  و ع زَّينم  أ ْكفمْلنميه 
، ولذلك ل ما انتهت -عليه السالم-واقعٍة وقعت لداود  متثيلبه أرادوا و ، -عليه السالم-إىل داود 

. هنا ِبعىن فتيقن ﴾و ظ نَّ ﴿، [24]ص:  ﴾أ منَّ ا ف  ت  نَّاُه ف اْست  ْغف ر  ر بَّهُ  داودو ظ نَّ ﴿: -تعاىل-حمادثتهما قال هللا 
-ن إليه، ركيف ذلك شيٌء يُ  ملسو هيلع هللا ىلصه و يثبت عن النيب فاصيلها؛ ألنت يف ضينبغي أن خُياهذه القصة َّل 

اإلسرائيليات   منإَّل أن ما نُقل  -أذن يف التحديث عن بين إسرائيل قد ملسو هيلع هللا ىلصاألصل أن النيب أن مع 
املالئكة لظاهر أن فاذلك معظمه َّل يليق ِبنصب النبوة، فال ينبغي لنا أن نتلقاه، وعلى كل حال  يف

، فمثل هذا إذا اقتضته مصلحٌة شرعيٌة كان لواقعٍة وليس واقعًا يف احلقيقة متثيل هنا تكلموا بكالٍم هو
ا﴿: -عليه السالم-إشارًة إىل قول إبراهيم : (فـََعَلُه َك   ُُهمم     َوَبلم ) .جائزاً   ﴾ق ال  ب ْل ف  ع ل ُه ك بمريُُهْم ه ذ 

يعين اآلهلة، مع أن إبراهيم هو الذي كسر األصنام بيده، وقد أخرج الشيخان من حديث  [63]األنبياء: 
ذ بم إبـمَراه يُم عليه السَّاَلُم إََّ َثاَلَث  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-أيب هريرة  ملَم َيكم

تَ   خرجيعندما دعاه قومه ل- .[89]الصافات:  ﴾إمين م س قميمٌ ﴿ :قوله  .«ن  ةنه َّ يف َصا   اَّللَّ  اَكَذاَبٍ ، ث نـم
لُُه:  -معهم إىل األصنام ا﴿وقـَوم وله للملك الذ  همَّ ب صب . وق[63]األنبياء:  ﴾ب ْل ف  ع ل ُه ك بمريُُهْم ه ذ 

ا أخيت: سارة ، فهذه هي كذابت إبراهيم، وهي يف احلقيقة من املعاريض؛ ألن قوله أخيت أي «إهنَّ
َّل مُيكن أن يُظن ِبثله أنه يتعمد الكذب وإمنا قال هذا  -ه السالمليع-أخيت يف الدين، إبراهيم 

ـــــــــــــــــــــــٍْل إََّ  .81 ـــــــــــــــــــــــب  نـَفم َلم  حُمَـــــــــــــــــــــــرَّم  جل 

  

 

ـــــــــــــى  َـــــــــــــ ُّ ب ـــــــــــــه  َوُ مَل  َةـــــــــــــا ُيظمَهـــــــــــــُر اَلم

ــــــــــُعوَن َوبَــــــــــلم  .82  ــــــــــْل  َوت سم  َ مــــــــــَو لَــــــــــُه ت سم

 

ــــــــــــــــــَذا   ــــــــــــــــــُه َك  ــــــــــــــــــ ُُهمم َف َعَل ــــــــــــــــــل م فـَ  َ  
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 مثل هذه األمثلة فإنه جيوز، واألصل أنفإذا كان هذا ملصلحٍة شرعيٍة  .الكالم على وجه املعاريض
استطاع أن يُعرض  نوبعد أن يعجز عن املعاريض، إ راجحةٍ   ملصلحةٍ َّلالكذب َّل جيوز لإلنسان إ

 د جيب عليه كما سيأيت.ق بل الكذبض فإن و يستطع فإنه جيوز له  ر فعليه أن يُع

يعين أن من أساليب العرب يف التكلم ما َّل ُيسمى كذابً يف احلقيقة وإن كان غري مطابٍق للواقع، وهو 
. كما لو زرت صاحبك مرتني أو مرارًا يف اليوم، وقلت له بعد أن لقيته: ِبا يستحيل عادةً املبالغة 

هذا جائز ألن هذا مستحيٌل عادًة، والعرب َّل تسمي مثل هذا   "أين أنت؟ لقد زرتك ألف مرَّة"
ميكن أن -تكون كاذاًب ألن هذا َّل يستحيل عادًة  "جئتك عشرين مرة"كذابً، لكن إذا قلت له: 

، فإذا كان األمر مستحياًل عادًة فاملبالغة فيه جائزة، بل قد -تكون زرته عشرين مرة أو عشر مرات
-لفاطمة بنت قيس حني استشارته يف نكاح معاوية بن أيب سفيان  ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قوله  ملسو هيلع هللا ىلصفعله النيب 

ٍم، اجلَ أةَّا أبو و »: -رضي هللا تعاىل عنه-أيب اجلهم و  -رضي هللا تعاىل عنه وعن أبيه وأمه  َ فإنههم
كونه َّل يضع العصا عن   -َّل يضع العصا عن عاتقه يعين يضرب النساء- «َي ُْل عصاُه ع  عاتدق ه  

يف حلظٍة من اللحظاتم أن يضع العصا عن  دَّل بُ و ؛ ألن اإلنسان ينام عاتقه هذا مستحيل عادةً 
كذاًب يف  ليس كذاًب هذا أسلوٌب عريب يُراد به املبالغة وَّل يُعد عاتقه، إذن املبالغة ِبا يستحيل عادةً 

 .َّل يُعد كذابً و  جائزاحلقيقة، فهذا 

 له أن يكذب أتلفاً وجرباً لقلوهبما. جاز إذا خشي اإلنسان نفور ولده الصغريم أو زوجته

ذ  َةا َلك  م ب اَل َتَسُّحٍ ) َخم َأوم َةنمْل  َح ٍ  )أي أن حُيسن القول خداعاً ليأخذ ما ليس له. : (لَيمَس َلهُ     و 
 فهذا أيضاً َّل جيوز.: (هَلَُما

ــــــــــــــــــز  اَيَدةم  .83 ل ــــــــــــــــــَر المَكــــــــــــــــــذ ُب اب   َوا مُتف 

  

 

  

 

 

  

 
  

يٍل َعــــــــــــــــــــــــاَدةم   ـــــــــــــــــــــــَتح  ُسم  ُةَ ال  ًـــــــــــــــــــــــا مب 

  

 

 َولَـــــــــــــم   َوع نمـــــــــــــَمَةا َُيمَ ـــــــــــــى نـُُفـــــــــــــورَ  .84

  

 

  

 

 

  

ــــــــــــم  َأوم َزومَجــــــــــــٍ  َجــــــــــــاَز ارمت َكــــــــــــاُب    المَفَن

  

 

  

 

ـــــــــــذ  َةـــــــــــا .85 َخم ـــــــــــٍح و   َلك ـــــــــــ م ب ـــــــــــاَل َتَسُّ

  

 

  

 

ــــــــــــا  ــــــــــــْل  َحــــــــــــ ٍ  هَلَُم ــــــــــــُه َأوم َةنم ــــــــــــيمَس َل  َل

  

 

  

 

ــــــــــــــــــَذب م  .86 ــــــــــــــــــا ل َك ــــــــــــــــــنيََّ َ ر يدًق َع  َوإ نم تـَ

  

 

ــــــَذبم   ــــــاٍل َك ــــــرمٍ  اوم َة ــــــَمٍن َأوم ع  ــــــ م َب  َع
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 طريقاً نيتع -ما يُعرض بهحبيث و يستطع اإلنسان أن جيد -مَّت يكون الكذب واجباً؟ إذا تعنيَّ 
مكان شخٍص مسلٍم معصوم الدم، ورأيت ظاملًا يُريد أن يعين مثاًل أنت تعرف  .للذب عن نفسه

؛ ألن -تكذب-يعتدي على جسده ابلقتل أو ابألذى، وسألك عنه جيب عليك أن تقول َّل أدري 
أمرٍئ مسلم أو عرضه فإنه  حفظًا لدم نيإذا تع، هذا فيه محاية لروح مسلم، هنا يكون الكذب واجباً 

(أي ك  (َكَذب م )قوله . يكون واجباً  : بَّ عنهذ، والذبُّ الدفاع، )ذ بٍ   يذبُّ

 ، ومنه قول عنرتة بن شدَّاد: -كذب ِبعىن وجب-وجب  يف هناية البيت معناه (َكَذبم )وقوله 

 .أي وجب (كذ ب العتيقُ )

 طريقاً للذب أي الدفاع عن عرض اإلنسان أو بدنه أو ماله.يعين أن الكذب جيب إذا تعنيَّ 

يعين أن العلماء اختلفوا يف الكذب إلصالح ذات البني، َّل خالف يف أن الكذب إلصالح ذات 
هذا حمل اخلالف، أخرج  ؟البني جائز، هذا َّل خالف فيه، لكن هل هو مندوب أو هو مباح

 ملسو هيلع هللا ىلصأهنا َسعت النيب  -رضي هللا تعاىل عنها-الشيخان من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط 
قال ابن شهاب:  .« اخَ  ولُ دقُ ، أو يَـ  اً ي خَ نم  فيَ  الناس   نيَ بَ  حُ صل  الذ  يُ  ابُ ذَّ ليس الكَ »يقول: 

ثالث: يف احلرب، واإلصالح بني الناس،  يف َّلوو أَسع يُرخص يف شيٍء مما يقول الناس كذب إ"
 ،ا من كالم ابن شهاب، والصحيح فصل هذه الرواية وأهن"وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها
: ملسو هيلع هللا ىلص، والصحيح أهنا ُمدرجة، وأن احلديث إمنا هو قوله وقد وقع يف بعض كتب احلديث وصلها

 .« اخَ  ولُ دقُ ، أو يَـ  اً ي خَ نم  فيَ  الناس   نيَ بَ  حُ صل  الذ  يُ  ابُ ذَّ ليس الكَ »

 وز بُّواتم أ شو س  ت  ي محانم   بذ ب م الذَّمَّ عن ح س يبم ِبايلم 

العتيُق وماُء شنٍ  ابردٌ كذ ب    
 

 إن كنتم سائمل يت غبوقاً فاذهيب

ليكم وسيل ةٌ عإن الرجال  هلم  ن أيخذوك تكحلي وختضيبإ    

ـــــــــــرمَ  ب ـــــــــــه   .87 ـــــــــــُ  إ نم يـُ ُلم ـــــــــــاَلبُ َوا م  َص

  

 

  

 

 

  

 
  

 ل لم َـــــــــــــــنيم  َهــــــــــــــلم يـُنمــــــــــــــَمُب َأوم يـُ َــــــــــــــابُ  
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، وذكر ثالثة -سبحانه وتعاىل-احللف بغري هللا ذكر هنا أنه وقع خالٌف بني أهل العلم يف جواز 
: إنه جيوز، والقول ابلتفصيل بني ما عظمه الشارع  لٌ ، قوٌل: إنه َّل جيوز مطلقاً، وقو أقواٍل يف ذلك

-كالكعبة وحنو ذلك وماو يعظمه، والراجح من ذلك وهو الصحيح أنه َّل جيوز احللف بغري هللا 
َّللَّ  َأو »قال كما يف الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب؛ أل-سبحانه وتعاىل ل   اب  َة  َكاَن َحال ًفا َفلَيحم

 .«ل َيصُمت

، فال ينبغي إمهاله؛ ألن النيب -سبحانه وتعاىل-ما حكم احللف ابهلل؟ أما احللف ابهلل : (َأةَّا ب ه  َجلَّ )
كان حيلف أتكيدًا للكالم، فال ينبغي لك أن  مل احللف ابهلل، وَّل ينبغي لك أيضًا أن ُتكثر؛   ملسو هيلع هللا ىلص

يب ألنك إذا أكثرت من احللف ابهلل قد يُعرضك ذلك للحنث، فينبغي اَّلقتصاد يف ذلك كما كان الن
أكيد األقوال ولكنه َّل ُيكثر من ذلك إكثارًا وَّل يُهمله رأساً، وهذا التوسط لتيفعل، حيلف ابهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .والقصد فيه هو السنة

( ُّ َصمَحابُ َقمم َحَلَ  النَِّب  -فاحللف ابهلل مشروع، بل أن هللا  ،حلف وحلف أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب : (َواوم
ف إ نم يُف مم )هذا أمٌر ابحللف.  [53]يونس:  ﴾ُقْل إمي و ر يب م إمنَُّه حل  ق  ﴿: أمر نبيه ابحللف -سبحانه وتعاىل

َ ابُ  ت حم سم ُم اَ  ُكم مؤداًي ملصلحة شرعية فإنه حني إذن إذا كان -إذا أفاد فإنَّه يكون مندواًب : (فَاَلم
 .-يكون مندوابً 

  ان  َةـــــــــــــــــــرم اَلم  وَ  ه  رم ُكـــــــــــــــــــ الم ُم يف  هَلـُــــــــــــــــــوَ  .88

  

 

  

 

 

  

 
  

ــــــــــــــــــ    ان   َــــــــــــــــــ اومَ يف   ان  َحــــــــــــــــــاج  رَ  ن  ََ وم قـَ

  

 

  

 

ــــــــــــــــب   .89 ــــــــــــــــ ه   م  َ  ــــــــــــــــوَ  زَّ َع ــــــــــــــــل م وَ  لَّ َج  َأَح

 

َـــــــــ مم ُ ـــــــــهُ عم بَـ  كَ ل ـــــــــصَ   ـــــــــمب   ُ  َأَجـــــــــل م رم ا ال َّ

 

 َأةَّــــــــــــــا ب ــــــــــــــه  َجــــــــــــــلَّ فَــــــــــــــاَل ُُيمَتــــــــــــــارُ  .90

  

 

  

 

 

  

 
  

ثَــــــــــــــــــــــاُر    إ مهمَالُــــــــــــــــــــــُه رَأمًســــــــــــــــــــــا َوََ اْلم كم

  

 

  

ــــــــــَحابُ  .91  َصم ُّ َواوم ــــــــــَ  النَّــــــــــِب  ــــــــــمم َحَل  َق

  

 

  

 

 

  

 

َ ابُ   ـــــــــــت حم سم ُم اَ  ُكم ـــــــــــاَلم ـــــــــــمم َف ـــــــــــإ نم يُف   ف 

  

 

  

 
 ُكـــــــــــرمه  َعَلـــــــــــى ُكـــــــــــرمٍه، َورَبَّـــــــــــُه َعـــــــــــاَل  .92

  

 

  

ـــــــاَل   َع ـــــــى َأنم يـَفم ـــــــَم َعَل ـــــــَ  اقمَس ـــــــى َة  َعَص

  

 

  

ُمــــــــــــــــــُه َأن َيَمَعــــــــــــــــــهم  .93  حُمَرًَّةــــــــــــــــــا، َوُحكم

 

تَـ مَ ـــــــــــــــــــــَع م   ـــــــــــــــــــــُه المُمسم ـــــــــــــــــــــًرا  َ يَن  ُةَكف  
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َعاَل     َورَبَُّه َعاَل ). يعين أن احللف على املكروهم مكروهٌ : (ُكرمه  َعَلى ُكرمهٍ )     َعَصى َةَ  اقمَسَم َعَلى َأنم يـَفم
مثاًل أو ليقتلن هذا َّل  أبن حيلف ليشربن مخراً -َّل جيوز لإلنسان أن حيلف على فعل احلرام : (حُمَرًَّةا
إذا -نفسه وُيكفر عن ميينه  ن مث، فإذا فعل هل حينث أو يفعل؟ إذا فعل فإنه ينبغي أن حيُ -جيوز

وأن  احلرام َّل يُبيحه وعليه أن ُيكفر عن ميينه فعل علىرام فإن احللف احلحلف اإلنسان على فعل 
َعاَل     َورَبَُّه َعاَل ) :قال .-يرتك ما حرم هللا من حلف على  :(حُمَرًَّةا    َعَصى َةَ  اقمَسَم َعَلى َأنم يـَفم

ُمُه َأن َيَمَعهم ). -سبحانه وتعاىل-فعل احلرام فقد عصى هللا  حكمه أن يدع ذلك احلرام الذي : (َوُحكم
تَـ مَ َع م )حلف عليه.   وُيكف مر عن ميينه املستبشعة.: (ُةَكف  ًرا  َ يَنُه المُمسم

لمَ ازَ ) هو التعمية، وإلقاء الكالم على وجٍه يظهر منه خالف املقصود. وهذا قد تقدم أنه هو : (اْلم 
فإنه أن يكذب ملصلحٍة راجحٍة  إىل دوحة عن الكذب، فإذا احتاج اإلنسانناملعاريض اليت فيها م

 اليمني إذا اقتضت ذلك مصلحٌة راجحةٌ ، فكذلك يف ينبغي أن يرتك صريح الكذب إىل املعاريض
أي سخط -؛ أبن يُعمي فيها، وذلك مثَّل له بسخط القرين فيجوز لإلنسان أن يُلغز يف اليمني

، فإن أُلفة القوب من أعظم املصاحل اليت تقوم عليها أمور -الصاحب أو سخط الزوجة وحنو ذلك
الكذب أن الشارع أجاز  ا يف مبحثاملسلمني، واختالف القلوب من أعظم املفاسد، ولذلك قدمن

، فساٌد عظيم ملسو هيلع هللا ىلصالكذب إلصالح ذات البني؛ ألن فساد ذات البني هو احلالقة كما قال رسول هللا 
دي إىل احلروب وأُيدي إىل كل املفاسد، وقد كان بعض السلف إذا َسع أحٌد عنهم كالمًا ساءه ؤ يُ 

على تقدير أنَّ  هذا الكالم ظاهره نفي قول ذلك "من ذلك من شيء تهللا يعلم ما قل"يقول:  منهم
قلت من  -أي الذي-هللا يعلم ما "املوصلية  "ما"، لكن هو يقصد "ما قلت من ذلك..."افية  "ما"

وحنو  إَّلَّ لغرٍض صحيٍح كإصالح ذات البني -كما قلنا-، فهذه تعمية، ولكن َّل جتوز "ذلك...
 ذلك، فهذا جائز.

ـــــــــــــــــني   .94 لمَ ـــــــــــــــــاَز يف  المَيم   َوَجـــــــــــــــــوَُّزوا اْلم 

  

 

  

 

 

  

 
  

ــــــــــــــــــــــــُذٍر    ــــــــــــــــــــــــر ي   ل ُع ــــــــــــــــــــــــَخط  المدَق  َكَس

  

 

  

 

ــــــــــًرا .95  َوَعَليمــــــــــه  َأقمَســــــــــَما َةـــــــــ م غَــــــــــ َّ َأةم

  

 

  

ـَــــــــــــــــا  دَقـــــــــــــــــم  ََّ َّ  َوقَــــــــــــــــاَل يف  غَـــــــــــــــــينَّ فـَ
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. "وهللا لقد وقع كذا يف ظين م "ولكنه قيد اليمني ابلظن فقال:  يعين أن اإلنسان إذا ظنَّ أمرًا وحلف
َا) كتهجَّد أي جانب اهلجود - ةنبتفعَّل من معانيها اجملا، أي خرج من اإلمث جتنَّب اإلمث: (فـَدَقم  ََّ َّ

َا)، -وهو النوم  أي جانب اإلمث وو يقع فيه.: ( ََّ َّ

أنَّ النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-هنا سيتكلم عن ذي الوجهني، أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة 
ذو الوجهني هو  «إنَّ َشرَّ الناس  صا الَوجَهني ، الذ  أَييت  َهُؤَء  ب َوجٍه، وَهُؤَء  بوجهٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

الشخص الذي أييت للمتخاصمني أو للذين بينهم عداوٍة، فُيظهر هلذا أنَّه معه وأنَّه ضد اآلخر، وأييت 
َهني (لآلخر ويقول له مثل ما قال لألول. قال:  ُل المع لمم  ص ا المَوجم أي قسَّمه العلماء إىل  :)َجَعَل َأهم

ف يدَقَك الل ُهمَّ –)قسمني.  َهنيم  )أي أسألك الل همَّ التوفيق.  عرتاضيَّةٌ ا مجلةٌ : (–تـَوم  من هو؟! : (َصا َوجم

الوجهني الذي النفر يف كالم العرب اجلماعة دون العشرة، وجُتمع على أنفاٍر، كقوٍم وأقواٍم. يعين أن ذا 
 بوجٍه، وأييت أعداءهم أو خصومهم بوجٍه آخر. -أي مجاعة من الناس-أييت نفراً 

عنه  حتدثإذا قصد هبذا النميمة بني اجلماعتني واَّلطالع على سرائرمها فهذا هو ذو الوجهني الذي 
، وهلذه ليأخذ أسرارها، أنه من شر الناس، الذي أييت هلذه الطائفة ليأخذ أسرارها ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

َوهللاُ )أنَّه من شر الناس. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوليمشي ابلنميمة بينهما فهذا هو ذو الوجهني الذي حدث النيب 
مطلٌع على سرائر  -سبحانه وتعاىل-هللا  -اعرتض هبذه اجلملة-: (َعَلى َسَرائ ر  المَوَرى    َجلَّ ُةطَّل ْلم 

 .الناس يعلم ما يعلنون وما يسرون

َهني   .96 ــــــــــم  ص ا المــــــــــَوجم ــــــــــُل المع لم  َجَعــــــــــَل َأهم

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

ف يدَقـــــــــــــــَك الل ُهـــــــــــــــمَّ –  َهـــــــــــــــنيم   –تـَوم  َصا َوجم

  

 

  

ــــــــــــــًرا .97  ــــــــــــــٍه نَـَّف ــــــــــــــ  أيَميت  ب َوجم ــــــــــــــَو َة  َوُه

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

ــــــــــــــــــــــــٍه آَخــــــــــــــــــــــــَرا   َونـََفــــــــــــــــــــــــًرا أيَميت  ب َوجم
  

 

  

 

  

 

 َوهللاُ َجــــــــــــلَّ ُةطَّل ــــــــــــْلم –ف ــــــــــــإ ن يُــــــــــــر دم  .98

  

 

  

 

  

 

 

 َأن َيطَّل ـــــــــــْلم  –َعَلـــــــــــى َســـــــــــَرائ ر  المـــــــــــَوَرى 

  

 

  

 

  

 

ــــــــــــــــــــــا .99 َا َوالنَّمَّ ــــــــــــــــــــــى َســــــــــــــــــــــَرائ ر مه   َعَل

 

ـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــه    نَـُهَم ـــــــــــــــــــابـَيـم ً ا َأةَّ ـــــــــــــــــــَذنـم  َف

 

ـــُ  المَعَمـــلم  –َوإ ن يُـــر دم  .100 س  ـــُم إ كم  –َوالمدَقصم

  

 

َعــــــــــــــــلم رَأمَب ََثمُهَــــــــــــــــا    فَــــــــــــــــن عمَم َةــــــــــــــــا فـَ
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فَن عمَم ) -أي الفساد الذي بينهما- (الثآ) -أي إصالح- (رَأمبَ )إذا أراد ِبصاحبة الفريقني أن حُياول 
ولكن هو يف احلقيقة يُريد أن جيمع من األخبار ما  . أييت هلذه الطائفة وأييت هلذه الطائفة(َةا فـََعلم 

من أعظم  فهذا َّل أبس به، بل حممود؛ ألن إصالح ذات البني يُعينه على اإلصالح بني الطائفتني
ُ  المَعَملم  –)أعمال الرب. وقوله:  س  ُم إ كم هو الكيمياء وهو علٌم يزعمون أنه  :(كمس  ُ اْل )- (–َوالمدَقصم

تقلب العمل الذي ظاهره مثاًل الُقربة إىل اإلابحة أو  يعين أن النية -حُيول الشيء من حال إىل حال
، فهذا الرجل الذي سعى بني العكس فاألعمال ابلنيات كما هو معلوم، فالنية أُتثر يف العمل

الطائفتني وأظهر الصحبة هلما خيتلف حكمه ابختالف نيته؛ ألن النية ختتلف األحكام ابختالفها، 
فهذا من ش رارم الناس، وإن كانت  -نميمة وزايدة الفساد بينهماأبن ينوي ال-فإن كانت نيته فاسدة 

 .(فَن عمَم َةا فـََعلم ) -ينوي اإلصالح واملقاربة بني الطائفتني-نيته صاحلة 

أي َّل يُريد أن يكون حمسواًب على إحدى - جماملة الطائفتني َّلالرجل َّل يُريد إ يعين أنه إذا كان
ذا ليس هذا ، وَّل يستطيع أيضًا اإلصالح بينهما، فعامل هذه ابجملاملة، وهذه ابجملاملة، ف-الطائفتني

بني  الوجهني، ذو الوجهني هو الذي نيته فاسدة ويُريد أن يسعى ابلنميمة أو أن يزيد الفساد احلاصل
 املتنازعني أو املتخاصمني.

ل َّع ي   و التََّسارُ ُ ) َتاُء اب  فـم من حمارم اللسان اإلفتاء ابلضعيف، الفتوى : (إ ىَل المَفَتاو   َةنَـُعوا    اَ 
، ويف هذا خُتالف القضاء، القضاء اإلخبار ابحلكم "اإللزام وجهاإلخبار ابلوجه الشرعي َّل على "هي 

ع ِبا أمج-ما الذي جتوز به الفتوى؟ ينبغي لإلنسان أن يُفيت أوَّلً ابإلمجاع و ، اإللزام وجهالشرعي على 
، -إذا و جُيمعوا اختلف الناس يُفيت ابلراجح-، مث بعد ذلك ابلراجح -عليه الناس وما اتفقوا عليه

 :-رمحه هللا تعاىل-ا وهو العالمة النابغة عبد هللا الشنقيطي ئنفهناك مراتب للفتوى، يقول أحد علما

ـــــــــــــا .101 ُهَم نـم ـــــــــــــالن ة   ـــــــــــــَل ُك ـــــــــــــا إ َصا َجاَة  َأةَّ

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

ــــــــــــــيمَس َصامُهَــــــــــــــا  َل ــــــــــــــاَن َصــــــــــــــاد قًا فـَ  وََك

  

 

  

 

  

 

ــــــــــــــع ي   و التََّســــــــــــــارُ ُ اَ   .102 ل َّ َتــــــــــــــاُء اب   فـم

  

 

  

 

  

 

  

 إ ىَل المَفَتــــــــــــــــــاو   َةنَـُعــــــــــــــــــوا، َوَةنَـُعــــــــــــــــــوا 

  

 

  

 

  

 

ـــــــــــَراُه يـَ متَـــــــــــز  ا .103 ٍت تـَ ـــــــــــتَـفم تَـــــــــــاَء ُةسم  فـم

 

 بـــــــــــــــــــه توصـــــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــائز  

 

 قف  ت َّ مُ  ال وزُ ى جت ُ تو  الف   هم ما بم ف  
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 بني الناس، اثنياً: الراجح، مث -املتفق عليه-مراتب للفتوى، أوًَّل: اجملموع عليه  يعين هناك أربع
ما الفرق بني الراجح واملشهور؟ الراجح: هو ما قوي دليله، واملشهور: هو الذي جرى عليه -املشهور 

التعارض يُقدَّم الراجح على املشهور، فالعمل ابلراجح واجٌب َّل راجح، ماذا العمل وكثر قائله، وعند 
 جح فيهما،فقد يكون يف املسألة قوَّلن و يتضح للمجتهد أو للمفيت أن يُر -بعد املشهور؟ املساوي 

، أما اإلفتاء ابلضعيف فإنه َّل جيوز. وكذلك من حمارم اللسان -ابملساوي يُفيت نئذوهذا كثري، فحي
ا أمانة، فال جيوز لإلنسان ارعة إىل الفتوى، فينبغي لإلنسان أن يرتوى قبل الفتوى، وأن يعلم أهناملس

تَـفمٍت تـََراُه يـَ مَتز  ا    َوَةنَـُعوا)املسارعة إىل اإلفتاء دائماً.  َتاَء ُةسم إذا كان : (ب ه  تـََوصُّاًل ل َ  م  َجائ ز      فـم
علمت من حاله أنه يُريد أن يتوصل بفتواك إىل أمٍر حمرٍم فال جيوز  -الذي استفتاك- ستفتهذا امل

ح  أن تكون ذريعًة لذلك الشيء الذي لك أن تُفتيه، وإن أفتيته فنب مه على أن هذه الفتوى َّل يصلُ 
، إذن من كان يستفتيك يُريد أن -ذلك املغزى الذي يقصده من هذه الفتوى-أنه يغتزيه أنت ترى 

 يتوصل بفتواك إىل حمرٍم فال جيوز لك أن تُفتيه.

الشهادة على أمٍر علم من حقيقته وابطنه خالف ما هو ظاهر، فال كذلك أيضًا حيرم على اإلنسان 
 جيوز ذلك.

هذه خامتت املبحث األول املتعلق ِبحارم اللسان، وسيذكر بعدها احملارم املتعلقة ابلسمع والبصر. 
َظ الل  َسان  )قال:  فم خمالطة  يفخمالطة الناس، فالتقليل  يفقلل  :اعتزل الناس أي  :(فَاعمَتز لم َوإ نم ُتر دم ح 

، فالتقليل من -غالباً -حفظ اللسان؛ ألن اإلنسان َّل يتكلم إَّل إذا خالط الناس الناس يُعينك على 
ظَ )خمالطة الناس يُعينك على حفظ اللسان.  ح  ظَ )- :(نَّ َسعمَيُه ة َ  المَعَملم ا َوََ ح  استحضر  :(ََ

تب إلينا عمر بن ك، أي استحضر بقلبك أن الكالم من جنس العمل، وقد قال األوزاعُي:  -بقلبك

 ق ف  ن    هُ وقُ سُ  حُ الراجُ ف   يهم ل  ع  

 ساوياملف   ورُ شهُ م   ه العدُ ب  و   
 

 

 

 

ــــــــــٍر قَــــــــــم دََّرى .104 ةم ــــــــــَهاَدُة ِبَ  ــــــــــَذا ال َّ  َك

  

 

  

 

  

 

  

ــــــــمم َغَهــــــــَرا  ــــــــاَلَت َةــــــــا َق ــــــــه  خ  ــــــــ م ُكنمه   ة 

  

 

  

 

  

 

ــــــــاعمَتز لم  .105 ــــــــَظ الل  َســــــــان  َف فم  َوإ نم تُــــــــر دم ح 

  

 

  

 

  

ــــــــــــظَ   ح  ــــــــــــَ  المَعَمــــــــــــلم ا َوََ  نَّ َســــــــــــعمَيُه ة 
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، ومن عدَّ كالمه من عمله قلَّ  أمَّا بعد فإنَّه من أكثر ذكر املوت رضي من الدنيا ابليسري"عبد العزيز: 
إذا استشعرت أنَّ الذي تتكلم به هو من عملك؛  "من عدَّ كالمه من عمله" ،"كالمه فيما َّل يعلم

ْيهم ر قميٌب ع تميدٌ ﴿ َثك َلتَك أُةُّك، وهل َيُكبَّ النَّاس يف النَّار  على »، [18]ق:  ﴾م ا ي  ْلفمُظ ممْن ق  ْوٍل إمَّلَّ ل د 
ر ه م-ُوُجوه ه م  َنت ه م -َأو قاَل: على َةناخ  ، إذا استشعر اإلنسان أن الكالم من «إََّ َحصائ ُم أَلس 

 ذ.ئجنس العمل فإنه سيقل كالمه حين

َر َأد مم )فإن اجلوع أيضًا كما يدفع شهوة الفرج يدفع شهوة الكالم.  :(َوقـَل  ل  الطََّعامَ ) أكثر : (َوالذ  كم
قراءة السور املشتملة على اَّلستعاذة كسورة الناس، قال:  ، وأكثر من-سبحانه وتعاىل-من ذكر هللا 

ٍر َوََنٍس المَتز مم )  .(َوُسوَريَتم َقمم

ُر َأفمَ ُل ة َ  التََّصمُّق  ) أخذًا ابحلديث الذي أخرجه  ،يعين أن الذكر أفضل من الصدقة: (َوالذ  كم
أَ أُن   ُئكم خب   أعمال كم، وأزكاها عنم َةليك كم، وأرفع ها يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب الرتمذي 

، وخٍ  لكم ة  أن تـَلمدَقوا عموَّكم فت ر بوا  درجات كم، وخٍ  لكم ة  إنفاق  الذَّهب  والَور ق 
، هذا خطاٌب لعموم «صكُر هللا  » :قال "اي رسول هللا بلى"قالوا:  «أعناَقهم، وي ر بوا أعناَقكم؟

وقع فيها ما ُيشبه التعارض بني بعض األحاديث،  ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني، واملفاضلة بني األعمال من رسول هللا 
 .ويف بعضها أحال إىل اجلهاد، فإنه يف بعض األحاديث قال الصالة على وقتها

غالبًا ما خُيرب اإلنسان حبسب حاله، فبعض الناس  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي جُيمع به بني تلك األحاديث أن النيب 
يكون قادراً على اجلهاد، فيكون اجلهاد أفضل يف حقه، وبعضهم يكون عاجزاً، فرُيشدهم إىل الصدقة 

َر َأد مم  .106  َوقـَل  ـــــــــــــــل  الطََّعـــــــــــــــاَم، َوالـــــــــــــــذ  كم

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

ٍر َوََنٍس المَتز مم     َوُسوَريَتم َقمم

 

  

 

  

 

ـــــــــــَ  التََّصـــــــــــمُّق   .107 ُر َأفمَ ـــــــــــُل ة   َوالـــــــــــذ  كم

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

ــــــــــــــــــر  إ صم ملَم   ــــــــــــــــــ   فـََعائ ــــــــــــــــــُب المُموس   يـُنمف 

  

 

  

 

ُهَمـــــــــــــــا .108 نـم َـــــــــــــــى ب َســـــــــــــــي  ئَـنيم  ُكـــــــــــــــلٌّ ة    أَت

  

 

ـــــــــــــــى  لَّـــــــــــــــُه ب ـــــــــــــــه  رََة َّـــــــــــــــا خ  ـــــــــــــــَوأُ     َأسم

ــــــــــــر   .109  َجم  َعَصــــــــــــى َوفَاتَــــــــــــُه َجز يــــــــــــُل اوم

 

ر    ر   أَنَـّـــــــــــــُه ََ يَــــــــــــــمم  َولَــــــــــــــيمَس يَــــــــــــــمم
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ألعمال الوارد ايف أو إىل بر الوالدين أو ما هو خرٌي منه، وبذلك يندفع التعارض احلاصل بني املفاضلة 
 عن أفضل األعمال.  ملسو هيلع هللا ىلصس فيها النيب يف بضعة أحاديث سأل النا

ر  إ صم ملَم يـُنمف    )قال:  ُهَما    فـََعائ ُب المُموس  نـم لَُّه ب ه  رََةى    أََتى ب َسي  ئَـنيم  ُكلٌّ ة   َوُأ   َّا خ  َعَصى     َأسم
ر   َجم ر      َوفَاَتُه َجز يُل اوم ر   أَنَُّه ََ َيمم ر  ا)- :(َولَيمَس َيمم يعيين أن من يُعيب  -الغينأي : (لمُموس 

  املوسر لعدم تصدقه فإنه قد فاته جزيل األجر ابلصمت أو ابلذكر، وعصى أيضاً بلمزه وعيبه.
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 )فصل يف حمرةا  السمْل وال صر(

 أي ما حيرم على اإلنسان أن يسمعه أو يُبصره.

 قال:

 من احملرمات املتعلقة ابلسمع والبصر ما أوجب العلماء تدوينه ليحذر منه اإلنسان.

أو غيبٍة أو منيمٍة جيب كف السمع عنه، فكما أنه َّل جيوز لك أن تغتاب َّل كل منطٍق حراٍم من زوٍر 

 جيوز لك َساع الغيبة، وكما أنه َّل جتوز لك النميمة َّل جيوز لك َساعها أيضاً كذلك.

َّل جيوز لك أيضًا كذلك أن تستمع إىل كالم شخٍص َّل حُيب أن تسمع كالمه، أو أن ترى شيئًا َّل 

َة  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النيب  -رضي هللا تعاىل عنهما-حُيب أن تراه، وقد أخرج البخاري عن ابن عباٍس 

اآلنك هو الرصاص و ، «الدق ياَة  ُصبَّ يف ُأُصن ه  اآلُنُك َيومَ  اسَتَمَْل إىل َحم ي   َقوٍم َوَهم َلُه كار هونَ 

إىل ابلعذاب، وهو اَّلستماع ال ُمذاب، وهذا يدل على أن هذا ذنٌب عظيٌم؛ ألنه ُمتوعٌد عليه 

األصل أن يقول : (َرهُ أو تَـ )حديث قوٍم يكرهون أن تستمع إىل حديثهم، فهذا َّل جيوز. قال: 9

ـــــــــــــرم  .110 ـــــــــــــٍْل َوَبَص ـــــــــــــا   ََسم ـــــــــــــ  حمَُّرََّة  َوة 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

َتـــــــــــــــَذرم َةـــــــــــــــا   و يَنـــــــــــــــُه ل ُيحم  َأومَج ُـــــــــــــــوا َتمم

  

 

  

 

ـــــــــــــرم  .111 ـــــــــــــٍل ا مََظ ـــــــــــــٍ  َوف عم ـــــــــــــلُّ َةنمط   َفُك

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

ــــــــرم   ــــــــُه َوالمَ َص ْل  َعنم ــــــــمم ــــــــ ُّ السَّ ــــــــُب َك  َ  
  

 

  

 

  

 

ـــــــــَرهُ  .112 ٍء َيكم  َوَهَكـــــــــَذا َعـــــــــ م ُكـــــــــل   َشـــــــــيم

  

 

  

 

  

 

  

ـــــــــــــــــــــَرهُ   ـــــــــــــــــــــَمَعُه َأوم تـَ ُه َأنم َتسم ََ  َةـــــــــــــــــــــوم
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نصباً، ولكنه اكتفى هنا ابلفتحة عن األلف ؛ ألن األلف هنا َّل حُتذف إَّل جزمًا َّل حُتذف )تراه(

 وهذا مسموٌع يف كالم العرب، ومنه قول الشاعر:

 أي بلهفا.

لصَّوم     َّ  ََّ َتَ ل م ) من حمرمات السمع أيضًا التلذذ بصوت من حتل له،  أنه يعين: (َلهُ     تـََلذُّص  اب 

َ اهذا َّل جيوز.   اَّلستماع للمرأة املخوفة الفتنة أيضاً كذلك حمرٌم.: (ل لمَمُخوَف   ُحظ لم  )َواْل صم

 -أي املتكرب-إىل اجلب مري  النظر -وهو يف احلقيقة نظٌر بصرٌي قليبٌ -هكذا أيضًا من حمرمات البصر 

َوَهَكَذا النَّظَُر )َّل جيوز لإلنسان أن ينظر إليه إبعجاب.  -الظاو-نظرة املعجب به، املتجرب 

ي َحال ه  النَّك    )أي املتجرب الظاو  :(ل لمج        َ من َياء  َأوم َبين      َكَنَظٍر تـَعمظ يًما اوم إ زمرَاءَ ). (ب َعنيم  رَاض  ل  م

َراءَ  َراءَ )أو ب ،-ألجل أنه غين  -غناه لكذلك أيضًا النظر إىل الغين نظر تعظيٍم : (َ  ـم أو  : (ين  َ  ـم

هم الفقراء، قال ط ر ف ة  غرباء وبين ،-هذا أيضًا َّل جيوز-ة فقره جهالنظر إىل الفقري بعني اَّلزدراء من 

 بن العبد: 

 ين م و أ  َّل ل  و   يت  ل  َّل بم و   هف  ل  بم    ين م مم  ات  ما ف   عٍ راجم بم  ستُ ول  

ـــــــــــل م  .113 َـّــــــــــ  ََّ َتَ  لصَّـــــــــــوم       تـَلَـــــــــــذُّص  اب 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

ـــــــــــــَ اَواَلَـــــــــــــُه   ـــــــــــــلم  صم  ل لمَمُخوفَـــــــــــــ   ُحظ 
  

 

  

 

  

 

ـــــــــــــــــــــُر ل لمج    ـــــــــــــــــــــ    .114 ـــــــــــــــــــــَذا النََّظ  َوَهَك
  

 

ــــــــــــــ     ــــــــــــــي َحال ــــــــــــــه  النَّك  ــــــــــــــنيم  رَاض   ب َع
ـــــــــــــــــــــــــــــا اوم إ زمرَاءَ  .115   َكَنظَـــــــــــــــــــــــــــــٍر تـَعمظ يًم

 

ـــــــــــــــــــــَراءَ   َ من َيـــــــــــــــــــــاء  َأوم بَـــــــــــــــــــــين  َ  ـم  ل  م
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، والنظر من -هذا َّل جيوز-إىل املرأة من فوق الثياب بشهوة  النظرُ  كذلك أيضًا من حمرمات النظرم 

إنَّ هللَا َكَتَب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأخطر ما جيين على اإلنسان، وقد أخرج الشيخان عن أيب هريرة أن النيب 

ََ حَمَاَلَ ، َفز ََن الَعني  النََّظُر، َوز ََن الل   على اب   آَدَم َحظَّه  َسان  املَنط ُ ، َوالنَّفُس ة َ  الز  ََن، َأدَرَك َصل َك 

النظر بشهوٍة زا، وهذا يدل على  ملسو هيلع هللا ىلصفسمى النيب  .«ُيَكذ  بُهُ  وَ أتَََنَّ َوَت َته ي، َوالَفرُ  ُيَصم  ُق َصل َك 

، ويف حرمته وخطورته، نعم َّل ترتتب عليه احلدود؛ ألن احلدود هلا أحكام خاصة، ولكن هو حرامٌ 

 خطورة النظر يقول أحد الشعراء:

 وقال اآلخر:

 ر أ ي                ُت ب                 ينم غ                 رباء  َّل يُنكم                ُرون ينم 
 

 ذاك  الطَّ                رافم ال                 ُمم دَّدم اأ ه               ُل  وَّل   
 

ـــــــومق  الث  يَـــــــابم  .116 ـــــــ م فـَ ـــــــُر المَمـــــــرمَأة  ة   َوَنَظ
  

 

 
 

ــــــــابم  ت َن جم ــــــــا   اَ   َ ــــــــ م َواج  َوٍة ة   ــــــــهم  ب َ 
 

 ادً رائم              ك  رف              ط   لت  رس              إن أ   ك  وإنَّ             
 

 رُ ناظم م   ال                  ت                ك  ب  تع  ا أ  وًم                ي   ك  بم                لق  لم   
 رٌ  ادم ق             ن           ت  أ   هُ لُّ           َّل ك   ال           ذمي ي           ت  أ  ر   

 
 رُ ص            ابم  ن            ت  أ   هم عضم            ن ب  َّل ع             و   ي            هم ل  ع   

 

 ُك         لُّ احل           وادمثم م ب          داها م          ن النَّظ           رم 
 

 وُمعظ           ُم النَّ          ارم م          ن ُمست ص          غمرم الش           ر رم  
بمها   ك       م ن ظ      ر ٍة ف  ت ك       ت يف ق ل      بم ص       احم

 
 ف ت            ك  الس م            هاُم ب            ال ق             وٍس وَّل و ت             رم  

 م              ا دام  ذا ط               رٍف يُقل مبُ              ه  ءُ وال               م ر  
 

 م وقُ        وٌف عل        ى اخل ط         رم  يف أ ع        نُيم العم        ني 
ت               هُ    ي ُس              رُّ ُمقل ت               ُه م              ا س              اء  ُمهج 

 
ب                 اً بمُس                 ُروٍر ج                 اء  ابلض                  ر رم    َّل م رح 
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وكان جير ما َّل يُباح فإنه جيب غض الطرف عنه، كالنظر إىل  يعين أن الشيء إذا كان ُمباحاً يف أصله

احملرم إذا كانت مجيلًة فإنه قد يُدخل فيه الشيطان بعض الريبة، فإذا كان ذلك قد يؤدي إىل حصول 

 ريبٍة يف ذلك النظر املباح فإنه ُيصبح حراماً؛ ألن النظر إىل احملارم بريبٍة َّل جيوز.

، بدأ هنا يف ذكر احلديث عن العورة ابلنسبة للنَّظر ابلنسبة لألطفال، وكذلك الرجال والنساء-

؛ ألنه مالكٌي، ورِبا ذكر بعض األقوال -رمحه هللا تعاىل-اعتمد يف ذلك مشهور مذهب مالك و 

 :قال ،هو من علماء املالكيةو -رمحه هللا تعاىل -ي سيعين أن العالمة ميَّارة الفا .-اأُلخرىللمذاهب 

 ُيكره النظر لعورة الصيب، وأطلق ذلك.

ما - يكن مميزًا و النظر إىل عورة الصيب ما جواز -أي العلماء-يعين أن القسطالين روى عن الغرر 

 .-دام غري مميز

ــــُب  .117 ــــابم  َ  ــــل   ُةَ  ــــ م ُك ــــض   الطَّــــرمت  َع  َ 
  

 

ـــــــــــــــابم   ـــــــــــــــا ََ يـَُ  ُـــــــــــــــُه إ ىَل َة  َ ُـــــــــــــــرُّ رَأمي
 

ــــــــــــــى َكرَ  .118 ــــــــــــــرم َةيَّــــــــــــــارَة  َعَل ــــــــــــــ   َنَظ  اَه
 

َتَصـــــــــرم   ـــــــــَ ا َوَأ ملَـــــــــَ  اقـم رَة  ص   الص    َعـــــــــوم
  

 

ـــــــــــَطاَلينُّ َرَوى َعـــــــــــ   الم ُــــــــــــَررم  .119  َوالدَقسم
 

ـــــــــــــــــَ رم    َجـــــــــــــــــَوازَُه إ ن ملَّم ُ َي  ـــــــــــــــــزم ُصو الص  
  

 

ــــــــتَـَهى .120 رَة  َةــــــــ  ََّ ُت م  قَــــــــاَل َويف  َعــــــــوم
 

ـــــــــــــــــــــــاَلُت النـُّ َـَهـــــــــــــــــــــــا   َوََ ُتي  ـــــــــــــــــــــــُز خ 
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، اختلف العلماء هل جيوز وليست مميزة -َّل ُيشتهى مثلها-قال ويف عورة الصبية اليت َّل ُتشتهى 

 ذلك أم َّل.

رََة َة  ملَّم يـَ مل غ      َأنم تـَنمظَُرال لن  َسا )قال:  -رمحه هللا تعاىل–يعين أن اإلمام املفسر الفقيه القرطيب  َعوم
ُرهم     اثـميَنم َعَ َرا زَاُر َسات ُرهم     َوَأنم يـََرى أَبمَمانـََها َوغَاه  َ  َةا اْلم  لكن هذا النقُل فيه نظر؛  (َوَلوم َكَ فم

، والتقييُد بغريم  -رمحه هللا تعاىل–ألن املشهور عن القرطيب  أنه قال: جيوز هلا النظُر لعورةم غري املراهقم
بسن؛ ألن صاحب اثين عشر قد يكون ابلغاً، فالبلوغ ختتلُف فيه األبدان الاملراهقم أوىل من التقييدم 

      .واألزمان واألمكنة

يذكُر أهل السري أن عمرو بن العاص أكرُب من ابنه عبدهللام إبحدى عشرة  سنة، وهذا يدُل على أن 
 أوَّل من التقييدم ابلسن. البلوغ قد حيصل يف هذه السن، فالتقييُد ابملراهقة من عدمها

َوَهلم ) قال: األجنيب، ذكر يف املذهب ثالث  أقوالذكر هنا ما الذي جيوز للمرأةم أن تراُه من الرجل 
ٍ  ةَّا يـََرى َنِب  ت ه  المَمرمءُ     تـََرى ة  م َأجم من حمارمه  :القول األول أنه ما يراه الرجل من أخته أي: (ة  م ُأخم

أي جيوز للمرأة أن ترى يد الرجلم  ؛وهذا هو املشهور يف املذهب وهو الوجه والكفانم واألطراف

ٌّ ل لن  َســــــــــــــا َأنم تـَنمظُــــــــــــــَرا .121  َوالمدُقــــــــــــــرمُ ِب 
 

ــــــــيَنم َعَ ــــــــَرا  رََة َةــــــــ  ملَّم يـَ مل ــــــــغ  اثـم  َعــــــــوم
 

 

 

 

 

 

 

ُرهم  .122 ـــــــــــــَمانـََها َوغَــــــــــــــاه  ــــــــــــــَرى أَبـم  َوَأنم يـَ
 

زَاُر َســــــــــات ُرهم   َ  َةــــــــــا اْلم   َولَــــــــــوم َكَ ــــــــــفم
 

انُ   و ذ اك  ق                          ْد خت ْت لم                         ُف اأْل بْ                          د 
 

 

ْمكمن                             ُة و اأْل ْزم                             انُ فمْي                            هم    و اَّل 
 

 

 

 

مم   و ُرِبَّ                                   ا ح ص                                   ل  لمْلغُ                                  ال 
 

 و ْه                و  ابْ                ُن ع ْش                ر ٍة مم                ن  اأْل ْع                و امم  
 

 

ـــــا يـَـــــَرى     .123 ٍ  ةَّ نَـــــِب  ـــــ م َأجم ـــــَرى ة  ـــــلم تـَ  َوَه
     

ـــــَرى  ـــــُب َأوم تـَ ت ـــــه  المَمـــــرمُء َفَحسم ــــ م ُأخم  ة 
ـــــــــ م آَخــــــــــَرا .124   َكَمـــــــــا يـَـــــــــَراُه رََجـــــــــل  ة  

 
ــــــــــــــا َوُســــــــــــــَررًا  ُهمم رَُكً  ــــــــــــــنـم َن ة  ــــــــــــــَروم  يـَ
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هذا هو مشهور  ،وَّل جيوز هلا أن ترى ساقه ،ورأسُه وقدميه، ولكن َّل جيوز هلا أن ترى صدرهووجهه 
قال إن : (َكَما يـََراُه رََجل  ة   م آَخَرا    َأوم تـََرى)ذهب، وهناك قوٌل آخر ذكر قوَّلن آخرانم قال: امل

من الرجلم وهو ما وراء  السرةم  يف املذهب أيضًا قوًَّل آخر أبن هلا أن ترى من األجنيب م ما يراُه الرجلُ 
 والركبة.

رمحه هللا –مشهوٌر مذهب اإلمام مالك و ذكر  هنا خالف العلماءم فيما يراُه الرجُل األجنيبُّ من املرأة، 
غري لذة وَّل ريبة، لأن الرجل جيوز له أن يرى من األجنبيةم وجهها وكفيها إذا كان ذلك  -تعاىل
اًل  إ نم )لف هل هذا الكشُف مقيٌد ابحلاجةم أو غري مقيٍد ابحلاجة. واختُ  : (ض  م أأُة َنتم ل لمَحَنف ي ر جم

 كانت الفتنُة مأمونة.  يعين أن أاب حنيفة أيضاً أضاف الرجل  لليدينم والكفنيم إذا

يعين أن العلماء اختلفوا يف املذهب هل جيُب على املرأةم إذا خشيت أن يُفنت الرجُل بوجهها أو يديها 
هل جيُب عليها السرُت أم َّل جيُب عليها؟ املشهور يف املذهبم أنه جيب عليها السرت إن خافت الفتنة، 

 وقيل َّل جيب عليها.  

ن الرجالم جيب تافتاأن املرأة إذا كانت مجيلًة وخشيت : (َحتمم  َعَلى اجل َمال  )اثلثها التفصيُل وهو 
َو ل َ  م ه  َّ )مجع مجيلة ككراٍم وكرميٍة، : (اجل َمال  )عليها تغطية وجهها وكفيها،   أي لغري اجلميالتم : (َوهم

 .ُصو َجَال  

ـــــٍه وََكـــــ  م  .125 ـــــَوى َوجم َهـــــا س  نـم  َوََ يـَــــَرى ة 
 

ـــــــاًل  إ نم   ـــــــي ر جم ـــــــتم ل لمَحَنف  َن ـــــــ م أأُة   ض 
 

نَي ََتمَتيت   .126 ُر ح  َها السَّتـم  َوَهلم َعَليـم
 

ــــــــــــــــــــَمُه ل لَّــــــــــــــــــــذَّة    ــــــــــــــــــــُه َأوم َقصم  فـُُتوَن
 
 

ــــــــــــى اجل َمــــــــــــال   .127  ََثل ثـَُهــــــــــــا َحــــــــــــتمم  َعَل
 

ـــــــــــــــــــَو ل  َـــــــــــــــــــ م ه  َّ ُصو َجَـــــــــــــــــــال     َوهم
 

ـــــــــــــــَرى .128 ـــــــــــــــاف ع يَُّ  لَـــــــــــــــَميمه مم ََ تـَ  َوال َّ
 

َهًرا  َهـــــــــا َجـــــــــوم نـم َن ة  ُهمم َوََ يـَـــــــــَروم ـــــــــنـم  ة 
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يعين أن مشهور  مذهب الشافعي أن الشافعية يرون أن املرأة  عورٌة كلها وهذا خمتلٌف فيه عند 
أن النظر إذا كان حلاجة كالبيع  -رمحه هللا تعاىل–الشافعية؛ ألن املشهور يف مذهب اإلمام الشافعي 

والشراء وحنو ذلك جيوز للوجهم والكفني، واخلالُف يف هذه املسألةم راجٌع إىل أمرين، األمُر األول: 
ما  [31]النور:  ﴾ن ْه امم  إمَّلَّ م ا ظ ه ر   زمين  ت  ُهنَّ  و َّل  يُ ْبدمين  ﴿ -تعاىل–اختالف العلماءم يف تفسريم قول هللا 

دليال اآلية يف  ال املراد ابلزينةم الثياب و يرفمن ق؟  ﴾ن ْه امم  إمَّلَّ م ا ظ ه ر  ﴿ -تعاىل–املقصوُد بقول هللا 
 خضابُ : أمام األجانب، ومن قال املراُد مواضُع الزينةم الظاهرة وهيأو يدها على كشف املرأةم وجهها 

ليس خالفاً و الكفم وكحُل العني أجاز ذلك، وهذا اخلالُف مروي  حَّت عن الصحابةم والتابعني 
إليه يف كتب التفسري، السبب الثاين هو: ما يظهر من التعارضم بني اآلاثر الواردة يف  رجعيُ و  ،جديداً 

يف أنه َّل جيوز هلا  ظاهروهذا ؛ هذا الباب، فمن متسك أبن املرأة عورٌة كلها عمل حبديث املرأُة عورة
بميبمهمنَّ ﴿: -تعاىل–أن تكشف شيئًا منها للرجال، ورِبا استدلوا بقول هللا   ﴾يُْدنمني  ع ل ْيهمنَّ ممْن ج ال 

، ومن أجاز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها فإنه استدل ملسو هيلع هللا ىلصجاب نساء رسول هللا حبو  [59]األحزاب: 
احلج تسأله وكانت وضيئًة يف  ملسو هيلع هللا ىلص عمية اليت عرضت للنيبثحبديثم الفضل بن العباس يف شأن املرأة اخل

 ملسو هيلع هللا ىلص وهذا يف حج النيب ،يصرف وجه الفضل بن العباس عنها وو أيمرها بسرت وجهها ملسو هيلع هللا ىلص فجعل النيب
ديث أَساء بنت أيب بكر الصديق أهنا دخلت على حبوالنيُب إمنا عاش بعد احلج ثالثة  أشهٍر فقط، و 

اي أَساء إن املرأة إصا بل ت احمليض مل يصلح أن »ثياٍب رقاٍق فأعرض عنها، وقال: يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
واحلديث مرسل، واملرسل خمتلٌف يف اَّلستدَّلل  .«يرى ةنها إَ هذا وهذا وأشار إىل وجهه وكفيه

َّت فاصيلم املسائلم الفقهيةم حيف به كما هو معلوم، واخلالُف يف املسألةم مشهور ولسنا ِبعرمض اخلوض 
   كما هو معلوم.  نستعرض ما ورد يف ذلك من اَّلعرتاضات واألجوبة، فاخلالُف فيها معروٌف متقرر

يعين أن املرأة  املسلمُة ترى من املرأةم ما عدا ما بني السرةم والركبة، لكن مذهُب مجهور أهل العلم من 
غري احلنابلةم تقييُد ذلك ابملسلمة، وو يفرقم احلنابلُة بني املسلمةم والكافرة، ووجه ختصيص املسلمة عند 

و َّل  يُ ْبدمين  زمين  ت  ُهنَّ إمَّلَّ لمبُ ُعول تمهمنَّ أ ْو ﴿قال يف شأن املؤمنات:  -سبحانه وتعاىل–اجلمهور هو أن هللا 
ءم بُ ُعول تمهمنَّ أ ْو أ بْ ن ائمهمنَّ أ ْو أ بْ ن اءم بُ ُعول تمهمنَّ أ ْو إمْخو اهنممنَّ أ ْو ب ينم إمْخو   ئمهمنَّ أ ْو آاب  اهنممنَّ أ ْو ب ينم أ خ و ا ممنَّ أ ْو آاب 

النساء املؤمنات دون  :واملعىن، فالضمري راجٌع إىل املؤمنات {نمس ائمهمنَّ }ا ْو : قال [31]النور:  ﴾نمس ائمهمنَّ 

ـــــــــــــــرَّة   .129 ـــــــــــــــ م  ُس ـــــــــــــــُر َ  ـــــــــــــــائ ز  نََّظ  َوَج
 

ــــــــــــــــرمَأة    ــــــــــــــــرٍَّة ل َم ــــــــــــــــ م ُح ــــــــــــــــٍ  ة    َ  َورُكم
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ولذلك مذهب اجلمهور أن الكافرة َّل ترى صدر ، غريهن، وهذا يقتضي أن الكافرة ليست كذلك
و يفرقوا بني  فإهنماملسلمة وَّل ترى ساقها، وهذا مذهب اجلمهور كما قلنا خالفًا للسادة احلنابلة 

 املسلمةم والكافرةم يف هذه املسألة.

وهذا فيه  ،أي وقيل ترى املرأُة من املرأةم ما يراُه الرجل من حمارمه: (َوق يَل َةرمَأى المَمرمء  ل لمدَقَرائ ب  )
 ؛الوجه والكفني واألطراف :يرى الرجل من حمارمه خالٌف بني أهل العلم، لكن عندا معشر املالكية

، والرأس والرقبة والرجل فقط أي اليد كاملة ..مع الساعداليد اليد: أي  ؛الرأس والنحر واليدين أي
غري ذلك َّل جيوز للمحرم أن يراه، فال جيوز له أن يرى ساقها عندا وَّل جيوز له أن يرى صدر أمه و 

جعل الظهار منكرًا من القول وزورا، والظهاُر: هو تشبيه  -سبحانه وتعاىل–هللا : مثالوَّل أخته، 
ار كذاًب من القول الرجل امرأتُه بظهر أمه، فلو كان ظهر أمه جيوز له أن يراه أو ميسه ملا كان الظه

ََجان ب  )وزورا.  أي قيل إنه جيوز للمرأةم فقط ما تراه من األجنيب، مث انتقل إىل ما : (َوق يَل َةرمآُه ة َ  اوم
 يراه الرجل من حمرمه. 

الزند ابلفتح موصل : والزنم()يعين أن الرجل يرى من حمارمه نسبًا أو صهراً أو رضاعًا ما فوق النحر 
والرجل  العضدهذا مذهُب املالكية، ما فوق النحر واليد كاملًة إىل  ،طرف الذراعم من الكف والقدم

صهر أو من النسب أو المن مجيع حمارمه سواًء كنَّ من و فقط هذا الذي يراه الرجل من أمه وأخته 
عور ا مع احملرم غري الوجه والرأس واليدين والرجلني وهذا قريٌب من مذهب  الرضاعة، وعند احلنابلة

، وعند احلنفية عورة املرأة مع حمرمها هي ما ماملالكية جييزون الرقبة فهي جائزٌة عنده إَّل أن  املالكية؛
 -سبحانه وتعاىل–أبن هذا ليس موضعاً للزينة؛ ألن هللا  بني السرة والركبة والظهر والبطن، عللوا ذلك

ويف ، ويف الكف خطاابً ، يف األصبعم خامتاً : ليديف اأابح هلا أن تبدي زينتها حملارمها، والزينة تكون 
ويف أسفلها  ،الشنف :تكون فيها الزينة يف أعالها وهو ؛ويف األذن، ويف العضد دملوجاً ، الذراع سواراً 

سفلها، يف أأعالها، وقرطتها: أي حلتها يف فت املرأُة أذهنا: أي حلتها شنَّ : وهو القرط، يقال
 -تعاىل–والصدر موضع القالدة، والساق موضع اخللخال، وفسروا الزينة ِبواضعها فسروا قول هللا 

 َوق يــــــــــَل َةــــــــــرمَأى المَمــــــــــرمء  ل لمدَقَرائ ــــــــــب   .130
 

ََجان ـــــــــــــب    ـــــــــــــَ  اوم  َوق يـــــــــــــَل َةـــــــــــــرمآُه ة 
 

ــــــــــَ  المَمَحـــــــــــار م   .131  َوَةنمظَــــــــــُر المَمـــــــــــرمء  ة 
 

ــــــــَمم    ــــــــٍم َق ــــــــَْل زَنم ــــــــٍر ةَّ َق َ م ــــــــوم ــــــــا فـَ  َة
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ن ْه ا و َّل  يُ ْبدمين  زمين  ت  ُهنَّ ﴿ أي مواضع الزينة، وقالوا هذه هي مواضع الزينة   [31]النور:  ﴾إمَّلَّ م ا ظ ه ر  مم
ينة، وَّل ز ذلك َّل جييزون الظهر؛ ألنه ليس موضع  فليجوز هلا أن تبديها حملارمها وما عداها َّل جيوز، ف

البطن؛ ألنه ليس موضع  زينة، واملشهور عند الشافعية أن عورة املرأةم مع حمرمها ما عدا ما بني السرة 
وهناك قوٌل أيضًا يف الشافعية أنه ما ينكشف من املرأةم إذا أرادت العمل يف البيت عادًة وهو  ،والركبة
وهذا قريٌب من مذهب املالكيةم واحلنابلةم الذين يرون أن األطراف ليست عورًة بني املرأةم ف، األطرا

 وحمارمها.

وافقهم من  يعين أن املشهور عند الشافعيةم أن عورة املرأةم مع حمارمها ما عدا ما بني السرة والركبة، و
 الزايت. :املالكية عاوٌ يقال له

أي يف اجلماع، وذلك  : (يف  الم  َعال  )يعين أنه ينزل منزلة احملارم من الرجال من عدم احلاجة يف ، 
ْرب ةم ممن  أ وم ﴿  -تعاىل–قول هللا لوكاحلمقاءم التابعني  ،م م اهلرم اهلم  :اينفكالشيخ ال التَّابمعمني  غ رْيم أُويلم اإْلم

أو كان  وبلهه،محقه  طفمن كان اتبعًا َّل هم له إَّل بطنه وَّل يفهم هذه األمور لفر   [13]النور: ﴾الر مج الم 
شيخًا فانيًا فهذا ينزل منزلة احملارم فيجوز للمرأة أن تكشف أطرافها وأن تبدي زينتها الظاهرة اليت 

ْرب ةم ﴿ -تعاىل–معهم، كما قال هللا للمحارم  يهاتبد أي الذين ليست   [13]النور: ﴾أ وم التَّابمعمني  غ رْيم أُويلم اإْلم
َر م  اهلم م   )أي النكاح، : (يف  الم  َعال  )هلم حاجة يف النساء من الرجال،  أي كالشيخ اهلرم الفاين، : (َكاهلم

َُمدَقا)  طليس له هٌم إَّل بطنه فال يفهم مثل هذه األمور لفر إن كان اتبعًا أي ، البلهاء: (َوبـَعمض  اَلم
 بالدته.

ـــــــزَََّنيت   .132 ـــــــَمى ال ر  َل ـــــــمم ـــــــاق  َوالصَّ  َوالسَّ
 

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــَ  الز  يَن ـــــــــــــــــــاف ع يَُّ  ة   َوال َّ
 

 َ  الر  َجــــــــــــــــــــال  وََكالمَمَحــــــــــــــــــــار م  ةــــــــــــــــــــ .133
 

رمبَـــــــــــــــَ  يف  الم  َعـــــــــــــــال     َةـــــــــــــــ م َعـــــــــــــــم َم اْلم 
ــــــــــــا .134  َُمدَق ــــــــــــض  اَلم َر م  اهلم ــــــــــــم   َوبـَعم ــــــــــــاهلم  َك

 
ب ًعــــــــــــــا َوق يــــــــــــــَل ُةطمَلدًقــــــــــــــا  ََ  إ نم َكــــــــــــــاَن 

 

ـــــا  .135 ـــــمم أَيمً  ـــــلم َكُه ـــــَلمم ةـــــَوَه  م ينـَُها السَّ
 

 ََثل ثـَُهــــــــــــا المدَق  ــــــــــــيُح َةنمظَــــــــــــًرا َكُهـــــــــــــمم  
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يعين أن عبد املرأةم هل هو أيضًا كذلك ينزل منزلتهم؟ نعم، الصحيح أنه كذلك بل نص القرآن يدل 
الفقه  أصوليف علم  رومن املقر  [31]النور:  ﴾أ مْي انُ ُهنَّ  م ل ك تْ  م ا أ وْ ﴿قال:  -تعاىل–على ذلك؛ ألن هللا 

ألفاظ العموم فهذا يشمل الذكر واألنثى والكبري والصغري، فعبد املرأة جيوز هلا أن تبديَّ من  ا"م"أن 
ما ملكت عد فيها  -وهي اثنا عشر صنفاً -عد يف هذه األصناف  -تعاىل–له زينتها؛ ألن هللا 

نه اوقوٌل ، إنه نعم :وذكر يف املسألة ثالث أقواٍل قولٌ   [31]النور: ﴾أ مْي انُ ُهنَّ  م ل ك تْ  م ا أ وْ ﴿قال: أمياهنن 
ولكن القرآن نص على العموم واألصل  ،أنه إذا كان قبيح املنظرم جاز ذلك وإَّل فال :وقولٌ  ،َّل

ر التمسك ابلعموم حَّت يرد  املخصص، نعم إذا عللنا ِبظمنةم الريبةم فإن العلة قد ختصص كما هو مقر 
 .الفقهيف علم أصول 

تعرض هنا لعورةم اإلماء وقد اختلف فيها العلماء، فلم يفرق احلنابلُة بني احلرةم واألمة يف العورة، وقال 
األمة  عور ا احلنفية جيوز للرجل أن يرى من األمة ما يرى من حمارمه، ومذهب املالكية والشافعية أن 

 ابلنسبةم للرجلم هي ما بني سر ا وركبتها.

َءتـَيمهم )شيء من عورة الرجلم إَّل يف يف يعين أنه و ينعقد اجلماع  أي القبل والدبر؛ ألن الفخذ : (َسوم
 حمل خالٍف بني أهل العلم كما سيأيت. 

يعين أن الفخذ َّل جيوز مسه وَّل جيوز للرجل أن ميكن دَّلكًا من فخذه؛ ألنه َّل جيوز له أن ميسه، 
حس ر عن فخذه يوم خيرب كما يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص فهو خمتلٌف فيه، وورد فيه أن النيبوأما كشف الفخذ 

حديُث و " :-رمحه هللا تعاىل– وقال البخاري. «الفخُذ عورة» :أنس يف الصحيح، وورد أيضاً حديث
صحيح مسلم من  ا ورد يف، ورِبا استدل أيضًا هؤَّلء ِب"أحوط «الفخُذ عورة»أنس أسند، وحديُث 

كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه   اكان ذات يوٍم متكئً   ملسو هيلع هللا ىلصأن النيبَّ  -رضي هللا تعاىل عنها–حديث عائشة 
ثيابه  ملسو هيلع هللا ىلص فكلمه وعمر، فلما جاء عثمان أصلح النيبُّ  -رضي هللا تعاىل عنه–فاستأذن عليه أبوبكٍر 

ــــــــــــــــــــــب   .136 ــــــــــــــــــــــر  ل ُســــــــــــــــــــــَرٍر َورَُك  َوَنَظ
 

نَــــــــــــِب    َجم َةــــــــــــاء  َجــــــــــــائ ز  ل   م ــــــــــــَ  اْلم   ة 
 

 َولَـــــــــيمَس يف  النَّظَـــــــــر  ُ مَمـــــــــْل  َعَليمــــــــــهم  .137
 

َءتـَيمهم   ـــــــُر َســـــــوم رَة  الرَُّجـــــــل  َ يـم ـــــــ م َعـــــــوم  ة 
 

ــــــــــلم  .138 ــــــــــذ ه  لَــــــــــَميمه ُم ُحظ   َوَةــــــــــسُّ َفخم
 

ـــــ   الث  دَقـــــلم   ََصـــــحُّ يف  المَك م  َوَلك ـــــ   اوم
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يف احلقيقة َّل يصح  لكن هذا احلديثُ . «ةايل َ أستحي ة  رجٍل تستحي ةنُه املالئك » وقال:
كاشفاً كانةكاشفًا عن فخذيه أو ساقيه، فالراوي شاك هل هو    لالستدَّلل؛ ألن الراويَّ شك  قال:

 عن فخذيه أو عن ساقيه فال يتم معه اَّلستدَّلل يف هذه املسألة.

( يعين أنه َّل جيوز لإلنسان أن يردد النظر إىل حمرمه اليت هي شابٌة صغريٌة مجيلة، سداً  :)إ ََّ ل َ َررم
 والريبة. لذريعة الفتنة

حرام طبعاً إذا كان يف غري الزوجني، كل شيٍء  ذةٍ بلكل شيٍء جاز  النظُر إليهم نظرُه   ؛هذه قاعدٌة عامة
، فإذا كان الرجل اجيوز النظُر إليه من غري ما بني الزوجني إذا كان نظرُه بريبٍة أو لذٍة فإنه يكون حرام

، ذاَّلتأصله تلذٌذ بثالث : (َةَْل تـََلذ ٍ )وقوله ، ينظُر إىل أخته من الرضاعم بريبة فنظرُه حرام َّل جيوز
يف تظنَّن، قال ابن مالٍك  كتظىن جوازاومن املقرر يف علم التصريف أن العرب  تبدُل اثلث  األمثال ايًء 

        :يف منظومته الكربى املسماة ابلكافيةم الشافية -رمحه هللا تعاىل–

حتذف تلذي فأصبح اَّلسم منقوصاً، واَّلسم املنقوص  :الثالثة  ايًء فقلناوأصلها تلذٌذ فأبدلن الذال 
 هبذا قول الشاعر: اي ه يف الرفع واجلر، وروي  

 : أي تلذذ.فيه نلذٍ 

ــــــــــرم  .139 ــــــــــرمَداُد النََّظ َــــــــــائ ز  تـَ جلم ــــــــــيمَس اب   َوَل
 

ــــــــــــــــ َّ   إ ََّ ل َ ـــــــــــــــــَررم   ــــــــــــــــَرم  ال َّ  ل لمَمحم
 

ــــــــــلُّ َةــــــــــا َجــــــــــاَز إ لَيمــــــــــه  النَّظَــــــــــرُ  .140  وَُك
 

ـــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــذٍ  ُ مَظ َل ـــــــــــــــــَْل تـَ ـــــــــــــــــُرُه َة  َنَظ
 

 واثل                   ث األمث                   ال أب                   دلن بي                   ا
 

 

 حن                  و: "تظ                  ىن خال                  د تظني                  ا" 
 

 

 

 

 إن الش             باب ال             ذي جم             د عواقب             ه 
 

 

 في               ه نل               ذ، وَّل ل               ذات للش               يب 
 

 

 

 وَُكـــــــــــــــــلُّ َةـــــــــــــــــا َنظَـــــــــــــــــُرُه ُ مَتن ـــــــــــــــــْلُ  .141
 

ــــــــــــــــــــــــْلُ    َنظَــــــــــــــــــــــــُرُه ل َ ــــــــــــــــــــــــَرٍر ةُّتَّس 
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، كل شيٍء امتنع النظُر إليه جيوز النظُر إليه لضرورة، فيجوز األوىل هذه قاعدٌة أخرى على العكس من
 للطبيب أن ينظر صدر األجنبيةم وأن ينظر ساقها لضرورة العالج؛ ألن الضرورة هلا أحكامها. 

جوز له أن ميس يد أمه، ولكن فييعين أن مسَّ الرجل حملارمه يبىن على رأيه، على ما جيوز له أن يراه، 
عندا مثاًل معشر  املالكيةم نعترُب أن ساق احملرم عورة َّل جيوز له أن ميس ساقها، فما جيوز أن يراه جيوز 
له أن ميسه، وقيد هذا ابحملارم؛ ألنه َّل ينطبق على غريه، فاملرأُة مثاًل جيوز هلا أن ترى وجه األجنيب، 

، أي يقتدي: (أيَمتَ ي)ابُط بني املس م وبني النظرم مقصوٌر على احملارم، لكن َّل جيوز هلا أن متسه، فالرت 
 . ائتم به اقتدى

شوهاء فإنه  ينبغي أن يعلم اإلنسان أن حرمة  الرأي م َّل تتقيد ابحلسنم واجلمال، فحَّت ولو كانت املرأةُ 
َّل جيوز لإلنسانم أن ينظر  إىل ساقها إذا كان أجنبيًا عليها، وَّل أن ينظر  إىل رجلها، فحرمُة الرأي م َّل 

 تتقيُد ابحلسنم واجلمال.

َلتَـيمكَ ) واملراد  ،يف كالم العرب هيَّ شحمُة العنيم اليت جتمُع سوادها وبياضها حتذيٌر، املقلةُ : (َفُمدقم
م )أي الزم مقلتيك واحذر من أن تقع يف النظرم احلرام،  ؛العني إذا ظهر لك  : (ُكوُ  َعُجوزٍ     إ نم َي  

كوع عجوٍز، الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل اإلهبام، يد اإلنسان يف أسفلها عظٌم يلي طرف 
نصر عظٌم آخر يسمى ابلكاع امم يسمى ابلكوع، ويقابلُه يف اجلانبم الذي هو من جهةم اخلم اإلهب

ويثنيان على الكوعنيم مع اختالفم لفظهما، وهذا من تثنيةم خمتلف اللفظني وهو  ،ويسمى ابلكرسوع
مرين يف حائٌد عن القياسم وَسعت منه ألفاٌظ يف كالم العرب كالعمرين يف تثنية أيب بكٍر وعمر، والق

كوعني، يعين أن الكرسوع على التثنيةم الشمس والقمر، فاإلنساُن له كوٌع يف كل يٍد ولكن يثىن مع 
وهي  (َراق ي ُ اَلَ )العجوز  اليت ليست حمرمًا لك إذا ظهر لك كوعها فإنك تغُض طرفك، وكذلك 

 الفاين. اليفن الشيخ  :(يـََف م )أسفل الظهرم، 

ـــــــــــَرم  ل لمَمَحـــــــــــار م   .142  َوَةـــــــــــسُّ ص   المَمحم
 

ــــــــــــــَرأمٍ    ـــــــــــــــَها لَـــــــــــــــُه بـ  ــــــــــــــيَوَةسُّ   أيَمتَـ 
 

ــــــــــــــرَّأم    .143 ــــــــــــــا   ال نَّ ُحُرَة ــــــــــــــمم ِبَ   َواعمَل
 

ــــــــــــــــــــ   الر  ئمــــــــــــــــــــي    ُسم  ََ تـَتَـدَقيَّــــــــــــــــــــُم حب 
 

م  .144 َـــــــــــــــ   َـــــــــــــــَراَم إ نم ي ـــــــــــــــَك َواَلم َلتَـيم  َفُمدقم
 

ــــــــ م   ــــــــُ  يـََف ــــــــوٍز َأوم َحَراق ي ــــــــوُ  َعُج  ُك
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 بتثليث الصاد ألنك إذا كسر ا أتيت ابلياء، صوانال (صَواُن المَمرمء  ) يعين أنه ِت هذا النظُم الذي هو
، الصواُن مايصاُن فيه الشيء، يعين أن هذا النظم  من عمل  به فإنه يصونه : (ة  م َأدمرَان  ) أي أوساخم

: أي أوساخم    والسمعم واللسان. هصرم بعن أدرانم

م ا ت  ر ى يفم ﴿ -تعاىل–التفاوت  العيُب، قال : (تـََفاُو   َأة َ  ة  م ) من حفظُه وعمل به: (َة م َصانَهُ )
يُ ُه ة  م َأَحم  الثَّاَلثَ   ) [3]امللك:  ﴾خ ْلقم الرَّمْح نم ممْن ت  ف اُوتٍ   البصُر والسمُع واللسان. وهي: (ُيص 

سأل هللا : (آَةاَلُه المَوُدودُ ُه لَ َنَ أَ ) -رمحه هللا تعاىل–نظمه العالمة حممد مولود بن أمحد فال الشنقيطي 
أقول قويل هذا وأستغفر و هذه الدورة املباركة،  تكملوهبذا  -رمحه هللا تعاىل–ه تضاتعاىل أن ينيلُه مر 

 هللا يل ولكم، وجزاكم هللا خريا.

ــــــــــــــَواُن  .145 ــــــــــــــ م َأدمرَان  ََتَّ ص   المَمــــــــــــــرمء  ة 
 

ْل  َوالل  َســـــــــــــــــان    ـــــــــــــــــمم  َبَصـــــــــــــــــر ه  َوالسَّ
 

ـــــــــــــ م تـََفـــــــــــــاُو    .146 ـــــــــــــَ  ة   َةـــــــــــــ م َصـــــــــــــانَُه َأة 
 

ـــــــــــــــــــــ م َأَحـــــــــــــــــــــم  الثَّاَلثَـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــيُ ُه ة   ُيص 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــودُ  .147 ُل ــــــــــــــــــــــــــــــم  ةَّوم ــــــــــــــــــــــــــــــُه حُمَمَّ  َنَظَم
 

 ُه آَةالَـــــــــــــــــــــــــــــــــُه المـــــــــــــــــــــــــــــــــَوُدودُ لَـــــــــــــــــــــــــــــــــَنَ أَ  
 


